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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
 التزاحممباحث 
(٘7) 

 عينية احلكم التكليفي للوضعي :الشيخرأي 
سمب  ان ادلعمروع عمن ال مي  كمما الكالم عن احملتمالت يف احلكم الوضعي منسوابً للحكمم التكليفمي،  ق سب

ونضممي    ،ان احملتممما ان مسمملكو ىممو العينيممة وذكممراانممو يممإى  إ  ان األحكممام الوضممعية منتلعممة مممن التكليفيممة 
 لكممنّ  ،االنتمملاا انممو عممّ  بمموابلغرييممة و  بمما الظمماىر مممن مجلممة مممن عبارا ممو انممو يممرش العينيممة وان من مم   مموىم انممو ي ولممو

الظاىر انو مل ي صد معناه الفلسفي با  سامح يف إطالقو على ادل ام وم صوده انمو أأ  احلكمم الوضمعين عنموان 
 .آخر لألحكام التكليفية وعبارة أخرش عنها ال انو منتلا منها

أال  مممرش ان اللو يمممة  مممري األربعمممة  ؛ال مممي ا ممممن ال مممي   مممري فمممان ادلنتمممل    والفمممرا واضمممح بمممني العينيمممة واالنتممملاا
ابلبداىمممة وإن كمممان و ودىممما بو ودىممما، بممما لمممو كانمممس عمممني األربعمممة للممملم ب يممماس ادلسممماواة ان  كمممون األربعمممة عمممني 

ىممي عممني األربعممة وىممي أ   االثنممني وعممني السممتة وال مانيممة وىكممإا إذ اللو يممة عممني كمما منهمما، علممى ال ممول ابلعينيممة
 األربعة عني االثنني إذ عني العني عني.عني االثنني فيللم كون 

أال  رش ادلمكمن قمد يكمون  موىراً أو عرضماً امما  ؛و  ريهوكإلك اإلمكان للممكن فانو وإن ُوِ د  بو وده لكنّ 
اإلمكممان فممال ىممو  مموىر وال ىممو عممرض بمما ىممو ذا  ابب ال ىممان  وأال  ممرش ان االمموىر والعممرض مممن ادلع مموالت 

  ول اثٍن فلسفي.األو  اما اإلمكان فهو مع
 عبارات الشيخ تبدو مضطربة لكنه مسلكه العينية

فمان بعضمها هماىر   عبارات ال ي  أوقعس البعض يف اللبس وانو يرش العينية فالحظ كلما مو  ر رجنعم لعا 
 التدبر يف  وىر كالمو يفيد انو يرش العينية.. لكنّ  ،يف العينية وبعضها هاىر يف االنتلاا

كمممما ارمممتهر يف   -س بصمممرع الكمممالم إ  بيمممان أن احلكمممم الوضمممعي حكمممم مسمممت ا رلعمممول مث إنمممو ال أقممال  أ
وىإه العبارة أعم إذ حيتما يف أمر عمو...ن  ن1أأو ال، وإمنا مر عو إ  احلكم التكليفي  فن ول ن -ألسنة مجاعة 

                                                           

 .125ص 3ال ي  مر ضى االنصار ، فرائد األصول، إعداد النة حت ي   راث ال ي  األعظم، ج ن1أ
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 الو هان
  أن اخلطمماب الوضممعي -كممما يف رممرح الوافيممة للسمميد صممدر الممدين   -وأبمما الممإ  اسممت ر عليممو رأ  احمل  ممني 

مر عممو إ  اخلطمماب ال ممرعي، وأن كممون ال ممي  سممببا لوا مم  ىممو احلكممم بو مموب ذلممك الوا مم  عنممد حصممول 
   ن العينية....فظاىر أان كون ال ي  سبباً لوا   ىو ن1أذلك ال ي ن

و وال خيفى الو و يف   ييده بمأعند حصولن إذ السمببية لديمو ليسمس مطلم  الو موب بما الو موب اخلماص وىم
 أالو وب عندن

"، أنممو  مم  عليممو  رامممة ادل مما أو ال يمممة إذا ا تممم  فيممو "إ ممالع الصممب سممب  لضمممانو وهمماىر أفمعممل قولنمما 
 العينية أيضاً. ن2أررائط التكلي  من البلوغ والع ا واليسار و ريىان

"، انتمملا مممن صممغر ممما أ لفتممو يف حممال  م ممر  ب ولممو  "إ أفمماذا خاطمم  ال ممارا البممال  العاقمما ادلوسممر  واممما همماىر
ىممإا اخلطمماب معممل يعمم  عنممو بسممببية اإل ممالع للضمممان، وي ممال  إنممو ضممامن، ةعممل أنممو  مم  عليممو الغرامممة عنممد 

