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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
مباحث التزاحم
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حتقيق :القضية اما حقيقية واما خارجية واما مشريية
والتحقيق يقودان إىل وجود قسم اثلث وسيط بني القضااي احلقيقية واخلارجيةة ،وىةي الةص لصةطلي عليهةا ابدلأة ية أو
ادلعرفية اقتباساً من مصطلحهم يف ان األسباب الأرعية معرفات وليس علالً ،وتوضيي ذلك:
ان القضية احلقيقية ىي :ما كان احلكم فيها منصباً على الطبيعي ابعتباره مالك احلكم ومتام مناطو وما عليو مداره.
واخلارجيةةة ىةةي :مةةا كةةان احلكةةم فيهةةا منصةةباً علةةى األفةراد يف الةةامن احلاضةةر أو يف أحةةد األزمنةةة الألالمةةة أو كة األزمنةةة
الألالمةةة ،فتقابة احلقيقيةةة حسةةر التعريةة ،السةةابل ،بة تقابة احلقيقيةةة حسةةر مةةن عرفهةةا ةةا كةةان مصةةر احلكةةم األفةراد
األعم من احملققة وادلقدرة إذ أريد ابدلقدرة مفروضة الوجود وإن مل توجد يف زمن من األزمنة الألالمة أبداً.
القضية املشريية

وادلأة ية :ىةةي مةةا مل يكةةن احلكةةم منصةةباً علةةى األفةراد سفليسةةي )ارجيةةة وال علةةى الطبيعةةي ابعتبةةاره ادلنةةاط سفليسةةي

حبقيقية ب على الطبيعي ابعتباره مأ اً للمالك م كون لسبتو معو العمةوم مةن وجةو أو العمةوم ادلطلةل أو حة التبةاين،
مة إرةةارتو إليةةو ،فاهنةةا ليسةةي حبقيقةةة حسةةبما لةراه وحسةةبما ارئه احملقةةل النةةائي مةةن حصةةر احلقيقيةةة ةةا كةةان العنةوان ىةةو
متام ادلناط وادلوضوع للحكم.
قةةال :س ه ةةر ل ةةك ادل ةراد مةةن موضةةوعات األحكةةام ال ةةص ىةةي زل ة الن ةااع يف ادلقةةام ،واهنةةا عبةةارة عةةن العنةةاوين الكليةةة
ادللحو ة مرآة دلصاديقها ادلقدر وجودىا يف ترتر احملموالت عليهةا ،ويكةون لسةبة ذلةك ادلوضةوع إىل احملمةول لسةبة العلةة
إىل معلوذلةةا وان مل يكةةن مةةن ذاك البةةاب حقيقةةة بنةةا علةةى ادللتةةار مةةن عةةدم جعة السةةببية ،إال الةو يكةةون لظة ذلةةك مةةن
حيةةث التوقةة ،وال ت ةر س 1وقةةال سفةةان احلكةةم يف القضةةية اخلارجيةةة الكليةةة أيضةةا إمنةةا يكةةون م تبةةا علةةى األف ةراد اخلارجيةةة
ابتدا  ،مةن دون ان يكةون ىنةاك بةني األفةراد جةام اقتضةى ترتةر احلكةم عليهةا بةملك امةام  ،كمةا يف القضةية احلقيقيةة.
ولةو فةةرض ان ىنةاك جامعةةا بةني االفةراد اخلارجيةةة فجمنةةا ىةةو جةام اتفةةاقي ،كمةةا يف قولةةك :كة مةةن يف العسةةكر قتة  ،وكة
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ما يف الدار هنر
(إِن جاء ُكم فَ ِ
اسق) قضية مشريية ِّ
ومعرف
َ ْ

