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 سخن نخست
 

هعي هه بعد ة  اد ا ه تال   ت   ة ه زهفز د آد  ا_   لشاخ  ه ت ک  اک  هز شغشغ 
تهاد   هزهد آد  ا_ ه ت. اک  هز دخ_ هزرشگ    رءعط  ع دعد   دحققعد   شهرش

هع شه هاد  هص ا ه تفعش  هز هلزهه کتعلت ه ت.  ا_ هص ل راز هز هاد قع ش  ءع ص
 هرش رقش ل اعهي شه  هصة تضعه  لاءته آههب   تد تثر  را ت.  هههئ  دکت   د 

هعي هص    هافع ردعاش   هاد هدکعد هه فههه_ آ هش ک  ه عتاش   تلعشل گ تهش  هرشاء 
شهرء ههد   دحققعد هه چ  لاءته شه بهاعد ف ع ات  اد  اکشاگه قههه گاهرش. شه هاد 

ها  له  هشهه زدار ا حض ه رءهاعت ت صص   اد  ل  بخعت دت ششي هز ههدات ل ز
هعي تهاد آرخع هاد ه ت ک  رءعرگه زرش  ل شد اک  ا_ ه ت. اک  هز ءع صه ت ک  دخ_

رءعرگه زرش  ل شد اک  ا_ شه ب هدع  اد   ب ش ت  اشهت  اد  ل  ه ز ه ت ک  
دح هي شه تحقاقعت دحققعد کررش. کدک ل  د أ  شهرء ههد آد بعد    اد   هض  د 

هعي د عصهاد هز درع   لههي  هض    رقض   هلهه_ شاشگع هاد  ا_   هابعش فضعا  
 شهه آد ه ترش.    بدا  کعهکهشهعا  ه ت ک  رءهاعت  اد   خش 

هعي هص    ل   ر هد اک رءهاة  اد  پژ هء  ح ز ي   اک  هز فصارعد  پژ هش
ه هعا  ل ش  ه ت ک  شه هاد  هص  شتهاد رءهاعت شه هاد ءع ة  اد  هز ر  تاد گع_دخ_

هعي ر  ت لع دءکالت  هعي  ادا  لهشهءت  ءش    طلا   ه ت ک  شه هاد گع_ح ز 
د هب  لعءش چهه ک  شه د اهي رعهد هه گع_ رخعش  ه ت.  ب ش له   هز هاد دءکالت 
لع ث ءش تع هاد رءها  ر پع هه ک  تعکر د هفت ءدعه  هز آد درتءه ءش    د هش هقلعل 

  ه ت لع فتهت د هب  ء ش ک  هداش ه ت لع هداعهي   شهرش پژ هعد هاد  ا_ قههه گهفت
بشاش گعد  دفاش شه ه تال   دءعهکت   د عهدت ههل  ا_ هدچرعد لت هرش شه هاد ش هة 

پ اعا   ا_ هص ل لهشههش. ل  ءک  ا_ ءهاف هص ل هاد داههث گههرقشه  اف 
گعهش تحقاقعت ک ش   پهکعه دع هده ز راعز ل  دحققعد   ر ا رشگعر  شههش ک  لع ر  ت

هعي  اد    ر اد هص    هه چ  لاءته ل   هزرشگ    لع رشگ  هاد  ا_ شه  هص  ح ز 
هعي  اداة دع لع آد راز شه  هصة شاگه ب هدع  اد  کدک ردعارش. شهاغع ک  شه ح ز 

هد   علقة تعها   شه  ا د  چ د هص لا فق ا تف اها فا ف ا  هفعد   ....ا ءدعه 
ءدعه ه ت. حهدعر  ک  هز فقشهد هاد ل ته ل اعه د ش ش   هرگءتدبالت  اد  ت صص  

ء شا ل اعه بّشي   قعلل ت ب  ه ت ک  درع   لههي گفتگ هعي  اد  شهدد گاه د 
هداش هها_ ههل تحقا    فضل لع تالش دضع ف   هدکعهي  اد    ت عدل تحقاق    ش ل  

زدارة  ا_ هص ل شه هاد  حهکت ءتعلعد کعه هد  ا_ شه هاد ح ز  هع   ل   اژ  شه
 فصارعد  لافزهارش.

هال ال_  ه د اداد هدار  ک  شه هاد دشت ل  شه هرتخع الز_ ه ت ک  هز زحدعت حب 
هرشا   راز هز د ع شت هرشهزي هاد رخعل ر پع شهءت  ر هد  هشلاه تالش فهه هر  لههي هه 

هعي هص    ارعد  پژ هشءعد لع فصدحققعد   ه عتاشي ک  شه هاد ءدعه  لع دقعالت  اد 
هرشا کدعل تءکه   قشهشهر  هه شهءت    هدچرعد چء_ ل  هه  شهاعفت هدکعهي شهءت 

تحقاقعت  اد    دقعالت دحققعد   شهرء ههد   ه عتاش شهرش هص ل ه تا_ تع ل   طف ه خ  
 شههلت هرا_  خد  شه ه تال   رءعط هاد  ا_ ک  تأثاهگذههتهاد رقش هه شه فخ_ شاد  خش 

 ه تا شهءت  لعءا_.
 

  صادق الريجاني
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 *صادق الرجياين
 

 الموجز
إّن مغزى نظريّة الّتوسط إعتماد املقلِّدين على آرائهم يف إنتاج الفرع الفقهي ولو بضميمة 

 نظرية التوسط هتدف إىل إثبات أمرين: . تقليدهم املطلق
األصولّية )بل الرجالّية و .عدم إحنصار التقليد باألحكام الفرعية، بل يعّم املسائل 1

 الّلغوية( أيضاً.

.إمكان ضّم الّتقليد يف املبدأ األصويل إىل ما حيّصله املقلَّد يف سائر املبادئ، و العمل 2
لرأي اجملتهد أو املقلَّد اّلذي جيب  نتيجة اجملموع و ما يستنبط منها، و إن كان خمالفاً 

 الّرجوع إليه يف احلكم الفرعّي.

يف اربعة مباحث: املراد من  ةنظريّ هذه العلی  ه املقالة جهدها للتعّرفقد صّبت هذ
هذه الّنظريّة و ذكر آراء األصوليني يف هذا اجملال، نظريّة الّتوسط و الفتوى بالّتخيري 

مسألة الّتجزي يف اإلجتهاد. تتمة املباحث حول  و األصويل، و يف األخري نظريّة الّتوّسط
 ثاين( سيأيت عن قريب إن شاء اهلل.نظريّة الّتوسط )قسم ال

 نظريّة التوّسط بين االجتهاد و التقليد المراد من المبحث األّول:
 

 ةمقدم
يّررة، إمكرران االجتهرراد يف بعررا مبررادي احلكررم الفرعررّي و التقليررد يف املررراد مررن هررذه النظر 

للمكلّررر  بعضرررها ا خرررر حيرررث يتاّصرررل منهمرررا الو يفرررة العمليّرررة و التكليررر  الفعلرررّي 
وهذا بعد الفراغ عن أصل جروا  التقليرد، برل لزومره يف بعرا األحيران، و مرا ذكرنرا مرن 

بعررا  يف قبررال القررول باحنصررار التقليررد يف احلكررم العرررعّي الفرعررّي أو سررعته إىل یاملررّدع
املقرررّدمات إذا كررران لررره أثرررر خررراّ  يف نفسررره، ال مرررن جهرررة وقوعررره يف صررررا  اسرررتنبا  

 هذا املقال عن قريب إن شاء اهلل. معىن احلكم الفرعّي، وسيّتضح

                                                           
 املقدسه ة العلمية يف قماستاذ احلو   *
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مثّ إّن مبررادي اسررتنبا  احلكررم الفرعررّي ملّررا كانررت خمتلفررة ةبعضررها أ صررولّية و بعضررها 
حنويّررة و بعضررها رجاليّررة و هكررذا، ةينبغرري التأّمررل يف إمكرران التقليررد يف كررّل واحرردة مررن 

 اجتهاداً. یهذه املقّدمات و إمكان إنضمام املقّدمات األ خر 
و قبل اخلرو  يف نقرل األقروال و األدلّرة نقرول: إنّره   يظهرر لنرا قرول يصررّ  بصرّاة 
هذا النروع مرن االجتهراد و التقليرد املتوّسرطان، برل الظراهر مرنهم بطرنن هرذا النروع مرن 
االجتهرررراد و التقليررررد. نعررررم، يلرررررو  مررررن اّّقررررق العراقّي)قرررررده( صررررّاته، كمررررا أّن اّّقرررررق 

 ىأذعررن بصرررّاة التقليررد يف القواعرررد األصررولّية ملرررن عكررن مرررن تطبيقهررا علررراخلوئّي)قررده( 
إمكررران وقررروع التفكيررره برررني االجتهررراد يف املبرررادي وإمكررران  یاملررروارد، إالّ أنّه)قرررده( نفررر

 االستنبا  من جهة التطبيق، و لكّن احلّق صّاة نظريّة التوّسط كما سنبّينه بأدلّتها.
 نقل األقوال

 األعظم)قده( يف رسالته املعمولة يف االجتهاد و التقليد:قال العيخ  -1
ال إشررركال يف صرررّاة التقليرررد يف املسرررائل الفرعيّرررة حتّررری املسرررائل الكّليّرررة كمسرررائل »

التقليررد، كمررا ال إشرركال يف عرردم صررّاته يف املوضرروعات اخلارجيّررة بنرراًء علررى أّن العمررل 
طلااً، و كرذا مسرائل أصرول الفقره، بقول الغري ةيها من البّينة و حنوها ليس تقليرداً مصر

و أّمررا املوضرروعات االسررتنبااّية ةالتقليررد ةيهررا جررائز مررن حيررث ترتّررب األحكررام الفرعيّررة 
عليها دون األصولّية، ةيجو  التقليرد يف معرىن الفاسرق الواقرآ يف آيرة النبرأ مرن حيرث أنّره 

مرررن حيرررث  يرتتّرررب عليررره حكرررم خرررل الفاسرررق و العرررادل يف الوقرررت و القبلرررة، و ال جيرررو 
ترتّرررب حكرررم خرررل الواحرررد يف األحكرررامرب ألّن العمرررل بررراخلل يف القبلرررة و الوقرررت مسرررألة 
ةرعّية و العمل باخلل الواحد يف األحكام مسرألة أصرولّية، و كير  كران ةرن إشركال يف 

 1«شيء من ذله...

                                                           

 .84-83رسالة االجتهاد و التقليد،    ،. األنصاريّ 1



 11             الّتوّسط بين اإلجتهاد و الّتقليد نظريّة 

 

أّن الظررراهر مرررن هرررذا الكرررنم أّن عررردم صرررّاة التقليرررد يف مسرررائل أصرررول  ىو ال خيفررر
ذلررررره، مرررررآ أنّررررره لرررررو كررررران  ىاملسرررررّلمات، ةقنّه)قرررررده(   يرررررورد أيَّ دليرررررل علرررررالفقررررره مرررررن 

ذلررره،  ىيف صررردر الكرررنم و ذيلررره، عّقرررق اإل ررراع علررر« ال إشررركال»مراده)قرررده( مرررن 
نقررول: إّن أمثررال هررذه اإل اعررات   تكررن حّجررة الحتمررال مرردركّيتها أقررن  و هرري  ررري 

 حّجة كما حّقق يف حمّله.
 ئّي)قده( يف عروته:قال السّيد الطباابا -2
(: حمررّل التقليررد و مررورده هررو األحكررام الفرعيّررة العمليّررة، ةررن جيررري يف 67مسررألة »)

أ صول الدين و يف مسائل أصول الفقه، و ال يف مبادي االستنبا  من النارو والصررف 
وحنومهرررررررا، و ال يف املوضررررررروعات املسرررررررتنبطة العرةيّرررررررة أو اللغويّرررررررة، و ال يف املوضررررررروعات 

 1«الصرةة...
و مرررا يررررتبط بالبارررث مرررن كنمررره، قوله)قرررده( مرررن عررردم جريررران التقليرررد يف مسرررائل 
أصول الفقه و مبادي االستنبا  من الناو و الصرف و حنومهرا، و قرد علّرق  رري واحرد 

 من األعنم عليه:
و يف »قولرررره:  ىةقررررد علّررررق اّّقررررق العراقّي)قررررده( يف حاشرررريته االسررررتداللّية علرررر -3

 ذا:هك« مسائل أصول الفقه
ال ةررررق يف مرجعيّررررة العرررا  للجاهررررل باألحكرررام العرررررعّية برررني الفرعيّررررة و األصررررولّية »

 2«مبقتضى االرتكا .
إمكان التقليرد يف األحكرام األصرولّية، و لكرن  ىأّن هذا الكنم نّص عل ىو ال خيف

يبنّي نتيجة ذله: هل هي ما ذكرناه من التوّسط يف االجتهاد و التقليد حيث يكرون  
قليررد يف األحكررام األصررولّية بضررميمة االجتهرراد يف التطبيررق منتجرراً لو يفررة املكلّرر  أم الت
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 ىمرا يسراوق نظريّرة التوّسرط علر« مقاالت األصول»ال؟ وقد يظهر من كنمه)قده( يف 
 ما يأيت من كنمه إن شاء اهلل.

و يف مسرررائل أصرررول »و قرررد علّرررق السرررّيد ال)لداي)ايّن)قرررده( علرررى كرررنم املررراتن  -4
 «:الفقه
 1«الفرق بينها و بني الفرعّية معكل.»

 ه(   يذكر نتيجة ذله و أنّه التوّسط يف االجتهاد و التقليد أم  ريه.و لكّنه)قد
 و قد عّلق السّيد اخلوانسارّي)قده( عليه بأنّه: -5
مررورد تعررار  اخلررلين و ةترروی املقلَّررد برروا  أخررذه بررأّي اخلرررلين قررد يّتفررق كمررا يف »
 2«شاء.

كنمه)قده( نّص يف جروا  التقليرد يف مسرائل أصرول الفقره، و لكرن   يظهرر مرامره 
ععر بعدم سريان هذا األمر يف  يآ مسرائل أصرول الفقره، ةقنّره « قد يّتفق»من قوله 

 
امل

ّي اخلرررلين يف مررروارد التعرررار  و برررني ةترررواه اجملتهرررد بررروا  األخرررذ برررأ ىال ةررررق برررني ةترررو 
حّجيّررررة خررررل الواحرررردرب ةررررقّن كليهمررررا ينررررتة النتيجررررة العمليّررررة بضررررميمة بعررررا املقررررّدمات 

 .ىاأل خر 
 «:و يف مسائل أصول الفقه»و قد ذكر السّيد احلكيم)قده( عند قول املاتن  -6
 3«ةيه و ةيما بعده تفصيل.»

 ةقال:و قد بنّي وجه التفصيل يف املستمسهرب 
ولررو -خلروجهررا عررن حمررّل االبررتنء للعررواّم املقلّرردين، ةلررو ةررر  كو ررا حمررن  لنبررتنء »

-  يكن مانآ من عموم أدلّة التقليرد ارا، و لرذا جرزم املصرّن   -بتوّسط النذر و حنوه
يف صررردر املسرررألة السادسررررة و األربعرررني، بأنّررره جيررررب علرررى العررراّمّي أن يقلّررررد  -رمحررره اهلل
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لة وجرروت تقليررد األعلرررمرب و يف املسررألة اخلامسررة ععرررة بوجرروت رجررروع األعلررم يف مسررأ
و مرررن  رررريه   -هقرررد-ا  البقررراء و عدمررره و يظهرررر منررره العررراّمّي إىل احلرررّي األعلرررم يف جرررو 

كو مرررا مرررن املسرررائل األصرررولّية، و إن كررران التاقيرررق أّ مرررا مرررن املسرررائل الفرعيّرررة ال مرررن 
 1«حكام كما أشرنا إىل ذله آنفاً...األصولّية، لعدم وقوعهما يف اريق استنبا  األ

 خروج املسائل األصرولّية عرن ابرتنء املقلّردين  رري واضرح، ةرقن كران النظرر إىل قلت:
كاجلررائي »أّن العرراّمّي املقلّررد ال يصرردق عليرره العنرراوين املررأخوذة يف اخلطابررات األصررولّية 

املتررررريّقن و العرررررا  يف احلكرررررم »أو « اجلرررررائي إليررررره اخلرررررلان املتعارضررررران»أو « إليررررره اخلرررررل
أّن هرررذا الكرررنم لررريس صرررايااً بقانقرررهرب ةرررقّن بعرررا الفضرررنء يصررردق  ففيههه « الكلّررريّ 

رب لفررر  «املترريّقن و العرراّ  يف احلكررم الكلّرريّ »أو « لرريهم اخلررلممّررن جرراء إ»علرريهم أّ ررم 
ةاصه عن احلكم الكّلّي يف مظانّه مرآ تضرّلعه يف الروايرات، و لكرن   حيصرل لره قردرة 
االسررتنبا  يف القواعررد األصررولّية. ةمررا ذكررره مررن خررروج املسررائل األصررولّية عررن االبررتنء 

 بقانقه  ري صايح.
أّن التعبّررد يف القواعررد األصررولّية لغررو، ملكرران عرردم قرردرة العرراّمّي  كرران النظررر إىل  و إن

سرائر املقرّدمات و عردم اجتهراده ةيهرا و كيفيّرة  ىاالستفادة منها لعدم اّانعه علر ىعل
بعررا  ىأنّرره نكررن ةررر  الكررنم يف مكلّرر  لرره ااّررنع علرر ففيهه اسررتفادة النتيجررة منهررا، 

ّلآ الّرررذي لررريس لررره اجتهررراد يف املقرررّدمات األصرررولّية، و لكرررن املقرررّدمات كالرجرررايّل املتضررر
ء الرجاليّررة و اللغويّررة و الناويّررة، برل يف الفاررص عررن الروايررات و ةهررم يجيتهرد يف املبرراد

 معانيهررا العرةيّررة، ةفرري هررذه املرروارد الّررث هرري موضرروع حثنررا هررذا، ال نكررن الررذهات إىل
سرررائر املقرررّدمات ينرررتة  ولّيةرب ألّن ضرررّمها إىللغويّرررة التعبّرررد و التقليرررد يف املقرررّدمات األصررر

 النتيجة العملّية للمقّلد، ةما أةاده)قده( ال نكن املساعدة عليه.
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و أّمرررا مرررا ذكره)قرررده( يف ذيرررل كنمررره مرررن أّن الظررراهر مرررن السرررّيد الطباابائّي)قرررده( 
و ررررررريه كررررررون مسررررررائل التقليررررررد مررررررن املسررررررائل األصررررررولّية ةغررررررري واضررررررح، ةهررررررذا العرررررريخ 

ال إشرركال يف صررّاة التقليررد يف املسررائل »ه( الّررذي ذكررر يف كنمرره السررابق: األعظم)قررد
و هرذا كرالنّص يف درج مسرائل التقليررد « املسرائل الكّليّرة كمسرائل التقليرد. الفرعيّرة حرّ  

( مررررن مسررررائل 46، قررررد ذكررررر السررررّيد الطباابائّي)قررررده( يف )مسررررألة نعههههميف الفرعيّررررات، 
 التقليد:

دم وجرروت تقليررد األعلررم يعرركل جرروا  االعتمرراد عليرره، بررل لررو أةرر  األعلررم بعرر»... 
 «  ةالقدر املتيّقن للعاّمّي تقليد األعلم يف الفرعّيات.

و قد يلو  منها أّن مسألة وجوت تقليد األعلم و عدم وجوبه ليس مرن الفرعيّرات، 
و لكن هذا الكنم ليس صرحياً يف كو ا من املسرائل األصرولّية برل ةيهرا حمرتمنت أ خرر 

 طيل الكنم بذكرها.ال ن  
و للماّقرررق العراقّي)قرررده( كرررنم يف مقررراالت األصرررول يظهرررر منررره تقويرررة نظريّرررة  -7

 التوّسط و إن   يستقّر عليه، و أ هر اإلشكال ةيه يف آخر كنمه. قال)قده(:
مثّ إّن القواعد املعمولة يف كّل مسألة ال بّد أن يكون جمتهداً ةيها، حيث لرو ةرر  »

دة منهرررا كانرررت النتيجرررة تقليديّرررة، و حينارررذ ةفررري االكتفررراء باجتهررراده يف تقليرررده يف واحررر
سررائر القواعررد و تطبيقهررا علررى املسررألة بضررميمة تطبيررق املسررألة التقليديّررة عليهررا و أخررذ 
نتيجرررة املسرررألة و العمرررل ةيهرررا حرررّ  مرررآ خمالفرررة نظرررره لررررأي سرررائر اجملتهررردين يف املسرررألة، 

 وجهان:
عرردم اقتضرراء دليررل التقليررد إالّ وجرروت رجرروع اجلاهررلس بكررّل جهررات املسررألة إىل  ِمههن

العا ، و يف املسألة املزبورة ال يكون هرذا العرخص جراهنً بميرآ جهرات املسرألة، ةرن 
أّن اجلاهرررل بهرررة مرررن جهرررات املسرررألة  ِمهههنجيرررب عليررره التقليرررد إالّ يف هرررذا الررربعارب و 

ابعرة ألخرّس املقرّدمات، بضرميمة أنّره حينارذ داخرل جاهل بنفس املسألة، ألّن النتيجرة ت
يف معاقرررد إ ررراعهم برررأّن مرررن   يكرررن جمتهرررداً يف مسرررألة، جيرررب عليررره التقليرررد يف هرررذه 



 15             الّتوّسط بين اإلجتهاد و الّتقليد نظريّة 

 

علررى خررنف مررا يسرراعده االرتكررا  مررن -املسررألة... و لكررن يف إعررام مثررل هررذا اإل رراع 
ر اجلهرات وجوت رجوع اجلاهل بكّل مسرألة إىل العرا  بعرخص هرذه املسرألة دون سرائ

اّلث يَررى هرذا املقلّرد نظرر  رريه خطرأ، و أّن املردار التراّم يف سرائر اجلهرات علرى شرخص 
 كمال إشكال و تأّمل.  -نظره دون نظر  ريه

و املسررألة بعررد ذلرره ال  لررو مررن اإلشرركال و اإل ررال، بررل الواجررب يف مثلرره متابعررة 
ةترواه أيضراً احتيااراً، و ال  ريه من اجملتهدين اّلذي يطابق رأيره يف سرائر اجلهرات بأخرذ 

جيب عليه تكرار العمرل ترارًة باجتهراده النراقص و أ خررى علرى ابرق ةتروى  رريه عصرينً 
 1«للمفرِّغ التعّييّن، و اهلل العا .

أّن صرردر كنمرره  رراهر يف نظريّررة التوّسررط، إالّ أنّه)قررده( احتررا  يف  یال خيفرر أقههول:
 تهد اّلذي يطابق رأيه يف سائر اجلهات.اجمل ذيل كنمه مبثل ما ذكره من الرجوع إىل

مررا هررو املعررهور بيررنهم مررن  ىجرروا  هررذا الرجرروع لرره بنرراًء علرر ىأنّرره ال دليررل علرر فيهه و 
أن يقال بسقو  رأي األعلم بالنسبة إليه ملكان قطعه خبطاره يف  إالّ لزوم تقليد األعلمرب 
و لكررن عاميّررة هررذا  ههه انظررر  ررري األعلررم منّجررزاً بالنسرربة إليرره،  ىبعررا املقررّدمات ةيبقرر

كيفيّررة خاّصررة يف حّجيّررة رأي األعلررم كمررا إذا كرران مررن أجررل دوران   ىاالّدعرراء مبنيّررة علرر
 ىكبنررراء العقرررنء علررر  ىالواجرررب برررني التعيرررني و التخيرررري. و أّمرررا إذا كررران مرررن جهرررة أ خرررر 

العرا  أو واجرب مسرتقّل اسرتفيد مرن روايرات البرات أو ا يرات، ةررن  رجروع اجلاهرل إىل
 رررري األعلرررم واضرررااً، و للكرررنم ذيرررل لعّلنرررا نتعرررّر  لررره عرررن  يكرررون وجررروت الرجررروع إىل

 قريب.
هل يوجب العلم خبطأ األعلم يف بعا املقّدمات، سرقو  رأيره عرن التنّجرز يف ّّ ثم

ه( ذلرره، و لعلّرره هررو الظرراهر عنررد بررادي النتيجررة؟ ةالظرراهر مررن كررنم اّّقررق العراقّي)قررد
الرأي. و لكن ينبغي التأّمل يف أّن العلم خبطأ املقّدمة ال يوجب اجلزم بربطنن النتيجرة، 
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و حيناذ ةما الدليل على رةرآ اليرد عرن حّجيّرة رأي األعلرم مرآ عردم اجلرزم بربطنن رأيره 
 ل األقوال إن شاء اهلل.تأّمل و سنذكر تفصيلها بعد نق يف النتيجة؟ ةاملسألة عتاج إىل

 العررا ، ةهررو مضرراةاً إىل وجرروت الرجرروع إىل ىإّن مررا ذكره)قررده( مررن اإل رراع علرر ثههمّ 
خمالفتره لنرتكررا  يف املقررام كمررا أةاده)قررده(، يكررون مررن اإل اعررات الّررث حيتمررل ابتنا  هررا 

مررن املرردار  املوجررودة كبنرراء العقررنء و ا يررات و الروايررات، ةهررو سرراقط يف املقررام  ىعلرر
 أيضاً. ىجهة أ خر 

مررا أةرراده اّّقررق العراقّي)قرررده( بررأّن التقليررد يف املقرررّدمات ال  ىمثّ إنّرره قررد يعرركل علررر
يرةررررآ اجلهررررل الواقررررآ يف النتيجررررة، ةرررراملكّل  بعررررد  جاهررررل برررراحلكم و برررراحلنل و احلرررررام، 

مررل  ةيعرمله أدلّرة التقليررد، و مرآ التقليرد يف النتيجررة يلغرو التقليرد يف املقررّدمات، و قرد حي
كنم السّيد احلكيم)قده( عليهرب إذ أةراد يف وجره عردم التقليرد يف مسرائل أصرول الفقره: 

، ةرقّن التقليررد يف املقررّدمات لغرو ال أثررر لرره «خلروجهرا عررن حمررّل االبرتنء للعررواّم املقلّرردين»
 أّي حالرب لعدم رةآ اجلهل باحلكم هبا. ىبعد لزوم التقليد يف النتيجة عل

 ةوع من جهتني:هذا اإلشكال مد قلُت:
يقرررال بعررردم  حرةيّررراً حرررّ  « اجلهرررل بررراحلكم»إّن موضررروع التقليرررد لررريس عنررروان  األّول:

، كمرا أّن حقيقرة «عدم قيام احلّجرة»رةعه مباا التقليد يف املقّدمات، بل املوضوع اا 
ال خصرررو  العلرررم هبرررارب و إالّ « احلكرررم العررررعيّ  ىهرررو عصررريل احلّجرررة علررر»االجتهررراد 

لفقيررره ال يبلرررة مرتبرررة العلرررم بررراحلكم ال تكوينررراً و ال تعبّررردارب ةرررقّن مرررا ةرررأكثر اسرررتنبااات ا
يستنبطه الفقيه باالستناد إىل األصول العملّية ال يوجب علمراً حقيقيّراً و ال تعبّرديّاً، برل 

املعرررركو  و املترررريّقن ال العررررّه  كررررون التنرررررزيل ةيرررره نررررا راً إىل  ىاالستصرررراات بنرررراًء علرررر
« احلّجيّررة»كررون اجملعررول ةيهررا   ىيف األمررارات بنرراًء علرر واليقررني، كررذله بررل األمررر كررذله

، ةقّن  يعهرا قاصرر عرن إثبرات العلرم التعبّردّي، و حينارذ إن «جعل احلكم املماثل»أو 
الفقيرره إّمررا التقليررد و إّمررا اجتهرراد  ى  يكترر  مبثررل قيررام احلّجررة يف هررذه املرروارد جيررب علرر
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ةقرردان »أّن موضرروع التقليررد هررو  آخررر، و كنمهررا مقطرروع العرردم، ةررن شرربهة حيناررذ  يف
 «.احلّجة
نقررول: إذا كرران املكلّرر  قررد اجتهررد يف بعررا املقررّدمات  ىثبرروت هررذه الكررل  بعههدو 

 ى، ةررقّن ةتررو «احلكررم العرررعيّ  ىقررام لرره احلّجررة علرر»وقلّررد يف بعضررها ا خررر، ةهررو ممّررن 
 ىاريرق حّجرة علر ىاملكّل  نظري قيام اخلل بالنسربة إليره، ةرقّن الفترو  اجملتهد بالنسبة إىل

مشررول عنوانرره لكررّل مكلّرر ،  ىاريررق مطلررق بنرراًء علرر« اخلررل»مررا تعلّررق بررهرب  ايررة األمررر 
اريق خلصو  ةاقد احلّجة و اجلاهل براحلكم  رري املرتمكن مرن االجتهراد، « ىالفتو »و

حّجيّررة خررل  ىاجملتهررد علرر ین قامررت ةتررو و هررذا ال يوجررب ةرقرراً يف املسررألةرب و حيناررذ إ
املقلّررد، و بضررميمة سررائر احلجررة كررالظهور يف  ىالواحررد، يصررري اخلررل الواحررد حّجررة علرر

احلكرم، و املكلّر  هكرذا  ىاملداليل و الوثوق يف سند اخلرل و رريه عصرل لره احلّجرة علر
 يكون موضوعاً ألدلّة التقليد. ليس ةاقداً للاّجة حّ  

علررررررررررم الواقررررررررررآ يف بعررررررررررا أخبررررررررررار التقليررررررررررد و يف مفهرررررررررروم ا يررررررررررة أّن ال: و الظههههههههههاهر
 ةقدان احلّجة ملا ذكرنا آنفاً. ىالعريفة)ةاسالوا أهل الذكر( حممول عل

وجروت  ىلو أ مضنا النظر عّما ذكرنا، نكن أن يقال: إّن عمدة الدليل علر الثاني:
يؤخرررذ بررره،  حرررّ  التقليرررد )أو جررروا ه( هرررو بنررراء العقرررنء و البنررراء أمرررر لرررّ ّ لررريس لررره لفررر  

مرررا ذهرررب إليررره  يرررذهب إىل خبصوصررره   يؤخرررذ يف بنررراء العقرررنء حرررّ  « اجلهرررل»ةعنررروان 
صاحب اإلشكال، بل الن م مراعاة بنراء العقرنء، و ال شربهة أّن االرتكرا  الثابرت ارم 

العا  ّا رةآ اجلهل يف خصو  موضوع اجلهل، ال أ يرد منره،   يستدعي الرجوع إىل
العررا   الرجرروع إىل ىالعراقررّي، و مررآ هررذا االرتكررا  املصررّاح للبنرراء علرر كمررا أةرراده اّّقررق

لوجرود بنراء آخرر مرنهم يف النتيجرة يوجرب  يف املبرادي و يف أصرول الفقره، ال معرىن حّ  
: ال يعقرررل ةرررر  عّقرررق البنررراَءين مرررن ىالعرررا رب و بعبرررارة أ خرررر  اجلاهرررل الرجررروع إىل ىعلررر

يقرال  التقليرد يف النتيجرة، حرّ   ىات و ا خرر علرالتقليد يف املقّدم ىالعقنء أحدها عل
بلغويّررة التقليررد يف املقررّدمات حيناررذ، برررل احلاصررل مررنهم إّمررا هررذا أو ذا ، و حيرررث إّن 
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العا  واحدة يف املقّدمات و يف النتيجرة، كمرا صررّ   الرجوع إىل ىنكتة بناء العقنء عل
مررن لررزوم التقليررد يف النتيجررة هبررا  ررري واحررد مررن الفقهرراء، ةعلررم أّن مررا ةرضرره املستعرركل 

 بناءات العقنء. أّي حال،  ري صايح بالنظر إىل ىعل
عررررردم جريررررران التقليرررررد يف مبرررررادئ  ذهرررررب السرررررّيد اخلوئّي)قرررررده( يف التنقررررريح إىل -8

االسررتنبا  و يف مسررائل أ صررول الفقرره، و لكررن كررلن مبنررا    ررري منررا  ا خررر، ةقررد ذكررر 
مبررادئ االسررتنبا  مررن العلرروم األدبيّررة و اللغررة و علررم الرجررال، أّن الصررايح  بالنسرربة إىل

 عدم جريان التقليد ةيها ألّن: 
تررات و السررّنة و ال يعررمل شرريء منهررا معررروعّية التقليررد إّثررا ثبتررت بالسرررية و الك»

الكتررات، ةررقّن قولرره عررّز مررن قائررل: نةلررو ال نفررر مررن كررّل ةرقررة مررنهم اائفررة  أّمههااملقررام، 
ليتفّقهوا يف الدين...ن إّثا يدّل على معروعّية التقليد يف األحكرام العررعّية الراجعرة إىل 

مها ليست مرن الردين بوجره، الدين، و من الظاهر أّن القاعدة األدبّية أو وثاقة راو  وعد
السرررّنة، ةرررقّن املسرررتفاد مرررن الروايرررات إّثرررا هرررو معرررروعّية التقليرررد ةيمرررا يرجرررآ إىل  أّمهههاو

احلرررنل واحلررررام أو معرررا  الررردين و حنوهرررا، و ال ينطبرررق شررريء مرررن ذلررره علرررى القواعرررد 
، كمررا األدبيّررة أو الرجاليّررةرب لوضررو  عرردم كو ررا مررن احلررنل واحلرررام، و ال أّ ررا مررن املعررا 

السررية العقنئيّررة، ةقّ را و إن جررت علررى رجروع اجلاهرل إىل العررا ، و  أّمهاال خيفرى، و 
رجوع اجملتهد إىل العرا  بتلره القواعرد أيضراً مرن رجروع اجلاهرل إىل العرا ، إالّ أّن ذلره 
 على إانقه ليس مورداً للسرية أبداً، الختصاصها باملسائل النظريّة اّتاجة إىل التردقيق

األ مررور احلّسررّية الّررث ال حيترراج  أّمههاو االسررتدالل كمررا يف الطبابررة و ااندسررة و  ريمهررا، و 
ةيها إىل الدقّة واالستنبا ، ةلم تقرم ةيهرا السررية علرى رجروع اجلاهرل إىل العرا ، و هرذا  
كموت  يد و والدة ابنه و حنومها، ةقنّه إذا علم هبرا أحرد باجتهراده و حدسره،   يكرن 

لتقليررده... و مبررادئ االسررتنبا  مررن هررذا القبيررل، ألّن القواعررد األدبيّررة راجعررة  أّي جمررّو 
إىل إثبات الظهور، و هو من األمرور احلّسرّية، ةرقذا برىن اللغروّي أو  رريه علرى أّن اللفظرة 
املعّينررة  رراهرة يف معررىن كررذا حدسرره و اجتهرراده،   جيررز اتّباعرره ةيرره، ألنّرره ال دليررل علررى 
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 األمررور احلّسررّية، و مررن هنررا قلنررا يف حملّرره: إّن اللغرروّي ال دليررل علررى معررروعّية التقليررد يف
حّجيّررة قولرره و نظررره، و كررذا احلررال بالنسرربة إىل علررم الرجررال، ألّن العدالررة و الوثاقررة مررن 