 .ذيلو يناقضو. فتدبر لكنّ  ىو االنتلاا با ىو نصو ن3أا تماا ررائط التكلي ن
ة الواقعمممة حمممال أفمممان رمممرطية الطهمممارة للصمممالة ليسمممس رلعولمممة وعممما مغممماير إلن ممما  و ممموب الصمممال  وهممماىر

الطهارة، وكإا مانعية النجاسة ليسس إال منتلعة من ادلن  عن الصالة يف النجس، وكمإا االلئيمة منتلعمة ممن األممر 
 .للمجعول م  وحدة االعا اهنا رلعولة لكن ال وعا مغاير، فتفيد االثنينية ن4أابدلرك ن

ممن أنمو ادل مهور والمإ  اسمت ر عليمو رأ  وهاىر أوالعج  شلن ادعى بداىة بطالن ما ذكمرا، مم  مما عرفمس 
وأممما مممن زعممم أن احلكممم   - عريضمما علممى السمميد الصممدر  -احمل  ممني. ف ممال أقممدس سممرهن يف رممرحو علممى الوافيممة 

علممى ممما ىممو همماىر قمموذلم  " إن كممون ال ممو سممببا لوا مم  ىممو احلكممم بو مموب  -الوضممعي عممني احلكممم التكليفممي 
اإلرمكال أن يمرش  قدس سمرهن ال ي  أ ن5أالنو  ين عن البياننفبط -ذلك الوا   عند حصول ذلك ال و " 

أوابالملممة  ف ممول ال ممارا  " دلممو  ال مممس سممب    عممدم صممحة ممما قالممو الممبعض مممنويممرش علممى العينيممة ابطمماًل 

                                                           

 .126دلصدر نفسو  صا ن1أ
 ادلصدر نفسو. ن2أ
 ادلصدر نفسو. ن3أ
 .127ادلصدر نفسو  ص ن4أ
 .127ادلصدر نفسو  ص ن5أ
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لو وب الصالة " و " احليض مان  منها "، خطاب وضعي وإن اسمتتب   كليفما وىمو إ ماب الصمالة عنمد الملوال 
ََِة لِمممُدُلوِس الشةمممْ  ِ أيض، كمممما أن قولمممو  عممما   وحترديهممما عنمممد احلممم َةممم َ  أأ، وقولمممو  ن1أنَأِقمممِم ال َة َأ ة َِ َةممم َدِعمممي ال

 .ن3أ، خطاب  كليفي وإن استتب  وضعا، وىو كون الدلو  سببا واإلقرا  مانعانن2أننَأقْمَراِئكِ 
وقممال  أأقممول  لممو فممرض نفسممو حاكممما وكممم  كليفممي ووضممعي ابلنسممبة إ  عبممده لو ممد مممن نفسممو صممدا ممما 

 أكرم زيدا إن  ا  "، فها  د ادلو  من نفسو أنو أن   إن ا ين و عا أمرين   "ذكرا، فانو إذا قال لعبده
أو أن ال ما  مفهموم منتملا  أحدمها  و وب إكرام زيمد عنمد رلي،مو، وا:خمر  كمون رلي،مو سمببا لو موب إكراممو 

سمممببية " ممممن األول ال حيتممماج إ   عممما مغممماير العلمممو وال إ  بيمممان سلمممال  لبيانمممو، وذلمممإا ارمممتهر يف ألسمممنة الف هممما 
 مانعية احليض"، ومل يرد من ال ارا إال إن ا  طل  الصالة عند األول، وطل   ركها عند ال ا  "الدلو " و

 هر من أن خيفى، كي ! ومها زلموالن سلتلفا ادلوضوا.فان أراد  باينهما مفهوما فهو أه
 وإن أراد كوهنما رلعولني وعلني، فاحلوالة على الو دان ال ال ىان.

وكمإا لممو أراد كوهنمما رلعممولني وعما واحممد، فممان الو مدان رمماىد علمى أن السممببية وادلانعيمة يف ادل ممالني اعتبمماران 
 .ن4أنمنتلعان، كادلسببية وادل روطية وادلمنوعية

وىمممو صمممريح يف انمممو ال يو مممد إال إن ممما  واحمممد ومن ممم  واحمممد إذ نفمممى كوهنممما رلعمممولني وعلمممني مث نفمممى كوهنمممما 
رلعولني وعا واحمد أ  انمو ال يصمح ال مول ةجعمولني و علمني وال يصمح لديمو ال مول ةجعمولني و عما واحمد بما 

فاهنممما النتلاعممي كاألربعممة واللو يممة ا، وذلممك عكممس  عمما واحممد ورلعممول واحممد وىممو معممل العينيممة اخلار يممةىنمما  
 رلعوالن لكن وعا واحد.

