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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 األبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(13) 
 خالصة األقوال في وجه حجية الحجج

 ان احملتمالت يف وجه حجية احلجج، ثالثة: فوة القول:وص
 .(1)وهذا هو املشهور ،اب الطريقية احملضة للواقع أو إليراثها الظن النوعيمن ب ،كوهنا حججًا توكيدية، إرشادية  -1
 ، وهذا هو ما ذكره البعض.من باب التعبد احملضكوهنا حججًا تأسيسية، مولوية،   -2
 –يف أصلها والثواين يف حدودها  (2)تعبدية، فاألوائل –مولوية، طريقية  –تأسيسية، إرشادية  – كوهنا حججاً توكيدية  -3

 وهو املنصور.
 التصرف بالتضييق أو التوسعة أعم من الحقيقة الشرعية

 وقةول املفةيقد يتوهم ان القول الثالث يستلزم القول باحلقيقة الشرعية يف احلجج وان الشارع وضع البينةة وخةا الثقةة  تنبيه:
بوضع جديد ملعانيهةا املقيةدة بقيودهةا بةدعو  ان ذلةم هةو مقتضةى القةول بةان احلجةج تعبديةة يف حةدودها فقةد ضةي   ونظائرها

 الشارع وجعل احلجة خصوص ذي القيد واحلد الذي قرره.
التوسةعة أو التضةيي  يف ع إذ قد تكون إذ التصرف بالتضيي  أو التوسعة أعم من وضع اللفظ ملعىن جديد خمتر  عليل؛ولكنه 

 أو تعييين له. جبعٍل جديٍد تعيُّينمصداق املفهوم من غري تصرف يف املفهوم نفسه 
تارة يقال بةان الشةارع وضةعها  –وعليها قس سائر االمارات واحلجج ومنها رأي اجملتهد  –ان لفظ )البينة( مثالً  توضيحه:
احلقيقة الشةرعية فهذه هي دعو   –ككون الشاهد عادالً إمامياً... اخل   –ملا مجع الشرائط  –أو تعييين ين تعي   –بوضع جديد 

 هلذه احلجة العرفية.
تةةام دون  (3)وهةةذا يف خةةا الثقةةة –اسةةتعملها نعناهةةا العةةريف دون أيةةادة أو نقيصةةة بةةل وتةةارة يقةةال بانةةه ف يتصةةرف فيهةةا بةةاملرة 

 البينة أو قول اجملتهد.
ال املفهةوم، نعةىن انةه ف يضةع البينةة بوضةع جديةد لةذات القيةود املعروفةة بةل اسةتعملها  بانه تصرف يف املصداق :وثالثة يقال

َحتَّـى )مةا أبةان عةن حكةم أو موضةوع ذي حكةم أو غةريه كمةا يف قولةه تعةا : يُبةني أو يف نفس معناها املوضةوع لةه ل ةة وهةو مةا 
ُلوا ُصُحفا   غاية األمر اهنا حيث كانت هلا مصادي  وكان مةن مصةاديقها البينةة يف ((4)ُمَطهََّرة   تَْأتِيَـُهْم اْلبَـيـَِّنُة * َرُسوٌل ِمْن اللَِّه يـَتـْ

                                                             

 يف مجلة منها على األقل، وقد نقلنا كالم املريأاالنائيين والسيد العم سابقاً فراجع.(1)
 توكيدية، إرشادية، طريقية.(2)
ُنُه ثَِقَتاِن َفَما َأدَّيَا ِإلَْيَك َعنِّي فَـَعنِّي يـُؤَ كة)(3)  (.333ص 1اإلسالمية ج –)الكايف: ط   دِّيَان...اْلَعْمِريُّ َو ابـْ
 .2-1البينة: (4)
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 الحظ ذلم املصداق وضع له قيوداً فيعود ذلم إ  تقييد حجيتها لديه هبذه القيود.إذ باب الشهادات وشبهها فانه 
تسةةتعمل إال يف معانيهةةا امةةا التقييةةد بكونةةه  )العةةاف( مةةن هةةذا القبيةةل إذ فوالظةةاهر ان اإلرجاعةةات يف الروايةةات لةةة)الفقيه( و

وكةةذلم احلةةال يف  ،يف مفهومهةةا مةةن دون تصةةرففهةةو بةةدليل آخةةر مصةةبه حجيةةة قةةول الفقيةةه العةةاف ... اخلعةةادالً طةةاهر املولةةد
 .(1)ِإقْـَراُر اْلُعَقاَلِء َعَلى َأنـُْفِسِهْم َجائِز"يف مثل  اإلقرار

بوضع تعيين للجةامع لشةرائط احلجيةة منهةا وان اسةتظهر صةاحب اوةواهر والسةيد اما )البينة( فمن القريب ان يقال بوضعها 
 الوالد خالف ذلم وهو األظهر أيضاً.

 . فالحظ (2)مثالً  جريان احملتمالت الثالثة اآلنفة يف األحكام كالصالةنالحظة  ما ذكرناه أكثرويتضح 
 

وهي مةا  (3)فان هذه التوسعة والتضيي  تعبدية ،أم يف املصداق مث انه على كل التقادير، وسواء أقلنا بان التصرف يف املفهوم
 عانا عنه بتعبدية احلدود. فتدبر جيداً.