  1«األمور اّسوسة و اإلخبار عنها حدساً ليس مبورد للتقليد أبداً.
هات إليره، و لنبردأ مبرا أةراده أخررياً ما أةاده)قده( بطولره خمردوال ال نكرن الرذ قلت:
الغرررري يف عصررريل احلرررنل  بنررراء العقرررنء ألنّررره العمررردة يف جررروا  الرجررروع إىل بالنسررربة إىل

واحلرام، ةنقول و باهلل االستعانة: إّن ما اّدعاه)قده( من حّسّية القواعد األدبّية ومسرائل 
( يف ةقهره و أ صروله علم الرجال خنف الواقرآ جرّداً، و خرنف مرا عمرل بره نفسره)قده

احلريّف و حقيقة اجملا  و إمكان اسرتعمال اللفر  يف أكثرر مرن  و رجاله! ةقّن مفاد املعىن
وحقيقرررة اإلنعرراء و اإلخبرررار و حقيقررة الوضرررآ و اإلنعرراء باجلملرررة اخلليّررة و  رررريه  معررىن

ا ء اللغويّررة، ةكيرر  يّدعي)قررده( أّن مفادهرري يعهررا مسررائل متعّلقررة باللغررة و مررن املبرراد
الدقّة و االسرتنبا ؟ مرآ أّن البارث عنهرا قرد أوقرآ الفطاحرل  حّسّي حيث ال حيتاج إىل

يف احليص و البيص، و هو نفسه قرد حرث عنهرا يف مقّدمرة أ صروله بتفصريل قرد يعركل 
أسااني الفّن، ةما اّدعاه يف املقرام مرن أّن هرذه املسرائل حّسرّية ال  ىأساتيده و عل ىعل

عليرل  تنبا ،  ريٌب جّداً. نعم، احلّق أّن هرذه املباحرث ترجرآ إىلالدقّة واالس عتاج إىل
االرتكرررا ات و لكرررّن هرررذا ال ينرررايف االجتهررراد و الدقّرررة يف البارررث عنهرررا ألّن خصيصرررة 

 هرور خراّ  و لكرن عليرل هرذا  احلرريّف و إن كران يرجرآ إىل التاليل هو ذله، ةاملعىن
 مر اجتهادّي.الظهور حيث يستفيد منه اجملتهد يف  ري مقام أ

أّن العدالررة » علررم الرجررال ةهررو أ رررت، ألنّرره اسررتند إىل مررا أةرراده بالنسرربة إىل أّمههاو 
، و هرذا «والوثاقة من األ مور اّسوسرة و اإلخبرار عنهرا حدسراً لريس مبرورد للتقليرد أبرداً 

البرراحثني يف عصرررنا كاملغالطررة، ةررقّن العدالررة و الوثاقررة إن كانررت حّسررّياً ةهررو  بالنسرربة إىل
فقيررررره يف املعاصرررررين و املباشررررررين للرررررواة ال بالنسرررربة إلينرررررا، و ال حمالررررة أّن ال بالنسرررربة إىل
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عدالرررة راو  أو وثاقتررره الخرررتنف األخبرررار  االجتهررراد بالنسررربة إىل عصررررنا قرررد يضرررطّر إىل
عنهررا و تضررارت القرررائن و األقرروال، ةمررا يصررل إليرره الرجررايّل يف عصرررنا يكررون  البرراً مررن 

البارث عرن الررواة  األمور االستنبااّية االجتهاديّة ال احلّسّية، و إالّ ةكي  احتاجوا إىل
 ملعررراجم الرجاليّرررة؟ و هرررا هرررو نفرررس هرررذا اّّقرررق قرررد كترررب موسررروعته الرجاليّرررةيف ضرررمن ا

 أّي حال، اخلدشة ةيما ذكره)قده( هنا أ هر ممّا قبله. ىأاول ممّا سبقرب و عل
إّن حّسرررّية بعرررا  ىاأُلولهههمرررا ذكره)قرررده( دعرررويني:  : أّن لنرررا بالنسررربة إىلالحاصهههلو 

نبا ، ةرقّن كثررياً مرن املبرادي اللغويّرة كرذله، الدقّة و االست األمور ال تنايف االحتياج إىل
و يكفيررره منحظرررة اخرررتنف الفقهررراء يف ةهرررم  هرررورات الكرررنم مرررآ أّن الظهرررور أمرررر 

و أنّه هل يتقرّوم بالَعْصرر ةيمرا ير ْعصرر أو « الَغْسل» حّسّي، ةقّن اختنةهم يف ةهم معىن
ني و عررررردمها، مرررررن تقّومررررره برررررالطرة« املفاعلرررررة»صررررريغة  ال، و اخرررررتنةهم يف ةهرررررم معرررررىن

« يعلم شيااً من قضرايانا»... واختنةهم يف ةهم الرتاكيب الكنمّية كما يف قوله)ع(: 
 أّن حّسّية الظواهر ال تنرايف االخرتنف ةيهرا و احلاجرة إىل ىو أمثااا يعهد بوضو  عل

 الدقّة و االستنبا  بالنسبة إليها.
لرريس حّسررّياً بالنسرربة إلينررا و إن كرران  إّن كثرررياً مررن املبررادي اللغويّررة و الرجاليّررة الثانيههة

بعرا آخرر، ةرقّن وثاقرة  رارة و حمّمرد برن مسرلم و عبرداهلل برن سرنان  حّسرّياً بالنسربة إىل
اّعررورين معهررم املؤانسررني اررم، ال بالنسرربة إلينررا مررآ  وأمثرراام كانررت حّسررّيًة بالنسرربة إىل

املبرررادي اللغويّرررة، ةرررقّن  إىلهرررذا االخرررتنف الزمرررايّن و البعرررد الترررارخيّي، و هكرررذا بالنسررربة 
الظهررور الّررذي يكررون حّجررة علينررا هررو الظهررور يف عصررر العررارع ال عصرررنا،  ايررة األمررر 
بعد الفاص و اليأس مرن القررائن اخلاّصرة، ةهنرا  قواعرد عقنئيّرة حيكرم باّعراد الظهرور 
 احلاصل لنا مآ الظهور يف عصر العارع و إالّ انسّد برات ةهرم املترون، و لكرن ال شرهّ 
أّن هررذه القواعررد العقنئيّررة ال  ررري مررن دون الفاررص عررن القرررائن و البياررات الّررث نررزل 

 الفاص و االستنبا . ةيها الكنم، و كّل هذا أ مور دقيقة عتاج إىل
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جرروا   ىو إّ مررا ال يررداّلن علرر»الكتررات و السررّنة:  مررا أةاده)قرده( بالنسرربة إىل أّمههاو 
التقليررد يف مثررل القواعررد األدبيّررة و الرجاليّررة، ألّن هررذه األمررور ليسررت مررن الرردين أو مررن 

أّن الررن م كررون الباررث عنهررا تفّقهرراً يف الرردين  ففيهه ، «احلررنل و احلرررام أو معررا  الرردين
والباث عن القواعد الرجالّية و األدبّية إذا كان جمّرداً و مستقن  عن الكترات و السرّنة، 

عّلهررا تكررون كمررا قررال مررن خروجهررا عررن التفّقرره يف الرردين و معررا  الرردين و  ررري هررذه ةل
 العناوين.

و لكرررن إذا حرررث عنهرررا مبرررا أّ رررا واقعرررة يف صررررا  ةهرررم الكترررات و السرررّنة، ةالبارررث 
مرن « ال نّسره إالّ املطّهررون»عنها يكون تفّقهاً يف الردين قطعرارب ةرقذا حرث عرن مردلول 

غة اخلليّرررة إنعررراًء أو هرررل نكرررن  رررآ اإلنعررراء و اإلخبرررار يف جهرررة أنّررره هرررل يكرررون الصررري
عبرررارة واحررردة وأمثاارررا، ةهرررل نقرررول: إّن نتيجرررة هرررذا البارررث ليسرررت تفّقهررراً يف الررردين؟ 

مررن اّّقررق اخلرروئّي حيررث صرررّ  ةيمررا بعررد يف الباررث عررن التقليررد يف أ صررول  العجههبو
ا يرررة »الرردين و  رررريه، ألّن الفقرره، أّن البارررث عنهررا مرررن التفّقررره يف الرردين و مرررن معرررا  

حكمررراً للعمرررل مرررن دون  -املنرررذر بررره-املباركرررة مطلقرررة مرررن ناحيرررة كرررون احلكرررم العررررعّي 
واسررررطة كمررررا يف األحكررررام الفقهيّررررة، أو حكمرررراً للعمررررل مررررآ الواسررررطة كمررررا يف املسررررائل 

 1«األ صولّية.
فّقهراً مآ هذا البناء كي  ينكرر كرون البارث عرن املبرادي اللغويّرة و الرجاليّرة ت قلت:

 يف الدين؟ مآ أّ ما يقعان أخرياً يف اريق العمل و لو بالواسطة؟
و حرررّل املطلرررب مرررا ذكرنرررا مرررن أّن البارررث عرررن هرررذه األمرررور لررريس مطلقررراً، برررل مرررن  

جهرررة وقوعررره يف صررررا  ةهرررم الررردين و ةهرررم احلرررنل و احلررررام، و هرررذا يكفررري يف صررردق 
 العناوين املذكورة، و اهلل العا .
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التقليرد يف أ صرول الفقره، ةقرد صررّ  اّّقرق اخلوئّي)قرده( برأّن   و أّما بالنسبة إىل -9
كرررلاه ال مرررانآ منهرررا، ةقنّررره ال مرررانآ مرررن التقليرررد يف أصرررول الفقررره ملرررن عّكرررن مرررن تطبيرررق 

موضوعاهتا يف الفقه، إالّ أنّه)قده( أنكر إمكران تفكيره هرذه اجلهرة مرن  ىالكليات عل
 يظهر مبناه: ه، ةننقل كنمه)قده( بطوله حّ  االجتهاد يف أصول الفق

الّرررذي ينبغررري أن يقرررال: إّن اجملتهرررد إذا عّكرررن مرررن االسرررتنبا  يف األحكرررام الفرعيّرررة »
يرررتمّكن منررره يف املسرررائل األصرررولّية، جرررا  لررره التقليرررد يف تلررره املسرررائل، و هرررو ممّرررا ال و 

التقليررد و جرروا ه كمررا أّ ررا شرراملة حمررذور ةيرره، ةررقّن األدلّررة املتقّدمررة الدالّررة علررى معررروعّية 
 للتقليد يف الفروع كذله شاملة للتقليد يف األ صول.

الكتررات ةلمررا مررّر مررن أنّرره إّثررا دّل علررى معررروعّية التقليررد يف األمررور الراجعررة إىل  أّمهها
الرررردين، و مرررررن البرررررديهّي أّن حّجيّررررة االستصررررراات أو اخلرررررل الواحررررد أيضررررراً راجعرررررة إىل 
الرردين، ةتعّلمهررا تفّقرره يف الرردين، ةاإلنررذار هبررا حّجررة مبقتضررى ا يررة املباركررة ةقّ ررا مطلقررة 

حكمرراً للعمررل مررن دون واسررطة كمررا يف  -املنررذر برره-العرررعّي مررن ناحيررة كررون احلكررم 
 األحكام الفقهّية، أو حكماً للعمل مآ الواسطة كما يف املسائل األصولّية.

السرّنة، ةقّ را كمررا مرّر إّثرا دلّررت علرى معرروعّية التقليررد ةيمرا يرجرآ إىل معررا   و أّمها
ّن حّجيّررة اخلررل مررثنً مررن معررا  الرردين املنطبقررة علررى املسررائل األصررولّية أيضررارب لوضررو  أ

 الدين، ةن مانآ من الرجوع ةيها إىل العاملني هبا.
السررررية ةقجرررل أّ رررا جررررت علرررى رجررروع اجلاهرررل إىل العرررا  يف األمرررور النظريّرررة  و أّمههها

املبتنيررة علررى االسررتدالل و إعمررال الدقّررة، و املسررائل األصررولّية كررذله، و هبررذا نسررتنتة 
 كاملسائل الفرعّية قابلة للتقليد...  أّن املسائل األصولّية

حسب الصغرى و أنّره هرل يتاّقرق يف اخلرارج شرخص يرتمّكن مرن االسرتنبا   و أّما
يف الفررروع الفقهيّررة مررن دون أن يكررون قررادراً علررى االسررتنبا  يف املسررائل األصررولّية حررّ  

لتلرررره  يقلّررررد يف تلرررره املسررررائل، و هبررررا يسررررتنبط حكمرررراً ةرعيّرررراً باالجتهرررراد أو ال يوجررررد
 :توضهيح و أّن مسألتنا هذه ال صغرى اا بوجه،  :فالتحقيقالكلى صغرى يف اخلارج؟ 
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أنّرا و إن ذكرنررا يف حملّرره أّن التجرّزي يف االجتهرراد أمررر ممكررن برل ال كررنم يف وقوعرره، ةررن 
مرررانآ مرررن أن يرررتمّكن أحرررد مرررن االسرررتنبا  يف برررات أو مسرررألة لسرررهولة مأخرررذها دون 

.. إالّ أّن ذله ةيما إذا كران املتجرّزي جمتهرداً يف مسرألة حقيقرًة مسألة أ خرى لصعوبتها.
حررّ  ةيمررا تتوقّرر  عليرره مررن املسررائل األصررولّية، و إن   يكررن كررذله يف مسررألة أ خررری 

 لعجزه عن االجتهاد ةيها أو ةيما تتوّق  عليه.
 أّن اجملتهررررد يررررتمّكن مررررن االجتهرررراد يف املسررررألة الفقهيّررررة و  ررررري واجررررد مللكررررة و أّمهههها

االجتهاد يف املسألة األصولّية اّلث تتوّق  عليها تله املسألة الفقهّية، ةهرو ممّرا ال وقروع 
لرره، و ذلرره ألّن االجتهرراد يف األحكررام العرررعّية لرريس بررأهون مررن االجتهرراد يف املسررائل 
األصررولّية، ةررقذا ةرضررنا أّن اجملتهررد يررتمّكن مررن االسررتنبا  يف الفررروع و تطبيررق الكليررات 

هتا، ةررن منررا  مررن أن يكررون متمّكنرراً مررن االجتهرراد يف املسررائل األصررولّية علررى صررغريا
أيضرراً، و إن   يتصررّد السررتنبااها، و قررد أسررلفنا عنررد الررتكّلم علررى االجتهرراد أّن واجررد 

 امللكة ال جيو  له التقليد بوجهرب لعدم مشول األدلّة له...
رب أّمررا مررآ الررتمّكن مررن عرردم جرروا  التقليررد يف املسررائل األصررولّية مطلقرراً  المتحّصههلو 

االجتهررراد يف األحكرررام الفرعيّرررة ةقجرررل عررردم انفكاكررره عرررن الرررتمّكن مرررن االجتهررراد يف 
املسرررائل األصرررولّية، و قرررد عرةرررت أّن واجرررد امللكرررة لررريس لررره التقليرررد ةيمرررا يرررتمّكن مرررن 
االجتهاد ةيهرب و أّما مآ العجز عن االجتهراد يف األحكرام الفرعيّرةرب ةقنّره ال يرتتّرب أّي 

 1«ئدة على التقليد يف املسائل األصولّية حيناذ.ةا
حرررّق، و هرررو عرررني مرررا ذهبنرررا إليررره مرررن مشرررول أدلّرررة  ىمرررا أةاده)قرررده( يف الكرررل  :قلهههت

ء و أصول الفقه يف حّد ذاهتا، ةيجب القول بصّاة التقليرد ةيهرا لرو   يالتقليد للمباد
ا  الرررتمكن مرررن يكرررن مرررانآ مرررن هرررذا العرررمول الرررذايّت، و أّمرررا مرررا أةررراده مرررن عررردم انفكررر

االجتهاد يف املسائل األصولّية و التمكن من االجتهاد يف املسائل الفرعّية ةغري صرايح 
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جرررّداً، ةرررقّن الواقرررآ  رررري مرررا ذكره)قرررده(، ةقرررد يرررتمكن املكلّررر  مرررن ةهرررم الروايرررة و ةهرررم 
ء االسررررتنبا ، ألّن اررررور يموضررروع املسررررألة، و لكررررن اليررررتمكن مرررن االجتهرررراد يف مبرررراد

ل مسائل أ صول الفقه  ريهرا يف املسرائل الفرعيّرةرب و هرذا التفكيره مرن االستنبا  يف مث
املسررّلمات يف أكثررر العلررروم، ةررقّن الطبيرررب مررثنً لررره حنررو اجتهررراد يف تعررخيص األمررررا  
وكيفيّرررة املرررداواة، و لكرررن كثررررياً مرررن القضرررايا الّرررث يأخرررذها بعنررروان املسرررّلمات هررري مرررن 

 البنائّية، مآ أنّه   جيتهد ةيها.املسائل االجتهاديّة يف العلوم الطبّرّية 
مقرام التطبيرق لريس ةيره  الفقه أيضاً كذله، ةقد يكون االسرتنبا  بالنسربة إىل فيو 

 ىالفارص و البارث و الدقّرة، مرثنً إذا رأ صعوبة، مآ أّن مبادي االستنبا  عتراج إىل
، ةرررقّن ةهرررم هرررذه الكلمرررات لررريس ةيررره «أّن املررراء كلّررره اررراهر» ىالروايرررات الّرررث تررردّل علررر

 املورد أيضاً كرذله، و لكرن حّجيّرة الظرواهر خصوصراً بالنسربة إىل ىصعوبة وتطبيقه عل
أو خصرررو  حّجيّرررة الكترررات أو « كالّرررذي   يكرررن مقصررروداً باإلةهرررام»بعرررا القيرررود 

 الفاص و التدقيق. وثاقة الرواة و  ري ذله قد حيتاج إىل
مررا أةاده)قررده( مررن حّسررّية الظهررورات و وثاقررة  ىذكرنررا يكررون أوضررح بنرراًء علرر مههاو 

الرررررواةرب ةررررقّن االسررررتنبا  لرررريس إالّ ةهررررم الظهررررورات و إعررررام جهررررة الصرررردور و اجلهررررة يف 
العنراوين املختلفرة )إن كران هنرا  عنراوين خمتلفرة(  الروايات بضميمة عليرل املوضروع إىل

د ذكر)قررررده( أّن الظهررررورات حّسررررّية و أّن وثاقررررة ء االسررررتنبا  األصررررولّية، و قرررريو مبرررراد
 ىالررواة أيضراً كرذله، ةرقذا   يكرن املوضروع معّقرداً ذا عنراوين خمتلفرة، ةرن حمالرة ال يبقرر

ء االسررتنبا  األصررولّية، ةايناررذ  نكررن أن يأخررذها عررن عررا  تقليررداً ييف البررني إالّ مبرراد
اهررارة املرراء كلّرره،  نرراه بالنسرربة إىلاحلكررم الفرعررّي، كمررا يف املثررال الّررذي ذكر  وينتهرري إىل

 وهذا كّله  اهر عند التأّمل.
ء األصررولّية  ررري مررا يآخررر يف املبرراد رأيإنّرره قررد ينقررل عررن السررّيد اخلوئّي)قررده(  ثههمّ 

التقليررد يف أصررول الفقررهن: هنررا مسررألتان: »نحكينرراه عررن التنقرريح، قررال يف ةقرره العرريعة: 
بّد و أن جيتهد يف أ صول الفقره أيضراً، كمرا أنّره أّن اجملتهد املرجآ يف التقليد ال :إحداهما



 25             الّتوّسط بين اإلجتهاد و الّتقليد نظريّة 

 

الغرري ةهرو مقلّرد، و ال جيرري عليرره  ىةترو  ىجيتهرد يف الفرروع، ةمرن اعتمرد يف أصروله علرر
أنّرره ال  ثانيتهمهها:أحكررام اجملتهررد مررن جرروا  الرجرروع إليرره، أو نفرروذ قضررائه، أو  ررري ذلرره. 

عمرل هبرا باملسرائل الفرعيّرة، الغرري يف أصرول الفقره و يناصرر جروا  ال یجيو  العمل بفترو 
انصرراف أدلّرة التقليرد  ىو لعّل املراد من املنت هو هذا، ونكن أن يكون الوجه ةيه دعرو 

عررن أصررول الفقرره، خلروجهررا عررن حمررّل ابررتنء العررواّم، و لكررّن اإلنصرراف أنّرره ال مررانآ مررن 
ذوراً يف أن حمرر ىمشرول اإلانقرات ملطلررق األحكرام العرررعّية الفرعيّرة و األصرولّية، ةررن نرر 

يقّلد جمتهرداً يف مسرألة مرن مسرائل أصرول الفقره، ةيسرتنبط منهرا األحكرام، إذا ّ  عنرده 
حنرو ال يكرون  ىباقي املقّدمات من ةهم الظواهر و عّكنه من الفاص عن املعرار  علر

ةرررق بينرره و بررني اجملتهررد يف مقررام التطبيررق، ةيجررو  لرره أن يعمررل مبررا اسررتنبط و إن   جيررز 
 1«إليه. رجوع الغري

قررد أةرراد اّّقررق احلائرّي)قررده( صرراحب الرردرر حسرربما حكرراه عنرره مقّرره)قررده(  -10  
 يف رسالة االجتهاد و التقليد ما يكون صرحياً يف نظريّة التوّسط.

مثّ يقرررآ الكرررنم يف املتجرررّزي أيضررراً يف مقامرررات ثنثرررة: األّول يف جررروا  »قال)قرررده(: 
الثررراين يف جررروا  رجررروع الغرررري إليرررهرب و الثالرررث يف جررروا  عمرررل نفسررره مبقتضررری نظررررهرب و 

 قضائه.
األّول ةقن ةر  كونره جمتهرداً يف مردار  املسرألة الفقهيّرة، أعرين: االسرتظهار مرن  أّما

اخلرررل مرررثًن، دون مرررداركها، أعرررين: حّجيّرررة السرررند و الظهرررور، يتعرررنّي تقليرررده يف املسرررألة 
رجرررآ يف  -كمرررا هرررو احلرررّق   -يّرررة يف حّقررره األصرررولّية للمجتهرررد املطلرررق، ةرررقن أةتررراه باحلجّ 

املسألة الفقهّية إىل اجتهاد نفسه و إن خال  اجتهاد اجملتهد املطلق، و إن ةر  كونره 
 2«جمتهداً يف مدار  املدار  أيضاً، كان من صغريات حّجّية القطآ يف حّق القااآ.
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  يكرن جمتهرداً صراحة هرذا الكرنم يف نظريّرة التوّسرط و إّن املكلّر  إذا  ىو ال خيف
يف املسررألة األصررولّية، لرره التقليررد ةيهررا و ضررّمها إىل مررا ةهمرره مررن الروايررات، إذا كرران لرره 
القدرة عليهرا، و العمرل بالنتيجرة و إن خرال  اجتهراد اجملتهرد املطلرق، و للمقرّرر اّّقرق  

 كنم آخر سنذكره عند الباث عن التجّزي و صلته بنظريّة التوّسط.
ّقق السّيدرضا الصدر يف رسرالته يف االجتهراد و التقليرد مرا يكرون قد أةاد اّ -11

 ىء األ خررررر يصرررررحياً يف نظريّررررة التوّسررررط، و كنمرررره يعررررّم مسررررائل أصررررول الفقرررره و املبرررراد
لنجتهراد كررالناو و الصرررف و  رريه، قال)قررده( بعررد تقريررر كرنم القرروم يف عرردم جريرران 

 التقليد يف مسائل أصول الفقه:
 سبيل املماشاة معهم يف هذا البات، لكن لقائل أن يقول: هذا كّله على»... 

هل يكرون قولره)ع( نةرارجعوا إىل رواة أحاديثنران، أو نمرن عررف أحكامنران أو نمرن 
نظرررر يف حنلنرررا و حرامنررران منصررررةاً عّمرررن قلّرررد جمتهرررداً يف حّجيّرررة اخلرررل أو عررردم جررروا  

 التمّسه بالعاّم يف العبهة املصداقّية؟
عقنء قرائم أيضراً علرى الرجروع إىل األختصاصريني يف مبراين املسرألة الّرث مثّ إّن بناء ال

يريدون االجتهاد ةيها، و إّن قياس هذا البات على ما قّرر عند أربات املنطرق مرن كرون 
النتيجرررررة تابعرررررة ألخّس)بالسرررررني أو الصررررراد( املقرررررّدمتني حمرررررّل تأّمرررررلرب ألّن املقصرررررود مرررررن 

و عندئرررذ تكرررون النتيجرررة جزئيّرررة و ليسرررت بكّليّرررة، األخّسرررّية جزئيّرررة إحررردى املقرررّدمتني، 
وأيرررن ذلررره مرررن البرررات؟ و عررردم صررردق اجملتهرررد عليررره يف  يرررآ املبرررادئ  رررري مضرررّر إذا 
صررردق عليررره أنّررره جمتهرررد يف الفقررره، ةقنّررره لررريس مبوقررروف علرررى االجتهررراد يف  يرررآ العلررروم 

 1«املقّدمّية.
، ىو التقليررد ممّررا ال خيفررصررراحة كنمرره ةيمررا ر منرراه مررن التوّسررط يف االجتهرراد  قلههت:

اجملتهرررد يف »هرررذا و لكرررن مرررا أةاده)قرررده( يف ذيرررل كنمررره املسرررتفاد منررره ضررررورة صررردق 
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عليه من بات لرزوم مرا ال يلرزم، و ةيره خلرط برني جروا  عمرل املكلّر  لنفسره مبرا « الفقه
هرذا اجملتهرد  استنبط من هذا الطريق و بني جوا  رجوع الغري إليرهرب ةرقّن رجروع الغرري إىل

رواة  الرجررررروع إىل»صررررردق العنررررراوين املرررررذكورة يف الروايرررررات كرررررر ىتوّسرررررط متوقّرررررٌ  علرررررامل
و أمثااررا املررن م لصرردق عنرروان االجتهرراد  رراهراً، « مررن عرررف أحكامنررا»أو « أحاديثنررا

عاميّرة احلّجرة  صردق هرذه العنراوين، برل إىلإىل  ولكن يف عمل املكّل  لنفسه ال حيتاج
صردق العنراوين املرذكورةرب ةرقّن املفررو  أنّره قلّرد  عليه، و هو حاصل من دون منحظرة

اجملتهد يف أ صول الفقه، ةرتّم عليره احلّجرة ةيره و اسرتظهر مرن الروايرات بعرد الفارص مرا 
وصررل إليرره و هررو حّجررة أيضرراً مررن بررات أصررالة الظهررور، و التاقيررق ةيرره عمرروم احلّجيّررة 

د املتوّسرطرب ةاحلّجرة قرد عّرت اجملتهد و املقّلد اّرا، ةكير  مبثرل هرذا املقلّر بالنسبة إىل
 «.اجملتهد»صدق العناوين املذكورة أو عنوان  له من دون احتياج إىل

 مثّ قال)قده( يف التقليد يف مبادئ االجتهاد:
يقصرردون مررن مبررادئ االجتهرراد مررا يتوقّرر  عليرره االجتهرراد مررن العلرروم مثررل الناررو »

عردم جروا  التقليرد ةيهرا مبثرل مرا والصرف و البن ة و املنطق و ما شابه ذلره، و بيران 
مررّر مررن البيرران يف الباررث عررن التقليررد يف مسررائل أ صررول الفقرره، و ال م هررذا القررول: أنّرره 
إذا قّلد حنويّاً يف سربب رةرآ املبتردأ ةرن جيرو  لره العمرل برأيره ةيمرا اسرتنبطه مرن األحكرام 

ري مررن اجملتهرردين الفقهيّررة، ةضررنً عررن تقليررد العرراّمّي لرره، و هررذا القررول يوجررب إخررراج كثرر
الكبار من دار االجتهاد، و عقيرق املطلرب: أّن مرا يتوقّر  عليره االجتهراد يف األحكرام 

 1«هو معرةة هذه العلوم ال االجتهاد ةيها، و قد وقآ اخللط بينهما.
رررنا إليررهرب  مهها ، نعههمذكره)قررده( مررن جرروا  التقليررد يف املبررادئ أيضرراً هررو احلررّق الّررذي صس

م جرروا  التقليررد ةيرره خمتلفررة لرريس  يعهررا مبثررل البيرران يف الباررث بيرران القرروم يف وجرره عررد
 عن التقليد يف مسائل أ صول الفقه، ةالتفت.

                                                           

 .400االجتهاد و التقليد،   الّصدر، . 1



 28             الّتوّسط بين اإلجتهاد و الّتقليد نظريّة 

 

أّن مرا يتوقّر  عليره االجتهراد يف األحكرام »إّن ما ذكره)قده( يف ذيل كنمه من  ثمّ 
ال خيلررررو مررررن « هررررو معرةررررة هررررذه العلرررروم ال االجتهرررراد ةيهررررا، و قررررد وقررررآ اخللررررط بينهمررررا

هو  ريٌبرب ةقّن معرةرة العلروم املرذكورة إن كران بنارو القطرآ، ةهرو اجتهراد   مو ، بل
صرررردق  حّجّيترررره يف عمرررل نفسرررره، و حيتررراج إىل و إالّ ةهررري مررررن الظنرررون الّررررث عتررراج إىل

عليرررره، لرجرررروع الغرررري إليررررهرب أّمررررا « مرررن نظررررر يف حنلنررررا و حرامنرررا»أو « اجملتهررررد»عنررروان 
ا ذكرنراه مرن عّقرق السررية و االرتكرا  العقنئري يف األّول ةن يبعد حّجّيته مل بالنسبة إىل
العررررا  و لررررو يف املبررررادئ اللغويّررررة و الناويّررررة، و لكررررّن الثرررراين، أي: صرررردق  الرجرررروع إىل

 العناوين املذكورة عليه معكل جّداً.
مرن اّّققرني املعاصررين قرد صرّرحوا ةيهرا بالتوّسرط يف التقليرد،  ىهنا كلمات أ خر  ثمّ 

 ذكرها.ال نطيل الكنم ب
يف  یكلّررره ةيمرررا أةادوهرررا يف مبارررث االجتهررراد و التقليررردرب و ارررم كلمرررات أ خرررر   هههه ا

 األصول و الفقه نأيت هبا يف املباحث ا تية.
 

 بالتخيير اأُلصوليّ  یالمبحث الثاني: نظريّة التوّسط و الفتو 
ذكرررر األ صرررولّيون يف حرررث التعرررادل و الرتاجررريح عنرررد البارررث عرررن تكررراةؤ الررردليلني  قهههد

والتخيري احلاصل منره، هرل التخيرري هنرا  يرري أ صرويّل أو ةقهرّي؟ و يطرحرون هنرا  أ مروراً 
اررا صررلة بنظريّررة التوّسررط، و قررد عقرردنا هررذا املباررث إليررراد مررا ذكررروه و مررا ينررتة عنرره 

 ة التوّسط و قبل الورود يف أصل الباث نقّدم أموراً:حثنا يف نظريّ  بالنسبة إىل
عردم احنصرار التقليرد باألحكرام  -1إثبرات أمررين:  نظريّة التوّسط هتردف إىل األّول:

إمكرران  -2الفرعيّررة، بررل يعررّم التقليررد املسررائل االصررولّية)بل الرجاليّررة و اللغويّررة( أيضررارب 
ء، و العمرل بنتيجرة ياملقّلد يف سائر املباد ما حيّصله ضّم التقليد يف املبدأ األصويّل، إىل

اجملموع وما يسرتنبط منهرا، و إن كران خمالفراً لررأي اجملتهرد أو املقلَّرد الّرذي جيرب الرجروع 
 إليه يف احلكم الفرعّي.
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ةهرررذان األمرررران ركنررران أساسرررّيان لنظريّرررة التوّسرررط، ةاينارررذ ينبغررري منحظرررة كلمرررات 
 1يلني، هل يثبت شيااً من هذا الركنني أم ال؟القوم يف حث التخيري عند تكاةؤ الدل

أو « اجتهرررراد»البارررث هنرررا لررريس يف عنررروان عمليّررررة املقلّرررد و أنّررره هرررل هرررو  الثهههاني:
تسرررمية مرررا ذكرنررراه مرررن التوّسرررط يف التقليرررد و االجتهررراد  ى؟ ةقنّرررا ال ن صرررّر علررر«تقليرررد»

ّدمات تقليديّرةرب برل مقر ىيورد بأنّه ليس اجتهاداً باألخرة ألنّه يعتمد علر باالجتهاد حّ  
املقصررود نفررس عمررل املقلّررد و أنّرره هررل يناصررر بالتقليررد يف األحكررام الفرعيّررة أو يعّمهررا 

و يعمرررل بنتيجتهرررا و لرررو كانرررت  ىواألحكرررام األصرررولّية حيرررث يضرررّم إليررره مبرررادئ أ خرررر 
 خمالفة لرأي مقلَّده، و هذا حث ماهوّي واقعّي ال يدور مدار التسمية أبداً.

ري األ صرويّل هرو التخيرري يف األخرذ بأحرد الردليلني و نتيجتره هرو التعرنّي التخي الثالث:
يف احلكررم الفرعررّي، بينمررا التخيررري الفقهررّي هررو التخيررري يف عمررل املكلّرر  املتعلّررق ألحررد 

، نعههماألحكررام اخلمسررة كمررا يف خصررال الكّفرراراترب و الفرررق بينهمررا يف  ايررة الوضررو . 
 الفرق بينهما. ىرق و األمارات قد خيفبعا املساله يف حّجّية الط ىبناًء عل
مررا أةرراده أ سررتاذه العنّمررة يف الكفايررة  ىذكررر اّّقررق اإلصررفهايّن)قده( تعليقرراً علرر فقههد
 قال: « ال وجه لإلةتاء بالتخيري يف املسألة الفرعّية»من أنّه 
و التاقيق ما مّر مراراً من أّن أدلّة حّجّية اخلل كّلّية، و أدلّة احلّجّية الفعليّرة تعيينراً »

ةاّجيّرررة اخلرررل  مفادمهرررا جعرررل أحكرررام مماثلرررة ملؤّدياهترررا، -يف مرررورد التعرررار -أو  يررررياً 
إجيرررات القصرررر تعيينررراً، بلسررران إجيررررات  -مررررثنً –الرررراجح، القرررائم علرررى وجررروت القصرررر 

القرررائمني علرررى وجررروت القصرررر و -التصرررديق مرررثًن، و حّجيّرررة اخلرررلين املتعرررادلني  يررررياً 
إجيررررات القصررررر واإلعررررام  يرررررياً، بلسرررران نإَذن ةتخرررررّين و ال مناةرررراة بررررني أن ال  -اإلعررررام

وجررروت القصرررر و اإلعرررام  يررررياً، و أن يكرررون  -بعنوا رررا األّويلّ -واقعرررة يكرررون حكرررم ال
                                                           

ال ةررررررق ةيمرررررا حيّصرررررله املقلّرررررد برررررني مرررررا حيّصرررررله بفارررررص و اجتهررررراد كمرررررا إذا كررررران رجاليّررررراً أو لغويّررررراً . و 1
كرررّل   ىأن اللغررة و الرجررال  يعهررا أ مررور حّسررّية، ةعلرر ىإختصاصررّياً، أو يصررل إليرره عررن حررسد كمررا قررد يررّدع

 هذه املقّدمات بناو احلّجة. تقدير يصل إىل
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وجوهبمررا  يرررياً، و لرريس احلكررم األ صررويّل لبّرراً  -بعنرروان قيررام اخلررلين املتعررادلني-حكمهررا 
 1«إاّل احلكم العملّي الفرعّي، وإّثا خيتلفان عنواناً.

