(االصول :مباحث التزاحم)  .....................................................................الثالاثء  ٕ2مجادى اآلخر ٔ11ٓ /ه()ٔٓٔ8

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملٌن ،والصالة والسالم على دمحم وآلي الطيبٌن الطاًرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن ،واللعوة الدائمة على أعدائهم
أمجعٌن ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()ٔ88
احتمال مدخلية خصوص عنوان املوضوع يف ثبوت احلكم
(ٔ)
ِِ
اد ِِمَّا ُى َو َمنْ ِه ٌّي َعنْوُ ِم ْن ِج َه ِة أَ ْكلِ ِو َو ُش ْربِ ِو أ َْو
سُ
اثنيا  :وقد يورد على االستدالل بقولي عليي السالم(( :فَ ُك ُّل أ َْم ٍر يَ ُكو ُن فيو الْ َف َ
()2
صب على موضوع وعلّل بعلةة ااهةي متمةل مدخليةة خصوصةية عوةوان املوضةوع يف كبةوت احلكةم لةي ،ومعةي
إذا
احلكم
ان
َك ْسبِ ِو))...
ّ
ال يعلةم وةةون العلّةةة املةةةوورة علّةةة مةةة بةةل قةةد وكةةون جمةةرد حكمةة ،ويف املقةةام اةةان وةةالم ا مةةام عليةةي السةةالم عةةن البيةةل وال ةراا إذ قةةال:
((وأ ََّما وجوه ا ْحلر ِام ِمن الْبري ِع وال ِّ ِ
ِِ
راد ِِمَّرا ُى َرو َم ْن ِه ٌّري َع ْنروُ)) اةة(ول أمةر) وإن وةان عامةاً لكةن املوضةوع
س ُ
َ ُ ُ ُ ََ َ َ ْ َ
ش َراء فَ ُك ُّل أ َْمر ٍر يَ ُكرو ُن فيرو الْ َف َ
رل أ َْمر ٍر)) راجعة ًة
ًو البيل وال راا ايكون القدر املتيقن من والم ا مام عليي السالم ًو ول بيل وشةراا يكةون ايةي الفسةاد اتكةون ((فَ ُك ُّ
إليي أي ول أمر من البيل وال راا يكون ايي الفسةاد ،اةال يصةع وعمةيم احلكةم ،وًةو احلرمةة ،إ ًن ةا وةك داةل املوكةر ااهةي وإن وةان
ايي الفساد ولكوي موضوع آخر.
بعبارة أخرى :قريوة السياق وفيد ان املراد من ((فَ ُك ُّل أ َْم ٍر)) ًو ول أمر من أمور البيل وال راا.
اجلواب( :كل أمر) أقوى من قرينة السياق ،ويعضده االرتكاز
وقد جياب :ابن (أمر) ليس مفرداً حملى ابلالم وي وكون الالم للعهد الةوري ،بل ًو هكرة وقد دخل عليها (وةل) اتفيةد العمةوم،
وليست قريوة السياق حجة خاصة مل خفاا وقييدًا لة(فَ ُك ُّل أ َْم ٍر) الظاًر ووهي قاعدة عامة.
سلّموا ،لكوي يقل التعارض بٌن ظهور ((فَ ُك ُّل أ َْم ٍر ))...يف العموم لكل أمر وبٌن ظهور السياق (على ارضي) يف ختصيص الكةىى
– القاعدة وًي ((فَ ُك ُّل أ َْم ٍر ))...والكجيع لظهور (ول أمر) يف العموم ،وذلك ألهنا وىى اروكازية عقلية وعقالئية لبداًة ان العقةل
مكم ابن ول أمر يكون ايي الفساد (واملراد الفساد البالغ او امللزم ال مطلقي ااهي ال يوتج إال الكراًة عقالً) اهو ممووع حمرم (حكمةاً أو
إرشاداً).
