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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا 
وحبيب قلوبنا أيب القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل 

 ة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.يف األرضني، واللعنة الدائم
 االصول

 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(
(31) 

 أنواع الحجج في أبواب األصول
 ان احلجج على مراتب أو أنواع ثالثة:والحاصل: 

 احلجج على الواقع أي على احلكم الواقعي. -أ
حجتججان علجى ادتهجد أي مججن يكنجه نيلهجا والف جج   ، وهاتجان املرتبتجانى الوظجائ  الظاهريججةاحلججج علج -ب

 عن معارضاهتا أو خمصصاهتا أو احلاكم أو الوارد عليها.. إىل غري ذلك.
السابقة وهو املقلد بل وادتهد ذو امللكة العاجز فعاًل ويف صجورة  جاحلجج على من ال يكنه نيل احلج -ج

 االجتهاد الفعلي وحتصيل احلجج باملباشرة.االبتالء عن 
ليسججح حججججاً علججى األحكججام ال جججرعية  بججدعوا ا ججاال يصججإ إخججراص األصججول العمليججة عججن األصججول  وكمــا

فكجللك ال يصجإ إخجراص قجول  ،الواقعية، بل هي حجج موضوعها ال ك هبا ونتيجتها غريها أي الوظجائ  فقج 
 .1ليل على األدلة درد انه ليس دلياًل على احلكم الواقعي مباشرةادتهد ونظره وهو احلجة على احلجج أي الد

ومعرفجة  2كله إضافة إىل الغاية من علم األصول فانه عقد للوصجول إىل احلججج علجى األحكجام ال جرعية،  هذا
، فجال ونظر الفقيه حجة عليها، وإن كان بالنسبة للمقلد، واحلجة على احلجة على ال يء حججة عليجهضوابطها 

 .3من معرفته بضوابطه. فتأملبد 
 تطوير تعريف األصول بما يشمل أنواع الحجج

                                                           

 حجٌة عليه مباشرًة. –بوجٍه  –ل انه ب 1
 وللا لو كان متيسراً الوصول إليها دون احلاجة لعلم األصول ملا كانح حاجة إليه بوجٍه. 2
 ل االستك ايف. وسيأيت جوابه.و ملا سيأيت من انه عقد للوصول االستنباطي ال الوص 3
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، ال ينطبججق علججى السججتنباا احلكججم ال ججرعي  1)العلججم بالقواعججد املمهججدة انججه نعججم تعريفججه كججا ذكججره القججدماء مججن
تك اف نعم هو ممهد الس ،بل هو االستنباا نفسهلالستنباا نظر ادتهد فانه ليس قاعدة ممهدة وال هو ممهد 

 .املقلد احلكم ال رعي عربه
ولججلا حيججث رأا  وال وجججه للججدوران مججداره  التعريجج  حيججث د يججرد يف لسججان معصججوم فلججيس حجججة هججلا ولكججن

ره كجا ي جملها وكجا يجدفع إشجكاالى أخجرا عليجه ه وطجو  اآلخوند قصوره إذ ال ي مل مباحث األصول العملية غريَ 
القواعججد الججن يكججن ان تقججع يف طريججق اسججتنباا األحكججام أو الججن فعر فججه بججج)صناعة يعججرف هبججا  –حسججب نظججره  –

 .2ينتهى إليها يف مقام العمل 
)العلججم بالقواعججد  بججان يقججال: ان يضججاف ا يضججم البججاب السججاد  الججلي ارتأينججافججاألىلوىل تطججويره أيضججاً كججوعليــ : 

 ر ادتهد... أو كا يستك   منه احلكم ال رعي أو الوظيفة  واملراد باملوصول نظ.املمهدة
حجة على الفقيه والثانية حجة علجى العجامي  وىلواألأ  ،استنباطية واستك افيةعلى قسمني: فاحلجج وعلي : 

 يب ث عنه يف علم األصول. مما ينبغي ان وكالمها
 والجواب ،االستدالل بشمول أدلة الحجج للفتوى

فَاْســـَُل وا َأْهـــَل )كقولجججه تعجججاىل:   يسجججتدل علجججى ذلجججك ب جججمول أدلجججة احلججججج األصجججولية لنظجججر الفقيجججه وفتجججواه وقـــد
احلد   أيعلى حجية اخلرب والفتوا  قائم وكلا بناء العقالء فانه ،فانه أعم من خربهم ومن نظرهم 3 الذِّْكِر...
 4  َوَأْفِت النَّاَس...))بل وردى أدلة خاصة على حجية النظر والفتوا كج ،واحلد 