رق و األمررررارات الطرررر یأّن مسررررله جعررررل احلكررررم املماثررررل يف مررررؤدّ  ىال خيفرررر قلههههت:
أّن احلكرم املماثرل إن كران اريقيّراً بالنسربة  خمدوال جرّداً كمرا حّقرق يف حملّره، مضراةاً إىل

مررآ الواقررآ، ال يكررون هنررا  حكررم مماثررل،  ىالواقررآ ةررن حمالررة عنررد عرردم تطررابق املررؤدّ  إىل
وع بل  ّيل احلكم املماثلرب ةاإلجيات التخيريّي ليس ثابتاً دائماً، بل الظراهر بلاراو وقر

التعررار  بررني الطررريقني، أنّرره لرريس هنررا  إالّ اريررق واحررد مطررابق للواقررآ، و ال يعقررل أن 
، یيكرون كنمهرا مطابقرراً للواقرآ، ةلرريس هنرا   يرري و لررو بلاراو احلكررم املماثرل للمررؤدّ 

و املثرررال املرررذكور يف املرررنت  رررري صرررايح، ألّن املفررررو  أّن التعرررار  برررني اخلرررلين بعرررد 
اقعّي لررريس إالّ أحررردمها، و مرررآ هرررذا الفرررر  ال نكرررن اإلذعررران تسرررليم أّن الواجرررب الرررو 

، نعهماريقّيتهرا،  ىبنراًء علر یبالوجوت التخيريّي الناشئ من جعل احلكم املماثل للمؤدّ 
و لكرررن هرررذا جعرررل احلكرررم املماثرررل اسرررتقنالً ةرررالوجوت التخيرررريّي متصرررّوٌر،  ىبنررراًء علررر
 حمّله. طلب موكوٌل إىلبطننه، وعقيق امل ىالتصويب اجملمآ عل ينتهي إىل
اةررتاق التخيرري األ صرويّل عرن التخيرري الفقهرّي، ينبغري التأّمرل يف  ىبعد البناء علر :الرابع

 يف املقام، ةقد يبدو يف النظر احتماالن يف معناه:« اإلةتاء بالتخيري األ صويلّ » معىن
اإلةتاء برالتخيري األصرويّل هرو اإلةتراء برأّن املكلّر  خمررّي  نكن أن يكون معىن :األّول

املسررتنبط عنررد املقلَّررد، ةرراملكّل   يف األخررذ بأحررد اخلررلين)أو الطررريقني( مبررا لرره مررن املعررىن
اخلرررل و مرررا  خرررذ بأحرررد الطرررريقني، و لكرررن لررريس لرره اختيرررار يف عصررريل معرررىنخمرررّي يف األ

 ري املقلَّد أيضاً يف عصريل معنراهرب ةهرو  يتضّمنه من األحكام، بل ليس له أن يرجآ إىل
الروايرة و احلكرم املسرتفاد منره.  ايتره أنّره خمررّي يف  جيب أن يقّلد املرجرآ يف عصريل معرىن

 األخذ هبذا اخلل أو ذا .
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مررررن التخيررررري األصررررويّل ال يثبررررت نظريّررررة التوّسررررط بميررررآ  أّن هررررذا املعررررىن ى يخفههههالو 
، يثبرررت الرررركن األّول منهرررا و هرررو عررردم احنصرررار التقليرررد يف احلكرررم الفرعرررّي نعهههمأركا رررا، 

الررركن الثرراين و هررو إمكرران ضررّم التقليررد يف املبررادي األصررولّية  ةقررط، و لكررن بالنسرربة إىل
 اخلنف أدّل. ىحّسه( ساكت، بل لعّله عل باجتهاد نفسه)أو ما يصل إليه

اإلةتاء بالتخيري األصويّل هرو اإلةتراء برأّن املكلّر  خميّررٌر  نكن أن يكون معىن :الثاني
حسرب و يفتره و لرو برأن يكرون جمتهرداً يف  ىيف األخذ بأحرد اخلرلين مبرا يصرل إليره علر

 اخلرررل حمتاجررراً إىل ةهرررم املعررراين و األحكرررام املوجرررودة يف ضرررمن اخلرررل أو ال يكرررون ةهرررم
أّي حال اإلةتراء برالتخيري األصرويّل ال يسرتتبآ إالّ التقليرد يف  ىإعمال الدقّة كثرياً، و عل

 املقّلد و و يفته. هذه املسألة األصولّية، و أّما ما عداه ةهو موكول إىل
أ يرد مرن  و لذا لو كان املقّلد ممّن حيّصل الكنم و يفهم اخلطات ةهرو ال حيتراج إىل

األصرررررولّية أي التخيرررررري يف األخرررررذ بأحرررررد اخلرررررلين، ال يف مضرررررمون  ىالتقليرررررد يف الكرررررل 
 اخلطات ومفاده.

من اإلةتاء يف التخيري األصويّل يدعم نظريّة التوّسرط بكرن  أّن هذا املعىن ىال يخفو 
 ركنيه كما هو واضح.

سرررررألة األصرررررولّية إّمرررررا القرررررول باإلةتررررراء يف امل و كثررررررٌي مرررررن اّّققرررررني الّرررررذين صررررراروا إىل
األخرري أو يلرو  مرن كنمهرم ذلره، كمرا سن عرري إليره يف ذيرل كنمهرم  يصّرحون براملعىن

إن شرراء اهلل، و عليرره ةمررا أوردنرراه مررن كنمهررم يف اإلةترراء باملسررألة األصررولّية مررن األدلّررة 
 املثبتة لنظريّة التوّسط يعمله يف كن ركنيه.

 نقل كلمات القوم في المسألة
التعررادل بررني األمررارتني إن وقررآ للمجتهررد »ل اّّقررق صرراحب مفرراتيح األ صررول: قررا -1

يف عمررل نفسرره كرران حكمرره التخيررري، مبعررىن أنّرره جيررو  لرره أن يعمررل بأيّهمررا شرراء، و قررد 
صرررّ  بررذله يف النهايررة و التهررذيب و املبرراديء و شرررحه و املنيررة و  ايررة البررادي، و إن 

فث، ةيتخرّي يف العمل بأيّهمرا شراء كراملفث، و قرد وقآ للمفث كان حكمه أن خيرّي املست
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صرررّ  بررذله يف الكتررب املررذكورة أيضرراً، بررل الظرراهر أنّرره ممّررا ال خررنف ةيرره بررني القررائلني 
 1«بالتخيري.

باملسرررررألة األصرررررولّية و صرررررّاة تقليرررررد  یصرررررّاة الفترررررو  ىالكرررررنم كرررررالنّص علررررر هههههه او 
املسرتفث يف هررذه املسررألة األصررولّية، و هبررذا يثبرت الررركن األّول لنظريّررة التوّسررط، و لكنّرره 

أّن  يررري املسررتفث للعمرل بررأّي األمررارتني، هررل  ىسراكت عررن الررركن الثراين، ةررن يرردّل علر
وجره  ىن يكرون علراسرتنبا  الفقيره مرن األمرارتني، أو نكرن أ مبرىن ىجيب أن يكون عل

 آخر؟
برل -مثّ اّكرّي عرن  اعرة »قال العيخ األعظم األنصرارّي)قده( يف الرسرائل:  -2

أّن التعادل إن وقآ للمجتهد كان خمررّياً يف عمرل نفسره، و  -قيل: إنّه ممّا ال خنف ةيه
 إن وقآ للمفث ألجل اإلةتاء، ةاكمه أن خيرّي املستفث، ةيتخرّي يف العمل كاملفث.

وجرره األّول واضررح، و أّمررا وجرره الثرراين ةررقّن نصررب العررارع لقمررارات و اريقّيتهررا و 
يعرررمل اجملتهرررد و املقلّرررد، إالّ أّن املقلّرررد عررراجز عرررن القيرررام بعررررو  العمرررل باألدلّرررة مرررن 
حيرررث تعرررخيص مقتضرررياهتا و دةرررآ موانعهرررا، ةرررقذا أثبرررت ذلررره اجملتهرررد و أثبرررت جررروا  

ملعرررت  بررني املقلّررد و اجملتهررد،  رررّي املقلّررد كاجملتهررد، العمررل بكررّل مررن اخلررلين املتكرراةاني ا
 وألّن إجيات مضمون أحد اخللين على املقّلد   يقم عليه دليل، ةهو تعريآ.

أن يكررون التخيررري للمفررث، ةيفررث مبررا اختررار، ألنّرره حكررم للمتارررّي و هررو  يحتمههلو 
اجملتهررد، و ال يقرراس هررذا بالعررّه احلاصررل للمجتهررد يف بقرراء احلكررم العرررعّي، مررآ أّن 

معرت  بينه و بني املقّلد، ألّن العرّه هنرا   -و هو البناء على احلالة السابقة-حكمه 
كررررم معرررررت ، و التارررررّي هنررررا يف الطريررررق إىل يف نفررررس احلكررررم الفرعررررّي املعرررررت  و لرررره ح

احلكررم، ةعنجرره بررالتخيري خمررتّص مبررن يتصررّدى لتعيررني الطريررق كمررا أّن العررنج بررالرتجيح 
 خمتّص به.
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ةلررو ةرضررنا أّن راوي أحررد اخلررلين عنررد املقلّررد أعرردل و أوثررق مررن ا خررر، ألنّرره أخررل 
ه، ةرن عرلة بنظرر املقلّرد، وأعرف به، مآ تساويهما عند اجملتهد، أو انعكاس األمرر عنرد

و كررذا لررو ةرضررنا تكرراةؤ قررويل اللغرروّيني يف معررىن لفرر  الروايررة، ةررالعلة بتخرررّي اجملتهررد ال 
 ررررّي املقلّرررد برررني حكرررم  يتفررررّع علرررى أحرررد القرررولني و آخرررر يتفررررّع علرررى آخرررر، و املسرررألة 

 1«حمتاجة إىل التأّمل و إن كان وجه املعهور أقوى.
ه( يف ترررررجيح وجرررره املعررررهور القائررررل برررروا  صررررراحة ذيررررل كنمه)قرررردى ال خيفرررر قلههههت:

اإلةتاء)بل وجوبه( يف املسرألة األصرولّية، وجروا  تقليرد املقلّرد يف هرذه املسرألة األصرولّية، 
الررركن الثرراين، ةررن صررراحة يف   بالنسرربة إىل و أّمههاوهررذا هررو الررركن األّول لنظريّررة التوّسررط، 

ه نكررن اسررتظهار الررركن الثرراين أيضرراً مررن جممرروع مررا ، بعررد التأّمررل يف كنمررنعههمكنمرره، 
 أةاده من جهتني:

يف تررجيح أحرد « عردم العرلة بنظرر املقلّرد»إّن الظاهر مرن ذيرل كنمره تفريرآ  :األّول
عدم اشرتا  اجملتهد و املقّلد يف حّجّية األمارات و اريقّيتها، و ال مه أنّرا  ىاخللين، عل

قلّررد بنظررره يف ترررجيح أحررد اخلررلين إذا كرران راويرره عنررده إذا قلنررا باالشرررتا  جيررو  أخررذ امل
أعدل و أوثرق مرن ا خرر، و هكرذا يف تكراةؤ قرويل اللغروّيني، و هرذا بعينره هرو التوّسرط 

سررائر املقررّدمات  الّرذي اّدعينررا، ةررقّن املقلّررد حينارذ ضررّم نظررره يف ترررجيح أحرد اخلررلين إىل
اقتضررراًء و أّن الرتجررريح مبثرررل أعدليّرررة الّرررث أخرررذها مرررن مقلَّرررده مرررن حّجيّرررة خرررل الواحرررد 

 الراوي وأوثقّيته وهكذا.
ةهررم السررّيد الطباابائّي)قررده( صرراحب العررروة أيضرراً هررذا التفريررآ مررن كنمرره،  قههدو 

و  راهر كنمره كمرا »وذكر يف رسالته يف التعار  بعد نقل كنم العيخ املرذكور آنفراً: 
األصررول و عرردم العررركة، و أّن ال م  ترررى ابتنرراء املسررألة علررى شررركة املقلّررد للمجتهررد يف
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العررركة جرروا  الفترروى بررالتخيري و كررون املقلّررد خمرررّياً، و جرروا  كررون املقلّررد علررى نظررره يف 
الرتجريح أيضرراً، ةقنّره ةرررّع عرردم جروا  ذلرره علرى عرردم العررركة، و تبعره يف ابتنرراء مسررألتنا 

بررررررالفتوى علررررررى مسررررررألة العررررررركة بعررررررا األةاضررررررل، إالّ أنّرررررره حكررررررم صرررررررحياً بالعررررررركة و 
 1«بالتخيري...

ممّا ذكرنا أيضاً أنّه ال وجره ملرا يظهرر مرن  ]هر [مثّ إنّه »ذكر يف موضآ آخر:  قدو 
العرريخ مررن ابتنرراء عرردم جرروا  اعتمرراد املقلّررد علررى نظررره يف أعدليّررة الررراوي علررى مسررألة 

أّن الوجه يف عدم العلة بنظره كرون العرنج برالرتجيح خمتّصراً باجملتهرد وذلره  ]لسر[العركة 
أنّره مسرتلزم للتقليرد يف سرائر ألنّه ليس ذله ملا ذكر من عدم العركة، بل ملا عرةت من 

املبرراين، و هرري مسررألة أ صررولّية ال جيررو  التقليررد ةيهررا، وجرره االسررتلزام أّن املفرررو  أنّرره ال 
يأخررذ الفترروى مررن اجملتهررد يف املسررألة الفرعيّررة ألّن اجملتهررد يأخررذ برراخلل ا خررر مررثنً )أن 

ل، ةرقذا اعترل نظرره حيكم بالتخيري)كذا يف األصل(( و هو يقول بأعدلّية راوي هرذا اخلر
 2«ةن بّد من القول بالتقليد يف سائر املقّدمات...

 ىاعتمراد املقلّرد علر أّن التدبّر يف كنم العيخ)قده( هنا يعطي ذهابره إىل الحاصلو 
نظر نفسه يف مثل ترجيح اخلل إذا ثبت عنده من  الرتجريح بضرميمة مرا يقلِّرد ةيره مرن 

 املقّدمات و العمل بالنتيجة.
جررررراء يف كرررررنم العررررريخ يف بيررررران وجررررره اإلةتررررراء باملسرررررألة األصرررررولّية و تقليرررررد  ثهههههاني:ال

إذا أثبررت ذلرره اجملتهررد و أثبررت جرروا  العمررل بكررلد مررن اخلررلين »... املسررتفث ةيرره أنّرره 
و  راهره  ررّي املقلّرد يف « املتكاةاني، املعرت  برني املقلِّرد و اجملتهرد،  ررّي املقلّرد كاجملتهرد

الروايرررة خنةررراً  ن مبررا هرررو و يفترره، و لرررذا لررو رّجرررح أحررد القرررولني يف معررىناألخررذ بررراخللي
 و يفرة اجملتهرد ملقلَّده، ةيجب األخذ مبا رّجاه، و هذا ألّن الظاهر من كنمه)قده( أنّ 
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لعررررائط العمرررل باألمرررارة و دةرررآ موانعهرررا، و هرررو حاصرررل بفترررواه  هرررو عصررريل املقتضرررى
جملتهرررد يف كونررره خماابررراً بأدلّرررة احلجرررة و األمرررارات، برررالتخيري األ صرررويّل، وإالّ ةاملقلّرررد كا

وحينارذ حّجيّرة الظررواهر كمرا هري ثابتررة للمجتهرد ثابتررة للمقلّرد أيضراً، ةررقذا اسرتظهر مررن 
عرردم حّجيّررة هررذا الظرراهر عليرره بعررد إعررام  ىروايررة مررا ينررايف اسررتظهار مقلَّررده ال دليررل علرر

 سائر املقّدمات بالتقليدرب ةتدبّر.
 خلراسايّن)قده( يف الكفاية:قال اّّقق ا -3

مثّ إنّه ال إشكال يف اإلةتاء مبا اختاره من اخللين يف عمل نفسره و عمرل مقلِّديره، »
، لره اإلةتراء نعهمو ال وجه لإلةتراء برالتخيري يف املسرألة الفرعيّرة، لعردم الردليل عليره ةيهرا، 

مرا اختراره املفرث، ةيعمرل مبرا به يف املسألة األصولّية، ةن بأس حيناذ باختيار املقلِّد  ري 
 1«يفهم منه بصرحيه أو بظهوره اّلذي ال شبهة ةيه.

الكررنم نررّص يف نظريّررة التوّسررط و أّن للمقلّررد العمررل مبررا اسررتظهره بنفسرره مررن  ههه او 
 اخلل أو األمارة بضميمة ما قّلد ةيه من املقّدمات، و لو كان خنةاً ملختار املفث.

 ىجرروا  اّتكرال املقلّررد علرر ىّقررق اخلراسررايّن)قده( ال يردّل علرريقررال: إّن كرنم اّ قهدو 
ةيعمرررل مبرررا يفهرررم منررره بصررررحيه أو بظهررروره »اسرررتظهاره مرررن الروايرررات، ةرررقّن تعبريه)قرررده( 

أ يرد مررن جروا  عمررل املقلّررد خبصرو  الظهررور الّررذي  ىال يرردّل علرر« الّرذي ال شرربهة ةيره
اسررتظهار املقلّررد للمجتهرردرب ةررقّن هررو مررورد اتّفرراق اجلميررآ، ال الظهررور الّررذي خيررال  ةيرره 

ال يردّل هرذا الكرنم  عليه و ، «الظهور اّلذي ال شبهة ةيه»االستظهار هكذا ليس من 
 ىالّررذي قرّرر سررابقاً مررن جرروا  اّتكررال املقلّررد علرر نظريّررة التوّسررط برراملعىن ىمرن الكفايررة علرر

 استظهار نفسه من الروايات بعد تقليده يف األخذ بأّي اخللين شاء.
ال ي فَهرررم مرررن عبرررارة الكفايرررة إالّ إرادة الظهرررور املسرررتقّررب ةررراملراد مرررن قولررره  أّوالا  قلهههت:

أصل الظهور املستقّر، برل املرراد تأكيرد أّن الظهرور  ىليس  يادة قيد عل« ال شبهة ةيه»
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اّلذي نكن للعاّمّي االّتكال عليه، هو الظهرور الثابرت  رري املعركو  ةيره، ال أّن متعلّرق 
صرفة « ال شربهة ةيره» ىبعبرارة أ خرر  ويكون قطعيّراً مرن دون خرنف، الظهور جيب أن 

للظهررور، ةيجررب أن يكررون الظهررور مقطوعرراً يف  هوريّترره للمقلِّررد، ةررن يكررون َريررٌب ةيرره 
من ناحيته، أّمرا  رريه ةهرو ترابآ السرتظهارهرب و قطرآ  رريه أو ريبره يف الظهرور ال ربرط لره 

 ني هو ذله أيضاً.باملقلِّد. و الظاهر من  ري واحد من اّعّ 
أّمررا مررا كرران حمتاجرراً إىل نظررر »«: ال شرربهة ةيرره»السررّيد احلكيم)قررده( عنررد قولرره  قههال

 1«يعجز عنه املقّلد، ةن بّد ةيه من الرجوع إىل اجملتهد.
أّن الظهرررور إذا كررران  ىيررردّل علررر« نظرررر يعجرررز عنررره املقلّرررد حمتاجررراً إىل»ةقوله)قرررده( 

النظررر أو حيترراج و لكررن ال يعجررز عنرره املقلّررد، ال جيررب ةيرره الرجرروع  حيررث ال حيترراج إىل
 اجملتهدرب وهذا بعينه خمتارنا يف ةهم عبارة الكفاية. إىل

 الفاضل اّّعى املعكييّن)قده( شرحاً لعبارة الكفاية املاضية، بعد كنم له: و قال
هل يتعنّي اإلةتاء مبضمون ما اختاره تعييناً، كمرا مرال إليره  و إّثا اإلشكال: يف أنّه»

 العيخ )قده( بعا امليل؟ و نكن أن يستدّل عليه بوجهني:
أّن اإلةتاء برالتخيري يف املسرألة األصرولّية موقروف علرى جروا  التقليرد يف تلره  األّول:

ري األصرررويّل هرررو أّن موضررروع التخيررر الثهههاني:املسرررألة، و هرررو  رررري جرررائز إالّ يف الفرعيّرررات، 
 املتارّي، و ال عرّي للمقّلد.

يتعررنّي اإلةترراء بررالتخيري يف املسررألة األصررولّية، و حيناررذ للمقلّررد أن خيتررار  ررري مررا  أو
اختاره جمتهده و العمل مبا يستظهر منه إن كان من أهله، و إالّ يعّينه اجملتهد كمرا عرنّي 

 إىل املعهور...له كون املورد من موارد التخيري، و قد ن سب ذله 
 2«أو يتخرّي بني اإلةتاءين، و هو األقوى وةاقاً للمنت...
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أّن يف اإلةتررراء برررالتخيري يف  :األّولأنّررره يسرررتفاد مرررن كنمه)قرررده( أمرررران،  ىال يخفهههو 
املسررألة األصرررولّية، يعمرررل املكلّرر  مبرررا يسرررتظهر مررن الررردليل إن كررران مررن أهلررره، و لررريس 

هو اجملتهد، ةقّن ةرر  الكرنم يف املقلّرد، و لرذا قرال « إن كان من أهله»املراد من قوله 
ور أيضرراً أّن مررراد املعرره الثههاني:رب «كمررا عررنّي لرره كررون املررورد مررن مرروارد التخيررري»بعررده: 

 ذله كما ذكرنا يف ذيل كنم العيخ)قده(.
أصرررل  ىنكرررن أن يقرررال: إنّررره يسرررتبعد جرررّداً ةرررر  إرادة الكفايرررة  يرررادة قيرررد علررر ثانيهههاا 

اجملتهررد و املقلّررد،  الظهررور يف عمررل املقلّررد، ألّن دليررل حّجيّررة الظررواهر سررواء بالنسرربة إىل
هو واضح، و اشرتا  اجملتهرد  خصو  املقّلد كما ألخذ قيد آخر بالنسبة إىل وال معىن

الن م إلمكان اإلةتاء برالتخيري األصرويّل و إن  و املقّلد يف اخلطابات األصولّية هو املبىن
   يكن كاةياً كما مّرت اإلشارة إليه.

أيضاً ما نتيجتره هري « األ صول يف علم األ صول»قال اّّقق اإليروايّن)قده( يف  -4
 نظريّة التوّسط. قال)قده(:

إّن اجملتهد يف موارد التخيري هل يفث بالتخيري مبعىن أنّه خيررّي مقلِّديره يف العمرل »... 
مبضرررمون أّي اخلرررلين شررراء كمرررا هرررو خمررررّي بينهمرررا دون التخيرررري يف املسرررألة الفرعيّرررة ةقنّررره 

لرقّول أّن اختيراره  يشههدمفٌث حكم كن اخللين، أو يفث مبا اختاره على وجه التعيرني؟ 
احرررّي   يررردّل دليرررل علرررى وجررروت اتّباعررره، ةرررقّن اجملتهرررد مّتبرررآ ةيمرررا هرررو راجرررآ إىل االقرت 

 االستنبا  و هو نائب عن العاّمّي ةيما هو عاجز عنه، ال ما هو مستطيآ ةيه.
عدم دليل علرى التقليرد يف املسرائل األصرولّية، لعردم إارنق يف  أّوالا:للثاين  يشهدو 

أدلّترررره، و املترررريّقن منرررره هررررو التقليررررد يف املسررررائل الفرعيّررررة، ةلررررو جررررا  التقليررررد يف املسررررائل 
األصررولّية، جلررا  أن يقلّررد العررخص اجملتهررد يف مبرراين األصررول، مثّ يسررتقّل هررو باسررتنبا  

 احلكم من تله املباين.
نررت الفترروی بررالتخيري يف مرروارد التكرراةؤ لكانررت الفترروی بررالرتجيح يف لررو كا و ثانيههاا:

مورد الرتجيح ال مبضمون ما رّجاه، ةلرمّبا يكرون املقلّرد رجاليّراً خيطّاره يف اعتقراده ويررى 
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املزيّررة يف خررنف مررا اعتقررده، أو رمّبررا ال يرررى املزيّررة و يعتقررد التكرراةؤ، و عليرره ةررن جيررو  
ل يبررنّي لرره الواقررآ و أّن هاهنررا روايتررني تعارضررتا و مضررمو ما  اإلةترراء بررالرتجيح أيضررارب برر

 كذا و كذا، ةقن كان بينهما ترجيح يف اعتقاد  ةخذ بالراجح و إاّل ةتخرّي.
عنرردي الفترروى بررالتخيري، ةررقّن حكررم التخيررري عرراّم ال خيررتّص باجملتهررد، و  ايررة  الحههقّ 

يف مرورد الرتجريح ةقنّره  ]و[تخيرري، ما يستنبطه اجملتهد يفتيه للمقلّرد، و  ايتره هنرا هرو ال
بعد اعتقاده الرتجيح، حيتراج إىل إعمرال قواعرد نظريّرة يف تعيرني الرراجح مرن املتعارضرني، 
مررررآ أّن التررررزام الفترررروى بررررالرتجيح هنررررا  مررررآ عكررررن املقلّررررد منرررره ممّررررا ال ضررررري ةيرررره، و أّمررررا 

السررررية و بنررراء  اختصرررا  التقليرررد باملسرررائل الفرعيّرررة ةهرررو ممنررروع، ةرررقّن عمررردة أدلّتررره هررري
 1«العقنء على رجوع اجلاهل إىل العا  و هو عاّم، بل أدلّته اللفظّية أيضاً عاّمة.

صرراحة كنمه)قرده( صردره و ذيلره يف نظريّرة التوّسرط خصوصراً مرا ذكرره  ىال يخفو 
بررررالرتجيح مررررآ عكررررن املقلّررررد مررررن  ىو مررررا ذكررررره أخرررررياً بررررااللتزام بررررالفتو « ثانيرررراً »يف قولرررره 

 تعخيص الراجح.
هررو: أنّرره هررل أنّرره ينفررتح مررن حثرره يف الرتجرريح، حررث آخررر يف التخيررري و  ىال خيفرر ثههمّ 

؟ برأن يقرول: ىو   يعرنّي الصرغر  ىالتخيرري األصرويّل برالكل  يف يفرثيصّح للمجتهد أن 
، مرررن «إذا كررران هنرررا  روايتررران متعارضرررتان و تكاةأترررا يتخررررّي املقلّرررد يف األخرررذ بأيّهمرررا»

الررروايتني املتعارضررتني عنررده و اإلةترراء بررالتخيري األصررويّل  ىعلرر ىدون تطبيررق هررذه الكررل 
 يف األخذ بأيّهما.

أيضرارب ملكران األدلّرة املاضرية  ىو جوا  ذله و هو األقو من كنمه)قده( ه و الظاهر
يف اشررتا  العرا  و اجلاهرل يف الكليررات األصرولّية و إمكران اإلةترراء ةيهرارب ةقنّره عليرره ال 

و برني اإلةتراء بتخيرري « التخيرري األصرويّل عنرد التعرادل» ىيفّرق حيناذ بني اإلةتاء بكرل 
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كرران حّقرراً و لكررن   يصررّرحوا برره يف كلمرراهتم و إن   خرراّ  بررني الررروايتني، و هررذا املعررىن
 وإن كان لعّله ال م كنمهمرب ةتدبّر.

 

 االجتهاد فيالمبحث الثالث: نظريّة التوّسط و مسألة التجّزي 
مررررا يرررررتبط بنظريّررررة التوّسررررط مررررن « التجررررّزي يف االجتهرررراد»قررررد ذكررررر القرررروم يف حررررث 

 جهتني)أقن (:
مررا أةرراده بعضررهم مررن أّن التجررّزي خصوصرراً عنررد األوائررل، كرران مبعررىن مررن  :لههىاألوّ 

ء اسررتنبا  املسررألة، بررل اجتهررد يف بعضررها و بقرري جرراهنً يف یيسررتقّل يف  يررآ مبرراد 
يرز عمرل  بعضها ا خر، و قال بالنسبة إليره إنّره يعمرل مبرا اجتهرد ةيره بعرد التقليرد ملرن جي 

بااهرب و هررذا بعينرره هررو نظريّررة التوّسررط كمررا ال املتجررّزي بظنونرره الّررث حصررلت مررن اسررتن
 .یخيف

مرررا أةررراده  رررري واحرررد مرررن األعرررنم مرررن أّن  نرررون املتجرررّزي ليسرررت كظنرررون  الثانيهههة:
القطرآ، و حينارذ إن  املطلق، وليس للمتجّزي االّتكاء عليهرا إالّ بعرد انتهراء حّجّيتره إىل
اجملتهرررد املطلرررق، ةرررقن  ىل  حيصرررل للمتجرررّزي القطرررآ حّجيّرررة  نونررره جيرررب عليررره الرجررروع إ

مسررتنداً إىل  ررويز املطلررق، و إن   جي سررز لرره أجررا  لرره العمررل بررالظّن يعمررل بظنررون نفسرره 
جيب عليه تقليد املطلق و لو يف املسائل الفرعيّرة الّرث حصرل لره الظرّن ةيهرا، و ال خيفرى 

 ل.تأمّ  یأّن ما ذكروه يف العّق األّول هو بعينه نظريّة التوّسط كما يظهر بأدن
 و إليك نصوص كلماتهم:

قررال اّّقررق الكبررري العرريخ عبرردالكرق احلائرّي)قررده( حسررب مررا نقررل عنرره املقررّرر يف  -1
مثّ يقرررآ الكرررنم يف املتجرررّزي أيضررراً يف مقامرررات »... «: رسرررالة يف االجتهررراد و التقليرررد»

الغرري إليره، يف جوا  عمل نفسه مبقتضی نظره، و الثاين: يف جروا  رجروع ثنثة، األّول: 
 و الثالث: يف جوا  قضائه.
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األّول، ةقن ةر  كونه جمتهداً يف مدار  املسألة الفقهّية، أعرين: االسرتظهار مرن  أّما
اخلرررل مرررثًن، دون مرررداركها، أعرررين: حّجيّرررة السرررند و الظهرررور، يتعرررنّي تقليرررده يف املسرررألة 

 و احلررّق رجررآ يف املسررألةاألصررولّية للمجتهررد املطلررق، ةررقن أةترراه باحلّجيّررة يف حّقرره كمررا هرر
الفقهيّررررة إىل اجتهرررراد نفسرررره، و إن خررررال  اجتهرررراد اجملتهررررد املطلررررق، و إن ةررررر  كونرررره 

 1...«جمتهداً يف مدار  املدار  أيضاً، كان من صغريات حّجّية القطآ يف حّق القااآ
إمكرران ضررّم  ىجروا  التقليررد يف املسرألة األصررولّية و علر ىو هرذه الكلمررات نرّص علرر

ء، و قد نّص)قده( أيضاً على تسرمية عمرل یتقليد سائر املباد إىلتهاد نفسه املقّلد اج
 ، و هذا نظريّة التوّسط بأركا ا.«اجتهاداً »املقّلد هكذا 

 و قرررد ذكرررر املقّرر)قرررده( يف رسرررالة مسرررتقّلة يف االجتهررراد و التقليرررد بالنسررربة إىل -2
 املتجّزي:
شربهة يف أّن دليرل اعتبرار املردار  ال و تفصيل الكرنم يف املقامرات الثنثرة: أنّره ال »

خيتّص بأحرد، ةلرو ةرر  أنّره اسرتظهر مرن اخلرل و استقصرى األمرارات املعمولرة املتعارةرة 
يف هذه اجلهة و معاها صايااً، و كذله أعمل الوسآ يف ةهم حّجّية خل الثقرة مرن 

د و الظهرور، املدار  املتعارةة بني أهل الفّن و ةهمها، ةقن ةهم هرو تعمريم حّجيّرة السرن
ةهو قد انتهى إىل القطآ بالنتيجة، و إن بقي على العّه و الرتديد قلّرد يف هرذه اجلهرة 
 رريه، ةررقن أةترراه بررالتعميم ةكررذله، يعمررل مبرا اسررتنتجه و لررو علررى خررنف مررا اسررتظهره 
جمتهرده، و إن أةتراه بالتخصريص قلّرده يف املسرألة الفرعيّرة، و إالّ احترا  براجلمآ برني مررا 

إن جعلنرررا املتجرررّزي عبرررارة عّمرررن اجتهرررد يف  رررري جهرررة  هههه انفسررره وجمتهرررده، اسرررتظهره 
حّجيّرررة املررردار  كمرررا يظهرررر مرررن جعلهرررم منعرررأ اخلرررنف يف اجلررروا  و العررردم اخلرررنف يف 

لو جعلناه عبارة عّمن ةرغ من مدار  املسرألة و مردار  املردار  كرن ،  و أّماهذه اجلهة، 
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املسرألة مطلقراً عررّي، ةراألمر أوضرح، إذ لريس ذلره إالّ حيث   يبق له يف جهات تلره 
 1«من صغريات حّجّية القطآ.

 قال صاحب املعا )قده( يف مقام عقيق جوا  التجّزي يف االجتهاد و عدمه: -3
و التاقيرق عنرردي يف هرذا املقررام: أّن ةرر  االقترردار علرى اسررتنبا  بعرا املسررائل »

هررد املطلررق اررا  ررري ممتنررآ، و لكررّن التمّسرره دون بعررا علررى وجرره يسرراوي اسررتنبا  اجملت
يف جرروا  االعتمرراد علررى هررذا االسررتنبا  باملسرراواة ةيرره للمجتهررد املطلررق قيرراس ال نقررول 

 به...
و لكّن التعويل يف اعتماد  ّن اجملتهد املطلق إّثا هو علرى دليرل قطعرّي وهرو:  سّلمنا

إ اع األ ّمة عليره و قضراء الضررورة بره، و أقصرى مرا يتصرّور يف موضرآ النررزاع أن حيصرل 
دليرل  ريّنّ يردّل علرى مسراواة التجررّزي لنجتهراد املطلرق و اعتمراد املتجرّزي عليره يفضرري 

يف  رجوعهه مسررألة التجررّزي و تعلّررق بررالظّن يف العمررل بررالظّن، و  إىل الرردور، ألنّرره  ررّز يف
ذلرره إىل ةترروى اجملتهررد املطلررق و إن كرران ممكنرراً لكنّرره خررنف املررراد، إذ الفررر  إحلاقرره 
ابتررررداًء باجملتهررررد، وهررررذا إحلرررراق لرررره باملقلّررررد حسررررب الررررذات و إن كرررران بررررالعر  إحلاقرررراً 

قتضررائه ثبرروت الواسررطة بررني أخررذ باالجتهرراد، و مررآ ذلرره ةرراحلكم يف نفسرره مسررتبعد ال
احلكرررررم باالسرررررتنبا  و الرجررررروع ةيررررره إىل التقليرررررد، و إن شرررررات قلرررررت: ترّكرررررب التقليررررررد 

 2«واالجتهاد و هو  ري معروف.