رل أ َْم ر ٍر ))...لكةةون مةةا سةةبقي مةةن حمتمةةل القريويةةة املتصةةل – ارض ةاً – لكةةن الفقةةرة الالحقةةة ال شةةك يف عمومهةةا
س ةلّموا إمجةةال ((فَ ُكر ُّ
للمقةام و ةًنى ،وًةي قولةي عليةي السةالم(( :أَو َشري ٍء ي ُكرو ُن فِي ِرو وجرون ِمرن وجروهِ الْ َفس ِ
رح َح َرر نام)) وقةد سةةب :
راد)) ((فَ َج ِمي ُرع تَرَلُّبِ ِرو ِيف لَلِ َ
َْ ْ ُُ
ْ ْ َ
َ
ه
(وعلةةى أي ااهةةي ال شةةك يف ظهةةور ارملةةة األخةةرى يف عمةةوم العلّةةة للمقةةام ،وًةةي( :أو شةةيا يكةةون ايةةي وجةةي مةةن وجةةوى الفسةةاد) ااهةةي ال
شك يف وون ور دال املوكر وجهاً من وجوى الفساد ووةا ور الوهي عن املوكر ،وال يتةوًم ان القةدر املتةيقن ًةو راةل املوكةر والوهةي عةن
احلايل موي ،اال يعلم ال مول لداعي وللوهي عن االستقبايل؛ ااهي ال جمال لي مل ظهور (أو وجي من وجةوى الفسةاد) بةل مةل ووهةي هصةاً وال
جمال لدعوى القدر املتيقن مةل وجةود اللفةل الظةاًر الداللةة بةل الةوص عراةاً)( )3وهضةي ::ومةن الواضةع اهةي ال متمةل يف ( َش ْري ٍء) ان يةراد
بي البيل وال راا خاصة إذ ال يعهد التعبًن عوهما بة(ول شيا) إضااة إ لزوم لغويةة ًةةا ال ة ااهةي قةد سةبقي حكةم البيةل وال ةراا بقولةي
ِ
ِ
راد ِِمرَّرا ُىر َرو َمنْ ِهر ٌّري َعنْرروُ ِمر ْرن ِج َهر ِرة أَ ْكلِر ِرو أ َْو ُش ر ْربِ ِو أ َْو
عليةةي السةةالمَ :وأ ََّمررا ُو ُجرروهُ ا ْحلَر َرر ِام مر َرن الْبَر ْي ر ِع َوال ِّشر َرراء فَ ُكررلُّ أ َْم ر ٍر يَ ُكررو ُن فِير ِرو الْ َف َسر ُ
َكسربِ ِو ))...اقولةي(( :أَو َشرري ٍء ي ُكررو ُن فِير ِرو وجرون ِمررن وجرروهِ الْ َفسر ِ
راد نَ ِْر ِِب الْبَر ْير ِع َِلر ِّررََ ...فَر َهر ََا ُكلُّرروُ َحر َرر نام َو َُر َّررنم ِ َّ
رح ُكلَّرروُ َم ْن ِهر ٌّري
َن لَلِر َ
َْ ْ ُُ
ْ ْ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع ْن أَ ْكلو َو ُش ْربِو َولُْبسو َوملْكو َوإِ ْم َساكو َوالتَّرَلُّ ِ
رل بَر ْير ٍع َمل ُْه ٍّرو بِرو ))...ايكةون وكةراراً بةل
ح ُك ُّ
رح َح َرر نام َوَكر ََل َ
يع تَرَلُّبِرو ِيف َلل َ
ب فيو فَ َجم ُ
لغةواً ألن ظةةاًر (أو) اهةةي شة آخةةر ولةةيس هفةةس ال ة مكةةرراً وال شةةقاً آخةةر إال ابلتعمةةيم لغةةًن البيةةل وال ةراا أو لغةةًن دتهضةةي يف الفسةةاد.
اتأمل.
وى ُن بِ ِو ا ْحلَ ُّق))
ب يُ َ
االستدالل بر((أ َْو ََ ن
( )1مضى (أوالً) يف آخر الدرس (.)186

( )2احلسن بن شعبة احلراين ،حت :العقول ،مؤسسة الو ر ا سالمي – قمً1444 ،ة ،ص.332
( )3الدرس (.)187
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ِ
ِ
سررا ُكوُ
َُر َّررنم بَر ْير ُعرروُ َوشر َررا ُؤهُ َوإ ْم َ
داةل املوكةر ممةا يةوًن بةي احلة

روى ُن بِر ِرو ا ْحلَر ُّرق فَر ُهر َرو َحر َرر نام
ب يُر َ
ولة ن شةةكك يف ذلةةك ولةةي ااهةةي ال شةةك يف الفقةةرة الالحقةةة ((أ َْو ََ ن
ِ
ِ
ِ
ب فِ ِيو إَِّال ِيف َح ٍ
يع التَّرَلُّ ِ
ال تَر ْد ُعو َّ
رح)) لبداًةة ان وةر
ورةُ فِي ِرو إِ َذ لَلِ َ
َوملْ ُكوُ َوىبَرتُوُ َو َعا ِريَّرتُوُ َو َمج ُ
الض ُرر َ
بل ًو من أبرز مصاديقي ،ووةا ور الوهي عن املوكر املستقبلي.
الدليل الثامن :السِبة
وقد يستدل على وجوب دال املوكر والوهي عن املوكر املستقبلي ابلسًنة.
وًهوا مطالب :األول :ان السًنة مغايرة لبواا العقالا.
الثاين :اهي قد يعكض على االستدالل ابلسًنة اهنا ال جهة هلةا وال لسةان إذ ان مةا وثبتةي ارةواز ال الوجةوب ،بةل لةو ورقيوةا اةان ايةة
ما وثبتي الرجهان ،وامل ّدعى وجوب دال املوكر.
وسيايت البهث عن ًةين األمرين.
االحتماالت ا ربع يف وجو حجية السِبة العَالئية
الثالث :ان األقوال اختلفت يف حجية السًنة إ كالكة وهضي :هلا رابعاً ًو املختار:
األول :ان السًنة حباجة إ إمضاا أي اهنا ال وكون حجة إال بعد إمضاا ال ارع.