 نه مسألة أصولية. فتدبران مشول األدلة للنظر وحجيته أعم من كو وفي : 
 إشكال المظفر على درج )المفاهيم( في مباحث الحجة

مندرجججة يف   املفججاهيم :املقصججد الثالججث)انجه ظهججر ممججا سججبق ان املقاصججد اخلمسججة األوىل مجن الكفايججة ومنهججا  ثــم
يورد عليجه املقصد الثاين لألصول وهو )الدليل النقلي وأنواعه  فهو من مباحث احلجة حسب تبويبنا، ولكن قد 

كا خيرجه من مباحث احلجة ويدخله يف مباحث األلفاظ كمجا صجنعه أصجول املظفجر مسجتداًل عليجه بجج)ال شجك ان 
                                                           

ـــوِل َو َعَلـــْيك م  ))اصجججاًل كجججج ها لالسجججتنباا عربهجججايصجججإ قراءهتجججا علجججى اسجججم املفعجججول الن األئمجججة )علجججيهم السجججالم  مهجججدو  1 َنـــا ِإْلَءـــاء  اأْل ص  َعَليـْ
َََثارَتِــَ  ث ــمَّ َشــَكْكت))  وفصججاًل كججج22ص22)وسججائل ال ججيعة ص   التـَّْفرِيــ  ْنــَت َعَلــى يَِءــيَن ِمــْن   1)هتججليب األحكججام: ص   أِلَنَّــَ  ك 

 د الستنباا احلكم ال رعي.ه  اا أي ا ا تأ وعلى اسم الفاعل إذ هبا تتمهد عملية االستنبوغريها    422ص
 .9ص 1صكفاية األصول   2
 .43الن ل:  3
 .313ص 12مستدرك الوسائل ص 4
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إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه، فيكجون حججة مجن املجتكلم علجى السجامع، ومجن السجامع علجى الكالم 
 املتكلم، كسائر الظواهر األخرا.
 ية املفهوم حينما يقولون مثاًل: هل مفهوم ال را حجة أو ال؟.إذن، ما معىن النزاع يف حج

وعلى تقديره، فال يدخل هلا النزاع يف مباحث األلفاظ الن كان الغجر  منهجا ت ج ي  الظهجور يف الكجالم 
وتنقجيإ صججغرياى حجيجة الظهججور، بجل ينبغججي ان يجدخل يف مباحججث احلججة كالب ججث عجن حجيججة الظهجور وحجيججة 

 الكتاب وحنو ذلك.
ان النجزاع هنجا يف احلقيقججة إوجا هجو يف وجججود الداللجة علجى املفهجوم، أي يف أصججل ظهجور ا ملجة فيججه الجـواب: و 

 وعدم ظهورها. وبعبارة أوضإ، النزاع هنا يف حصول املفهوم للجملة ال يف حجيته بعد فر  حصوله.
أن ا ملججة ال ججرطية مجع قطججع النظججر عججن القجرائن اخلاصججة هججل تججدل  –مججثاًل  –فمعجىن النججزاع يف مفهججوم ال جرا 

 على انتفاء احلكم عند انتفاء ال را؟ وهل هي ظاهرة يف ذلك؟.
ال أنه بعد داللتها على هجلا املفهجوم وظهورهجا فيجه يتنجاحع يف حجيتجه، فجالن هجلا ال معجىن لجه، وإن أوهجم ذلجك 

 .1حجة أم ال. ولكن غرضهم ما ذكرنا  ال راتعبرياهتم، كما يقولون مثاًل: مفهوم  ظاهر بعض
 الجواب: ثبوت المفثوم وظثوره أعم من حجيت 

 ،درجاى ومراتب على ان ثبوى مفهوم للكالم وظهوره فيه أعم من حجيته  وذلك ألن الظهوروالجواب: 
أال تججرا الظهججور  ،ن كانججح ضججعيفة أو ضججعيفة جججداً وإ حججى وال بنججاء للعقججالء علججى حجيججة كججل مراتججب الظهججوراى