 اإلطالق المقامي دليل على نفي التعبد
صةورة لوميكن اوواب عن دعو  ان إطةالق مثةل )البينةة حجةة( دليةل علةى كةون حجيتهةا مةن بةاب التعبةد لشةموله ب طالقةه 

صورة التعارض، بان هذا اإلطالق اللفظي حمكوم باإلطالق املقامي وحيث لاخلالف، كموارد التهمة و وجود الظن النوعي على 
ة بالكالم فانه مينع انعقاد اإلطالق اللفظي فهو وارد عليه وليس ناظراً حاكماً أي انه فةوق ان اإلطالق املقامي قرينة حالية حاف  

 احلكومة.
ان )البينةةة حجةةة( إن قلنةةا بةةان مةةا ذكةةر هلةةا مةةن احلةةدود هةةو حةةدود للمصةةداق ال للمفهةةوم فةةاألمر واضةةح إذ ان  توضــيحه:

ف يتصةةرف الشةةارع فيهةةا يف مرحلةةة املفهةةوم بةةل قي ةةد حيةةث )البينةةة( لةةد  العةةرف والعقةةالء هةةي حجةةة مةةن بةةاب الطريقيةةة احملضةةة و 
 –قيةد أو شةرط فةة طالق حجيةة البينةة مةةن بةاب الطريقيةةة  بعةض مصةاديقه بقيةةود لتكةون حجةة علةةى موضةوعاته فكلمةا شةةم يف

ينفةةي أخةةذ اي قيةةد جديةةد يف  –املسةةتفاد مةةن بنةةاء العقةةالء والعةةرف العةةام واخلةةاص بةةدون شةةم واملوكةةد بارتكاأيةةة ذلةةم وفطريتةةه 
- (4)أو الشبيه باملقاميمي عليه إال لو بني  الشارع وحيث ف يبني فاملرجع هذا اإلطالق املقا ذلم العنوان  نطباقُ مصداقه التامُ 

. 
فةظ ل  ل   مرتبة سابقة علةى اللفةظ لتةأخر اللفةظ عةن عةاف االعتبةار، فانةه ال يسةمح بانعقةاد إطةالقٍ يف وحيث ان هذا اإلطالق 

 خبالفه.
 موجب لإلمجال.و سلمنا، لكنه حمتمل القرينية املتصل وهو خمل  باإلطالق اللفظي 

حةد وجةود الظةن النةوعي علةى  –ان احلدود وحيث ف يبني هذا احلد بالةذات حيث كان الشارع يف مقام بي وبعبارة أخرى:

                                                             

 .442ص 3عوايل اللئايل ج(1)
 واألقوال فيها أكثر فتدبر.(2)
 نعىن اهنا ال توخذ إال من الشارع، من دون نفي أو إثبات كونه قد الحظ جهة الطريقية فيها أو الحظ املزامحات.(3)
 مصادي  ذلم العنوان الكلي العقالئي، وف يذكر هذا القيد املشكوك. إذ كان يف مقام بيان قيود لبعض(4)
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فان إطالق دليل احلجة بنفسه ال يصلح بياناً إال بعد انعقاده لكنه غري منعقد ألحةد الةوجهني  –اخلالف وحد صورة التعارض 
 ومتام حتقي  ذلم يف علم األصول. ،وتدبر (1)السابقني. فتأمل

 حكم ورود )بلسان قومه(
دليةل علةى ان احلجةج طريقيةة حمضةةة إذ  (َوَمـا َأْرَســْلَنا ِمـْن َرُسـولَّ ِإالَّ بِِلَسـاِن قـَْوِمــهِ )فقةد يقةال بةةان قولةه تعةا  وامـا الاالـ :

 هذا هو لسان القوم وهو ما يفهمه القوم من احلجج.
احلجةة لديةةه وال هةةي  –القةوم حجةج  –ألفةاد اهنةةا  ( جةج قومةةه)ف يقةل بةةة) جج قومةه( ولةو كةةان قةد ورد  تعةةا انةه  وفيـه:

 ة ال التعبد.شم ان احلجج لد  القوم هي من باب الطريقية احملض
القةوم( األدلةة علةى  يشمل )حجج قومةه( إذ يشةمل )لسةانُ  (بِِلَساِن قـَْوِمهِ )انه وإن ف يرد ) جج قومه( إال ان  والجواب:

 ى من ادعى( وهي حجج القوم الي نص عليها الشارع أيضاً.لى احلجج كة)البينة علواألدلة ع(َأِقْم الصَّالةَ )األحكام كة
 –وممةةا يةةرتبط بةةه  –وانةةه يفهةةم منةةه ولكةةن عليةةه يعةةود الكةةالم إ  حتقيةة  حةةال كةةل دليةةل دليةةل علةةى حجيةةة كةةل حجةةة حجة

 .(2)ب والكالم فيها كما س الثانية السابقة،فريجع هذا إ  الصورة الطريقية احملضة أو التعبد احملض أو أمر بينهما. 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
 

 )الحكمة(:
اب ٍر عرْن أرِب  عرْبد  اللَّه   قَاَل: اْلِعْلُم َمْقُروٌن ِإَلى اْلَعَمِل َفَمْن َعِلَم َعِمَل َوَمْن َعِمَل َعِلَم َواْلِعْلُم "عليه السالمعرْن إ ْْسراع يلر ْبن  جر

 (.44ص 1اإلسالمية ج –)الكايف: ط  "َوِإالَّ اْرَتَحَل َعْنهُ يـَْهِتُف بِاْلَعَمِل فَِإْن َأَجابَُه 

                                                             

اإلطةةالق اللفظةةي للهيئةةة علةةى  إذ مرجةةع ذلةةم لب ةةاً إ  داللةةة املةةادة بقرينةةة االرتكةةاأ علةةى تقيةةد احلجيةةة بصةةورة إيةةراا الظةةن النةةوعي والقةةرب للواقةةع فةةال يسةةمح ذلةةم بانعقةةاد(1)
 اخلالف. فتأمل

 ذ والرد واورح والتعديل يف هذا البحث يوكل لعلم األصول، فانه طويل الذيل ال يسعه املقام.األخو ومزيد املناقشة (2)