ويتضي ذلك أكألر ابدلألال التايل وىو قولو تعاىل :سَي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِن جاء ُكم فَ ِ
اسق بِنَ ب ٍ فَتَ ب يَّ نُ وا أَن صُ ِ
ي يبُوا
َ َ
َ َ
َ َ
َ ْ
ي بِ ُحوا َماَ َ َم ا فَ َع ْا تُ ْم َ ِ ِم َ س 8فهةةمه القضةةية ليسةةي بقضةةية خارجيةةة وال ىةةي حبقيقيةةة ،ب ة ىةةي
قَ ْوًم ا ََِ َهالَ ة فَتُ ْ
مأ ية:
أمةةا اهن ةةا ليس ةةي )ارجي ةةة فةةين احلك ةةم فيه ةةا مل ينص ةةر علةةى األف ةراد احلاض ةةرة أو ح ة علةةى األف ةراد يف أح ةةد األزمنةةة
الألالمة ،ب على عنوان الفاسل.
وأمةةا اهنةةا ليسةةي حقيقيةةة فيلةةو مل ينصةةر احلكةةم علةةى طبيعةةي الفاسةةل ،علةةى حسةةر مأةةهور الفقهةةا  ،بة ىةةو رلةةرد
عن ةوان مأ ة إىل ق ة الألق ةةةس ، 3إذ ادل ةةدار ك ة ادل ةةدار عل ةةى الواثق ةةة والض ةةبط ول ةةيس عل ةةى العدال ةةة والفس ةةل ،وذل ةةك مب ة
ادلأةهور ،بة تةةدل عليةو اآليةةة بلحةةاظ التعلية الةوارد فيهةةا لوضةةو ان سأَن صُ ِ
ي بِ ُحوا َماَ َ َم ا
ي يبُوا قَ ْوًم ا ََِ َهالَ ة وسفَتُ ْ
فَ َعاْتُ ْم َ ِ ِم َ يدوران مدار الواثقةة والضةابطية ال مةدار العدالةة والفسةل؛ ولةما بة ادلأةهور علةى ح يةة رواايت الألقةات
الضابطني وإن كالوا قة عةدول سابلبيبةة أو النظةر ليجنبيةة مةألالً وعلةى عةدم ح يةة خةل العةادل إذا مل يكةن ضةابطاً بة
إذا مل يكن مقة يف كالمو ولو لتسامي أو بساطة ا ال خيدش يف عدالتو سفتأم
وعليو :فالفاسل يف اآلية أخم عنواانً مأ اً إىل ق الألقة الضابط ،فهةي ليسةي خارجيةة إذ لةيس مصةر احلكةم علةى
األفراد وليسي حقيقية إذ ليس الطبيعي ىو ادلنةاط وادلةالك وادلةدار ،بة ىةي مأة ية إذ صةر احلكةم علةى الطبيعةي ال ةا
ىو مرآة ألفراده ب ا ىةو مةرآة لطبيعةة أخةر أو ألفةراد طبيعةة أخةر  ،واحلاصة  :الةو ال ينببةي ان يتةوىم اهنةا حقيقيةة إذ
مل يصةةر علةةى الطبيعةةي ابعتبةةاره متةةام ادلةةالك وادلنةةاط بة ابعتبةةار مأ ة يتو دلةةا ىةةو متةةام ادلةةالك وادلنةةاط والةةم ىةةو م ة ىةةما
العنوان من وجو أو مباين.
واحلاص  :ان ادلأ ية ىي :ما صر احلكم على العنوان لكن ال ا ىو ادلناط.
وبعبارة جامعة :ان ما ال مالك لو وال جام لو ح امام اللفظي أو االعتبار فهو :سقضية خارجية .
وما لو مالك وكان ىو ادلوضوع وادلصر فهو :سقضية حقيقية .
وما لو مالك لكنو مل يؤخم ادلوضوع وادلصر ب أخم ادلصر ،كعنوان ،ق ه ،فهو :سالقضية ادلأ ية
س 1ادلصدر لفسو :ص.218
س 8سورة احل رات :آية .6
س 3ووجو العدول إىل ذكر الفاسل ،ىو بيان حال الوليد.
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مناقشات صطبيقية مع املريزا النائيين

وسيتضةةي ذلةةك أكألةةر مة دفة مةةا قةةد يةةرد عليةةو يف ضةةمن ادلناقأةةات اآلتيةةة مة ادلة زا النةةائي  ،وىةةي مناقأةةات سةةبل
بعضها فنوجاىا ومل يسبل بعضها اآلخر:

قال :سفان يف القضةية احلقيقيةة ال يتوقة ،العلةم بكليةة الكةل  ...س 1أقةول :العلةم ىهنةا ىةو علةم ادللاطملةر وادلكلة،
ابلفتي ولما قال سامنا تستفاد اما ادلتكلم وادلكل ،فال ميكنو احلكم بكليةة الكةل إال إذا علةم ابلةدراج كة األفةراد تهةا
ولو كان علمو بملك ابلعلم ابن ادلوضوع يف الكل علة لأمول احلكم ليفراد كلها.
وقال :سلعم يف القضية اخلارجية العلم ...أقول :العلم ىنا ىو علةم ادلةتكلم ادللاطةر ابلكسةر ،امةا ادللاطملةر ابلفةتي
فعلمو بكلية القضية ال يتوق ،علةى العلةم ةا ينةدرج تهةا مةن األفةراد؛ إذ الةو لةيس ادلأةرع بة ىةو ادلتلقةي ،فعلمةو بكليةة
القضية يتوق ،على اىر عبارة ادلكل ،ابلكسر.
وق ةةد أوض ةةحنا ان ادلة ة زا ك ةةال القض ةةيتني كي ةةالني إذ ق ةةد مض ةةى ةةي عن ةوان سادلناقأ ةةة :وزان القض ةةيتني واح ةةد

()2

تفصي ذلك فراج .
وقةةال :سوقةةد عرفةةي :ان القضةةية اخلارجيةةة ال تقة كةةل القيةةاس ،وال يتةةأل ،منهةةا القيةةاس حقيقةةة ،وامنةةا يكةةون صةةورة
قياس ال واق لو ويرد عليو ما فصلناه يف بداية البحث شلا حاصلو وبعبارة أخر وإضافة:
القضية اخلارجية اما استقرائية واما كاية

ان القضية اخلارجية على قسمني ،أو فق  :ذلا إطالقان:
األول :القضية االستقرائية الصرفة ،وىي الص ال جام ولو اعتبارايً أو لفظياً ذلا ،وىمه ىي الص ال تق كل القياس.

الألاين :ما كان ذلا جام اعتبار أو لفظي ،وىمه ال رك يف اهنا تق كل القياس وذلك حل ية ةواىر ألفةاظ
الأارع يف احلقيقية واخلارجية ،وال وجو لتوىم عدم ح ية واىره يف األخ ة ،لعم قاية األمر الفرق ابن احلقيقية ذلةا
مالك مبويت واخلارجية ال مالك ذلا ،لكن ةاىر عمةوم لفةل الأةارع ح ةة ،وليسةي ادلالكةات مةن رةألنا ،فةجذا قةال:
سأكةرم مةن يف العسةةكر منأةئاً أو قةةال :سقتة مةن يف العسةةكر سلةلاً ،فةةان عمةوم لفظةو ح ةةة ودلية علةةى حةال كة
فرد كان يف العسكر ورك الو قت أو ال ،كما جير إكرام ك فرد يف العسكر استناداً لظاىر عموم أمره.
وقةةد اع ة ا ادل ة زا النةةائي بةةملك يف أواخةةر الكتةةاب فقةةال :سوألج ة ذلةةك تق ة القضةةية احلقيقيةةة كةةل لقيةةاس
االسةةتنتاج ،وتكةةون النتي ةةة مبةةو وامبةةا موقوفةةة علةةى تلةةك الكةةل  ،حبيةةث يتوصة بتلةةك الكةةل بعةةد ضةةم الصةةبر
س 1الأيخ دمحم علي الكا مي اخلراساين ،فوائد األصول ،مؤسسة النأر اإلسالمي – قم ،ج 1ص – 178وراج الدرس س. 98
س 8راج الدرس س. 97
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إليهةةا إىل أمةةر رلهةةول يسةةمى ابلنتي ةةة ،كمةةا يقةةال :ىةةما ةةر وكة ةةر مةةرم ،فةةان حرمةةة ىةةما اخلمةةر إمنةا يكةةون مبةةو
موقوفا على حرمة ك ر ،كما أن العلم حبرمة ىما اخلمر يكون موقوفا على العلم حبرمةة كة ةر ،فةالعلم ابلنتي ةة