نكرن األخرذ  أّن استبعاده)قده( يف ذيل كنمه لريس مرن األدلّرة حرّ   یال خيف قلت:
اجملتهررد  ىةتررو  و رجوعرره يف ذلرره إىل»برره، بررل املعررّول حيناررذ علررى مررا أةرراده مررن قولرره: 

رب بل ال منرا  مرن القرول هبرذه الرتكرب كمرا سريظهر وجهره يف  «املطلق و إن كان ممكناً 
 كنم اّّقق العيخ حمّمدتقّي صاحب احلاشية إن شاء اهلل.
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  ىدتقّي اإلصرررفهايّن)قده( تعليقررراً علرررقرررال صررراحب احلاشرررية اّّقرررق العررريخ حمّمررر -4
ال خيفرى أنّره لرو كران »كنم صراحب املعرا  حيرث اسرتبعد تركرب االجتهراد و التقليرد: 

و يفررة املتجررّزي هررو التقليررد،  يكررن مررن شررأنه إالّ الرجرروع إىل اجملتهررد، ةررقذا كرران ذاهبرراً 
املسررررائل املتعّلقررررة إىل جرررروا  التجررررّزي و حّجيّررررة  ررررّن املتجررررّزي و قررررائنً برررروا  التقليررررد يف 

بالعمررل مررن أ صررول الفقرره كهررذه املسررألة،   يكررن لرره بررّد مررن احلكررم بعملرره مبررؤّدى  نّرره، 
 1«ةاالستبعاد املذكور ليس يف حمّله.

قرررال اّّقرررق املرررذكور يف مقرررام عقيرررق املسرررألة بعرررد ذكرررر صرررور خمتلفرررة للبارررث  -5
نفسرره يف معرةررة تكليفرره  و إن أ ريررد معرةررة حكررم املتجررّزي»... : 2واسررتيفاء الباررث ةيرره

من األخذ بظّنه أو رجوعه إىل  ريه، ةرقن حصرل لره القطرآ يف مسرألة التجرّزي بروا ه أو 
عررردم جررروا ه، ةرررن كرررنم يف حّجّيتررره إذن يف شرررأنه، ةريجرررآ علرررى األّول إىل  نّررره و علرررى 
رج الثراين إىل تقليرد  رريه و ال إشركالرب النتهرراء األمرر يف  نّره أو تقليرده إىل العلرم، ةيخرر

بررذله عّمررا دّل علررى املنررآ مررن األخررذ بررالظّن أو التقليررد، ملررا عرةررت مررن أّن املنهررّي عنرره 
هنا  إّثا هو االّتكال على الظّن أو التقليد مبا هو، دون ما انتهى األمر ةيره إىل اليقرني 
و حصل االّتكال ةيه علرى القطرآ، ةقنّره يف احلقيقرة أخرذ برالعلم حسرب مرا مرّر تفصريل 

حيصرررل لررره القطرررآ برررالواقآ يف املسرررألة املفروضرررة، ةرررقن ّ  مرررا مرررّر مرررن   إن والقرررول ةيررره، 
مرررن كرررون الظرررّن القرررائم مقرررام العلرررم حكرررم -الكرررنم يف تقريرررر القاعررردة النقليّرررة يف املقرررام 

تعررنّي عليرره الرجرروع  -العقررل هررو الظررّن احلاصررل مررن صرراحب امللكررة القويّررة دون  ررريه...
مررررا مررررّرت اإلشررررارة إليرررره مررررن اندراجرررره إذن يف عنرررروان  إىل اجملتهررررد املطلررررق، و كررررذا إن  ّ 

اجلاهرررل نظرررراً إىل عررردم انتهررراء  نّررره يف خصوصرررّيات املسرررائل و يف مسرررألة التجرررّزي إىل 
اليقرني، و قيرام الردليل القرااآ مررن  رري صرريح العقرل أو النقررل علرى عردم جروا  التعويررل 

بوجوت رجروع اجلاهرل إىل  على الظّن من حيث إنّه  ّن، ةيندرج إذن يف الكّلّية القائلة
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العا ، ةهما إذن دلينن  اهريّان يفيدان القطآ برالتكلي  يف مقرام العمرل مرن وجروت 
 رجوعه إىل التقليد و منعه من األخذ بظّنه.

و حيناررذ  نقررول: إن كانررت مسررألة التجررّزي مررن املسررائل الّررث ال يقرردر علررى اسررتنبا  
ئنً مبنررآ التجررّزي، ةلرريس و يفتررره إالّ حكمهررا، و كرران مررن يرجررآ إليرره مرررن اجملتهرردين قررا

األخررذ بتقليررده يف خصوصررّيات املسررائل، و إن كرران قررائنً برروا ه تعررنّي الرجرروع إىل  نّرره 
ةيكون اّتكال املتجّزي حيناذ  يف األخرذ بظنّره علرى تقليرد اجملتهرد املطلرق و ال مرانآ منره 

اء أمرره إليره، و إن كانرت بعد قضاء الدليل به، ةهرو يف احلقيقرة رجروع إىل التقليرد النتهر
املسررألة املررذكورة ممّررا اسررتنبط حكمرره ةررقن كرران قررائنً برروا  التجررّزي و كرران اجملتهررد الّررذي 
يرجرآ إليرره قررائنً برروا ه أيضرراً، وجررب عليرره الرجرروع إىل اجتهرراده، و إن كرران قررائنً برراملنآ 

ة التجرّزي، و كرذا لرو  منه، تعرنّي عليره الرجروع إىل التقليرد، و ال عرلة بظنّره املتعلّرق مبسرأل
 1«كان قائنً باملنآ منه، سواء كان من يرجآ إليه قائًن مبنعه أو جوا ه.

مررا اسررتنبطه إىل  حمررّل االستعررهاد مررا أةرراده يف ذيررل كنمرره مررن رجرروع املتجررّزي قلههت:
 ررويز اجملتهررد املطلررق لررذله، و هررذا بعينرره نظريّررة التوّسررط، ةقنّرره يقلّررد  ى نّرراً اّتكرراالً علرر

 نّررره، مثّ يعمرررل مبرررا اسرررتنبطه  نّررراً. و هرررذا يف احلقيقرررة  ىد املطلرررق يف االّتكرررال علررراجملتهررر
اجتهرراد معررروت بالتقليرررد، و أّمررا مرررا أةاده)قرررده( بعررد ذلررره مرررن كررون ذلررره يف احلقيقرررة 

لررررذله إذا  التقليررررد النتهرررراء أمررررره إليرررره، ةهررررو نرررروع تسررررامحرب و إالّ ال معررررىنإىل  رجوعرررراً 
اختل  ما وصل إليه املتجّزي  ّناً مآ ما استنبطه اجملتهرد املطلرق كمرا هرو واضرح، و ال 

 معاّحة يف التسمية.
يف « التنقيررررد ألحكررررام التقليرررررد»قررررد ذكررررر الفاضررررل املررررري ا أبواالررررب يف كتابرررره  -6

الباررث عررن التجررّزي مررا يكررون قريبرراً مررن عقيررق صرراحب احلاشررية)قده( و إن اختررار يف 
الباررث عرردم إمكرران التجررّزي مررن األصررل، قال)قررده( يف اجلرروات عررن شرربهة الرردور  أّول
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و أّمررا الصررورة األخرررية و هرري جرروا  عملرره »... : یيف التجررّزي يف ضررمن كنمرره املسررتوة
بظّنه، ةقن حصل له القطآ باجلوا ، ةرن كرنم معره إالّ مرن حيرث اإلرشراد و التنبيره ملرن 

مهرررال قضررّية االنسرررداد   يثبرررت هبررا إالّ حّجيّرررة قرررول يعلررم ةرررقن ّ  إعلررم خطرررأه، و إن  
اجملتهرد املطلررق، ألّن  نّره قررائم مقررام العلرم عنررد عدمره، و مررن عررداه جاهرل لعرردم انتهرراء 
 نّررره إىل علرررم بسرررمآ و ال عقرررل، ةقرررد دخرررل يف عنررروان اجلاهرررل، برررل   خيررررج مرررن هرررذا 

فره ةرقن كران قرد اجتهرد يف العنوان قّط، ةايناذ يرجآ إىل اجملتهد املطلق، ةقذا علم تكلي
مسررألة التجررّزي و  ررّن بصررّاته و رجررآ إىل اجملررّو ، ةتكليفرره العمررل بظنّرره يف كررّل مسررألة 

 1«اجتهد ةيها...
  هور كنمه بل نّصه يف التوّسط يف التقليد. ىو ال خيف

 نّررره يف  ىقرررال صررراحب الفصرررول)قده( يف مسرررألة إمكررران تعويرررل املتجرررّزي علررر -7
و عقيررررق املقرررررام أّن »... عررررين جرررروا  التجررررّزي، و إشرررركال الرررردور: املسررررألة األ صررررولّية أ

املتجّزي إن قطآ حّجّية  ّنه تعنّي عليه البناء عليه، كما أنّه لو قطآ بعدم حّجّيتره تعرنّي 
عليرره التقليررد، لكررن يبعررد ةررر  القطررآ لرره يف ذلررهرب النتفرراء مررا يوجبرره و لتصررادم األدلّررة 

 املقررام حصررول  ررّن لرره بأحررد األمرررين أو قيررام مررا مررن اجلررانبني، ةغايررة مررا نكررن ةرضرره يف
يظّن حّجّيته عنده، والتاقيق حّجيّرة هرذا الظرّن يف حّقره النسرداد برات العلرم عليره مرآ 

إن أصات املتجّزي يف ةكرره و سراعد نظرره علرى مرا ذكرنراه  ثمّ قطعه ببقاء التكلي ... 
 بىن عليه و إالّ ةالن م عليه األخذ مبقتضى نظره.

ز عرررن االجتهررراد يف مسرررألة التجرررّزي تعرررنّي عليررره الرجررروع ةيهرررا إىل اجملتهرررد و لرررو عجررر
املطلرررقرب ألّن ذلررره و يفرررة اجلاهرررل العررراجز و ال جيرررو  لررره العمرررل باالجتهررراد أو التقليرررد 
حيناذ ةيما نكنه االجتهاد ةيره قبرل املراجعرة، كمرا ال جيرو  لره ذلره قبرل الرتجريح، ةرقن 

ال إشررركال، و إن قلّرررد مرررن أةررر  لررره بررروا  التجرررّزي، قلّرررد مرررن أةررر  لررره بالتقليرررد، قلّرررد و 
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ةالظرررررراهر جرررررروا  تعويلرررررره علررررررى نظررررررره، ةيرتّكررررررب مأخررررررذ احلكررررررم عنررررررده مررررررن االجتهرررررراد 
 1«والتقليد...

عمرل املتجرّزي ةيرره  ىنظريّرة التوّسرط و قررد  ّر ىأّن هرذا الكرنم نررّص علر ىال يخفهو 
 اجتهاداً أيضاً كما هو  اهر.

إّن صاحب الفصرول)قده( أضراف بعرد ذلره كنمراً   نعلرم أنّره رجروع عرن هرذا  ثمّ 
 النظر أم شيء آخر.

و يظهر من صاحب املعا  استبعاد ذله من حيث إنّره  رري معرروف، »قال)قده(: 
ده بره، برل يتعرنّي عليره أن يعرنّي وعلى تقديره ةليس ملرن قرال بروا  التجرّزي أن يفرث ملقلِّر

التقليد، ةريجآ قوله بوا  التجّزي إىل أّن املتجّزي إن ساعد نظره و أصات ةكرره رّجرح 
جوا  التجّزي أو أنّه جيو  له التجّزي على تقردير إصرابته لرذله مرن  رري اريرق التقليرد، 

لرره و تعررنّي و لررو علررم املتجررّزي بررذله و لررو بظررّن معتررل عنررده سررقط عنرره التقليررد يف ذ
 2«عليه التقليد يف الفقه ابتداًء.

ال يظهر وجره كنمه)قرده( بأنّره ال جيرو  للمجتهرد املطلرق أن يفرث ملقلّرده برهرب  أقول:
ةيرره نظررر املتجررّزي كمررا هررو واضررح،  يراعرريةررقّن اجملتهررد املطلررق يفررث مبررا يررراه حّقرراً، و ال 

نآ عنررره  رررري واضرررحرب و اهلل جررروا  عمرررل املتجرررّزي بنظرررره و  نّررره يفرررث بررره، ةرررامل ىةرررقذا رأ
 العا .
إنّرره قررد يقررال: إّن مررا استعررهدنا برره مررن الكلمررات يف إثبررات نظريّررة التوّسررط، ال  ثههمّ 

نظريّررررة التوّسررررط، بررررل املررررذكور يف كنمهررررم أمررررر آخررررر، إىل  ذهاهبم)قرررردهم( یيرررردّل علرررر
إّن املسرررتفاد مرررن هرررذه الكلمرررات أّن يف بعرررا مررروارد التجرررّزي يصرررّح اّتكرررال  توضهههيح :

اجتهررراد نفسررره بتجرررويز جمتهرررد آخرررر، ةصرررّاة اجتهررراد املتجرررّزي يف ارررول  ىتجرررّزي علرررامل
 رويز اجملتهرد املطلررق، ةعمرل املتجرّزي لرريس مسرتنداً إىل اجتهراد نفسرره يف عرر  التقليررد 
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إىل  للغررري بناررو ترتّكررب املقررّدمات ةيرره مررن اجتهرراد و تقليررد، بررل األمررر برراألخرة ينتهرري
جيررّو  عمررل املقلِّررد مبررا اسررتنبطه نفسرره يف موضرروع خرراّ  أو التقليررد و لررو كرران املقلَّررد قررد 
نظريّررة التوّسررط مرن إمكرران تركررب مقررّدمات االسررتنبا  مررن  ىعرام، و هررذا خبررنف مررّدع

 اجتهاد و تقليد يف عر  واحد.
نظريّرررة التوّسرررط خصرررو  ذلررره حيرررث ترتكرررب مقرررّدمات  ىلررريس مرررّدع أّوالا  قلهههت:

نظريّررة التوّسررط أمررر عررراّم  ىحررد، بررل مررّدعاالسررتنبا  مررن اجتهرراد و تقليررد يف عررر  وا
بعا مقرّدمات احلكرم إىل  نظر بالنسبةإىل  لعمومّية نكتتها و هي: أّن املقلِّد إذا وصل

نظررره بضررميمة مررا يأخررذه تقليررداً عررن اجملتهررد املطلررق، و ال  ىالفرعررّي ةلرره أن يّتكررل علرر
عاّم ال اختصا  لره خبصرو  مرا إذا كران املقلِّرد  جمتهرداً يف مردار   شبهة أّن هذا املعىن

املررردار  حيرررث يكرررون نظرررره يف عرررر  نظرررر اجملتهرررد املطلرررق، برررل يعّمهرررا و مرررا إذا كررران 
نظررر إىل  حّجيّررة اسررتظهاره باسررتناده إىل اجتهرراده يف مثررل االسررتظهار مررن الروايررة اّترراج
نظريّررة التوّسررط  ى: أّن مغررز و الحاصههلاجملتهررد املطلررق اوليّرراً، و هررذا يف  ايررة الوضررو ، 

آرائهرم يف إنتراج الفررع الفقهرّي و لرو بضرميمة تقليردهم للمجتهرد  ىاعتماد املقلِّردين علر
تهرد املطلررق أو آرائهررم يف عرر  نظررر اجمل ىاملطلرق، و هررذا ال ةررق ةيرره برني االعتمرراد علر

 اوله كما هو واضح.
 هرور كلمرات القروم يف االجتهراد يف العرر  أيضراً بعرد التأّمرل يف  يإنّرا نرّدع ثانيهاا و 

العريخ اّّقرق احلائرّي)قرده( يقرول:  فهه امررامهم،  ىمنا  كنمهم و سّر استدالام عل
أعين: االستظهار مرن ةر  كونه جمتهداً يف مدار  املسألة الفقهّية،  ]إّن املتجّزي إذا[»

اخلرررل مرررثًن، دون مرررداركها، أعرررين: حّجيّرررة السرررند و الظهرررور، يتعرررنّي تقليرررده يف املسرررألة 
األصولّية للمجتهد املطلرق، ةرقن أةتراه باحلّجيّرة يف حّقره كمرا هرو احلرّق، رجرآ يف املسرألة 
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تهرداً الفقهّية إىل اجتهاد نفسه و إن خال  اجتهاد اجملتهد املطلق، و إن ةر  كونره جم
 1«يف مدار  املدار  أيضاً، كان من صغريات حّجّية القطآ يف حّق القااآ.

ةكنمه)قررررده( و إن كرررران خاليرررراً مررررن التصررررريح مبررررورد االجتهرررراد يف عررررر  اجتهرررراد 
اجملتهد املطلق، و لكن بالتأّمل يظهر أّن موارد العرضرّية أيضراً حمكومرة هبرذا الكرنم، وال 

ألنّررا إذا ةرضررنا أّن جمتهررداً متجزّيرراً اسررتظهر مررن الروايررات حيتمررل يف حّقهررم  ررري ذلررهرب 
حكماً ةقهّياً، وكان قااعاً حّجّية الظهور، و لكن   يتاّصرل حّجيّرة الظنرون مرن جهرة 

التقليرررد تاّمررراً يف الفرررررع إىل  السرررند، ةهرررل حنتمرررل ذهررررات اّّقرررق احلرررائرّي يف مثرررل ذلرررره
دار  أسروأ حراالً مرن املتجرّزي الّررذي الفقهرّي؟! حيرث يكرون القرااآ يف بعرا مردار  املر

أصرا ر إىل    يتاّصل و  جيتهد يف حّجّية الظواهر، ةرقّن هرذا احتمرال ال يصرّح نسربته
 الطّنت ةكي  مبثل هذا اّّقق، ةبطبيعة احلرال يف مثرل الفرر  يرذهب اّّقرق احلرائريّ 

تقليررررده إىل  ا وحّجيّررررة الظررررواهر الّررررذي حّصررررلهإىل  حّجيّررررة قطررررآ املتجررررّزي بالنسرررربةإىل 
 حّجّية الظّن من جهة السند.إىل  اجملتهد املطلق بالنسبة

و هررذا البيرران جيررري يف كررنم  ررريه أيضررارب ةمررا استعررهدنا برره مررن كلمرراهتم يف بررات 
 نظريّة التوّسط تاّم من دون ورود إيرادرب و احلمد هلل. ىالتجّزي يف االجتهاد عل
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 السنة لمفاهيم القرآن الكريم ة تفصيلنظريّ 
 * أحمد مبّلغي

 

 الموجز
عمررل علرى عاتقهررا مهمرة الكعرر  عررن  – مرة الطباابررائيلعنّ والرث هرري ل -ة التفصرريل نظريّر
، وقررد حصررلت ةيمررا سرربق أربررآ نظريررات القرررآنإىل  ة عنررد الرجرروعة االسررتفادة مررن السررنّ ماهيّرر

 أخرى يف هذا اجملال. 
 مبادئ:  نثةتية للنظرية هي ثإن البىن التا 
 . عدم كون ةهم القرآن متعذرارب 1
 . عدم تطرق القرآن إىل التفاصيل يف ثنثة جماالت، هي: األحكام والقصص واملعادرب 2
 . عدم كون عدم تطرقه ةيها مبعىن وجود اإلهبام يف كنم الباري سباانه. 3

 كما أن رو  النظرية تتجلى يف الرتكيز على ثنثة حماور: 
، وهرذه ليلامرن مرده ما كان لرإىل  نقا أن السنة ال تعمل إ اء القرآن إال إضاةة  .1

 مررن دون حررّ  القرآنيررة ولكررن مررن دون أن تغريهررا، أو و ل يلاداملررتفرروق اإلضرراةات 
 ات القرآنرب مرادأن كانت مهمتها الکع  عن 

 رب«اجململ»ال « املبنّي »يف دائرة تندرج ة القرآنيّ  الظواهرَ أن  .2

ى اهلل عليرره وآلرره )صررلّ  النرر ّ تعررالی إىل  وحيررت مررن اهللأ  أن إضرراةات السررنة للقرررآن  .3
 م(.وسلّ 

                                                           
 ة العلمية يف قم املقدسهاستاذ احلو   *
 

  USUL STUDIES هاي اصوليپژوهش 

  A Journal of Usul al-Figh فصارعد  ت صص   ا_ هص ل 

 No.8, Spring 2011 1390ا لخعه 8ش 

   73ـ  55صفحعت  

   

 



 52             تفصيل السنة لمفاهيم القرآن الكريم نظريّة 

 

ة ارحرت نظريّرهري  و ربة التفصريلنظريّر ىعلرقد صّبت هرذه املقالرة جهردها للتعرّرف 
مرررن قبرررل  «يف ةهرررم القررررآن الكررررقة ة االسرررتفادة مرررن السرررنّ تبيرررني ماهيّررر»أخررررياً يف جمرررال 

 زاً جديداً جّداً.ل املوضوع حيّ دختها تكمن يف أّ ا تأمهّيّ  و ،مة الطباابائيّ نّ الع
خرررررريني كانترررررا تني أ  نظرررررريّ ب مقارنرررررةً ة سررررنااول يف هرررررذا العرررررر  تبيرررررني هرررررذه النظريّررررر و

 تا التفسري والتغيري.ذ القدق حول املوضوع، ومها نظريّ مطروحتني من
 ، وهي:حماورثنثة جنعل الباث يف  و
 ة يف ةهم القرآنة االستفادة من السنّ ات مخس حول ماهيّ نظريّ ( 1
 ةة التفصيل يف نظرة إ اليّ نظريّ ( 2

 ةة التفصيل يف نظرة تفصيليّ نظريّ ( 3

 
 ة في فهم القرآناالستفادة من السنّ  بشأنات الخمس النظريّ إلى  إشارة خاطفة( 1

ة ة يف ةهررم القرررآن مررن القضررايا املهّمررة االسررتفادة مررن السررنّ يعررّد الكعرر  عررن ماهيّرر
  ومعّمقاً.ن  حثاً مستق تبيينهااملختلفة يف  يث   يباث عنها وعن الر  اسة الّ واحلسّ 
 ات، وهي:يف مخس نظريّ  ىهذه الر  قد عثّلت  و
 ة التفسرينظريّ . 1
 ة التغيرينظريّ . 2

 ة التفصيلنظريّ . 3

 ة التفويانظريّ . 4

 ة التعينينظريّ . 5

ةكررة االسررتفادة » يفات تكمررن يف االخرتنف احلاصرل مبرا أّن جرذور هرذه النظريّر و
 بيرران هررذا االخررتنف، حررّ   ةررن بررّد مررن اررر  و ،«القرررآنإىل  ة عنررد الرجرروعمررن السررنّ 

 ة داخله.نظريّ  الذي تعكلت كلّ  العامّ   اإلاار الفكريّ يتبنّي 
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ة ةررو  برر ت القررآن عردّ إىل  ة عند الرجوعةنقول: توجد حول االستفادة من السنّ 
 بعضها كأقوال:

 ةل: عدم لزوم االستفادة من السنّ وّ الفرض األ
موضرآ مرن القررآن.  يّ حرد مرن أأ االسرتنبا  لكرلّ  هذا الفر  يسرتبطن ةكررة إمكران و
علررى ا يررات املتعرراهبة و ال  يالقرررآن الكرررق حيتررو  ذلرره ألنّ  هررو واضررح الرربطننرب و و

ن   إ ،من استنبا  األحكرام مرن هرذه ا يرات قطعراً  -أقّل تقدير يف - يتمّكن البعا
 ال يتمّكنون من ذله. الكلّ  نّ أنقل 

 خون  الراِسههو   اللُ  الّ إ  ُ ويل ههأ  ت   مُ ل هع  يه   مهها و  ( يرة العررريفةا إىل  ذا رجعنرراإنرا نّ إو توضريح ذلرره: 
 تفسريين: ااجند  (7: آل عمران)سورة )ناب  ر   دِ ن  عِ  ن  مِ  ل  كُ    ِ ا بِ نّ م  آ قولون  ي   مِ ل  عِ ال   يفِ 

و عليررره يكرررون  (،اهلل)لفظرررة اجلنلرررة یعلررر «الراسرررخون»مرررن عطررر   ئأحررردمها ناشررر
العلررررم  ذين هرررم الراسرررخون يفالّرررر السرررنم( مة)عليهئّمررراأل و اهلل عليررره وآلرررره( ی)صرررلّ الن ّ 

التفسرري ةربطنن الفرر   ذا قبلنرا هرذاقةر ،تأويلها تفسري ا يات املتعاهبة و یقادرين عل
 رب«الراسرخني»رسرباانه وبر «اهلل»رية حصرت العلم بالتأويرل برا  نّ أل ربیا ال خيفل ممّ وّ األ
 الكرررلّ  نّ أةرررر   يصرررحّ التأويرررل، ةرررن  ىعلررر رررري هرررؤالء ال يقررردرون  نّ أ :احلصرررر يعرررين و

 القرآن. االستنبا  من كلّ  ىعليقدرون 
لفرررررر  اجلنلرررررررة)اهلل( و كرررررررون  یمرررررررن جعرررررررل الوقرررررر  علررررررر ئناشرررررر التفسررررررري الثررررررراين و
لتاصرررر  یولررت اجلملرررة األ  ءو عليرره جررا، خرررله «يقولررون»مبترردأً و  لرررة  «الراسررخون»

العلرررم  عرررنن الراسرررخني يفإت برررنّي ت اجلملرررة الثانيرررة لس ءو جرررا ،یالعلرررم بالتأويرررل بررراهلل تعرررال
  يعلموا تأويله. ن إاهلل سباانه و عن نا م باملتعابه و صدوره إ

مرن ( 91)طبرة اخل مرا ورد يفإىل  اً ية العريفة التفاتتفسري ا  رين يفد من املفسّ جنال 
 السنم: البن ة حيث يقول عليه  ة

د المضهروبة دون الغيههو  د  غنهاهم عهن اقتحهام الُسهأ ين ّن الراسهخين فهي العلهم ههم الّهأاعلهم  و»
 نّ أيسررررتفاد مررررن هررررذا الكررررنم  ،«جهلههههوا تفسههههيري مههههن الغيههههب المحجههههو  بجملههههة مهههها قههههرارُ اإل
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يقررررررررول  مثّ  ،ون بررررررررذلهيقرررررررررّ  الراسررررررررخني يف العلررررررررم ال يعلمررررررررون  لررررررررة مررررررررن الغيرررررررروت و
 :السنم عليه

هتهرك   یمّ س   علماا و م يحيطوا ب ل اعترافهم بالعجز عن تناول ماتعالی  مدح اللف» فيمها  ق  هم التعم 
 «.عن كنه  رسوخاا  بحث  لم يكّلفهم ال

ف الراسرخ بالترار  ةعرّ  «...تركهم یو  ّ »هذه العبارة الصرحية  ةعاهد املوضوع يف
 نّ أ ىيررررر  يذل الّرررروّ ال األ ،د التفسررررري الثرررراينهررررذا يؤيّرررر و ،كثررررري مررررن املسررررائل  ق يفللتعّمرررر

 ه يعرف التأويل.نّ به أل يق يف املسائل و  ّ الراسخ هو املتعمّ 

مام)عليرررره اإل : إنّ املؤمنني)عليرررره السررررنم( مررررريأتوجيرررره كررررنم  احلقيقررررة أن يقررررال يف و
 ،برل يريرد بره  رريهم ،ة)عليهم السنم(ئمّ طبة األاخل السنم(   يقصد من الراسخني يف

  ،ذلرره ىعلررة ترردّل دلّررذلرره أل و ،عرراملني بالتأويررل السررنم( مة)عليهئّمررعليره يكررون األ و
ر كرررررون كرررررن تصررررروّ نه نّرررررقة ،اخرتنرررررا التفسرررررري الثررررراين لرررررو حرررررّ   : إنّرررررهكمرررررا نكرررررن القرررررول

علمهرررم بتأويلهرررا   يكرررن  نّ أ الّ إة)عليهم السرررنم( عررراملني بالتأويرررل للمتعررراهبات ئّمررراأل
مرن اهلل  مون تأويلها بقاام قلر ّ بل كانوا يعل ،ذله ة كما هو شأننا يفبسبب ر ية عقليّ 

مررام اإل لررذا جنررد أنّ  و ،ةن الر يررة العقليّررعرر ئعلمهررم الناشرر يمقررام نفرر يررة يفا  و ،یتعررال
عبرارة عرن التردقيق  اللرذين مهرااالقتارام  ق و)عليه السنم( ينسب إلريهم ترر  التعّمرّياً عل
 ة.االستفادة من الر ية العقليّ  و

ل يبطرل وّ حرال، ةرقّن الفرر  األ يّ أ ىعلر و ،هرم األكثررل وّ القائلون بالتفسري األ و
 ين.ري كن التفس  ىعل

 لزوم الرجوع إلى السنة مطلقاا لفهم القرآنالفرض الثاني: 
وال ريرب  ،مكران االسرتنبا  مرن القررآن بعركل مطلرقإهذا الفر  يستبطن ةكرة عردم 

و أذا   نعلرررم  رررواهر القررررآن إنرررا نّ أل ربوضررروحاً مرررن سرررابقه شررردّ أبطرررنن هرررذا القرررول  نّ أ
اسرتنبا   ىعلرقرادرون  -تقردير قرلّ أ يف- السنم( مة)عليهئمّ األ نّ أنا نعلم نّ قة ربنصوصه

 ة منه.حكام العرعيّ األ
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 اختصاص الرجوع ة لغير المعصوم)ع( والسنّ إلى  الفرض الثالث: لزوم الرجوع المطلق
 القرآن ب إلى 
 ،السرنم( مرن القررآن مة)عليهئّمرة اسرتنبا   رري األمكانيّرإهذا الفر  يسرتبطن عردم  و

 م نفررروا ةهرررم  رررواهر القررررآن الّ رررإ رب إذنو خبررراريّ األ حرررد حرررّ  أوهرررذا الفرررر    يقرررل بررره 
 نصوصه.

ة عنههد مواجهههة السههنّ إلههى  بنحههو مطلههق )ع(الفههرض الرابههع: لههزوم رجههوع غيههر المعصههوم
 ظواهر القرآن

نكروهررررا أ ة  ررررواهر الكتررررات ويّررررتهم هررررذه رّدوا حجّ بنظررررريّ  و ،نيخبرررراريّ األهررررذا قررررول  و
 .أدلّةإىل  يف ذلهواستندوا 

 القرآنإلى  ة عند الرجوعالفرض الخامس: لزوم االستفادة من السنّ 
ة ماميّررة، وهررذا قررول اإلة االسررتنبا  مررن الظررواهر القرآنيّررهررذا الفررر  يسررتبطن إمكانيّرر و

 اهني:ا ّ إىل  و ينقسم هذا القول ،ةة مبا ةيهم الظاهريّ وأكثر أهل السنّ ة، خباريّ  ري األ

 ةمقابل الظواهر القرآنيّ  ية فالسنّ  يما ورد ف ىل: الحفاظ الشديد علوّ األ يجااالتّ 
 ة.هل السنّ أكثر أة و ماميّ ون من اإلصوليّ ذله األ  إىل  قد ذهب و

ة يف هرذا هرل السرنّ أكثرر أة و ماميّراإلفراق برني ن حصرل االتّ إه و أنّ إىل  شارةو  در اإل
ة ماميّرراإل نّ أ ذلره ،ةمصرراديق السرنّ  يفبينهمرا  اً هنررا  اختنةر نّ أ الّ إ ،ةالسرنّ  ىعلرالرتكيرز 
ة البيرررت)عليهم السرررنم( بعرررني االعتبرررار وتعتلهرررا امترررداداً للسرررنّ  هرررلأروايرررات إىل  تنظرررر

هرررل أا ّمرررأو  ،الروايرررات ورد ةيهرررا مرررن ة ومررراة النبويّرررالسرررنّ أدلرررة مرررن وتعتمرررد يف ذلررره علرررى 
 ة ةليس ام مثل هذا االعتبار.السنّ 

ة عررن هررل السررنّ أ ىة بصرردور بعررا الروايررات املوجررودة لرردماميّررعتقررد اإليه ال نّررأكمررا 
هررررررذا  نّ أومررررررن املعلرررررروم  ،آلرررررره( بلارررررراو مناقعررررررتهم يف رواهتررررررا ى اهلل عليرررررره و)صررررررلّ الن ّ 

 -القرررآنإىل  ة عنررد الرجرروعالسررنّ  ىي الرتكيررز علررأ- ىا الكررل ّمررأو  ّي،االخررتنف صررغرو 
 فق عليها.متّ  يةه
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 ة و التركيز عليهاالظواهر القرآنيّ  ىعل: الحفاظ الشديد يجاي الثاناالتّ 

 ة ابن حزم وهي:لت يف منهجيّ بعاد عثّ أاه واذا اال ّ  ،ةاه للظاهريّ اال ّ  و هذا

 .ياتحاديث  واهر ا توجيه وتأويل ما يعار  من األل يالسع -
 .ساس القرآنأ ىة علعديد نطاق استفادة الوجوت من السنّ  -
 .ساس القرآنأ ىة علعديد نطاق الطريق الصايح للكع  عن السنّ  -
 1آ يف دائرة الظهور.التوسّ  -

                                                           

 بعاد:لتوضيح هذه األ  نتعرّ  يةيما يل و. 1
 ياتحاديث ظواهر اآلتوجي  و تأويل ما يعارض من األل يل: السعوّ األ
عرار   إذاتوجيره و تأويرل احلرديث ل یكران يسرع  حدّ إىل  صالةأ ة ولظواهر القرآن قوّ  ىابن حزم كان ير  نّ إ

 ساس:ليه بعضاً من ةتاواه الصادرة على هذا األإ و ، اهر آية
 .ورد يف القرآن على ذله مبا خيار يف البيآ مستدال   ال هنّ أب ة أه نّ إ .ال 

ن أاً برررمرررر صررراابيّ أآلررره(  ى اهلل عليررره و)صرررلّ الن ّ  نّ أة مرررن هرررل السرررنّ أ یو قرررد محرررل الروايرررة الرررواردة لرررد
 ه قضّية واقعة.نّ أيعرت  يف البيآ اخليار، ب

 يف القرآن. ورد على ذله مبا شهاد يف البيآ مستدالً اإل بلزوم الكتابة و یةتأه نّ إت. 
آلرره(   يكتررب و   يعررهد يف البيررآ،  ى اهلل عليرره و)صررلّ الن ّ  نّ أة مررن هررل السررنّ أرواه  و قررد محررل مررا

 ية اا.ة نزلت ا قصّ  ا تعدّ  ّ أعلى 
 ساس القرآنأ ىة عل: تحديد نطاق استفادة الوجو  من السنّ يالثان
ة ا السرنّ ّمرأ ،ة القوليّرة ةاسرب  السرنّ  ية علرى الوجروت هرمرن السرنّ ما يردّل  نّ أابن حزم كان يعتقد ب نّ إ
ة ة الفعليّرعلرى داللرة السرنّ  و قرد اسرتدلّ  ،باحةعلى اإل تدلّ  ةالتقريريّ  نّ أكما   ،على الندت تدلّ  ية ةهالفعليّ 

 و قال: (21: األحزات)سورة )ة  ن  س  ح   ة  و  س  أُ  اللِ  سولِ في ر   م  كُ ل   كان    د  ق  ل  ( على الندت بآية
ة ء مرن القررآن والسرنّ ييف شر ه   يوجرب علينرا قرطّ نّ أل ربةقوله ساقط ،ةعاله على الوجوتأ :من قال»

 .(21: األحزات)سورة )ة  ن  س  ح   ة  و  س  أُ  اللِ  سولِ في ر   م  كُ ل   كان    د  ق  ل  (بل قال:  ،فعل مثل ةعلهنن أ
 ساس القرآنأ ىلة عالصحيح للكشف عن السنّ الثالث: تحديد نطاق الطريق 

كررران يعتمرررد عليررره يف اسرررتنبا    يذاً ملالررره الّرررةرررخن ،نرررة قيمرررةيهرررل املدأ ررراع إل ىابرررن حرررزم كررران ال يرررر  نّ إ
 هل املدينة من املناةقني.أبعا  نّ أ ىعل ورد يف القرآن و دلّ  مبا هخمتار  ىابن حزم عل واستدلّ  ،احلكم

 دائرة الظهورع في الرابع: التوسّ 
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 ليه ثوذجني:إو  ، جيعله منها  ريه  آ يف دائرة الظهور ةجعل من الظواهر ماابن حزم قد توسّ  نّ إ
 و  (ذلره مبرا ورد يف القررآن:  ىعل استدلّ  و ،عة نفقة  وجها املعسرعطاء الزوجة املوسّ إبلزوم  ه أة نّ إال . 