الثاين :اهنا حباجة إ عدم الردع ،وال حاجة لإلمضاا املباشر ،مبعىن وون عدم الردع واشفاً عوها.
الثالث :اهنا يكتفى ايها بعدم إحراز الردع.
والفرق بٌن الثاين والثالث :ان ا لثاين كبويت والثالث إكبايت ،بعبارة أخرى :ان الثالث عدم إحراز الةردع والثةاين إحةراز عةدم الةردع ااهةي
إذا وان شرط حجية السًنة (عدم الردع) أي عدم الردع الواقعي والثبةويت اةال بةد مةن (إحةرازى) ايكةون مرجةل القةول ب ةرعية عةدم الةردع
إ شرعية إحرازى ألهي الطري إليي.
(ٔ)
املختار :عدم حاجتها لإلمضاء وال إذ إحراز عدم الردع
اصةةلوا الكةةالم عةةن ذلةةك سةةابقاً
الرابةةل :ان سةةًنة العقةةالا مبةةا ًةةم عقةةالا مسةةتغوية عةةن الثالكةةة السةةابقة ،بةةل ًةةي حجةةة بةةةاسا ،وقةةد ّ
إبسةهاب ،وإجيةةاز املةةدعى ان سةةًنة العقةالا مبةةا ًةةم عقةةالا ال يعقةةل ان يكةون مو ةةأًا إال العقةةل( )2وإال ملةةا واهةت سةةًنة العقةةالا مبةةا ًةةم
عقةالا بةةل واهةت سةةًنسم مبةا ًةةم شةهواهيون أو عةةاعفيون أو ذووا عةادة خاصةةة أو سةليقة معيوةةة ،ممةا ال يعقةةل ان يتهةول إ سةةًنة عامةةة
اصةةلواى سةةابقاً – اةةاذا وةةان مو ةةأًا العقةةل اةةان العقةةل حجةةة ذاويةةة اةةال وتوقةة :حجيتةةي علةةى أتييةةد الوقةةل وال ةةرع
لكةةل العقةةالا – ومةةا ّ
الظاًر؛ إذ ًو حجة من ابعن وما ان الوقل حجة من ظاًر ،وما يف رواية ا مام الكاظم عليي السالم ((إِ َّن َِِّ
َّاس ُح َّجتَر ْ ِ
ّلِل َعلَى الن ِ
رن
راىرة وح َّجررة َ ِ نَررة فَظ ََّمررا الَّْر ِ
ِ
ول ،)3())...بةةل ان الوقةةل يعتمةةد يف
رل َوا ْ َنْبِيَرراءُ َوا ْ َئِ َّم رةُ َ وأ ََّمررا الْبَا ِ نَ رةُ فَررال ُْع َُ ُ
راى َرةُ فَ ُّ
ُح َّجررة اَر َ َ ُ
َ
الر)ُ4سر ُ
حجيتي على العقل اكي :وتوق :حجية العقل( عليي؟ أال ورى ان حجية وةالم الوة صةلى هللا عليةي والةي وسةلم موقواةة علةى إعجةازى
وان داللة إعجازى على هبووي موقواة على حكم العقل بقبع إجراا املعجزة على يد الكةاذب بقةبع وةةب الوة يف إبال ةي أحكةام هللا
وعا وقبع ان يرسل هللا وعا واذابً يف بعض ما يوسبي إليي؟.
واحلاصةل :ان العقةةل حجةة ذاويةةة وليسةت حجيتةةي عرضةية وال حالةةة اهتظاريةةة لتتوقة :علةةى ا مضةاا أو أخويةي ،وقةد مثّلوةةا للتوضةةيع
حبجية والم ا مام الباقر عليي السالم ااهنا ال وتوق :على إمضاا ا مام الصادق عليي السالم أو عدم ردعي ،ووةةا العكةس ،وإن وةان
اصلواى ،اراجل ما سب لتجد داعوا ملختل :ا شكاالت عليي.
لي الردع ألن (األحدث) ًو احلجة ولغًن ذلك مما ّ
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
قال ا مام الباقر عليي السالم(( :إِ َّن َّ
ث ال َْع ْب ُد لَنْبا
ضاء َحتْما أ ََّال يُر ْن ِع َم َعلَى ال َْع ْب ِد بِنِ ْع َم ٍة فَريَ ْسلُبَر َها إِ ََّّيهُ َح ََّّت ُُْي ِد َ
ضى قَ َ
اّلِلَ قَ َ
( )1وال إ عدم إحراز الردع.
( )2أو الفطرة.
( )3كقة ا سالم الكليين ،الكايف ،دار الكتب ا سالمية – عهران ،ج 1ص.15
( )4أي ايما حكم بي.
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ح الن ََِّ َم َة)) (الكايف :ج 2ص.)273
يَ ْستَ ِح ُّق بِ ََلِ َ