 التباين املفهومي ال ينتج الغريية
وال يتوىم ان قولو  أفان أراد  باينهما مفهوما فهو أههر من أن خيفى، كي ! ومها زلموالن سلتلفا ادلوضموان 

عي العينيمممة قمممول ممممدّ فانمممو ال ينفمممي  إذ إضمممافة إ  انمممو يعمممارض بعمممض كلما مممو األخمممر السممماب ة ؛صمممريح يف االثنينيمممة
عي العينيممممة ال ي ممممول ان ادلفهممممومني مقادفممممان، فالن مممماش ىممممو يف العينيممممة يف مرحلممممة احلممممما ال ممممائ  لبداىممممة ان مممممدّ 

                                                           

 .78سورة اإلسرا   آية  ن1أ
 .83ص 3طهران، ج –ث ة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكت  اإلسالمي  ن2أ
 .127ص 3ل ي  األعظم، جال ي  مر ضى االنصار ، فرائد األصول، إعداد النة حت ي   راث ا ن3أ
 .128ادلصدر نفسو  ص ن4أ
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، ويظهممر ذلممك بوضمموح عنممد التممدبر يف قممول مممن قممال بوحممدة األمممور الصممناعي بعممد عممدمها ابحلممما الممإا  األوي
 .ومساوقتها م  بداىة انو ال ي ول ابلقادع ،، ال ي،يةاألربعة  الو ود، الوحدة، الت خص
إمنممما ادل صمممود  يف حمممد ذا مممو، إثبمممات ان ال مممي  مممماذا قمممال وإن كمممان مهمممماً  يوعلمممى أ  فلممميس ادل صمممود األصمممل

 يف حتديد مراد ال ي . البحث الساب التمييل بني احملتمالت وادلعا  ب كا دقي  شلا  كفلو 
ََِرَس فَمَغض ُه َع ةا اَل َيَِل  َلكَ  َوَأمةا َحق  ))احملت ِت يف   ((َب
يف رسمممالة احل ممموا ف مممد سمممب  انمممو زلتمممما لو ممموه فلنبح هممما علمممى ضمممو  بعمممض  عليمممو السمممالموامممما كمممالم اإلممممام 

 ا اهت ر ف
ََِرَس فَمَغض ُه َع ةا اَل َيَِل  َلكَ أأ  عليو السالمقال   .ن1أننَوَأمةا َحق  َب

 واحملتمالت فيو عديدة 
 ة احلق للحكمعيني

مممِرَس فَمَغض مممهُ أأاألول  عينيممة احلممم  للحكمممم إذ ىممو هممماىر احلمممما يف قولممو   ََ فمممالغض ىمممو احلممم   ننَوَأمةممما َحمممق  َب
 بنفسو.

وفيممو  ان الغممض  ممري الو مموب والكممالم عممن عينيممة احلمم  للو مموب وىممو احلكممم ال عممن أمممر آخممر كعينيممة احلمم  
لغض ولميس عينمو إذ الغمض ممن م ولمة الفعما ل احل  صفة   نّ أ و، على للغض الإ  ىو موضوا الو وب أو متعل  

 واحل  أمر اعتبار .
 مع كونه داعيًا له له غرييته

الغرييممة ممم  كممون احلمم  ىممو الممداعي العمما احلكممم للموضمموا اخلمماص، وقممد ي ممال ابن ىممإا ىممو الظمماىر ال مما   
ََممِرَس فَمَغض ممهُ أأبممدعوش ان همماىر  ر ىممإا احلمم  فو مم   ض ممو عممما ال حيمما لممو حيممث ان للبصمم  ىممو ننَوَأمةمما َحممق  َب

مف بوت ىإا احل  لو يف ر ب ، علمى ادلكلم .. وللبحمث  تممة و عمما ال حيماّ ة ساب ة ىمو المداعي العما و موب  ضِّ
 ومليد وث إبذن هللا  عا .

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
 

                                                           

 .  255قم، ص –احلسن بن رعبة احلرا ، حت  الع ول، مؤسسة الن ر اإلسالمي  ن1أ

(٘7) 
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َُيَاِسْب نَمْفَسُه يف ُكلِّ يَمْوٍ ، فَِإْن َعِ َل َحَسناً  لَْيَ  ِمنةا َمْن لَْ أأ  صلى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا 
 .453ص 2الكايف  ج نناْستَمَزاَد اَّللةَ َوِإْن َعِ َل َسيِّئاً اْستَمْغَفَر اَّللةَ ِمْنُه َوََتَب ِإلَْيهِ 