مررا ثبررت شرريء ه كلّ نّررأيررة الظرراهر مررن ا  نّ أ ذلرره رب(228: البقرررة)سررورة )روفِ ع  م  ال  بِهه ن  هِ ي  ل هه ي ع  ال هه لُ ث ههمِ  ن  ُهههل  
 للرزوج ن تفرر  علريهنّ أ بردّ  ةرن ،الرزوج ىعلر النفقرة ةرضرت ارنّ  نّ أو مبا  ،يف قباله شيء عليهنّ  ثبت ،انّ 
 .-ذا كان معسراً إةيما -

 .(7: املاعون)سورة )ماعون  ال   عون  ن  م  ي   و  (ذله بآية:  ىعل الً عانة اجلريان مستدإبوجوت  ة أه نّ إت. 
 استنتاج: تعقيب و

 ا ذكر النتائة التالية:ممّ ص تتلخّ 
 ىه   يعتمرد علرنّرأل ،ة يف نطراق واسرآ كمرا ةعرل  رريهالسرنّ إىل  ابرن حرزم   جيعرل الرجروع نّ إ :يولاألُ 
علرى الوجروت  تردلّ ث ة الّرق دائررة السرنّ كمرا ضريّ   ،توجيههرال ىبرل سرع ،ث عارضت  واهر القررآنالروايات الّ 

 ة.ة القوليّ و حصرها يف السنّ 
ن يعكرس مرا  أهل املدينة حساباً يف أ اع   يعتل إل رب ألنّهةق دائرة الكع  عن السنّ ه ضيّ نّ إ الثانية:
 ة.آله( من السنّ  ى اهلل عليه و)صلّ كان للن ّ 
م كرران ينظررر حررز ابررن  نّ أ :هرري و كثرررأليهررا إ النتيجررة املعررار لررل ت ىخررر أ  نكتررة إىل  هنررا التفتنررالررو  و
 ،ةيّ وسررا  السررنرّ حاديررث الررواردة يف األرةررا  لررًة مررن األ وقررد ،كثررر مررن  ررريهأحاديررث ق يف سررند األويرردقّ 

هذا احلديث موضوع  نّ إ : «هم اقتديتم اهتديتهميّ أصحابي كالنجوم بأ»ذله قوله يف حديث  ىوكمثال عل
 مكذوت باال.

ة الصراابة سرنّ  نّ أة مرن االعتقراد برهرل السرنّ أن ال يكون له ما كان لغرريه مرن ألرأي يف ا ر هذاثّ أو قد 
 كع  عنها.تآله( و  ى اهلل عليه و)صلّ ة الن ّ تعكس سنّ 

ة علررى الوجرروت يف ة الدالّررسرراس القرررآن السررنّ أ ىابررن حررزم حصررر علرر نّ أمررن  -مررا ذكرنررا  نّ إ الثالثههة:
بعررا القواعررد  نّ أعلررى  يرردلّ  -ة دائرررة الكعرر  عررن السررنّ يق يساسرره بتضررأه قررام علررى نّررإو  ،ةة القوليّررالسررنّ 
 تأسيسها و تنقياها لديه اعتماداً على القرآن. ة  ّ صوليّ األ  

 أن يكثرر مرن الرجروعإىل  انتهرت بره -ليهرا يف النقرا  السرابقةإشرنا أالث  - آراء ابن حزم نّ إ الرابعة:
د مرن ناحيرة نطراق داللرة حيرث حردّ  إليرهن الرجروع كثر مرأالقررآن ةر ه انطلرق مرناحلقيقة أنّ  و يف ،القرآنإىل 
ن ال أو هرذا جعلرره  ،ة بررالقرآننطرراق الكعر  عررن السرنّ  ىخرر أ  و مرن ناحيررة  ،ة علررى الوجروت بررالقرآنالسرنّ 

إىل  ةالسرنّ إىل  ةرآل تضرييق دائررة الرجروع ،ث يعررتف هبرا  رريهة تله الردائرة الواسرعة الّرالسنّ إىل  يعتل للرجوع
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- ل مررن الفررر  اخلررامساه األوّ االّ ررإىل  هرراتنتمرري كلّ  وىلات الررثنا األ  إّن النظريّرر
اه القائرل باحلفرراو هرو االّ رر و -القررآنإىل  الرجرروعة عنرد أي: لرزوم االسرتفادة مررن السرنّ 
 ة.ة يف مقابل الظواهر القرآنيّ العديد على ما ورد يف السنّ 

مرررن هرررذا الفرررر ، وهرررو  ثرررايناه الة التفرررويا( عثّرررل االّ رررة الرابعة)نظريّررربينمرررا النظريّررر
إىل  اسررهأس ىةرب حيرث ال نرجررآ علرالظررواهر القرآنيّر ىيز العرديد علركرت الاه القائرل برراالّ ر
ة يف ةهرم السرنّ إىل  ةال من منطلق وجود احلاجة الذاتيّ  ،حت من منطلق قرآينّ  الّ ة إالسنّ 

 القرآن، الث أرشد القرآن إليها.
- إّن القررآن جراء إذنيرب ل قرول األخبراريّ ة التعيني( عثّ ة اخلامسة)نظريّ كما أّن النظريّ 

نرا نفهرم ال أنّ  التعيرني البارت، ة هروللتعمية ال للفهم، وعليه ةدور السنّ  -حسب رأيهم
ة السرنّ إىل  يراتنرجآ إليضا  مرا خفري علينرا مرن أبعراد مرا ورد يف بعرا ا  شيااً منه و

 أو نرجآ إليها لتفاصيل أكثر.
 ،ااولرة البارث أخررياً  ىة ارحرت علرة التفصريل كنظريّرنظريّر ىز علرهذا املقرال يرّكر و

- ث التغيررري والتفسرررينظررريّ بيف ضروء مقارنتهررا  ضررح إالّ ة ال تتّ ومبرا أّن حقيقررة هررذه النظريّرر
هررررراتني  ىعلررررر اً سرررررنلقي ضررررروءة -ألّولاه ااالّ رررررإىل  معهرررررا يف االنتمررررراء ناللترررررني تعررررررتكا

ةرصررررة إىل  ةالباررررث عنهمررررا موكررررول ،التعيررررني تررررا التفررررويا وا نظريّ أّمرررر ،تني أيضرررراً النظررررريّ 
 .یخر أ  

 
 ة التفصيلنظريّ إلى  ةإجماليّ ( نظرة 2

إليررره  خرررريني، وتني األ  النظريّ برررة التفصررريل باملقارنرررة نظريّررر أبعرررادضرررح كمرررا قلنرررا سرررابقاً تتّ 
 ات:من هذه النظريّ  لكلّ  اً توضيا

 ة التغيير:نظريّ  . 1

                                                                                                                                        

يضراً أةاعرل  أثرررة الظهرور ئركان العتقاده يف توسرعة دا  نّ أعن البيان  و  ينّ  ،القرآنإىل  الرجوعكثار من اإل 
 ى.فالقرآن كما ال خيإىل  آ يف الرجوعيف التوسّ 
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ل هررو إجيرراد عرروّ  -ةوةقرراً اررذه النظريّرر- ة يف حالررة مغايرهتررا ملضررمون القرررآنالسررنّ  أثررر إنّ 
 لمراد منها.ل اً وكعف اً ليس هو تفسري  يف مفاد ا ية، ووتغرّي 

سرألة ملة أساسها ر ية خاّصر ىشّكلوا عل ة من قبل األحناف، وارحت هذه النظريّ 
 بررادر -س الفكررر املقاصررديّ مؤّسرر- العرراا ّ  ، كمررا أنّ 1 صرريص الكتررات خبررل الواحررد

 تليرها. ة وار  هذه النظريّ إىل 
 التفسير:ة نظريّ  .2

جلميرآ  رواهر القرررآن أو  ر ةهرم املررراد الرواقعيّ تعرذّ »ة هرو يف هرذه النظريّرر العنصرر اّروريّ 
ة علررى أسرراس عرردم : تقرروم هررذه النظريّررىخررر بعبررارة أ   و، «ةبعضررها مررن  ررري اريررق السررنّ 

مرن القررآن الكررق أو جرزء منره ااملرا   ي سرتفد  إمكان احلصول على  يآ املراد الواقعيّ 
ة تعتررل السررنّ  ، ويّ ة القرررآن ممكررن التفسررري بعرركل جرردّ ةرب لررذا تعررّد هررذه النظريّررمررن السررنّ 

 حردّ  ىة علريّ ة والسرنرّ ة برني األوسرا  العريعيّ تنتعرر هرذه النظريّر ،شرارحة للقررآن رة ومفّسر
 «.نة للقرآن وشارحة لهة مبيّ السنّ »عنوان  سواء، وقد اشتهرت عت

 ة التفصيل:نظريّ  .3
القرررآن يف تقرردق التفاصرريل لقحكررام إىل  بالنسرربةة السررنّ  أثررر يتمثّررلة حسرب هررذه النظريّرر

 أو العقائد أو القصص الواردة ةيه.
 مة يف تأسيس نظريّته هذه من تبيّن مبادئ ثنثة، هي:قد انطلق العنّ  و

 متعّ راا ليس فهم القرآن  إن -1

بعررركل دقيرررق، بررردون أن يتوقّررر  هرررذا  یأّن معرررارف القررررآن قابلرررة للفهرررم حتّررر یمبعنررر
 .م(سلّ  آله و ى اهلل عليه و)صلّ الفهم على كنم الن ّ 

 المعاد القصص و التفاصيل في مجاالت ثالثة: األحكام وإلى  ق القرآنعدم تطرّ  -2
 ،يف ثنثرررة مرررواردالتفاصررريل إىل  ق يتطررررّ   -ر رررم كونررره قرررابنً للفهرررم- أّن القررررآن یمبعنررر

ن اريرررق مرررلرررذا ينبغررري احلصرررول علرررى التفاصررريل  رباملعررراد القصرررص و هررري: األحكرررام و

                                                           

 .159صول الفقه، أ   ، هرة وأب. 1
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يف املروارد املرذكورة  ر ةهرم املرراد القررآينّ تعرذّ  لكن ال جيب اعتبار هذا األمرر مبعرىن ،ةالسنّ 
جرراء يف القرررآن   ررري مرراات يف هررذه املرروارد هنررا  جزئيّرر يهررا علررى أنّ آنفرراً، بررل جيررب تلقّ 

 ة.السنّ إىل    لتفاصيلهاالقرآن أحال التعرّ  بيد أنّ  -ونكن ةهمها ابعاً - الكرق

 ق كون كالم الباري مجمالا عدم التطرّ  يال يعن -3

، برل الواقرآ أّن   امضاً أو مبهماً عن( ال يكون يف املوارد الثنثة  إّن كنم الباري)جّل و
 ة أو االعتقاد.لقصّ  ال احلكم أو اإ ىكنمه معتمل عل

ة ال عيط اللثام عن املرراد أّن السنّ  :أساس هذه األمور الثنثة ىةالنتيجة احلاصلة عل
م تقرردّ  و ،دئررالعقا و صالقصرر مررن ا يررة، بررل تكعرر  النقررات عررن تفاصرريل األحكررام و

 حنو اإل ال. ىتفاصيل ما ورد يف القرآن عل
 الثنا:ات االختنف بني النظريّ  وجوه العبه و

ة توجرررد السرررنّ  أنّ  :یمبعنررر «لإجيررراد التاررروّ »ة التغيرررري علرررى عنصرررر دت نظريّرررأّكررر -1
ة اسرتخراج األمرور عمليّر»ة التفسرري علرى عنصرر دت نظريّراًل يف مراد ا ية، ةيمرا شردّ عوّ 

ة نظريّر ة، يف حرني أنّ عاتقهرا هرذه العمليّر ىة عمرل علرأّن السرنّ  :مبعىن «الكامنة يف ا ية
مرا كران لةيرة إىل  ة تضري  نقااراً أّن السرنّ  مبعرىن «اإلضراةة»د على عنصر التفصيل تؤكّ 
 من مدلول.

ال « املبرررررررنّي »ة يف دائررررررررة القرآنيّررررررر التغيرررررررري الظرررررررواهرَ  ترررررررا التفصررررررريل وتررررررردرج نظريّ  -2
  وليس يف مرحلة أدون منه.قسيماً للمبنّي  ة التفسري الظاهرَ بينما تعّد نظريّ  ،«اجململ»

 ف يررؤولتصرررّ  أيّ  التفصرريل وقرروعَ  تررا التفسررري ولتغيررري تنفرري نظريّ ا ةخنةرراً لنظريّرر -3
كمرررا مررررّر يف   - ة التفسررررينظريّررر ة، مرررآ ةرررارق أنّ تغيرررري يف مرررراد ا يرررة مرررن قبرررل السرررنّ إىل 
 أنّ  لةيررة، و الررواقعيّ  و يّ ة تكعرر  النقررات عررن املررراد اجلرردّ السررنّ  تعتقررد أنّ  -(1)البنررد

د علررررى إضرررراةة تفاصرررريل ة التفصرررريل تعرررردّ نظريّرررر تررررهرب يف حررررني أنّ ما يررررة تسررررتبطن مررررا قدّ 
- ة التفصررريلتعتقرررد نظريّررر هرررارب وابعررراً ال تغريّ  ق مررردلول ا يرررة نفسرررها وات تفررروّ وجزئيّررر
 .م(سلّ  آله و وى اهلل عليه)صلّ  الن ّ إىل  وحيت من اهلل تعاىلالتفاصيل املضاةة أ   أنّ  -ابعاً 



 61             تفصيل السنة لمفاهيم القرآن الكريم نظريّة 

 

 ةتفصيليّ ة التفصيل في نظرة نظريّ  (3
 عدداً من املنحظات: الطباابايي )ره( مةث ارحها العنّ ة الّ ن هذه النظريّ تتضمّ 
 م(سلّ  آل  و ى الل علي  و)صلّ ف فهم القرآن على كالم النبيّ الا: عدم توقّ أوّ 

م( سررلّ  آلرره و ى اهلل عليرره و)صررلّ ة الن ّ سررنّ إىل  إرجرراع ةهررم القرررآن مررة أنّ يعتقررد العنّ 
ة ةهرم املعررارف إمكانيّر مرا يتناسررب مرآ هرذا املبررىن ، وي الكنمريّ التارردّ  مرآ مبرىن يتنرايف
 ىب مسرتو هرذا يتطلّر درجة تعخيص عردم وجرود اخرتنف برني ا يرات، وإىل  ةالقرآنيّ 

 مة يف هذا اخلصو :درا رب يقول العنّ عالياً من اإل
زول أو رشراهد عصرر النرن ة مرن كراةر أو مرؤمن ممّرث تردعو النراس عاّمرا يات الّ  إنّ »

ب رون  (: یة قولرره تعررالر ةيرره و خاّصررلرره و الترردبّ ل القرررآن و تأمّ تعّقررإىل   ررات عنرره أ  ف ههال يه ت ههد 
ِتالفهاا ك ثيهراا  للِ ال ُقر آن  و  ل و  كان  ِمهن  ِعن هِد غ ي هِر ا داللرة  ، تردلّ (82: النسراء)سرورة )ل و ج هدوا فيهِ  اخ 

ر و الباررث، و يرتفررآ نكررن أن ينااررا الباحررث بالترردبّ ة املعررارف القرآنيّرر واضرراة علررى أنّ 
إلرجراع  ي، و ال معرىنمن االختنف بني ا يرات، و ا يرة يف مقرام التاردّ  ىئبه ما يرتا

ةهررم الصرراابة و تنمررذهتم مررن التررابعني إىل  -و املقررام هررذا املقررام- ةهررم معرراين ا يررات
 1«.سلم( آله و ى اهلل عليه و)صلّ بيان الن ّ إىل  حّ  
 تابآ قائًن: مثّ 
يواةررق  رراهر  ا أن يكررون معررىنم[ إّمررسررلّ  آلرره و ى اهلل عليرره وصررلّ  ه]الن ّ مررا بينّرر قنّ ةرر»

يكرون يف متنراول داللرة اللفر   یخرر ي إليره اللف ]وبعبرارة أ  ا يؤدّ [ ةهو ممّ الكنم]القرآينّ 
ا أن يكررون ّمررل و الباررث، و إر و التأّمررولرريس خارجرراً عررن دائرررة مشولرره[ و لررو بعررد الترردبّ 

 ي و ال ترتمّ ا ال ينئرم التاردّ ةهرو ممّر ،ي إليرهالكرنم يرؤدّ  ال يواةق الظراهر و ال أنّ  معىن
 2«.وهو  اهر ،ةبه احلجّ 

ا ذكرر آنفراً، ةفري أحرد اسرتدالالته ةضنً عمّ  ىخر ة أ  مة على ذله بأدلّ العنّ  استدلّ 
                                                           

 .84 ،  3امليزان، ج الطباابائي، . 1
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 اًل:قال أوّ 
عليرره   اررم مررا يرردلّ م النرراس و يبررنّي يعلّررا إّثرر م(سررلّ  آلرره و ى اهلل عليرره و)صررلّ  ةررالن ّ »

 «.نه اهلل سباانه بكنمه، و نكن للناس احلصول عليه باألخرةالقرآن بنفسه، و يبيّ 
 قال: مثّ 
ةهمهررا مررن كررنم إىل  ال اريررق  اررم معرراينم( يبررنّي سررلّ  آلرره و ى اهلل عليرره وه)صرلّ ألنّ »

 اا ل ت  آياتُهُ  قُهر آنهاا ع ر بِيّهِكتا   ُفص  (: تعالیة على مثل قوله ذله ال ينطبق البتّ  ةقنّ  ،اهلل تعاىل
ٍم يه ع ل مون    :النارل)سرورة )و  هه ا ِلسهان  ع ر بِهي  ُمبهين  (: و قولره تعراىل (3 :السرجدة)سرورة )ِلق و 

103).»1 
  يطمح إليها قائًن:ثالنتيجة الّ إىل  مةل العنّ أخرياً توصّ  و
و الرذكر  البيران اإلاريّ  ةهم القرآن الكرق  رري مسردود، و أنّ إىل  الطريق أنّ  ةاحلقّ »

إىل  ه ال حيتررراج يف تبيررني مقاصررردهنفسرره، أي إنّررإىل  احلكرريم بنفسرره هرررو الطريررق اارررادي
ه نررور و أنّرر ه هرردىً بأنّررتعررالی  ةرره اهللذي عرّ ر أن يكررون الكتررات الّرراريررق، ةكيرر  يتصرروّ 

 2«بأمر  ريه؟ ناً بنور  ريه و مبيَّ  و مستنرياً  ، ريه هاد  ىل إ مفتقراً  شيء لكلّ  ه تبيانٌ وأنّ 
 ثانياً:و قال 

يرروم  ة مثّ ن ال ينتارل اإلسرنم أن يبطرل السرنّ ممّر يسآ ملسلم أو باحث حّ   وكي »
م( مررررن تعلرررريم سررررلّ  آلررره و ى اهلل عليرررره و)صررررلّ لرررآ علررررى تفاصرررريل مررررا جررراء برررره الن ّ أن يطّ 
 3«؟وتعريآ
 
بيههان تفاصههيل  ىبهههام عههن القههرآنن بههل بمعنههرفههع اإل ىهههو التبيههينن لكههن ال بمعنههة اا: دور السههنّ نيههثا

 تي نزل بها القرآناألحكام الّ 
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 :هذا الكنم يعين و
 منها األحكام. التفاصيل يف بعا املوارد وإىل  قالقرآن   يتطرّ  -1
 ة.السنّ إىل  أوكل التفاصيل -2

 مة يف هذا اجملال:قال العنّ 
آلرره  ى اهلل عليره و)صررلّ يره مررن  رري بيران الن ّ تلقّ إىل  ا ال سربيلاألحكرام ممّررتفاصريل »

و  مهها آتههاُكُم الر سههوُل ف ُخهه وُي و  مهها ن هههاُكم  (: تعررالیم( كمررا أرجعهررا القرررآن إليرره يف قولرره سررلّ  و
 1«.(7احلعر: سورة ))ع ن ُ  ف انه ت هوا
أ نز ل نههها إل ي هههك   و  (يف ا يرررة العرررريفة:  -مرررةحسرررب رأي العنّ - املقصرررود مرررن التبيرررني إنّ 

ههي   ر  لُِتبه  ، ال رةررآ 2، هررو بيرران تفاصرريل العرررائآ(44سررورة الناررل: ))ل  إل ههي ِهم  ن  لِلنههاِس مهها نُهههز  الهه ِك 
 هبام.اإل

م( بررالقرآن ليسررت عنقررة املفّسررر سررلّ  آلرره و ى اهلل عليرره و)صررلّ عنقررة كررنم الن ّ  -3
البيررران  و  رررايلّ ر الفهرررم، برررل عنقرررة البيررران اإلاملتعرررذّ  املوضررروع املررربهم و اجملمرررل مبعرررىن و

ات تطررررر  تفاصرررريلها يف كررررنم يّرررر: يعررررتمل القرررررآن علررررى كلّ ىخررررر بعبررررارة أ   رب والتفصرررريليّ 
 .3األساس تكون مبثابة األصل و م(، وسلّ  آله و ى اهلل عليه و)صلّ الن ّ 

 مة يف هذا اجملال:يقول العنّ 
 4«.للناس من تفاصيل ما يعتمل على إ اله الكتاتنه هو ما يبيّ  و»
ة املطروحررة يف القرررآن برراحلكم مررة مررثنً الوصرريّ يف إاررار هررذه الر يررة ال يعررّرف العنّ  و

 5.«ة اليّ ة اإلالوصيّ »بر عنها اجململ)املبهم(، بل يعّل 
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إليه  مهن الل  ىم( مهن تفاصهيل يهوحسهلّ  آل  و ى الل علي  و)صلّ يّ م  النب: ما يقدّ ثالثاا 
 سبحان 

ههو  ا أ  ّمههمِ  ذلههك  (ا يررة العررريفة:  مررة يف معررىنيقررول العنّ  ههك  حِ ال   ن  ِمهه ك  ب ههر   ك  ي ههى إل  ح  سررورة ))ةِ م 
 1«م من تفصيل التكالي .ما تقدّ إىل  ذله إشارة: »(39: سراءاإل

 خريني، نعري يف  اية الباث إليهما:تني األ  النظريّ بللمقارنة  و
 

 التغييرة أ( نظريّ 
اه سرررم اّ رررتّ ة، كمرررا اات خاّصرررأدبيّررر لقحنررراف يسرررري علرررى مبررران و صرررويلّ الرررنهة األ   إنّ 

هرذين  ة التغيرري يف  رلّ قرد تبلرورت نظريّر زة كثرريةرب وحنو املقاصد بسمات متميّر العاا ّ 
إىل   هررا حنررن نتعرررّ  الررر م مرن التبرراين الكبررري ةيمررا بينهمرا، و ىني علررصرروليّ النهجرني األ  

 منهما: ات كلّ ة يف أدبيّ النظريّ هذه 
 ات األحنافة في أدبيّ النظريّ  -1

هررذا  أنّ  مررن وجهررة نظررر األحنررافرب إالّ  علررى العررامّ  م اخلررا ّ العرررف يقرردّ  صررايح أنّ 
 يعتقدون: كما  رب للعامّ مغرّي  اخلا ّ  ، بل من جهة أنّ للعامّ  التقدق ليس لتبيني اخلا ّ 

هرررم  ، وه إبطرررال للعمرررل برربعا العرررامّ لكنّرر و ،التخصررريص عنرردهم لررريس بيانررراً  نّ قةرر»
خرررى: حيظررى بعبررارة أ   و ،2«.بيررانإىل   ال حيترراجعمومرره مبررنّي  یمبقتضرر العررامّ  أنّ بررون يقرررّ 
يف حالررة   اخلرا ّ  نّ قة ةروةقراً ارذه النظريّرر و ،3ةيف داللتره علررى العمروم بداللرة قطعيّرر العرامّ 

 القطعريّ  يص العرامّ صرليس مبقدوره   -أي خل الواحد- الصدوراً من حيث يّ كونه  نّ 
 .4اً يّ ال يكون  نّ   القطعيّ مغرّي  ألنّ  -القرآينّ  أي العامّ - من حيث الصدور

                                                           

 .97 ،  13ج  ،نفس املصدر. 1
 .159   صول الفقه،أ   رب هرة وأب. 2
 املصدر.نفس . 3
 .252   ،1ج  ،صول الفقه اإلسنميّ أ  رب وهبة  حيليّ . 4
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   نحو المقاصدس مبدأ التوجّ مؤسّ  ات الشاطبيّ ة في أدبيّ النظريّ  -2
ةران  برن شرهّ  ، وأساسريّ  و حمروريّ  ز دورٌ املتميّر صرويلّ كان للمقاصد يف هذا الرنهة األ  

منطلقرراً مررن اعتقرراده هبررذا - لقررد بررادر العرراا ّ ، تهررامشوليّ  تهررا ويّ ة املقاصررد كلّ خصوصرريّ 
ة يف تعاملهررا تعيررني مكانررة للسررنّ إىل  -ةلررة بالعررموليّ ته املتمثّ خصوصرريّ  و العنصررر اّرروريّ 

مرآ احلفراو علرى  -أي املقاصرد- املرذكور یمنسرجمة مرآ املبنر تكرونمآ القرآن، حيث 
 ة.ته، أي العموليّ خصوصيّ 

 1«.ةات القرآنيّ يّ ةيه] صيص القرآن[ ما يقتضي إبطال الكلّ »: يقول العاا ّ 
 :أيضاً يقول  و
اختصرر  م( بعرث بوامرآ الكلرم، وسرلّ  آلره و ى اهلل عليه و)صلّ الن ّ  من املعلوم أنّ »

نكرن يف التاصريل، ورأس أقررت مرا  له الكنم اختصاراً على وجه هو أبلة مرا يكرون و
ه ليسررت مبوجررودة يف القرررآن جوامررآ، هررذه اجلوامررآ يف التعبررري العمومررات، ةررقذا ةررر  أنّرر

خررر، ةقررد خرجررت تلرره مررور أ  أ   دات ومقيّرر صررات وخمصّ إىل  بررل علررى وجرره تفتقررر ةيرره
 2«.العمومات عن أن تكون جوامآ خمتصرة

ات القررررآن عرررن  يّررراعترررل إسرررقا  كلّ ه درجرررة أنّرررإىل  يف اعتقررراده هرررذا العررراا ّ  یمضررر
 .3مبطًن اا ة وة العرعيّ موهناً لقدلّ  تها قبيااً ويّ كلّ 

ترره عرردم احلكررم بقطعيّ  اً ويّرراحلكررم بكررون عمرروم القرررآن  نّ  أنّ  :كررنم العرراا ّ ی  معنرر
ة عردم قابليّر»عرن  يّ هذا دةراع جردّ  و ،4ات القرآنيّ بطال لكلّ إ ة وة العرعيّ توهني لقدلّ 
ا عررن التغيررري جيررب االكتفرراء التارردّ  حينمررا يررتمّ  ، و«ترره للتغيررريقابليّ »و « القرررآن للبيرران

                                                           

 .292 ،  2ج  ،املواةقات ،العاا ّ . 1
 .292 ،  2ج  ،املواةقات ،العاا ّ . 2
 .نفس املصدر. 3
ة ينارو حنرو احلنفيّر العراا ّ  م اّكرم أنّ مرن ذلره الكرنم القريّ  یترر  و»يقول أبو  هررة يف هرذا الصردد: . 4
عرردم احلكررم  و ه  رريّنّ احلكررم بأنّرر أنّ  االسررتعمال، و عليرره بأصررل وضررعه و اً ةيمررا يرردلّ قطعيّرر اعتبررار العررامّ يف 
 «  .ةات القرآنيّ يّ لكلّ لبطال إ ة العرع وتوهني ألدلّ  ه قطعيّ بأنّ 
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ة القررررررآن بسررررربب يّرررررا ال تسرررررلب كلّ ة املترررررواترةرب ألّ رررررة للتغيرررررري، أي السرررررنّ بررررراملوارد القطعيّررررر
 تها.معدوديّ 

 ة التفسير ( نظريّ 
 ة:على أساس هذه النظريّ 

 .ة( ينبغي اعتبار  يآ املوارد قطعيّ ال ة يف القرآن)ويّ هنا  داللة  نّ  الا:أوّ 
 .البيان ل العر  وة يف القرآن يتقبّ يّ مورد من الدالالت الظنّ  كلّ   ثانياا:
 .ةيّ تندرج الظواهر ضمن  مرة الدالالت الظنّ  ثالثاا:
فه العرررف الثانيررة لررو وجررد دليررل صررنّ  و وىللة مررن النقطتررني األ  كنتيجررة متاّصرر  رابعههاا:
القرررآن يف هررذا إىل  أن ال ننظررر ة، ةمررن الضررروريّ يّررالتفسررري مقابررل الداللررة الظنّ يف خانررة 
 .رمبا يقتضيه الدليل املفسّ  املورد إالّ 

 ر القرآن لتصريح القرآن بذله.ة تفسّ السنّ  خامساا:
علرى  داللرة العرامّ  ة يف جمرال  صريص الكترات خبرل الواحرد: مبرا أنّ تقول هرذه النظريّر
يف  ةرب ويّرر نّ  ث يعررملها داللررةٌ داللترره علررى املرروارد الّرر نّ قةرر ،الظرراهرة العمرروم مررن املصرراديق

 بالنسرربة لداللررة العررامّ  البيرران، ةلررو وجررد دليررل ذو دور تفسرررييّ  ل العررر  والنتيجررة تتقبّرر
وةقراً لررذله الرردليل  إالّ  العررامّ إىل  أن ال ننظررر علرى العمرروم بنظرر العرررف، ةمررن الضرروريّ 

 ر.املفسّ 
يكمرن يف وجرود  علرى العرامّ  سّر تقردق اخلرا ّ  نّ قة -ةوةقاً اذه النظريّ  و- هكذا و

 ة بني االثنني، نسبة قائمة على ركنني:ة عرةيّ نسبة تفسرييّ 
 .قابل للعر  العامّ  هو أنّ  ل:الركن األوّ 

 .معه بياناً للعامّ  على وجه ي عدّ  -عرةاً - اخلا ّ  هو أنّ  الركن الثاني:
 ل.ته يف حالة إنكار الركن األوّ الركن الثاين يفقد مصداقيّ  أنّ  هيّ يبد
 عررردم إمكررران ةهرررم املرررراد الرررواقعيّ »ة يف هرررذه النظريّررر نكرررن القرررول: العنصرررر اّررروريّ و 
ة أو جررزء منها)بنرراء علررى وجررود ر يتررني يف هررذا اجملررال( مررن  ررري يررآ الظررواهر القرآنيّررمجل
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 تني:ملزيد من التوضيح نطر  الر يتني اللتني قبلتا هاتني النظريّ  و رب«ةاريق السنّ 
 

 لبعض الظواهر ر فهم المراد الواقعيّ تع ّ  :یولالرؤية األُ 
جعلتهمررررا  الظررررواهر و تني ةيمررررا خيررررصّ اعتمرررردت هررررذه الر يررررة علررررى نقطتررررني أساسرررريّ 

 مها: النقطتني و هاتنيإىل  ة بالنظرنتيجة خاصّ إىل  لتأساسني اارب ةتوصّ 
 الررة للتفهرريم، ةعّ  ئقررة وة أداة التعتررل الظررواهر يف إاررار اّرراورات العرةيّرر :ىولههالنقطههة األُ 

 اسررتخدمت الظررواهر يف كنمرره تعرراىلةقررد غررتهم م مررآ النرراس بل  اهلل سررباانه تكلّرر مبررا أنّ و 
 1.وحظيت بالثقة

 ة.ليست قطعيّ  ة ويّ  نّ  -لياقتها تها واليّ ةعّ  على الر م من– هذه األداة إنّ 
ة، أضرات السرنّ إىل  بسبب إحالة القرآن الكرق أمرر تبيرني املرراد منرهالنقطة الثانية: 

 يف بعا املوارد. هلل تعاىل يّ ة يف حالة ال يفهم معها املراد اجلدّ الظواهر القرآنيّ 
األصررل يف الظررواهر  ه مررآ االعتقرراد بررأنّ أنّرر :يررة مررن هرراتني النقطتررني هرريالنتيجررة املتأتّ 

 يفاملضرمر  املرراد الرواقعيّ  ة هرذا الفهرم، جيرب االعتقراد برأنّ صاّ  ة ةهمها وة قابليّ القرآنيّ 
ةرب إذن عررردد مرررن الظرررواهر  رررري قابرررل للفهرررم بسررربب إحالرررة أمرررر تفهررريم القررررآن إىل السرررنّ 

مبررا ل ة للجمرآ تتمثّررهرذه الطريقررة العقننيّرر ينبغري التفكررري بطريقررة للجمرآ بررني االثنررني، و
 يلي:
مررن أجررل تبيررني بعررا هررذه الظررواهر ال  ءتة جرراالسررنّ إىل  إحالررة تبيررني الظررواهر إنّ 

بنرراء علرررى  -تهررا ابعررراً يّ حجّ  و- األصررل يف الظرررواهر إمكرران ةهمهرررا نّ قةررر إالّ   يعهررا، و
تفسررري  تفسررري آيررة مررن القرررآن ةمررن الضررروريّ  هررذا أينمررا وردت روايررة يف مقررام تبيررني و