يتوق ،على العلم بكلية الكل  ،امةا العلةم بكليةة الكةل فةال يتوقة ،علةى العلةم ابلنتي ةة ،بة العلةم بكليةة الكةل
يكون موقوفا على مباد اخر :من عق  ،أو كتاب ،أو سنة.
وىما )الا القضية اخلارجية ،فجهنا ال تق كل القياس حبيث تكون النتي ةة موقوفةة عليهةا مبةو  ،وان كةان قةد

يتوقةة ،عليهةةا امبةةا س ، 1كمةةا يقةةال لل اىة بقتة زيةةد :زيةةد يف العسةةكر ،وكة مةةن يف العسةةكر قتة  ،فايةةد قتة  ،فةةان
العلةةم بقتة زيةةد وان كةةان يتوقةة ،علةةى العلةةم بقتة كة مةةن يف العسةةكر اال الةةو ال يتوقةة ،علةةى ذلةةك مبةةو  ،إذ لةةيس
مقتوليةةة ك ة مةةن يف العسةةكر علةةة دلقتوليةةة زيةةد ،ب ة علةةة مقتوليةةة زيةةد ىةةو امةةر آخةةر ةةالك خيص ةو ،فالقضةةية الكلي ةة
س8

اخلارجية ليسي كل لقياس االستنتاج حبيث تكون كليتها علة لتحقل النتي ة
فقةد أقةةر بتوقةة ،النتي ةةة إمبةةا ً علةةى الكةةل  ،ومعة توقفهةةا إمبةةا ً عليهةةا إن علمنةةا ابلةةدراج النتي ةةة يف الكةةل بة
لعلمنا ابن الأارع جع الكل الكلية وإن كان الكات سلتلفة ،فاحل ة علينا اىر تعب الأارع ال مالك حكمو.
وامةةا قولةةو :سوال يتةةأل ،منهةةا القيةةاس حقيقةةة فةةال بةةد ان يقيةةد بةة :ا القيةةاس ادلالكةةي ادلسةتند لتعمةةيم احلكةةم عةةل
ادلةةالك ،ولكةةن يصةةي ئليةة ،القيةةاس ادلنةةتا إمبةةا ً وك ةةام لفظةةي أو اعتبةةار وإن مل يكةةن ىةةو امةةام الةواقعي ،لكةةن
الأارع حيث أطلل مبوت احلكم بتحققو كان كلما قل فاحلكم قهراً اثبي إبطالق كالمو.
وامةةا قولةةو :سفةةان القضةةااي ادلعتةةلة يف العلةةوم الةةص يتةةأل ،منهةةا األقيسةةة امنةةا ىةةي مةةا كالةةي علةةى قةةو القضةةااي احلقيقيةةة،
ف تف االركال ف د عليو ان احلصر ق م والصحيي ىةو سفةان القضةااي ادلعتةلة يف العلةوم الةص يتةأل ،منهةا األقيسةة
اما ىي ما كالي على قو القضةااي احلقيقيةة أو كالةي علةى قةو اخلارجيةة أيضةاً إذا كالةي مةن اخلارجيةة الألابتةة ليفةراد
األعةةم مةةن احملققةةة الوقةةوع وادلقةةدرة لعةةم كالمةةو خةةاص ابلعلةةوم احلقيقيةةة كاذلندسةةة ،لكةةن علةةم األصةةول لةةيس منهةةا
فاحلقيقية الصرفة أجنبية عنها .فتأم
مث ان ىما ينف يف رد اذلرمنيوطيقيني أيضاً .وللبحث صلة.
وصاَ هللا ماَ دمحم وآله الطاهرين

قال اإلمام الصادق عليو السالم :سسالْعاَماء أُمنَاء و ْاْلَصْ ِقياء حيون و ْاْلَو ِ
صيَاءُ َسا َة الكايف :ج 1ص .33
َُ ُ َ َُ َُ ُ ُ َ ْ
س 1وىما ىو موطن الأاىد من كالمو.
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