إال لججو للججوارد  خمصصججيتهان للسججياظ ظهججوراً إال انججه لضججعفه ال يججرا العقججالء حجيتججه وال يف السججياقي فانججه ال شججك 
 .2املتصل مما يسبب عدم انعقاد إطالظ املطلق مثالً  القرينيةاندرص يف دائرة حمتمل 

اال   ائق م ججككة وال يلججزم مججن ثبججوى مرتبججة منهججا ثبججوى احلجيججة  ججاواحلاصججل ان املفهججوم والظهججور كججالظن حقجج
 حبجة شرعاً كالقيا  واالست سان؟ سام الظن ليس حبجة عرفاً؟ أو ليسترا كثرياً من أق

قصد من احلجية لزوم االتباع أو املنجزية واملعلرية إذ  اال يستلزم حجيته إذ إن ظهور املفهوموبعبارة أخرى: 
لجزم باتباعجه، نعجم ان فسجرنا احلججة بالكاشج  كجان االذعجان فجال يأ  3املجوىل ظجاهراً بدرججة ضجعيفة أوقد يراه العجرف 

احلجيججة هبجلا املعججىن ال تسجتلزم حكججم ال جارع أو العقججالء  درجاهتججا، لكجنبجالظهور بأيجة درجججة اذعانجا باحلجيججة علجى 

                                                           

 .92-92ص 2-1أصول الفقه )املظفر  ص 1
 ال انه يقيده بعد انعقاد إطالقه. 2
 أو حى قوية. فتدبر 3
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 بلزوم االتباع.
ان عفه ال يرونه حجة، عكجس ال جرا إذ ال شك ان للوص  لدا العرف مفهوماً لكنه لضوبعبارة أخرى: 

 قوي.مفهومه 
فججالنزاع يف حجيججة مفهججوم الوصجج  بعججد ثبججوى املفهججوم لججه فينججدرص يف مباحججث احلجججج وإن قلنججا بعججدم وعليــ : 

ال ججججهرة وا مجججججاع املنقججججول وغريهججججا يف مباحججججث احلجججججة وإن قلنججججا بعججججدم  وغججججريه )قججججد  سججججره  حجيتججججه كمججججا ادرص
 1حجيتها.

انه ال مفهوم له، لكنه غري القول بان القول باملفهوم مجالحم للقجول بجالظهور نعم يكن ان يلهب البعض إىل 
 أو ان املفهوم ثبوتاً ملزوم للظهور وانه ال يكن التفكيك.

وعليججه فهنججا  ،بججل يكججن القججول: ان ثبججوى املفهججوم أعججم مججن ظهججوره إذ قججد يكججون الكججالم م ججع راً بججه ال ظججاهراً 
 أمران: 
 من ظهوره فيه. ثبوى املفهوم للكالم أعم -1
 وظهوره فيه أعم من حجيته فيه. فتأمل -2

وحتصل من ذلك ان ظاهر عبارهتم إذ قالوا )مفهوم ال را أو الوص  حجة أم ال  هو املراد  م وال حاجة 
 لتوجيهه كا خيال  مرادهم أو على األقل كا خيال  مقتضى الصناعة كما سبق.

 من باب واحد ،نظائرهامباحث المشتق والحءيءة الشرعية و 
ان املظفر ابقى مباحث احلقيقة ال رعية والص يإ واألعم وشبهها يف املقدمة وأدخل امل تق يف مباحث  ثم

األلفجاظ إىل جججوار األوامججر والنجواهي والعججام واملطلججق  مجع ان الصجج يإ هججو ا جا كلهججا مججن وحان وسجياظ واحججد فا ججا 
فاألصجإ مجا صجنعه الكفايجة وغجريه مجن سجوقها  ،ة ال املقاصجدمجيعاً مجن مباحجث األلفجاظ أو هجي مجيعجاً مجن املقدمج

 .بعصا واحدة
وىل إدراص امل جججتق كاحلقيقجججة ال جججرعية وامجججا علجججى مجججا صجججرنا إليجججه فقجججد سجججبق ان األىل  هجججلا علجججى مجججا درججججوا عليجججه

 والص يإ واألعم... اخل يف املبادئ التصديقية لعلم الفقه، فالحظ.
 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين

                                                           

 )كمباحث احلجة . امفروضه مول له )كاحلجية  يف مباحثسيأيت وجه ادراص ما ال يرا ثبوى احمل 1