 ه بالظواهر.التمسّ  وجب العمل وةقاً لقصل و إالّ  ضوئها، و يفتله ا ية 
                                                           

: ني املعاصررين، ةعلرى سربيل املثرال قرال اإلمرام اخلميرينّ صروليّ تركت هذه النقطة أصرداء كبررية يف كرنم األ   .1
ا رب ألّ ررزلة علررى الفهررم العررريفّ رنة اررا منررة املتضررمّ الررواردة لبيرران األحكررام العرررعيّ  ..ا يررات. ال إشرركال يف أنّ »

 (205 ،  1صول، ج تنقيح األ  تقوي اشتهاردي، «). ريهم و العقنء من العوامّ  العرف وإىل  ملقاة
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ة اررذه الر يررة إذا السرنّ  اً مررن برني علمرراء العرريعة وجرردّ  ونري دون كثرمؤيّرر هنرا  أتبرراع و
ة عموماً حنرو اجلمرآ برني  السنّ  عيعة والون صوليّ ما قورنت بالر ية الثانية ا تيةرب خطا األ  

خررررى، ةجمعررروا برررني الظرررواهر مرررن جهرررة أ  ة يّررربرررني حجّ  ة شرررارحة مرررن جهرررة وكرررون السرررنّ 
 ذي مّر.الفكرتني بالعكل الّ 

 
 يع ظواهر القرآنملج ر فهم المراد الواقعيّ تع ّ  :الرؤية الثانية

مررن تررنه(، ةهررؤالء   و أمثررال العرريخ الباررراينّ ) مررن األخبررارينيل هررذه الر يررة للجيررل األوّ 
ال  ، و1أذهررران النررراسإىل  القررررآن نرررزل علرررى وجررره التعميرررة بالنسررربة أنّ بررركرررانوا يعتقررردون 

 2.ة)عليهم السنم(هم األئمّ  مبن خواب به و ة إالّ العلم بظواهر القرآن كاةّ  خيتصّ 
ورود روايررررات العررررر   مررررن وجررررود و ئجرررروات هررررذه الر يررررة عررررن السررررؤال الناشرررر إنّ 
الكترات أساسراً ولرزوم  ال يعين جعرل أ :: جيب عر  األحاديث على القرآن)أيةالقائل

 أنّ  :هرررو، عرررر  الروايرررات عليررره االعررررتاف برررالفهم املباشرررر للمخاارررب مرررن الكترررات؟(
ن اريررررق مرررر ق ةهمرررره النهررررائيّ ذي عّقرررراملررررراد مررررن جعررررل القرررررآن أساسرررراً ذلرررره القرررررآن الّرررر

ه بعرد ضرّم الروايرات العرارحة لتلره ا يرات نطرر  الروايرات املخالفررة أنّر الروايراترب مبعرىن
 ال ةهمنا من القرآن. ،رة أساساً رة، ةفي احلقيقة تكون ا يات املفسَّ سَّ لةية املف

يررررآ ر ةهررررم  تعررررذّ » مبررررىنإىل  ة تلرررره الظررررواهر مسررررتندةيّررررأنكرررررت هررررذه الر يررررة حجّ 
 «.ةالظواهر القرآنيّ 

 مصادر التحقيق

 ، بريوت، دارالفكر العريب.صول الفقهأ   (1377، حممد)  هرة وأب .1
 ره(، قرم، اإلمرام اخلميرينّ ألحراا  ا)تقرير  صولتنقيح األ   (1418حسني)تقوى اشتهاردى،  .2

 مؤسسه تنظيم و نعر آثار امام مخيىن.
                                                           

ة اريقررة األئّمررإىل  هدايررة األبرررار رب)الكركيّ .ةأذهرران الرعيّررإىل  القرررآن نررزل علررى وجرره التعميررة بالنسرربة إنّ . 1
 (162   األاهار،

 .155   ة األاهار،اريقة األئمّ إىل  هداية األبرار ،الكركيّ . 2
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 المشروطالواجب 
 هالّ ل()ه ق _

 *محمد حاج أبوالقاسمي
 

 :الموجز
احلرةية اجلزئية  إنکار الوجوت املعرو  کون ااياة من املعاين ىمن االدلة الدالة عل

 ال يتقيد ةن نکن ارجاع القيد إليها. يوحيث إن اجلزئ
 و اإلجابة عن هذا االستدالل ثنثة:

« ره»اجلزئية کما عن صاحب الکفاية ااياة من املعاين یاالول:انکار کون معن
 «. ره»يو اّقق اخلوي« ره»واّقق االصفهاين

باجياده مقيدا من االول کما عن صاحب  ياجلزئ ی:اثبات جوا  تقييد املعنالثاين
و السيد « ره»يو العراق« ره»الکفاية او بتعليقه کما عن اّقق االصفهاين

 «. ره»و السيد االمام« ره»ياخلوي
« ره»ااياة کما عن اّقق الروحاين امر خارج من معىنإىل  الثالث: ارجاع القيد

 «دام  له»الرجياين ذو شّيده االستا
 أن ما نکن قبوله منها جوابان. ىو بعد ذکر االجوبة و دراستها نر 
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و األصرّح يف التعبرري: -املعرو  قد وقآ الباث عند األ صولّيني يف إمكان الواجب 
 قولني: ىعل -الباث عن إمكان الوجوت املعرو 

مرررن امتنررراع الوجررروت املعررررو  بامتنررراع  )ره(مرررا أةررراده العررريخ األنصررراريّ  القهههول األّول:
 املاّدة.إىل  ااياة و لزوم رجوعهإىل  رجوع القيد

لّيني مررن جرروا هرب و تبعرره كثررري مررن األصررو  )ره(مررا أةرراده صرراحب الكفايررة القههول الثههاني:
كمررررا هررررو الظرررراهر مررررن اجلملررررة العررررراّية و خمتررررار صرررراحب   ااياررررةإىل  إّمررررا برجرررروع القيررررد

 و ستأيت. ىالكفاية، أو بوجوه أ خر 
 ةهنا  دعويان يف كنم العيخ:

 ااياة.إىل  امتناع رجوع القيد یدعو  :یاأُلول یالدعو 
 املاّدة.إىل  رجوع القيد یدعو  الثانية: یالدعو 
ةقررد اسررتدّل عليهررا بعررّدة أ مررور، و حنررن نررذكر يف هررذه الرسررالة  یاأل ولرر یالرردعو أّمررا 

احلررريّف جزئرّي، و أّن اجلزئررّي  یواحرداً منهررا و مرا يرررد عليره مررن اإلشركال، و هررو أّن املعنر
 امتناع تقييد اجلزئّي اا مثرات يف الفقه و األ صول. أّن مسألة ىال يتقّيد، و ال خيف
 الحرفيّ  یإشكال جزئّية المعن
، (قررده)كمررا ذكررره صرراحب الكفايررة  1يف تقريررره (قررده)العرريخإىل  نسررب و هررذا اإلشرركال

 يّ جزئررر ألنّررره  رررري قابرررل للتقييرررد، احلرررريفي  املعرررىَن  ، وحرررريفن  مفررراد اايارررة معرررىن أنّ : وحاصرررله
مرا هرو قابرل لره هرو  نّ أل  احلقيقرّي ال يقبرل التضرييقرباجلزئريّ  أنّ  مرن البرديهيّ  ، وحقيقيّ 
ةررن يعقررل ةيرره  اجلزئرريّ  ا املعررىنأّمرر دة، وحصررص متعرردّ  ىيصرردق علرر الررذي يّ الكلّرر املعررىن

 التقييد. اإلانق و
 مقّدمتني: ىعلتنطوي  ىةهذه الدعو 

 كون النسبة اّلث هي من املعاين احلرةّية جزئّياً حقيقّياً.:ياأُلول
 أّن اجلزئّي احلقيقّي ال يقبل التقييد. و الثانية:

                                                           
 .46-45   ،مطار  األنظار. الكننرت، 1
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هررذا البيرران برررقيرادات مررن قبررل األعررنم، و بعضررها ينررراق  يف  ىعلررهررذا و قررد أ ورد 
إىل  ، و بعضرها يف الثانيررة، و بعضرها ينراق  يف النتيجررة)لزوم رجروع القيررداملقّدمرة األ وىل
أي  قراال يف املقّدمرة األ وىلتقدير قبول املقّدمتني، و حنن نذكر أّوالً الن ىعل املاّدة( حّ  
 احلريّف: جزئّية املعىن

 الحرفّي جزئّي حقيقّي؟ ىهل المعن
احلررريّف جزئيّرراً حقيقيّرراً و ذلرره بعررّدة  إنكررار أن يكررون املعررىنإىل  ذهررب بعررا األ صررولّيني

 بيانات:
 الحرفّي عاّم: ىاألّول: أّن الوضع و الموضوع ل  في المعن

 قال يف الكفاية:
واحرد  كرلّ   ، إنّ قناه سرابقاً انق يف مفاد ااياة، ةقد حقّ حديث عدم اإلا أمّ »

ا إّثرررررر كوضرررررعها، و  اً املسرررررتعمل ةيررررره يف احلرررررروف يكرررررون عاّمررررر مرررررن املوضررررروع لررررره و
ا وضرررررعت ا الفرررررق بينهمرررررا أّ رررررإّثررررر ة مرررررن قبرررررل االسررررتعمال كاأل ررررراء، واخلصوصرررريّ 
ة  ةلاراو ا ليّر ،قراتتعلّ حالرة ملعراين امل قصد هبا معانيهرا مبرا هري آلرة و لتستعمل و

صات االستعمال، كما ، بل من معخّ ة ليس من اوارئ املعىنكلااو االستقنليّ 
ةالطلرب املفراد مرن اايارة املسرتعملة ةيره مطلرق،  ،یالنهو الدراية  ويلأ   ىعل ىال خيف
 1«.دن يقيّ قابل أل

أنّرره ال صررّاة مبنرراه يف بررات وضررآ احلررروف، و قررد ثبررت يف حملّرره  ىعلررو هررذا يبتررين 
يوجب اشرتا  أمر يف الوضآ من قبل الواضآ صريورة خمالفتره موجبراً للغلرط، مرآ أنّره ال 
ريررب يف أّن اسررتعمال احلرررف يف مررورد اسررتعمال االسررم يوجررب  لررط الكررنم، كمررا إذا 

إالّ إذا كران « ابترداء  سرريي كران مرن البصررة»بدل: « مسن سريي كان من البصرة»قيل: 
 .خصوصّية يف اللف  و املعىناشرتااه أوجب اعتبار 

 التقّوم بطرفيها: ىالحرفّين بمعن یالثاني: جزئّية المعن

                                                           
 .97اخلراساين، كفاية األصول،   . 1
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احلررريّف لرريس جزئيّرراً حقيقيّرراً  و حمّصررله: أّن املعررىن )ره(و هررذا مررا اخترراره اّّقررق اإلصررفهاينّ 
احلرريّف لريس  ةراملعىنتقّومهرا بطرةيهرا،  ال يقبل التخصيص و التضييق، بل جزئّيتهرا مبعرىن

ال يقبررل التضررييق، ةررقّن القرردر املترريّقن مررن جزئّيتهررا اجلزئيّررة و اخلصوصررّية  جزئيّرراً حقيقيّرراً 
آخر أيضراً، حيرث إّن البعرث من التقّوم بالطرةني، و ال مانآ من تقّومها بعيء   الناشاة

حريّف و عبارة عرن نسربة برني أاراةهرا الثنثرة أي الباعرث واملبعروا  مثًن اّلذي هو معىن
قسرمني: ةقنّره رمبرا ال يكرون لره  ّصرص آخرر مرن قبرل العرر  كمرا  ىو املبعوا إليره علر

بة يف ، ةالنسر«أكرم  يداً إن جراء »، و رمبا يكون كما إذا قال: «أكرم  يداً »إذا قال: 
 ىعلررراملثررال الثررراين تكرررون أضررريق مرررن النسررربة يف املثرررال األّولرب ألّن ارررا خصوصرررّية  ائررردة 

جمريء  يرد، هرذا و لكرن لريس مرآ ذلره كّليّراً  ىعلريف املثال األّول، وهي التعليرق النسبة 
أةرادهررا، نعررم،  ىعلرريصرردق  كثررريينرب ألّ ررا ال جررامآ ذايّت اررا حررّ    ىعلرريقبررل االنطبرراق 

 1قبواا الوجودات ال حمذور ةيها. عىنمب الكّلّية
العلرم برالطرةني،  ىعلرأّن النسبة املتقّومة بطررةني و يتوقّر  العلرم هبرا  ی: ال خيفأقول

تغرراير النسرربة املتقّومررة بثنثررة أارررافرب و ذلرره ألّن حقيقررة النسرربة التقررّوم بعرريء، و ملّررا 
صررري النسرربة املوجررودة املتقّومررة  رررّي العرريء املتقررّوم برره ةيتغرررّي املتقررّوم، ةكيرر  نكررن أن ت

بثنثرررة أارررراف، متقّومرررًة بأربعرررة أارررراف، مرررآ أّن هرررذا نظرررري االنقرررنت يف املاهيّرررة، و إن  
احلررررريّف لرررريس لرررره ماهيّررررة متقررررّررة يف رتبررررة قبررررل وجرررروده، و حيناررررذ ةلررررو كرررران  كرررران املعررررىن

إذا أ نعررئ  إجيرراد النسرربة متقّومرراً بأربعررة أاررراف مررن البرردو ةيكررون أضرريق ممّررا )قررده(مررراده
مرا ذكرره صراحب إىل  إالّ أنّره يرجرآ 2متقّوماً بثنثةرب ةهذا و إن كان صايااً يف اجلملرة

الكفايررة، و سرريأيت أنّرره قررد استعرركل اّّقررق اإلصررفهايّن عليرره، و إن كرران مررراده صررريورة 

                                                           
 .334،   1اإلصفهاين،  اية الدراية، ج  .1
لنكتة يف املقرام و هري مرا يف التعبرري بالتضرييق مرن التسرامحرب حيرث إّن النسربة « يف اجلملة». التقييد بقيدس 2

تلره النسربة الّرث قرد يقال: إّن هذه النسبة نفس  املتقّومة بثنا و النسبة املتقّومة بأربآ ال جامآ اما حّ  
إّثررا يتصررّور يف املفرراهيم الكّليّررة الّررث تتقيّررد، ال يف املعرراين احلرةيّررة الّررث ال  ضررّيقت، ةررقّن التضررييق هبررذا املعررىن

 تتضّيق.
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النسرربة املتقّومررة بثنثررة أاررراف، متقّومررة بأربعررة بعررد التقييررد، ةهررذا ممّررا يوجررب االنقررنت 
الّرررذي أ نعرررئ متقّومررراً بثنثرررة أارررراف ال نكرررن أن ينقلرررب  سرررتايل، لوضرررو  أّن املعرررىنامل

 عّما هو عليه و يصري متقّوماً بأربعة أاراف.
احلررريّف لرريس جزئيّرراً حقيقيّرراً، لكررن ال يصررّح  و الظرراهر صررّاة مررا أةرراده مررن أّن املعررىن

 كنم اّّقق اخلراسايّن و سيأيت.إىل   اّلذي ذكرنا و هو راجآ تقييده إاّل باملعىن
 تضييق المعاني الحرفّية: یالثالث: الحروف وضعت للداللة عل
 :)ره(و هذا ما اختاره السّيد اخلوئيّ 

ال تكررون قابلررة للتقييررد،  ة حررّ  ة احلقيقيّرراحلررروف   توضررآ للمعرراين اجلزئيّرر أنّ »
من  ة ما، و صيصها خبصوصيّ  ة واملعاين اال يّ  تضييق یا وضعت للداللة علوإثّ 

 ىقابررررل لننطبرررراق علرررر تضررررييقه أيضررراً  بعرررد  صيصرررره و يّ اال رررر املعررررىن الواضرررح أنّ 
  احلررريفّ  ذلرره كمررا إذا كرران أحررد اررريف املعررىن أةررراد كثرررية يف اخلررارج، و حصررص و

السري كما كان قبل  ةقنّ  نالكوةةإىل  سر من البصرةن، أو كنمها، مثل قولنا: اً يّ كلّ 
كررذله بعررده، ةعندئررذ بطبيعررة احلرررال   ،لننطبرراق علررى كثرررريين قررابنً  اً يّررالتضررييق كلّ 
 1«بتبعه. اً يّ كلّ   احلريفّ  يصري املعىن

 وينح  عليه:
أّن احلررروف وضررعت للنسررب و الررروابط، و مررن املعلرروم أّن النسرربة أمررر متقررّوم  أّوالا:

كثررريين، ةلرريس قررابنً للتضررييق بوجررهرب ألّن   یبررالطرةني، و لرريس كّليّرراً يقبررل االنطبرراق علرر
كثرررريين، ةرررقّن التقييرررد   ىالتضرررييق ال يتصرررّور إالّ يف املعررراين الكّليّرررة القابلرررة لننطبررراق علررر

نكررن  كثررريين حررّ    ىق، مررآ أّن املعرراين احلرةيّررة ال تصرردق علرريوجررب تقليررل دائرررة الصررد
مبنراه يف برات احلررروف، و ال  ىتقليرل دائررة صردقها بتقييرردها، ةمرا ذهرب إليره يبتررين علر

احلرررريّف يف معنررراه و لررريس  حمّصرررل لرررهرب إذ تضرررييق املعررراين اال يّرررة نتيجرررة اسرررتعمال املعرررىن
 ىمرررثنً   توضرررآ للداللرررة علررر« يف»مبوضررروع لررره للارررروف، ةرررقّن مرررن الواضرررح أّن لفظرررة 
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« الرجرررل يف الررردار»يف « الرجرررل»تضرررييق  ىمطلرررق التضرررييق، برررل وضرررعت للداللرررة علررر
يكرون معنراه أضريق مرن الرجرل املطلرق، « يف الردار»إذا اقررتن بقيرد « الرجل»مثًن، ةقّن 

 عن نسبة الظرةّية اّلث هي رابطة بني الظرف و املظروف. ىو هذا عبارة أ خر 

لتضييق املعراين و املفراهيم  احلروفمن وضآ  د اخلوئيّ مراد السيّ : إّن ىأ خر  بعبارةو 
التباين بني مرا  ةفيه بطنن ذلهرب لوضو  ،ن كان هو وضعها ملفهوم التضييقإة، اال يّ 

يفهررم مررن احلرررف و مفهرروم التضررييق بنظررر العرررف، مررآ اسررتلزام الوضررآ لرره الرررتادف بررني 
ق هبررا ث يتعلّررة الّررمفهرروم التضررييق مررن املفرراهيم اال يّرر نّ أإىل  ، مضرراةاً یاللفظررني يف املعنرر
 .و استقنالً  اللااو أصالةً 

ه لرررو كررران املوضررروع لررره احلررررف نّرررأ و إن كرران مرررراده وضرررعها ملصرررداق التضرررييق، ةفيررره
 ىة علررة الدالّررق الرررتادف بررني لفرر  احلرررف و بررني األلفرراو اال يّررنفررس املصررداق لررزم عّقرر

 ،ة منرهو حّصر« مصرداق التضرييق»للفر   مرادةراً « يف» مصداق التضرييق، ةيكرون لفر 
بعرردم الررررتادف و كررون املفهررروم مرررن أحرردمها خيتلررر  عررن املفهررروم مرررن  و الوجرردان قرررا   

 1.ا خر
تضرييق املعراين احلرةيّرة إالّ بقنعرائها مرن األّول مضرّيقاً  إىل  و من هنا نقرول: ال اريرق

 كما سيأيت يف جوات صاحب الكفاية.
احلرريّف يصرري كّليّراً بتبرآ أاراةره،  یاحلرريّف أّن املعنر یتقييرد املعنر إنّه جعل مبىن ثانياا:و 

  ىةررقذا كرران أحررد الطرررةني أو كنمهررا كّليّرراً ةتكررون النسرربة أيضرراً كّليّررًة قابلررة لننطبرراق علرر
رةيّرة احلريّف كونه كّليّراً، مرآ أّن مرن املعراين احل كثريين، ةجعل املن  يف جوا  تقييد املعىن

مبناه، و مآ ذله يصرّح تعليقره، ةمرثنً امللكيّرة املردلول عليهرا  ىعل ما ليست كّلّية حّ  
مررآ أّن  ،«بعررد وةررايت»كيرر  نكررن أن يقيّررد بقولرره  «هررذه الرردار لزيررد»احلررريّف كررر برراملعىن
احلرةيّرررة، و املفرررو  أّن ارررريفس النسرربة جزئيّررران  املرردلول عليهرررا بررالنم مرررن املعرراين امللكيّررة
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رأيه، و ال م ذلره عردم جروا  تضرييقه، مرآ  ىعلحقيقّيان، ةتصري النسبة جزئّياً حقيقّياً 
 أّن من املعلوم جوا ه.

احلررررريّف مررررآ الغررررّا عررررن  مبنرررراه يف بررررات املعررررىن ىعلررررنعررررم، هررررذا البيرررران الّررررذي يبتررررين 
اإلشكال األّول يكون كاةياً حلرّل املعركل يف برات الواجرب املعررو رب و ذلره إّن أحرد 

يكررون كّليّرراً دائمرراً،  -و هررو متعلّررق الطلررب يف القضررايا احلقيقيّررة  -ةيرره  النسرربة أاررراف
ةرررقّن متعلّرررق الطلرررب الطبيعرررة  الكّليّرررة ال حمالرررةرب ملرررا ثبرررت يف حملّررره مرررن أّن متعلّرررق األوامرررر 

 والنواهي الطبايآ  ال الوجودات اخلارجّيةرب ةتكون النسبة كّلّية بتبعها و قابلة للتقييد.
  غير قابل للتقييد؟هل الجزئيّ 
احلررريّف و إن كرران جزئيّرراً إالّ أنّرره ال  أّن املعررىنإىل  أّن بعررا األجوبررة يتوّجرره يقررد مضرر

 هذه األجوبة:إىل  مانآ من تقييد اجلزئّي بوجه، و ا ن نعري
 مقّيداا من األّول: یاألّول: إيجاد المعن

 و األصل ةيه ما أةاده صاحب الكفاية بقوله:
د، ال مرا  رري مقيّر الً أوّ  ئنعرد لو أ  ا ننآ عن التقيّ ه ةرد، ةقثّ م أنّ سلّ ه لو مآ أنّ »
 الً هو  ري إنعائه أوّ  ني، وعليه بدالّ  مر قد دلّ  اية األ ربداً ل مقيّ نعئ من األوّ إذا أ  
 1«.ةاةهم ،تقييده ثانياً  مثّ 

جزئرررّي  رررري قابرررل للتضرررييق إالّ أّن عررردم  احلرررريّف معرررىن و حمّصرررله: إنّنرررا نقبرررل أّن املعرررىن
قابلّيتررره لرررذله إّثرررا هرررو ةيمرررا إذا أ نعرررئ مرررن األّول  رررري مقيّرررد، و ال إشررركال يف تضرررييقه 

 إنعائه من األّول مقّيداً. مبعىن
أنّرره لرريس هررذا اجلرروات مررا ذكررره اّّقررق اإلصررفهايّن ألّن جوابرره كرران مبنيّرراً  ىو ال خيفرر

جزئيّراً حقيقيّراً، مرآ أّن هرذا اجلروات يبترين عليره، و مرن هنرا احلرريّف  عدم كون املعرىن ىعل
 أورد عليه اّّقق اإلصفهايّن بقوله:
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ا إذا كان أمّ  نعاء، وته من ناحية اإلده وجزئيّ ا يناسب ما إذا كان تفرّ هذا إثّ »
ذاتررره كررري يقبرررل  ةرررن إارررنق يف حررردّ  ،كمرررا رمبرررا يقرررال  ،اً حقيقيّررر اً جزئيّررر نفرررس املعرررىن

 1«ن.ةاةهمنه أشار إليه بقوله ولعلّ  داً ه مقيّ ءإنعا
احلررريّف ناشرراة مررن اإلنعرراء، ةهررو، و إن  أّن جزئيّررة املعررىنإىل  و حمّصررله: إنّرره إن ذهبنررا

كونه جزئّياً حقيقّياً، ةن نكن اجلوات عن اإلشكال املرذكور مبرا ذكرر، وذلره إىل   ذهبنا
إذا أ نعررئ مررن  يقبررل التخصرريص بررأّي وجرره ةررر ، حررّ   لوضررو  أّن اجلزئررّي احلقيقررّي ال

 يررآ مررا لرره دخررل يف  ىاألّول مقيّررداً، ةررقّن املفرررو  أنّرره جزئررّي حقيقررّي و معررتمل علرر
 التعّخص، ةن نكن تضييقه بعيء.

مررن قبررل اإلنعرراءرب ةررقّن البعررث لررو قيررل   احلررريّف لرريس إالّ أّن جزئيّررة املعررىن ىو ال خيفرر
 إّثرررا صرررار جزئيّررراً بسررربب اإلنعررراء، و قبرررل البعرررث   يكرررن املعرررىنبكونررره جزئيّررراً حقيقيّررراً 

احلرررريّف موجررروداً ةرررن يكرررون جزئيّرررارب ةقنّررره لررريس لررره ماهيّرررة متقرررّررة يف رتبرررة قبرررل وجررروده، 
اإلنعاء، ةجزئّيته إّثا نعأت من قبل اإلنعاء، و مرن هنرا ال برأس  ىعلووجوده يتوّق  

 حب الكفاية.بقنعائه من األّول مقّيداً كما أةاده صا
أّن اجلزئيّررة يف املعرراين احلرةيّررة  ىو املسررتفاد مررن كررنم العرريخ يف املطررار  أيضرراً أنّرره يررر 

 من قبل إنعائها:
 و املوضرررررروع لرررررره اخلررررررا ّ  العررررررامّ  هياررررررة األمررررررر موضرررررروعة بالوضررررررآ النرررررروعيّ  إنّ »

يوجردها ث يوقعهرا ا مرر و ة الّرة اإللزاميّرات أةرراد الطلرب و اإلرادة احلتميّرخلصوصيّ 
و ال اخرتنف  ،عند ما ينبعث يف نفسره دواعري وجرود الفعرل املطلروت مرن املرأمور

د د ذواهتررا مررن تعرردّ نفررس تعرردّ إىل  ةيمررا يرجررآ يف تلرره األةررراد مررن حيررث ذواهتررا إالّ 
 ،نعرررررم ربا جيمعهرررررا عنررررروان واحرررررد هرررررو الطلرررررب و اإلرادةةقّ ررررر ربةالوجرررررودات اخلاّصررررر

بعرد اجتمراع شررائط وجروده مرن الطالرب  ق بره الطلربا هرو ةيمرا تعلّراالختنف إثّ 
كالضرررت املطلررق   اً عاّمرر ةتررارة يكررون املطلرروت منرره شرريااً  ،واملطلرروت منرره يف اجلملررة

 و آلررة و حالررة و وجهرراً  و مكانرراً  وجرره حرردا  مانرراً  أيّ  ىحنررو وقررآ و علرر أيّ  ىعلرر
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اخررررررتنف مراتررررررب  ىعلرررررر خاّصرررررراً  و تررررررارة يكررررررون املطلرررررروت أمررررررراً  ، ررررررري ذلررررررهإىل 
ةفي  يآ هذه األقسام صيغة األمر وهياته مستعملة يف الطلب الواقآ  ربةاخلصوصيّ 

و ال يعقررل أن يكررون الفرررد املوجررود مررن الطلررب  ،و اإلرادة احلادثررة يف نفررس األمررر
ا و األلفرررراو إّثرررر ،ل ال يف الوجررررودا هررررو واسررررطة يف التعّقررررإّثرررر إذ اإلاررررنق ربمطلقرررراً 

املقصرود  املعىن و بعد ما ةرضنا من أنّ  ،یقييد باعتبار املعنص  باإلانق و التتتّ 
اايارة مطلقرة أو  إنّ  :ةرن وجره ألن يقرال ربات الطلب و أةررادهبااياة هو خصوصيّ 

 1«.ق به الطلبذي تعلّ د هو الفعل الّ بل املطلق و املقيّ  ،دةمقيّ 
ألن يقرال إنّره مطلرق أو مقيّردرب ألنّره  أّن الطلرب ال معرىن ىو  اهر من كنمه أنّه يرر 

ليس من سنخ املعاين بل من سنخ الوجود، و ال يعقل أن يكرون الفررد املوجرود مطلقراً، 
 احلريّف مستندة عنده بوجوده ال بذاته. ةجزئّية املعىن

ةتاّصررررل أّن كو ررررا جزئيّرررراً حقيقيّرررراً يف ذاهتررررا ال ينررررايف أن تكررررون مررررن حررررني وجودهررررا 
 د صاحب الكفاية ةيما أةاد:معّلقاً، ولقد أجا

د، ال مرا  رري مقيّر الً أوّ  ئنعرد لرو أ  ا ننآ عن التقيّره ةرد، ةقثّ م أنّ ه لو سلّ مآ أنّ »
 الً هرو  رري إنعرائه أوّ  ني، وعليه بدالّ  مر قد دلّ  اية األ ربداً ل مقيّ نعئ من األوّ إذا أ  
 «.تقييده ثانياً  مثّ 

 التعليق: ىالثاني: الجزئّي يقبل التقييد بمعن
 و هذا ما يستفاد من كنم اّّقق اإلصفهايّن أيضاً:

ه يقبرل التقييرد أنّرإالّ  اً حقيقيّ  اً إن كان جزئيّ  و يّ نعائاإل املعىن بل التاقيق أنّ »
تضرررييق دائررررة  يقبرررل التقييرررد مبعرررىن إن   ر الوجرررود، والتعليرررق علرررى أمرررر مقررردّ  مبعرررىن
 أنّ  يّ من البديه ، ويءةاملراد من اإلانق عدم تعليق الفرد املوجود على ش ،املعنی
لتضرررييق دائررررة  ق عليررره الطلرررب لررريس مرررن شرررؤونه و أارررواره كررري يكرررون موجبررراً املعلّررر

 2«استقم. ةاةهم و ،مفهومه
 و قد تبعه السّيد اخلوئّي بقوله:
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يف  التخصرريص، و التضررييق و ل: التقييررد مبعررىناألوّ  قسررمني: ىالتقييررد علرر أنّ »
 يف مقابلره اإلارنق مبعررىن التعليرق، و الثرراين: مبعرىن .التوسرعة مقابلره اإلارنق مبعرىن

 احلقيقرريّ  اجلزئرريّ  أنّ إالّ  حقيقرريّ  جزئرريّ  احلررريفّ  املعررىن منا أنّ وعليرره ةلررو سررلّ  ربالتنجيررز
كان من الوضو ، الثاين ةهو مب ا تقييده باملعىنأمّ  و ربلاألوّ   ري قابل للتقييد باملعىن

،  يءشر ىاملنعرأ بالصريغة أو بغريهرا علر ه ال مانآ مرن تعليرق الطلرب اجلزئريّ بداهة أنّ 
 1«.حيث ال حمذور ةيه أبداً  ،جمياه ىعل -مثنً – ق وجوت إكرام  يدكما إذا علّ 

بررذكر البداهرررة و   يسرررتدّل بعررريء ملرررّدعاه، إالّ أّن  ىإّثرررا اكتفررر )ره(و السررّيد اخلررروئيّ 
 اّّقق اإلصفهايّن عّلل احلكم بقوله:

لتضررييق  ق عليرره الطلررب لرريس مررن شررؤونه و أاررواره كرري يكررون موجبرراً املعلّرر أنّ »
 «.دائرة مفهومه

أمرررررر،  ىو حمّصرررررله: إّن املطلررررروت يف الواجرررررب املعررررررو  كرررررون الوجررررروت معّلقررررراً علررررر
ق، ةلرو قبلنرا أّن اايارة الّرث هري مرن املعراين احلرةيّرة ال تقبرل التضرييق والتعليق  ري التضريي

لكو ررا جزئيّرراً  ررري قابررل للتضررييق، و لكررن ال نقبررل امتنرراع التعليررق ةيهررارب ألّن التعليررق ال 
أكرررم  يررداً إن »ننررآ ذلررهرب ةررقّن اجملرريء يف مثررال  يوجررب تضررييقاً يف مفهرروم ااياررة حررّ  

يسررتلزم التعليررق كررون الوجرروت املعلّررق  و أاررواره حررّ   لرريس مررن شررؤون الوجرروت« جرراء 
 اجمليء أضيق من الوجوت املطلق. ىعل

و ينحرر  عليرره: أنّرره ال نكررن الفرررق بررني التضررييق و التعليررق، و إّن اجلزئررّي احلقيقررّي 
اسررررتاالة تضررررييقه، ةكررررذله ال يقبررررل التعليررررقرب حيررررث إّن الّررررذي حيتمررررل إىل  لررررو ذهبنررررا

زئّي، بل من املفاهيم الكّلّية الّرث ارا ةرردان: الفررد املعلّرق والفررد التعليق والتنجيز ليس ب
قسرمني التعليقرّي و التنجيزّي،كرذله نقرول: إّن إىل  املنّجزرب وكمرا نقسرم االستصراات

قسررمني التعليقررّي و التنجيررزّي، و لررو قبلنررا أّن البعررث املنعررأ جزئررّي حقيقررّي  ىالبعررث علرر
تعليقررّيرب ةالبعررث املوجررود لررو كرران تعليقيّرراً ةررن نكرررن ةهررو بعررد إنعررائه إّمررا تنجيررزّي أو 

صررريورته تعليقيّررارب لكونرره عصررينً للااصررل، و لررو كرران تنجيزيّرراً ةررن نكررن جعلرره تعليقيّرراً 
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ألّن العيء ال ينقلب عّما هو عليه، و ال نكن أن يصري البعرث التنجيرزّي تعليقيّراً بعرد 
 إنعائه.

 جعرررل املنّجرررز معّلقررراً حرررّ  إىل  معّلقررراً، و ال نرررذهبنعرررم، نكرررن إنعرررا ه مرررن األّول 
 يقال: إّن العيء ال ينقلب عّما هو عليه.

وجرره آخررر، و ال ارتبررا  لرره بكررون الوجرروت املعرررو  تعليقرراً إىل  و لكررن هررذا رجرروع
 یتقردير كونره تضرييقاً كمرا مضر ىعلر أو تضييقاً، إذ نكن إنعا ه من األّول مقّيداً حّ  

 اية.يف جوات صاحب الكف
صراحب الكفايرة برأّن  ىاإلشكال من اّّقق اإلصفهايّن عل ىأنّه قد مضإىل  مضاةاً 

اجلزئرّي احلقيقررّي ال إارنق لرره يف حرّد ذاترره كرري يقبرل اإلنعرراء مقيّرداً، ةكررذله يف املقررام 
 نقول إنّه ال إانق له يف حّد ذاته كي يقبل اإلنعاء معّلقاً.

احلرريّف، و لكرن بقجيراده معّلقراً  ا ممكن يف املعرىنو احلّق: أّن التضييق و التعليق كنمه
 أو مضّيقاً من األّول.

 بأمرين: )ره(السّيد اخلوئيّ  ىأورد عل )ره(مثّ إّن السّيد الروحاينّ 
هرو خرنف  ة، واايارة مرن املعراين احلرةيّر معرين نّ أه  اهر يف االلتزام بر: أنّ الً أوّ »
 .ه إبرا  االعتبار النفساينّ نّ أ ة و احلرةيّ من خروج مدلواا عن املعاين الً ره أوّ ما قرّ 
احلررروف موضرروعة  مررن أنّ  احلررريفّ  ره يف مباررث املعررىنملررا قرررّ  ه منرراف  : أنّررثانيرراً  و

أداة العرررر    توضرررآ للتضررررييق    أنّ  ىللتضرررييق مبرررا ةيهرررا أدوات العرررر ، ةررردعو 
ره يف ا قررررّ  فرررال عّمرررإةررراده هنرررا يسرررتظهر منررره أباجلملرررة: مرررا  و ،يظهررر ارررا وجررره منررره

 1«من رأي. احلريفّ  مباث املعىن
السرررّيد اخلررروئّيرب ألّن الظررراهر مرررن كنمررره  ىأقرررول: الظررراهر ورود اإلشررركال األّول علررر

اال ررررّي ال  للمعررررىن موضرررروعةوضررررعت لإلبرررررا ، و هررررذا يفيررررد أّن ااياررررة هنررررا  أّن ااياررررة 
ااياررررة وضررررعت للنسرررربة البعثيّررررة بررررداعي اإلبرررررا  ةتكررررون احلررررريّف، إالّ أن يكررررون مررررراده أّن 

ال أن  -كما أّ را إذا أ نعرات برداعي التهديرد تكرون مصرداقاً للتهديرد-مصداقاً لإلبرا  
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تكررون موضرروعة للمعرراين اال يّررة، لكررن نكررن محررل كنمرره  تكررون موضرروعة لإلبرررا  حررّ  
 رةّية ةيكون إشكااًل جدلّياً.ةر  التسليم و قبول أّن مدلول ااياة من املعاين احل ىعل

و أّمرررا اإلشررركال الثررراين ةررراجلوات عنررره واضرررحرب ألّن املرررراد مرررن التضرررييق الّرررذي قرررال 
احلررررروف مررررا هررررو أعررررّم مررررن التضررررييق الّررررذي حيصررررل بالتقييررررد املقابررررل  بوجرررروده يف معررررىن
اال رررري  قررررد ةّسرررر التضرررييق يف عبارتررره املاضررررية بتخصررريص املعرررىن )قرررده(لإلارررنق، ةقنّررره
 خبصوصّية ما:

ال تكررون قابلررة للتقييررد،  ة حررّ  ة احلقيقيّرراحلررروف   توضررآ للمعرراين اجلزئيّرر أنّ »
 «...ة ما صيصها خبصوصيّ  ة وتضييق املعاين اال يّ  ىا وضعت للداللة علوإثّ 

و واضح أّن التعليق يوجب خصوصّية ما يف الطلب و إن   تكن تلره اخلصوصرّية 
 لثاين، ةن مناةاة بني الكنمني.ا تضييقاً باملعىن

 الثالث: تقييد الجزئّي ممكن بلحاظ األحوال
 و قال: )ره(كما عن اّّقق العراقّي و اختاره السّيد اإلمام

تقييده ممكرن واقرآ، ةزيرد قابرل للتقييرد برالنظر إىل اوارئره،  و تعليق اجلزئيّ  أنّ »
 1«للاكم. موضوعاً مات احلكمة إذا وقآ اذا  ري ةيه مقدّ  و

 و قد أجات عنه السّيد الروحايّن مبا يلي:
املفراهيم  نّ أ و ،بل من سنخ الوجود ،ليس من سنخ املفاهيم احلريفّ  املعىن أنّ »
مرن سرنخ  ة وجياديّرإمعراين احلرروف  نّ أه مآ االلترزام برنّ أالتاقيق:  و... ةا يّ  معان  

اررنق مررن شررأن اإل نّ أمررن جهررة .. التقييررد ةيهررا. اررنق ور اإلالوجررود نتنررآ تصرروّ 
التقييرررررد التضرررررييق يف  ارررررنق عبرررررارة عرررررن السرررررعة يف الصررررردق، واإل نّ املفررررراهيم، أل

دون الوجررود  ررري القابررل  -ةة كانررت أو جزئيّرريّرركلّ - هررذا شررأن املفرراهيم و ،الصرردق
 2«..نفسه.إالّ ة، بل ليس هو باملرّ  يءش ىللصدق عل

وينح  عليه: أنّه ليس كّل مفهوم من املعاين اال ّيةرب كي  و حنرن نسرتعمل كلمرة 
، و نفهرررم مرررن هرررذه الكلمرررة أمرررراً ال نكرررن « يرررد يف الررردار»يف معناهرررا إذا قلنرررا: « يف»
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ليس أمراً مستقن  يف وجوده، بل متقرّوم بالردار وبزيرد، ولرو  املعنیتفّهمه بدو ا، و ذا  
؟ مررآ أّن ال م  «الرردار» و معررىن«  يررد»  ةكيرر  نررربط بررني معررىنحررريفّ    يكررن اررا معررىن

كررون مفهومهررا مررن املعرراين اال يّررة أن نفهررم ثررنا معرران  مسررتقّلة، ةررالفرق بررني قولنررا: 
تردّل « يف»واضرح، و لريس هرو إالّ ألّن «  يرد يف الردار»و برني « الدار، الظرةيّرة،  يرد»

دار و  يررد، و كير  نكررن أن يوجرد الررربط النسرربة اخلاّصرة بررني الر ىالثانيررة علريف اجلملرة 
احلررريّف مررن سررنخ الوجررود أمررر ال  بررني املفرراهيم مررا هررو مررن سررنخ الوجررود؟ ةكررون املعررىن

 نكن املساعدة عليه.
 نعررم، حيررث إنّرره ال نكررن تصررّوره مسررتقن  نعررري إليرره بعنرروان الظرةيّررة الّررث هرري معررىن

اين املسرتقّلة و املفراهيم اال يّرة، ذله أن يكون كرّل مفهروم مرن املعر ا ّيرب و ليس معىن
اال ررّي، و املفهرروم  ررري املسررتقّل  قسررمني: مفهرروم مسررتقّل و هررو املعررىن ىبررل املفهرروم علرر

 احلريّف. وهو املعىن
أّن اجلزئررّي احلقيقررّي و إن كرران مررن املعرراين اال يّررة   ه()قرردالسررّيد اإلمررام ىلكررن يرررد علرر

كزيرد لريس قرابنً للتقييرد و ال للتعليررق إالّ بقنعرائه و إجيراده مرن األّول مقيّرداً أو معّلقرراً، 
ةزيرررد يف مقرررام موضررروعّيته إذا ةرررر  أنّررره بقانقررره موضررروع للاكرررم ال نكرررن تقييرررده أو 

الثابتررة بررني  ةررن نكررن تقييررد هررذه النسرربةمطلقرراً « هررذه الرردار لزيررد»تعليقرره، ةررقذا قيررل: 
و ذلرره للررزوم االنقررنترب إذ يلررزم « بعررد وةررايت»مطلقرراً بكونرره ثابترراً «  يررد»و « الرردار»

مررررن ذلرررره أن يكررررون الوجررررود املتقررررّوم بررررأمرين متقّومرررراً بثنثررررة أمررررور، نعررررم، نكررررن إلغرررراء 
 جديردة يتقرّوم بثنثرة االعتبار املاضي والنسبة املوجودة و إجياد االعتبار اجلديرد و نسربة

اجلرررروات الصررررايح الّررررذي أةرررراده اّّقررررق اخلراسررررايّن إىل  أمرررروررب و هررررذا يف احلقيقررررة رجرررروع
 بقوله:

د، ال مرا  رري مقيّر الً نعرئ أوّ أ  د لرو ا ننآ عن التقيّره ةرد، ةقثّ م أنّ ه لو سلّ مآ أنّ »
 الً ري إنعرائه أوّ هرو  ر ني، وعليه بدالّ  مر قد دلّ  اية األ ربداً ل مقيّ نعئ من األوّ إذا أ  
 1«.ةاةهم ربتقييده ثانياً  مثّ 

                                                           

 .97. اخلراساين،كفاية األصول،   1



 84             الواجب المشروط

 

أعتررق رقبررة مؤمنررة و ال تعتررق رقبرررة  »و مررن هنررا يعرررف أّن التقييررد املصررطلح يف مثررل 
الكع  عن كرون النسربة كانرت مرن األّول متقّومرًة بالرقبرة إىل  يرجآ يف احلقيقة« كاةرة

نسرخ تلره النسربة وإجيراد  ىاملؤمنةرب  اية األمر قد دّل عليها بداّلني، و إالّ ةليامل علر
 نسبة جديدة.

 :)ره(السّيد اإلمام ىكنم بعا املعاصرين يف اإلشكال علإىل   و ال بأس باإلشارة
 قال العيخ املؤمن:
مررن  -(ه لّرر مرردّ )دنا األسررتاذ األعظماخترراره سرريّ  و- مررا يف املقرراالت مررا أنّ ك»
ا العخص يف ال مه وجود هذ ةيه: أنّ  ،تقييده حسب األحوال العخص يصحّ  أنّ 

 قررد عرةررت أنّ  ، وقبررل العررر  أيضرراً  ، ةيكررون الوجرروت ثابترراً  ررري ذا  احلررال أيضرراً 
 1«.ه قبلهعدم عققّ  ىعالظاهر واملدّ 

وجرررود املطلرررق و تقييرررده مبرررا يضررريق سرررعة مشولرررهرب  ىو مرررراده أّن التقييرررد يتوقّررر  علررر
أن يكررون هنررا  مطلررق  ررري مقيَّررد  و مقيِّررد يقيّررد إانقرره، و ال مرره  ىةالتقييررد يتوقّرر  علرر

يف املقرررام أن يكرررون الوجررروت الّرررذي نريرررد أن نقيّرررده ثابتررراً قبرررل أن نرررأيت بالقيرررد، و هرررذا 
قيّررد مررن بدايررة األمررر، بررل خمررال  لظرراهر اجلملررة العررراّية املسررتفاد منهررا أّن الوجرروت م

و هو ثبوت الوجوت املعررو ، مرآ  ىالقيد مذكور قبل الوجوت، و كذا خمال  للمّدع
 أّن ال م هذا التصوير ثبوت  الوجوت املطلق و تقييده بعد ذله.

 مرررررن أّن انقرررررنَت الوجررررروت املطلرررررق معرررررروااً  يذلررررره مبرررررا مضررررر ىو حنرررررن نزيرررررد علررررر
إىل  املعرررو  مررن أّول األمررررب و هررذا رجرروع مسررتايٌل، بررل الّررذي يعقررل إجيرراد الوجرروت

 .)ره(جوات صاحب الكفاية
 هل الوجو  المشروط يتوّقف على إرجاع القيد إلى الهيئة؟

 القررائلني باسررتاالة الواجررب املعرررو  حررّ   ىأّن بعررا األ صررولّيني أوردوا علرر ىقررد مضرر
قيّرردرب و ذلرره بقمكرران جزئررين و أّن اجلزئررّي ال يت احلررريّف معررىن تقرردير قبررول أّن املعررىن ىعلرر

 ما هو من املعاين اال ّية.إىل  إرجاع القيد
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كلمات َمن سله هذا املسله، و هذا أمر مهرّم لرو ثبرت ينارّل بره إىل   ةا ن نعري
 اإلشكال من أساسه:

 : رجوع القيد إلى تحّقق النسبة أي وجودهااألّول
 :یكما عن صاحب املنتق

نعاء خارجان عن اإل خبار واإل نّ إن يقال: أشكال التاقيق يف رةآ هذا اإل»
النسبة  ىعلإالّ  ة ال تدلّ ة اال يّ ةاجلملة اخلليّ ... ةنعائيّ اإل ة ومدلول اجلملة اخلليّ 

 أا يطرررر ّثرررإ خبرررار لررريس جرررزء مررردلواا، واإل و ..اّمرررول. ة برررني املوضررروع واديّررراالعّ 
من هنا  و ،الثبوهتا أو هو عبارة عن قصد احلكاية عن ثبوت هذه النسبة عليها، و
، ةرن داللرة ارا الثبوهتا خارجران عرن مردلول اجلملرة أيضراً  ثبوت النسبة أو نّ أيعلم 
ا ثبوهتا ةيعلم من مّ أ ربخصو  النسبة ىعل ا تدلّ ثّ إعدمه، بل هي  الثبوت و ىعل
عرردم ثبوهتررا يعلررم مررن أداة  ة عنررد عرردم أداة النفرري، وهررو القرينررة العاّمرر آخررر و دالّ 

ه عبررارة عررن قصررد نعرراء، ةقنّررهكررذا احلررال يف اإل و ..حنومهررا. و ال النفرري كلرريس و
ق النسررربة خرررارج عرررن مررردلول اايارررة  ةتاّقررر -ال احلكايرررة عرررن ثبوهترررا- ق النسررربةعّقررر

 اإلنعائّية... ةقّن اجلملة شكالضح اندةاع اإلضح ذله يتّ إذا اتّ  و ،كنفس القصد
 قرررد عرةرررت أنّ  و ،ثبررروت العرررر  ىاء علرررق اجلرررز تعليرررق عّقررر }األداة ةيهرررا  لتتكّفررر
 ربالتعليرق ة القابلة للتقييرد وهو من املعاين اال يّ  ق خارج عن مدلول ااياة والتاقّ 

، بررل أمررر خررارج عررن مرردلول احلررريفّ  ق علررى ثبرروت العررر   ررري املعررىنةمررا هررو املعلّرر
 1«..ق العر .عند عقّ إالّ ق الوجوت نتيجة ذله عدم عقّ  و.. .الكنم احلريفّ 

 أمرين: ىةكنمه يبتين عل
كرررون اإلنعررراء خارجررراً عرررن مررردلول اجلملرررة العرررراّية، ألنّررره عبرررارة عرررن قصرررد   األّول:

 عّقق النسبة و هو خارج عن مفاد القضّية.
مررا هررو خررارج عررن مفرراد القضررّية أي عّقررق الوجرروت، إىل  إّن القيررد راجررآ و الثههاني:

 الواجب املعرو  من هذه اجلهة.وهو من املعاين اال ّية، ةن إشكال يف 
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هرذا، و نكررن قبررول قولرره مرن جهررة أّن ااياررة سرربب إلجيراد و اعتبررار الوجرروت الّررذي 
إىل  هررو مررن املعرراين اال يّررة، و املقصررود بالررذات مررن ااياررة اعتبرراره، ةيكررون القيررد راجعرراً 

بررت يف أّن الوجرروت إّثررا هررو ثا مررا هررو املقصررود بالررذات، ةيكررون الوجرروت معّلقرراً مبعررىن
  رف ثبوت العر .

إن قلررررت: كيرررر  نكررررن أن يكررررون السرررربب)ااياة(  ررررري مقيّررررد و مررررآ ذلرررره يكررررون 
املسررّبب)الوجوت( مقيّررداً؟ مررآ أّن املسررّبب ترررابآ لوجررود السرربب يف أصررل وجررروده و يف  

 كيفّيته.
قلررت: إّن املسررّبب يف املقررام مررن األ مررور االعتباريّررة و ال ضررري يف اعتبررار العقررنء أمررراً 

قاً إذا وجد سبب ذله األمر بعكل مطلق مقارنراً لقرينرة خاّصرة، كرأن تكرون اايارة معلّ 
  ري املقّيدة، املقارنة للعر ، موجباً العتبار الوجوت املقّيد.

إن قلرررت: نسرررأل عرررن املرررراد االسرررتعمايّل للكرررنم، هرررل تكرررون اايارررة ةيررره مطلقرررة أو 
لقرررة يكررون املررراد اجلرررّدّي أي مقيّرردة؟ ةررقن كانررت مقيّررردة يعررود اّررذور، و إن كانررت مط

 مبناه أيضاً مطابقاً له و يكون مطلقاً ال معّلقاً. ىاإلنعاء اّلذي هو قصد التاّقق عل
املطلقررة، و مسررّببه أي الوجرروت معلّررق يف  قلررت: املررراد االسررتعمايّل عبررارة عررن ااياررة

ّي للمرررررراد املرررررراد اجلررررردّ  التطرررررابق مطابقرررررة   أصرررررالة ىمرتبرررررة املرررررراد االسرررررتعمايّل، و مقتضررررر
االسرتعمايّل، ةتكررون ااياررة مطلقرة يف املررراد اجلررّدّي و مسرّببه أي الوجرروت معّلقرراً كررذله 

 يف مرتبته.
مفررراد اايارررة، و مرررا إىل  أّن الظررراهر مررن اجلملرررة العرررراّية رجررروع القيررد ىلكنّرره ال خيفررر

ةراملّتبآ املسرّبب إىل  و مرا   حنرر  كرون القيرد راجعراً  أةاده خمال  للظاهر من هذه اجلهرة
اسرررتاالتهرب نعرررم، إّن مرررا ذكرررره نكرررن أن يكرررون وجهررراً  ىالظررراهر، إالّ أن يررردّل دليرررل علررر
تقرردير عرردم إمكران تقييررد اايارة، و لكررن ال دليررل  ىعلر لتصروير الوجرروت املعررو  حررّ  

ااياة يدور األمر بني مرا إىل  يعينه، و من هنا نقول: إنّه إذا ةر  استاالة رجوع القيد
 ىرب ةأّي وجه لرجاان قوله علر)ره(اّلذي أةاده العيخ املاّدةإىل  وع القيدذكره و بني رج

 .ى هور اجلملة العراّية يف ذله، و هو كما تر  ى؟ إالّ أن يّدع)ره(قول العيخ
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 ما ذكره.إىل  املاّدة باحتمال رجوعهإىل  نكن نفي تعنّي رجوع القيدنعم، 
 

 )مّد ظّل (ذ الريجانيّ كالم اأُلستا
أجررررات عررررن اإلشرررركال مبررررا يعررررابه جرررروات صرررراحب  )مررررّد  لّرررره(األ سررررتاذ الرجيرررراينّ إّن 
نفرررررس إىل  عّقرررررق النسرررربة و وجودهرررررا الإىل  أّن القيررررد يرجرررررآإىل  رب ةترررررارة ذهررررربىاملنتقرررر
نتيجرررررة الترررررايلرب ألّن التررررايل إذا كررررران نسررررربة إىل  أّن القيرررررد يرجررررآى إىل رب و أ خرررررر 1النسرررربة

رب 2الوجروتإىل  ه الوجوَت، و يكرون القيرد راجعراً إرسالّية تكون نتيجة  استعماله يف معنا
، و حمّصرله: أّن الظراهر مرن یمرامه مبا ليس يف كرنم صراحب املنتقر ىإالّ أنّه استدّل عل

التعليررق ال التضررييق، و التعليررق و اإلنااررة ال يتاّققرران يف  اجلملررة العررراّية التقييررد  مبعررىن
معلّرق  املعنریإّن وجرود هرذا »أن يقرال: املعاين، و إّثا يكون موانهما الوجود، و نكرن 

ذا   ىمعلّررق علرر إّن نفررس هررذا املعررىن»و ال نكررن أن يقررال: « املعنرریوجررود ذا   ىعلرر
، و مرررن هنررا يكرررون املعلّرررق يف اجلملررة العرررراّية وجررروَد التررايل و عّققررره، أو ةقرررل: «املعررىن

العررر ، و هررذا البيرران يكررون  ىمسررّببه و نتيجترره، ةيكررون وجررود هررذه النتيجررة معّلقرراً علرر
أمر ثالث  ري ااياة واملاّدة، و به يصّاح الواجرب املعررو  إىل  إرجاع القيدعلی  دلينً 
 ااياة.إىل  تقدير امتناع رجوع القيد ىعل حّ  

 المدلول االلتزامّي للهيئةإلى  الثاني: رجوع القيد
 كما عن اّّقق الفّيا :

رجرروع القيررد إىل مفرراد ااياررة ال نكررن،  تسررليم أنّ  مررآ اإل مررا  عررن ذلرره و»
 ،ةة املولويّرررهرررو النسرربة الطلبيّرر و ا هررو بالنسررربة إىل مرردلواا املطررابقيّ ذلرره إّثرر أنّ إالّ 

ذلره ملرا ذكرنراه يف  و ربا ريّ  ذي هرو معرىنهو الوجوت الّ  و دون مدلواا االلتزاميّ 
ة ة املولويّررررالطلبيّررررالنسرررربة  ىة علرررربالداللررررة الوضررررعيّ  صرررريغة األمررررر ترررردلّ  ه مررررن أنّ حملّرررر

ه مررن لرروا م النسرربة املررذكورة، أسرراس أنّرر ىالوجرروت بررااللتزام، علرر ىعلرر و ،باملطابقررة
هرو الوجروت قابرل  ال مهرا و أنّ إالّ النسبة  ري قابلرة للتقييرد،  إن قلنا أنّ  وحيناذ و
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، برررررل تقييررررد مفررررراد ااياررررة ال حمالرررررة يرجررررآ إىل تقييرررررد ا رررريّ  ه معرررررىنلرررره، باعتبرررررار أنّرررر
 1«.الوجوت

 هذا و نكن أن جيات عن ذله بأنّه:
إّن الوجوت اال ّي ليس جمعواًل للعارع، بل هو مرن األ مرور االنتزاعيّرة، ولريس  أّوالا:

أّن األمررر االنتزاعررّي تررابآ  ى، و مررن ناحيررة أ خررر مرردلوالً التزاميّرراً للكررنمرب هررذا مررن ناحيررة
كرران األمرر االنتزاعررّي مطلقراً، و لررو كرران ملنعرأ االنتررزاع، ةلرو كرران منعرأ االنتررزاع مطلقراً ل
الوجررروت املطلرررق و مرررن اايارررة املعّلقرررة  مقيّرررداً لكررران مقيّرررداً، ةررراملنتزع مرررن اايارررة املطلقرررة

الوجرروت املعلّررق، ةلررو كانررت ااياررة يسررتايل ةيهررا التعليررق،   نكررن أن يكررون الوجرروت 
 املنتزع منها معّلقاً.

لوالً التزاميّراً للكرنم، ال ريرب يف أّن املردلول تقدير أن يكون الوجروت مرد ىعل ثانياا:
االلتزامرّي كمرا أنّرره ترابآ للمنطروق يف أصررل وجروده، ةهرو تررابآ لره يف اإلارنق و التعليررق 
أيضاً، وال نكن أن ال يكون املدلول املطابقّي مقيّرداً و يكرون املردلول االلتزامرّي مقيّرداً، 

الطلبيّررة معّلقررة، ةكيرر   عرردم كررون النسرربةااياررة و إىل  و إذا ةررر  امتنرراع رجرروع القيررد
 نكن ةر  كون املدلول االلتزامّي مقّيداً؟

تقررردير إمكررران أن يكرررون املررردلول االلتزامرررّي خمالفررراً للمررردلول املطرررابقّي،  ىعلررر ثالثهههاا:
املردلول املطرابقّي الّرذي هرو  راهر اجلملرة إىل  ينبغي أن يسأل أنّه إذا امتنآ رجروع القيرد

املرررررراّدة كمررررررا أةرررررراده العرررررريخ إىل  مررررررر بررررررني احتمررررررالني: رجرررررروع القيرررررردالعررررررراّية يرررررردور األ
 ىاملررردلول االلتزامرررّي، و ال رجاررران ألحرررد االحتمرررالني علرررإىل  ، و رجوعررره)ره(األعظرررم

 ا خر، ةن حير  الوجوت املعرو .
إىل  املراّدة بعرد اسرتاالة رجوعرهإىل  نعم، نكرن رّد العريخ القائرل بتعرنّي رجروع القيرد

املرردلول االلتزامررّي مررآ الغررّا عّمررا إىل  بوجررود احتمررال ثالررث و هررو رجرروع القيرردااياررة 
 ذكر من اإلشكال عليه.
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 نتيجة البحث
قد عّصل: أنّه ال نكن إنكرار الوجروت املعررو  مسرتدال  برأّن مردلول اايارة مرن املعراين 

مرن  )ره(الكفايرةاحلرةّية اجلزئّية، و قد ثبرت أّن أصرّح جروات يف املقرام مرا ذكرره صراحب 
إمكرران إنعرراء ااياررة مررن األّول مقيّرردة، و هررذا ال ضررري ةيرره بوجرره، و كررذا مررا ذهررب إليرره 

وجود النسربة إىل  من إرجاع القيد )مّد  ّله(و شّيده األ ستاذ الرجياينّ  )ره(اّّقق الروحاينّ 
ا إّمرا أن ذلره، و أّمرا سرائر األجوبرة، ةاّ ر ىوعّققها إذا كان املتفراهم العرريّف يسراعد علر

 هذه البيانات أو ال نكن قبواا.إىل  ترجآ
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 فارسيمقاالت 

 



 

 

 )ره( ينيخم يد مصطفياهلل سةدگاه آييد ينقد و بررس

 ک معنايش از يدر باب استعمال لفظ در ب 

 *سيد محمود طيب حسيني    

 دهيچک
اصولي مورد توجه اصوليان يكي از مباحث اصول فقه كه از آغاز تدوين بحث هاي 

بوده است بحث استعمال لفظ در بيش از يك معناست. علي رغم آن كه در همه 
ژه در دوره هاي متأخر و كتابهاي اصول فقه از اين مسأله بحث شده ولي به طور وي

اند و آنچنانكه بايد به تبيين آثار معاصر، دانشمندان به اختصار به اين بحث پرداخته
اهلل سيد مصطفي خميني نيز از جمله اند. آيهي اين مسأله نپرداختهعلمي و عمل

اصوليان معاصر است كه به اجمال به بحث نظري در باره اين مسأله پرداخته است. 
مقاله حاضر به دو جريان فكري در باب اين مسأله اصولي در دوره معاصر يعني 

شود، از آنها ياد ميپس از آخوند خراساني كه تحت عنوان دو مكتب قم و نجف 
پردازد. بررسي ديدگاه سيد مصطفي خميني از اين جهت حائز اهميت است كه مي

به عنوان تجلي تلفيق دو ديدگاه مكتب قم و نجف اشرف مطرح  شده است و به 
نظر نگارنده به رغم نارسايي، اما در زمينه ارائه نظريه در باب مسأله مذكور گامي 

چنين در مقاله حاضر پس از تبيين ديدگاه سيد مصطفي باشد. هم رو به جلو مي
خميني مبني بر امكان عقلي استعمال لفظ در بيش از يك معنا و جواز وقوع آن در 
ادبيات و عرف در صورت وجود قرينه كافي ممتنع بودن آن در قرآن كريم اين 

 ديدگاه مورد نقد قرار گرفته است.
 
ك معنا، حمل لفظ يش از ياستعمال لفظ در ب، ينيخم يد مصطفيس د واژه:يکل

 رات االصول، اصول فقه.يش، تحريك معنايش از يمشترک بر ب
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 مقدمه

ا ي« واحد ياستعمال لفظ در اکثر از معنا»از مسائل مطرح در اصول فقه مبحث  يکي

ک يش از يا بي يحمل لفظ مشترک بر همه معان»ج در آثار اهل سنت يبه عبارت را

 ز بحث از امکان و جواز و وجوب آن است. يو ن« شيمعنا

ن مسأله در اصول فقه اهل تسنن همواره محل بحث و اختالف نظر بوده و سه يا

ي آن مطرح بوده است: يک نظريه قائل به عدم امکان استعمال لفظ در ه در بارهينظر

مه ا عدم امکان حمل لفظ مشترک بر هيتر، امکان قيک معنا و به عبارت دقيش از يب

ها نظير يها و برخي از شافعيدگاه به حنفين ديش است. ايک معنايش از يا بي يمعان

گر قائل به امکان و جواز حمل لفظ مشترک بر يه ديمنسوب است. نظر يفخرراز

ها نسبت دارد. يز به اکثر شافعيدگاه نين ديش است. ايک معنايش از يا بي يهمه معان

ش معتقد يک معنايش از يامکان، به وجوب حمل لفظ بر بز افزون بر ين يليعده قل

 .1گر نسبت داده شده استيد يو بعض يدگاه به خود شافعين دياند. اشده

ن بحث با ين دانش اصول فقه ايز از همان آغاز تدويعه نيان شيان اصوليدر م

 از يامطرح شده است. در اين ميان عده« ک معنايش از ياستعمال لفظ در ب»عنوان 

 يانياند؛ اصولن مسأله نظر دادهيان بزرگ و مشهور شيعه به امکان و جواز اياصول

ـ در  معالمخ حسن صاحب ي، شي، عالمه حليخ طوسي، شيد مرتضيهمچون س

ز به عدم ينظران نگر. برخي از صاحبيد ين مسأله ـ و بعضيا يصورت ها يبرخ

ن افراد ياند. از جمله اافتهيش يگراا امکان آن اما عدم جواز آن ين مسأله و يامکان ا

  .ن االصوليقوانصاحب  يقم يرزايو م ياست محقق حل
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عه يشاز آن عالم بزرگ سئله در تاريخ اصول شيعه نخستين اظهار نظر در اين م

ـ  ق(436الهدى )م مرتضى علم معروف به سيد بن حسين موسوى ـ ابوالقاسم على

همچون ابوهاشم جبايى  يبا رد نظر منکران الشريعةالذريعة الى اصول است. سيد در 

به جواز استعمال لفظ در بيش از يک معنا نظرداده است، خواه معانى لفظ همگى 

برخى از معانى، حقيقى و برخى ديگر، معناى مجازى اينکه يا  ،معناى حقيقى باشد

 .1باشد

معروف به  بن حسن ـ وى ابوجعفر محمد معاصرمرتضى  پس از سيد

پس  به همين نظر گرايش پيدا کرد. العدة فى اصول الفقهــ در  ق(460طوسى)م شيخ

در بحثى نسبتاً  معارج االصولق( در 676ـ 602طوسى، محقق حلى ) از شيخ

، ولى معتقد به عدم وقوع دپذيرميامکان استعمال لفظ در بيش از يک معنا را  ،مفصل

. پس يستيراى چنين استعمالى نپذ ،نظر محقق حلى، لغتاز مباشد. آن در لغت مى

خود  ق( در دو کتاب اصولى726ـ 648شاگردش عالمه حلى )، از محقق حلى

و هم  تهذيب الوصول الى علم االصول. وى هم در کتاب را پذيرفتجواز  ينظريه

بر آن است که استعمال لفظ مشترک در  مبادى الوصول الى علم االصولدر کتاب 

 .2طور مجاز مگر به ،اش صحيح نيست همه معانى

محمد کاظم خراسانى  شيخدر دوره معاصر و به طور مشخص پس از آخوند 

ه ينظر يدر مباحث اصول يبه جهت قوت استدالالت وــ  کفاية االصولصاحب  ــ

خراسانى  محقق. افتي ياريک معنا شهرت بسيش از يعدم امکان استعمال لفظ در ب
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قت استعمال عبارت ين که حقيو افلسفى از رابطه لفظ و معنا  ـ با ارائه تحليلى عقلى

استعمال لفظ در بيش از يک نه، يصورت در آ يلفظ در معنا، بسان فنا ياست از افنا

ه ينمود که نظر ين ميها چنپس از آخوند تا مدت .ناپذير دانسترا امکانمعنا 

ک معنا و عدم جواز آن يش از يان مخالفت با امکان استعمال لفظ در بيمشهور اصول

ن يا يرسد. علت اصليبه نظر م ير واقعيغ ين شهرتياست، اما به نظر نگارنده ا

 ه بوده است. يعلم يهادر دروس حوزه يشه محقق خراسانيشهرت، سلطه اند

ه يعلم يکه در ادوار گذشته دوره سطح حوزه ها ياصول يهاح آن که کتابيتوض

شتر آنها هم رونق دارد عبارت بودند از: کتاب معالم از يشود و هنوز ب يس ميتدر

معروف به صاحب معالم، اصول الفقه مرحوم  يد ثانين شهين الديخ حسن بن زيش

اب ن کتابها کتي. از اية االصول آخوند خراساني، و کفايخ انصاريمظفر، رسائل ش

افته و متعرض مباحث يه اختصاص يخ به مبحث قطع و ظن و اصول عمليرسائل ش

ان سه يک معنا نشده است. از ميش از يالفاظ و از جمله مسأله استعمال لفظ در ب

ه يشه طالب از آن دو کتاب اصول الفقه مظفر و کفاير بر اندين تأثيشتريگر بيکتاب د

 يدگاه هايمسائل اصول فقه متأثر از دمرحوم آخوند است. مرحوم مظفر در اکثر 

ک يش از ياستعمال لفظ در ب يعنيرسد و در مسأله مورد بحث  يآخوند به نظر م

ن امر يند. و هميآ يو سرسخت به شمار م يمعنا هر دو دانشمند از مخالفان جد

ا دست يبر عدم امکان و  يمبن يان اکثر طالب و فضال شهرتيموجب گشته که در م

 ک معنا احساس شود.يش از يز استعمال لفظ در بکم عدم جوا

از فقها و نامداران در علم اصول معتقد به جواز و بلکه  يارياما به رغم آن بس 

 يان آراياند. در مک معنا بودهيش از يباالتر معتقد به وقوع استعمال لفظ در ب

ان شاخص و دو مکتب اصولي ين مسأله در زمان معاصر، وجود دو جريمختلف در ا



 95            ه ت دعل  فط شه لاش هز اك د رعرقش   لهه   شاشگع  آات هللا  اش دصطف   دار )ه ( شه لع  

 

قابل توجه است؛ مدرسه اصولي قم و مدرسه اصولي نجف اشرف. اصوليان مدرسه 

معتقد به امکان و جواز و  يم حائريخ عبدالکرير مرحوم حاج شيقم عموما تحت تأث

اند. محقق حائري گرچه از شاگردان ک معنا بودهيش از يوقوع استعمال لفظ در ب

خ ين مسأله با نظر آخوند مخالف و با معاصرش مرحوم شيدر ا آخوند بوده است، اما

و  ة االذهانيوقاده بوده است. محقق اصفهاني که صاحب يهم عق يمحمد رضا اصفهان

باشد، معتقد به جواز و وقوع مي« نييمعن ين فياستعمال الع ين فياماطة الغ» يرساله

ديگر سو مدرسه نجف که تحت ک معنا بوده است. اما از يش از ياستعمال لفظ در ب

دگاه عدم امکان يبود، غالبا د يشاگردان مبرز محقق خراسان ياصول يهادگاهير ديتأث

ن مکتب از ياز ا يرفته رفته بزرگان يج بود، وليک معنا رايش از ياستعمال لفظ در ب

ک معنا نظر يش از يفاصله گرفتند و به امکان و جواز استعمال لفظ در ب ين رأيا

 د.دادن

ف در علم ياز جمله صاحب نظران صاحب تأل ينيخم يد مصطفياهلل سيةمرحوم آ

در باب امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا که در  يدگاه وياصول است. اجمال د

اين نوع استعمال گرچه عقال جايز ن است که: يشان آمده ايا رات االصوليتحرکتاب 

واهد و قراين همراه باشد و در هر است، اما عرفا ممنوع است، مگر آنکه با ش

زيرا مستلزم معماگويى و  ؛باشدصورت، اين نوع استعمال در کتاب و سنت بعيد مى

 .1باشدلُغَز است که با ذوق سليم ناسازگار مى

استعمال  يکه به امکان عقل ينيخم يد مصطفين نظر مرحوم سيبه نظر نگارنده ا

م معتقد است چه از آن دفاع و يدر قرآن کرک معنا و عدم جواز آن يش از يلفظ در ب

ن يآن که ا يکيت است: ياهم يگردد از دو جهت دارا يرفته شود و چه ناتمام تلقيپذ
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ات و يک معنا و نظريش از يه مباحث موجود در باره استعمال لفظ در بينظر

ان ياصول يک گام به جلو برده است، چرا که عمده آراياستدالالت در باره آن را 

ک يزد و تفکيز جواز و عدم جواز آن دور ميدتا بر محور امکان و عدم امکان و نعم

ت آن يگر اهميان عقل و عرف و قرآن کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. جهت ديم

ها و استدالالت دو دگاهيدگاه در واقع حاصل جمع مباحث و دين دين است که ايا

افته است. در ادامه به ي يشان تجليدگاه ايمدرسه قم و نجفِ معاصر است که در د

ش يدر باب استعمال لفظ در ب ينيخم يد مصطفيدگاه و استدالل مرحوم سيد يبررس

 م.يپرداز يک معنا مياز 

 ک معنايش از يدگاه ها در باب امکان و وقوع استعمال لفظ در بيد

، اک معنيش از ياستعمال لفظ در ب حاصل منازعات و مجادالت پيرامون بحث

. باشدکه مجموع آنها شايد بالغ بر ده نظريه  استباره  هاى گوناگون در ايننظريه

 هم يات است. بعضين نظرياز ا يقول به امکان و عدم امکان و جواز و وقوع، بخش

از صاحبنظران براى مثال، برخى  .نداشدهبه تفکيک قائل درباره جواز يا عدم جواز 

است و هم ممکن هم  ،بيش از يک معنا در تثنيه و جمعمعتقدند که استعمال لفظ در 

هاى سلبى در جملهکه معتقدند ز ينبرخى  .واقع شده، ولى در لفظ مفرد ممکن نيست

همچنين نظرياتى در باب حقيقت  .ناممکن ،هاى ايجابىولى در جمله ،ممکن است
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ال گزارش بودن استعمال لفظ در بيش از يک معنا و يا مجازى بودن اين نوع استعم

 1.ه استشد

داليل مطرح شده در باب استعمال لفظ در ن يترن و مهميترياصلطور کلى  به

 توان تقسيم کرد: بيش از يک معنا را به دو دسته مى

 ؛داليل امکان يا عدم امکان استعمال لفظ در بيش از يک معنا .1

 معنا.داليل وقوع يا عدم وقوع استعمال لفظ در بيش از يک  .2

 :بنابراين، در باب استعمال لفظ در بيش از يک معنا سه نظريه مطرح است

 ؛عدم امکان استعمال لفظ در بيش از يک معنا .1

 ؛عدم وقوع آن امکان استعمال لفظ در بيش از يک معنا و .2

 امکان و وقوع استعمال لفظ در بيش از يک معنا. .3

نيز مطرح شده و آن اين است که برخى معتقدند  در اين ميان نظر چهارمى

واقع هم شده، ولى در قرآن کريم  است واستعمال لفظ در بيش از يک معنا ممکن 

در  ينيخم يد مصطفيدگاه مرحوم سين نظر چهارم، دي. اهرگز واقع نشده است

 . است رات االصوليتحر

استعمال لفظ در بيش امکان و وقوع بر  يمبن ينيخم يد مصطفيمرحوم سديدگاه 

 از يک معنا در لغت و عدم وقوع آن در قرآن

 :شامل چند بخش استاستعمال لفظ در بيش از يک معنا  در باب شانيا ديدگاه
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جايز وقوع آن هم عقال امکان دارد و  ک معنايش از ياستعمال لفظ در ب ؛اوالً

 ؛است

بر استعمال  يمبن ينه کافيست، مگر آن که قريز نيجا ين استعماليعرفا چن ؛اًيثان

 ک معنا وجود داشته باشد.يش از يدر ب ياواژه

ک معنا وجود داشته يش از يدر ب يبر استعمال لفظ ينه کافيبر فرض که قر ؛ثالثاً

وجود  اماد، ابيرواج  وندد ويدر عرف اهل زبان به وقوع پ ين استعماليباشد و چن

 و نبايد هم وجود داشته باشد.  رفتيپذدر کتاب و سنت توان ين استعمال را نميا

 نويسد:باره مى ى در اينو

نظر صحيح در باب استعمال لفظ در بيش از يک معنا آن است که عقال امکان »

همچنان که در کلمات بليغان و  ،مگر همراه با شواهد ،دارد و عرفاً ممنوع است

  .1«اما در کتاب و سنت چنين استعمالى بعيد است ،شودفصيحان ديده مى

 بعيد بودن اين نوع استعمال در کتاب و سنت بر يدر اثبات نظر خود مبنوى 

 کند:ين استدالل ميچن

تر است تا سخن جدى گفتن، گويى نزديک لغزاين نوع استعمال به معما و اوال: 

گويى منزه  حالى که سخنان خداى تعالى در قرآن از معماگويى پيراسته و از ابهام در

 معانى جدى و حقيقى است.  مشتمل بر ،است و همه آيات

و باشد يمبسيارى از آيات قرآن در مقام تشريع احکام و قوانين ارشادى  ثانياً:

 . 2باشد روشن خالى غيرالزم است متون تقنينى از هرگونه استعمال مبهم و دوپهلو و 

 گويد:وى در جاى ديگر مى
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به مقتضاى حکم عقال و مبناى آنان در قوانين عرفى و تنظيم جوامع بشرى و  بنا

اما در  ،مرج، نبايد اين نوع استعمال در کتاب و سنت جايز باشد و جلوگيرى از هرج

آورد، و نمىصورتى که قرينه قطعى وجود داشته باشد، پذيرفتن آن مشکلى به وجود 

براى مثال، وقتى در قرآن امر  ؛در صورتى که قرينه قطعى نباشد، نبايد آن را پذيرفت

تيمم کنيد و فرض کنيم که صعيد مشترک ميان دو معناست: يکى « صعيد»شده که بر 

توان ادعا کرد که عدم نصب قرينه بر يک معنا نشان خاک و ديگرى سنگ، مى

اما مراجعه به اشباه و نظاير اين مورد و  ،راده کرده استدهد شارع هر دو معنا را امى

 ،دهد که در امثال اين موردنيز مراجعه به ارتکاز ذهنى و وجدان، چنين به دست مى

زيرا اگر در  ؛يک از دو معنا عمل کرد توان به هيچرو نمى از اين .جمله مجمل است

ش از يک معنا را بپذيريم، چنين موردى جمله را مجمل نگيريم و استعمال لفظ در بي

گويد: بايد در مورد ذيل نيز اين نوع استعمال را بپذيريم. مثال شخصى به عبدش مى

و آن شخص نيز فرضاً دو پسر به نام زيد داشته باشد، طبق « اضرب زيداً من ابنايى»

قاعده بايد بگوييم در اينجا آن عبد بايد هر دو پسر مواليش را بزند، در حالى که 

ز نيست عبد هر دو پسر را بزند، بلکه جمله براى او مجمل بوده و بايد از موال جاي

 استفسار کند که کدام يک از دو زيد را بزند.

اى با آن  قرينهکه در قرآن کريم  موجودخالصه آنکه در مورد الفاظِ مشترک 

 نيامده، بناى عقال بر مجمل دانستن آن الفاظ است و نه عمل کردن بر طبق هر دو

 .1معناى لفظ مشترک
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در باب استعمال لفظ در اکثر  ينيخم يد مصطفيدگاه مرحوم سيد و سنجش يبررس

 از معنا

در باب استعمال لفظ در بيش از يک معنا گرچه  ينيخم يمرحوم آقا مصطفديدگاه 

است که در مواجه اشکاالتى  با رسدنظر مىاست، اما به ديدگاهى لطيف و معتدل به 

 :شودذيل به برخى از آنها اشاره مى

 ميعدم وجود لفظ مجمل و مبهم در قرآن کر .1

ت يم قابلياز قرآن کر يکه لفظ يدر موارد ينيخم يبه نظر مرحوم آقا مصطف

توان ادعا کرد که عدم نصب قرينه بر يک معنا نشان مىحمل بر چند معنا دارد، 

اما مراجعه به اشباه و نظاير اين مورد و  ،دهد شارع هر دو معنا را اراده کرده استمى

 ،دهد که در امثال اين موردنيز مراجعه به ارتکاز ذهنى و وجدان، چنين به دست مى

 .يک از دو معنا عمل کرد توان به هيچرو نمى از اين و جمل استجمله م

اينکه در قرآن کريم لفظى مجمل و ن اشاره شد، يشياما همان گونه که در سطور پ

يا مبهم وجود داشته باشد، قابل قبول نيست، مگر نسبت به دستورهاى کلى عبادى و 

به کيفيت آنها ح يو توضيين غير عبادى قرآن کريم مانند نماز، روزه، حج و... که تب

)صلى اهلل عليه وآله( گذاشته شده  يک سمت و مسئوليت بر عهده پيامبر اکرم عنوان

 ين نوع اجمال و ابهام، اجمال و ابهام در الفاظ و معانين، اساسا اي. افزون بر ااست

در غير مواردى از اين البته روشن است که . ديآيفه قرآن به شمار نميات شريآ

فهم آيات قرآنى در زمان نزول ظاهراً بايد براى مخاطبان اولى قرآن، با توجه  دست،

به قراين لفظى و غير لفظى، روشن بوده باشد، و اگر احياناً در مواردى ابهام وجود 

بر  به عالوه شد.مى ييابهام زدا )صلى اهلل عليه وآله( خدا داشت، با تبيين رسولمى

وجود  يچ گونه لفظ مبهميم هيدر قرآن کر)عليه السالم(  روايتى از امام باقراساس 
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هر کس گمان بَرَد که کتاب خدا مبهم است، هم »آمده است: ت ين روايندارد. در ا

  .1«خود هالک شده و هم ديگران را به هالکت کشانده است

 زين هايى از آيات مجمل که از سوى مفسران معرفى شده استدقت در نمونه

 .2کندييد مىهمين نظر را تأ

مجمل خواهد  ،آيات مشترک»نويسد: مصطفى مىمرحوم آقا ، اينکه نيبنابر ا

بنابراين يا بايد در گردد. يات قرآن ميل آيرا موجب تعطيز ست؛يه ن، پذيرفت«بود

جستجوى قراين برآمد و معناى مشخصى را از الفاظ قرآن کريم به دست آورد، و يا 

به مخاطب اجازه د يبان دو معنا وجود نداشته باشد، در صورتى که تضاد و تنافى ميا

به عبارت ديگر، همين که  .داد لفظ مشترک را بر هر دو معنايش با هم حمل کند

اى محکم بر کار برده است، خود قرينه را بدون قرينه به« صعيد»خداى حکيم واژه 

اغراى به جهل خواهد آيد، وگرنه واژه بر هر دو معنايش به شمار مىن ياجواز حمل 

توانست مقصود خود را به طور ينه ميک قريکه با نصب  يبود و بر موالى حکيم

که متن را در  قبيح است ان کند،يمخاطب ب يبرا يچ ابهام و اجماليروشن و بدون ه

ت استفاده و يد و متن را از قابليگذارد و مخاطب را سرگردان نما ياجمال و ابهام باق

. تأمل در اسلوب بيان قرآن کريم نيز به روشنى نشان ديقط نمااستنباط حکم سا

م يحک ياز ناحيه خدا م عامدانهيقرآن کر يهاعبارات و جملهالفاظ و دهد که مى

اند تا مجالى براى توسعه نظم گرفتهمانه يق و حکيز چنان دقيقادر و آگاه به همه چ

همه  يانا در موارديو اگر احفراهم سازند فه را يشردر داللت و شمول معنايى آيات 
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 االتقان فى علـوم القـرآن   ،سيوطى ؛216ـ209، ص2البرهان فى علوم القرآن،  ج ،زرکشىنک: .  2

 .62ـ 59، ص3ج
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و  يا خارجي ينه داخليلفظ مشترک، مقصود خدا نباشد الزم است با نصب قر يمعان

مخاطب  يلفظ برا يبر مراد نبودن همه معان يامبر، مقصود خود را مبنيان پيا بي

کار گيرد تا  البته شايان ذکر است که مفسر بايد همه تالش خود را بهروشن سازد. 

، معناى اصلى و کاربردى واژگان قرآن مطابق فهم مردم عصر نزول خطا نکنددر فهم 

 يات را به موارد نزول محدود کند، بلکه طبق قاعده اصوليد حکم آين حال نبايدر ع

که مشمول  يه را به همه موارديحکم هر آ« العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب»

 .م دهديتعمسته يق و شايه است، به طور دقيعموم الفاظ آ

 بطالن مالزمه .2

 يگردد. ويک مالزمه ناتمام برميان يبه بمصطفى از استدالل مرحوم آقا  يبخش

تيمم کنيد و فرض کنيم « صعيد»براى مثال، وقتى در قرآن امر شده که بر گفته است: 

توان ادعا کرد که که صعيد مشترک ميان دو معناست: يکى خاک و ديگرى سنگ، مى

اما  ،دهد شارع هر دو معنا را اراده کرده استقرينه بر يک معنا نشان مىعدم نصب 

مراجعه به اشباه و نظاير اين مورد و نيز مراجعه به ارتکاز ذهنى و وجدان چنين به 

توان به رو نمى از اين و جمله مجمل است ،دهد که در امثال اين مورددست مى

نين موردى جمله را مجمل نگيريم و زيرا اگر در چ ؛يک از دو معنا عمل کرد هيچ

استعمال لفظ در بيش از يک معنا را بپذيريم، بايد در مورد ذيل نيز اين نوع استعمال 

و آن شخص « اضرب زيداً من ابنايى»گويد: را بپذيريم. مثال شخصى به عبدش مى

عبد نيز فرضاً دو پسر به نام زيد داشته باشد، طبق قاعده بايد بگوييم در اينجا آن 

بايد هر دو پسر مواليش را بزند، در حالى که جايز نيست عبد هر دو پسر را بزند، 

بلکه جمله براى او مجمل بوده و بايد از موال استفسار کند که کدام يک از دو زيد را 

 بزند.
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ست که اگر مثال در جمله ين نين مالزمه ناتمام است و چنيرسد ايبه نظر م

خاک و سنگ را قصد  يد دو معناي( بتوان از صع6ئده/)ما« بايدا طيمموا صعيفت»

د هر دو فرزند يح باشد که موال از زيز صحين« ييدا من ابناياضرب ز»کرد، در جمله 

عبد  يست و جمله برايح نيدش را قصد کند، و چون جمله دوم صحيموسوم به ز

خست استفسار کند، پس در جمله ن« ديز»مقصود از  يد در بارهيمجمل است و با

ن ياس ايرا قيآن را قصد کرده باشد؛ ز يهر دو معنا« ديصع»د از ينبا يتعال يز خداين

 دو جمله از چند جهت مع الفارق است:

د اسم خاص ياسم جنس است و در جمله دوم ز« ديصع»اوال در جمله نخست  

 يان جمله دوم، امريمعقول و ب يان اهل زبان گفتن جمله نخست، امرياست، و در م

جمله دوم  يام مثبت است، وليک پينامعقول است. به عالوه، جمله نخست مشتمل بر 

گفت يبه عبد خود م يياست. فرضا اگر موال يهيو تنب يام منفيک پيمشتمل بر 

مذموم  يکرد، نه تنها امريو عبد هر دو فرزند موال را اکرام م« ييدا من ابنايأکرِم ز»

ان جمله دوم در ذات يا بيشد. ثانيده هم شمرده ميار پسنديو ناپسند نبود، بلکه بس

با عقل متوسط  ييچ موالياست که ه يو صرفا فرض ير واقعيغ ياخود جمله

ان جمله اول از يم، اما بيحک يک مواليآورد تا چه رسد به ينه بر زبان نميقريب

هر دو « ديصع»رسد که از يبه نظر م يعيکامال معقول و طب يم امريحک ييموال يسو

 ش را قصد کند. يمعنا

 بودن ينين تقنيبودن قرآن در ع يادب.3

با اينکه  مصطفى خمينى استعمال الفاظ قرآن در بيش از يک معنا را سيدمرحوم 

به اين دليل انکار کرده که اين شيوه از  ،در زبان رايج و داراى شواهد فراوان است

رو  از اين ،روى جد سخن گفتنتر است تا از سخن گفتن به معماگويى و لغز نزديک
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و تنها در افت يتوان اى از سخن گفتن را نمىدر کالم رايج در ميان عرف چنين شيوه

ها و نيز در آثار ادبى و اشعار شاعران که رکن اصلى سخن آنان، هنر و معماگويى

علمى، د. اما در آثار شوزيبايى و لطافت در تعبير و آراستن الفاظ است، مشاهده مى

ادبى از اين شيوه سخن گفتن خبرى  هاى غيرطور کلى در سبک تقنينى، حقوقى و به

نيست و چون قرآن کريم قصد معماگويى ندارد و نيز به دنبال ظواهر سخن و 

 هاى ادبى صرف نيست، نبايد مشتمل بر الفاظ دوپهلو و با داللت چندگانه باشد.آرايه

وجه و دقت است که از ميان موافقان استعمال اى قابل تاين نکتهرسد يبه نظر م

به آن توجه پيدا کرده است. ره مصطفى خمينى  لفظ در بيش از يک معنا، سيد

هاى الفاظ با داللت چندگانه در متن را تنها در معماها و آثار ادبى بررسى همه نمونه

ما در ا ،بينيم که رکن اصلى آنها هنر و زيبانمايى لفظ استو هنرى و اشعار مى

و در مقام تفاهم، استفاده از اين شيوه نه تنها رايج نيست،  محاورات عرفى و عمومى

يک از اهل زبان به خود  امرى نامطلوب و ناپسند به شمار آيد و هيچچه بسا بلکه 

ى دال بر چند معنا يدهد در غير موارد ادبى و هنرى تعبيرهايا ديگرى اجازه نمى

مواردى از تعبيرهاى چندپهلو و دال بر چند معنا استفاده کار برد، و چنانچه در  به

شود، که بر ضعف گوينده در مقام تفاهم داللت شود، کالم مبهم و مجمل شمرده مى

هاى سخن گفتن بر کنار رو الزم است آيات قرآن را از چنين شيوه از اين .دارد

 .ميدانب

کامل ح و يصحم خداوند اما با وجود پذيرش اين نظر، اين استدالل در مورد کال

کسان يشيوه کالم خداوند  بارسد و در اينجا سخن گفتن عرف مردم به نظر نمى

اين نظر  السالم(همي)علدر مورد سخنان پيامبر و معصومان  اگر يحتشده است.  فرض

ق و يدق يمطالعه و بررسزيرا  ؛توانيم بپذيريمرا بپذيريم، در مورد کالم خداوند نمى
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 ينيتقن يصرفا کتاب ياله ين کتاب معجزهيدهد که ايمتعال نشان م يکالم خداق يعم

مطلوب  يهايژگياست و از همه و يک متن ادبيم يقرآن کر ست، بلکهين يعيو تشر

در حالى که يک متن تشريعى و م يوردار است. قرآن کربرخ يک اثر ادبيو حسن 

بسيار  آن طورى که کلمات به را دارد يک متن علميشيوه و اسلوب و تقنينى است 

دقيق، فنى و حساب شده گزينش شده و هر يک در جاى خود قرار گرفته و بر 

را هاى يک متن ادبى و هنرى کند، در عين حال همه ويژگىيممعنايى ويژه داللت 

هاى لفظ و معنا و همه هاى ظاهرى و باطنى يا ويژگىو تمام ويژگى ستنيز دارا

ر يم و تأخيه و مجاز و تقديه و استعاره و کنايشبل و تيمتون ادبى از تخي يهايژگيو

عميق  يمتون ادب يهاتأثيرگذارىاز  يبا برخوردار يب ادبير اساليو حذف و سا

اگر اين  اقعودر  است.کرده  جمع در خود راآهنگ بر مخاطب  و نظر لفظ از

گذار است و نه  دهنده نقص قانون بينيم، نشانها را در متون تقنينى بشرى نمىويژگى

معموال به دو نوع  يان که هر جامعهي. به عالوه ادليل بر عدم امکان ارائه چنين متنى

 يها. در قانونيين اجرايقوان يگريدو  يبه منزله قانون اساس يکياز دارد، يقانون ن

چند  يهاپردازد، وجود انعطاف در عبارت و حالتيات ميکه اغلب به کل ياساس

سته يو شا يعيطب يست، بلکه امريناپسند ن ينه تنها امر يادب يهايژگيو و ييمعنا

که توان گفت يم يياجرا يهاشرفته بودن قانون دارد. اما در قانونياست و نشان از پ

و چند  ييچ گونه حالت ابهام و دو پهلويد شفاف و روشن و بدون هيمتن قانون با

م از سنخ يات قرآن کرينيات و تقنيعيباشد و مطمئنا تشر يرير پذيگونه تفس

، يعنى جمع ميان دو اسلوب متفاوت و شايد امر. همين نوع نخست است يهاقانون

اسلوب قرآنى است که  يزات ويژهمتضاد يعنى اسلوب ادبى و علمى، يکى از امتيا

هر قرآن کريم برشمرد.  اى از اعجاز بيانىتوان از آن به اعجاز تعبير کرد و جنبهمى
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با اندک سرمايه ادبى و بالغى اين اسلوب قرآن کريم را بالوجدان  دتوانمى يفرد

دقيق کار بردن بسيار مناسب و  . دقت در کلمات گزينش شده در قرآن و بهددرک کن

آنها، استخدام ضماير به صورت حساب شده و شکل دادن نظام ارجاعات )مرجع 

هاى بسيار حساب شده و استفاده از مجازهاى فنى و ضمير( به صورت دقيق، حذف

دهد، تنها بخشى از اسلوب قابليت وجوه مختلف را مى ،هنرى متنوع که به متن

متنى که خداوند مقدر کرده تا  ؛اعجاب برانگيز و حيرت افزاى اين متن مقدس است

پايان جهان زنده و جاويد باقى بماند و در همه اعصار هدايتگر بشر و پاسخ گوى 

 نيازهاى آنان باشد.

 

نده يخاص گو يهايژگيل ويش از معنا در متن قرآن به دليامکان استعمال لفظ در ب

 و متن

ر بيش از يک معنا ممکن رسد به همان داليلى که استعمال لفظ دبنابراين به نظر مى

هاى است و به همان داليلى که اين نوع استعمال در کالم عرب به ويژه در اسلوب

باشد، امکان دارد در يک متن تقنينى و تشريعى ادبى و هنرى ميان شاعران رايج مى

ها به ها و مکانو عام  که سازگار با همه زمان ياساس يع قانونيکه در مقام تشر

ز، بلکه يد، نه تنها جايارائه نما و جاودانه اسالم هم باشد، ين جهانيعنوان سند د

، به رديز بهره گيک معنا نيش از يالفاظ در باستعمال  يهاتيهمه ظرف الزم است از

که گوينده آن متن به همه زواياى زبان و لغت و واژگان و ترکيب آنها  شرط آن

 قران که در سراسر متنست ين نيا شود ادعامىاحاطه کامل داشته باشد. باز تأکيد 

اى از قرآن کريم داراى داللت بر چند معنا بود، همه آن  هر جا آيه، عبارت و يا واژه

هايى که زبان و واژگان وجوه قابل پذيرش است، بلکه بر عکس، به دليل محدوديت

ى از آن بسا الفاظ و عبارات حامل وجوه معنايى چندى باشند که برخ چه ،دارند
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ــ مراد خداوند نبوده باشد. اين دست از آيات  جز يکى وجوه و يا همه آن وجوه ــ

 شوند.منجر مى« تشابه»اى در تفسير به نام که کم هم نيستند، به پديده

 7در هر صورت، تقسيم آيات قرآن کريم به محکم و متشابه )مورد اشاره در آيه 

اندازد و را از کليت مى« قرآن در بيش از يک معنااستعمال الفاظ »عمران( قاعده  آل

دهد تا سازد و البته همين آيه خود معيارى را به دست مىدايره آن را محدود مى

مل در همه آيات قرآن به عنوان يک کل داراى نظام واحد و أمفسر در سايه ت

کدام را بنگرد که کدام يک از وجوه معنايى در يک آيه خاص را بپذيرد و  ،يکپارچه

 نپذيرد.

 معنايى به چهار نکته بايد توجه کرد: شايان ذکر است که در بحث چند

اعم از آنکه اين معانى همگى معناى حقيقى  ،لفظ بايد داراى چند معنا باشد :يک

 باشند يا همگى معناى مجازى، و يا برخى معناى حقيقى و برخى ديگر مجازى.

اى باشند که مصاديق خارجى يک معناى عام و گونه بهد يبااين معانى متعدد  :دو

 ،به عبارت ديگر، آن لفظ .تر جمع نشوندکلى نباشند، و يا اينکه تحت معنايى عام

اسم جنس يا اسم جمع و يا تثنيه، جمع و نظاير اينها نباشد. اما در مواردى که لفظى 

ى متعدد شود، اين معانتر مى عام وجود دارد و شامل معانى و نه مصاديق جزئى

دارد و شامل هر نوع  معناى عامى «ذکر»براى مثال، واژه  .مشمول تعدد خواهند بود

شود، چه در قالب قرآن باشد يا تورات يا نماز و يا هر ذکرى ذکر و ياد خدا مى

گويد: مفهوم در اين راستا مى ره اهلل معرفت ديگر، و اين از موارد تعدد معناست. آيت

در حد ذات خود معناى ديگرى است که مستقال اراده شده و از عام برگرفته از آيه 

 .1معناى اولى لفظ جداست

                                                           
 .99، ص1ج ،تفسير و مفسران ،معرفت .1
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اى را با قصد به صورت مشترک در متن به کار برد، اى کلمهچنانچه گوينده :سه

و اين امرى نيکو و پسنديده  1گويند که آن جمله داراى ايهام استاصطالحاً مى

معنايى برخوردار شده  ده، جمله از حالت چندباشد، و چنانچه به دون قصدِ گوينمى

گويند که جمله داراى ابهام است. ابهام در سخن غالباً عيب سخن و نشانه باشد، مى

د گفت که يمتعال با ين اساس در مورد سخن خدايبرا آيد.ضعف گوينده به شمار مى

وجود ندارد؛ چرا که با  يا عبارت مجمل و مبهميچ لفظ يمتعال ه يدر سخن خدا

م، يحک يمتعال منافات دارد و امکان ندارد سخن خدا يحکمت و علم و قدرت خدا

من زعم »ن سخن امام باقر )ع( که فرمودند: يد اير مجمل و مبهم باشد. شايم و قديعل

عدم وجود لفظ  يعنين مطلب، ياشاره به هم 2«القرآن مبهمٌ فقد هلک و اهلک يأنّ ف

 م و مجمل باشد. و عبارت مبه

اى در تعامل باشيم، ممکن است که ما به عنوان مخاطب با گويندههنگامى :چهار

با توجه به قراين زمان و مقام و شرايط اجتماعى و فضاى حاکم بر گفتگو، از متن 

تنها يک معنا برداشت کنيم، اما همين که آن متن خارج از فضاى تخاطب عرضه 

آن شفافيت قبلى خود را از دست بدهند. در اين صورت،  رفته در کار شود، الفاظ به

آن متن ممکن است به صورت متنى مبهم و مجمل در آيد و حامل معانى متعدد و 

                                                           

هاى علم بديع، از مجموعه  واژه يکى از اصطالحدر لغت يعنى به وهم انداختن. اين « ايهام. »1

کنند. در علم بديع مقصود از نيز ياد مى« تخييل»و « توريه»علوم بالغت است که از آن با نام 

يک معناى آن  :ايهام يا توريه آن است که گوينده لفظى را ذکر کند که داراى دو معناست

فهمد، و معناى ديگرش  طب آن را مىولى مخا ،نزديک به ذهن است که مقصود گوينده نيست

حقيقت گوينده مقصود خود را در وراى  باشد. دردور از ذهن است و همان مقصود گوينده مى

 (.303، ص1ج ،کشاف اصطالحات الفنون ،معناى قريب لفظ پوشانده است )ر.ک: تهانوى

 .90، ص89ج  بحاراالنوار، نک: مجلسي، .2
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مختلف شود و قراين بر ترجيح يکى از آن معانى يارى نکنند. حال چنانچه بتوان 

ده بوده قراينى به دست آورد دال بر اينکه همه وجوه معنايى متن مورد نظر گوين

معنايى  است، در اين صورت آن متن در فرايند تاريخى خود داراى حالت چند

 خواهد شد، گرچه مخاطبان اولى به معانى ثانوى آن توجه نداشته و تنها يک معنا از

 متن برداشت کرده باشند.

متن مقدس قرآن کريم  ، دراز آنجا که بحث ما پيرامون الفاظ قرآن کريم است

طور طبيعى  اى پس از دوران صدر اسالم بههطور کلى براى همه نسل به براى ما و

گونه  معنايى رخ خواهد داد. در اين حالت چند ،در بسيارى از عبارات و الفاظ

موارد، در وهله نخست بايد به جستجوى قراين قابل اعتماد برآمده و معناى مقصود 

ر اين راستا دست نيابيم، اى دآيه را به دست آورد، و در صورتى که به هيچ قرينه

بايد يکى از دو راه را در فهم معناى آيات پيش بگيريم: يا بايد معتقد به اجمال و 

، و يا 1ابهام متن شويم که در بعضى روايات از چنين باورى نهى و مذمت شده است

 بايد همه معانى محتمل متن را به عنوان مراد احتمالى خداى تعالى بپذيريم.

براى ما ثابت شود که همه آن معانى مراد خداى تعالى هست و يا حتى حال اگر 

اگر يقين نداشته باشيم، ولى احتمال دهيم که آن معانى مراد خداى تعالى است، آن 

ان يتر بشيهمان گونه که پمعنايى معرفى شود. البته  تواند از مصاديق چندآيه مى

هم صحيح آيات در چهارچوب قواعد اين نظريه نبايد هرگز مانع شود که براى فشد، 

 زبان عربى در جستجوى قراين قابل اعتماد برآييم.

 يز هم در بعد نظريهم السالم( نيت )عليات اهل بيها روانيافزون بر همه ا

ل و وجوه داشتن قرآن( و هم در بعد يل و تأويات دال بر ظاهر و باطن و تنزي)روا

ارائه  ياهيک معنا از آيش از يا امام بکه در آنه ياتيان مصداق )روايق و بيتطب

                                                           
 .90، ص89ج  بحاراالنوار،، : مجلسىنک.  1
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ک معناست که يش از يم بر بيمحکم بر جواز استعمال الفاظ قرآن کر يلياند( دلداده

 طلبد.يتر از مقاله حاضر را مموسع يها مجالطرح آن

 جهينت

 از مباحث گذشته نکات ذيل به دست آمد:

استعمال لفظ در بيش از يک دگاه عدم جواز و عدم امکان يبه رغم شهرت د .1

 معنا، بيشتر اصوليان موافق استعمال لفظ در بيش از يک معنا بوده و هستند.

از آخوند خراساني دو مکتب در باب در دوره معاصر و به طور مشخص پس  .2

مسأله استعمال لفظ در بيش از يک معنا شکل گرفت، يکي مکتب نجف که اکثر 

بيش از يک معنا بودند، و ديگري مکتب قم ان آن منکر استعمال لفظ در ياصول

 ان آن موافق استعمال لفظ در بيش از يک معنا بودند.يکه اکثر اصول

توان تجلي تلفيق دو مکتب ارزيابي کرد که در مرحوم سيد مصطفي خميني را مي

تواند ديدگاه دو اي متفاوت با ديگران و ميانه ارائه کرد که به نوعي مياين باب نظريه

را به هم نزديک کند. از نظر وي استعمال لفظ در بيش از يک معنا اگر در  مکتب

ادبيات و عرف به عنوان يک هنر معما و لغز گويي ـ و البته وجود قرينه کافي ـ 

اين نوع استعمال اوال: صحيح باشد، اما در قرآن کريم هرگز صحيح نمي باشد، زيرا 

دى گفتن، در حالى که سخنان خداى تر است تا سخن جگويى نزديک لغزبه معما و 

آن گويى منزه است، و همه آيات  تعالى در قرآن از معماگويى پيراسته و از ابهام

 معانى جدى و حقيقى است.  مشتمل بر

بسيارى از آيات قرآن در مقام تشريع احکام و قوانين ارشادى و الزم است  ثانياً:  

 .باشد روشن خالى لو و غيرمتون تقنينى از هرگونه استعمال مبهم و دوپه

رسد با حداقل با سه اشکال يد و به نظر مينماياستدالل مذکور به نظر ناتمام م .3

ن استدالل، قياس متن قرآن به ساير متون تقنيني يترين اشکال امواجه باشد. مهم
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باشد، بدون هيچ گونه تمايزي ميان متن قرآن با توجه به اهداف و بشري مي

ها و جاودانگي قرآن و عمومي بودن دعوت آن. به نظر نگارنده گرچه رسالت

قرآن کريم به زبان قوم نازل شده و بخش قابل توجهي از آياتش مشتمل بر 

گذاري است، اما با وجود اين قرآن کريم عالوه بر آنکه تشريع حکم و قانون

ثبت يک متن ادبي هاي مژگيز هست با همه وييکتاب تقنين است، کتابي ادبي ن

ها دارد، ها و مکانو با توجه به رسالت قرآن که پيامي جاودانه براي همه زمان

هاي ادبي و تقنين و زبان قرآن در خود جمع ميان اضداد يعني جمع ميان ويژگي

 تشريع کرده است.
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 اتيدر روار ياصول فقه احکام ثابت و متغ
 )قسمت اول( 

 

 *انياکبريعل يحسنعل

 دهيچک

کـه   ياز اصول و قواعـد  ير به برخين نوشتار در مبحث اصول فقه احکام ثابت و متغيدر ا

ـ  ير حکم در روايشناخت ثبات و تغ يبرا ـ م پرداخـت. فق يرود، خـواه يات به کـار م ه در ي

ر از ير آن حکـم نـاگز  يشناخت ثبات و تغ يکه مشتمل بر حکم است، برا يتيمواجهه با روا

ت ير حکمِ مستفاد از روايدر ثبات و تغ ياصل اول يد به بررسيسه مرحله است. ابتدا با يط

ـ ر حکم اقدام نمايع قرائن ثبات و تغيبپردازد. و در گام بعد به تجم ـ د. در اي ن مرحلـه اگـر   ي

ر حکم خواهد بود تـا  يباشد در درجه اول به دنبال قرائن تغ، ثبات يه در اصل اوليفق يمبنا

ـ ين اصل وجود دارد يبر مخالفت با ا يليا دليند آيبب نباشـد،   يچ اصـل يا نه، و اگر قائل به ه

ـ    ير حکم در ياو از قرائن ثبات و تغ يوجوجست تعاضـد و   يک رتبـه خواهـد بـود. بررس

ه با سنجش همه ين مرحله، فقيشود. در ا يد طياست که با يان مرحلهيتعارض قرائن، سوم

ـ ي، به نتيقرائن و کسر و انکسار اقتضائات آنها و لحاظ اصل اول ابـد. در ايـن   ييجه دست م

ـ  » يعنيمرحله اول،  يمباحث اصول ينوشتار )قسمت اول( به بررس در ثبـات و   ياصـل اول

 م پرداخت.يخواه« ريقرائن تغ» يعنياز مرحله دوم،  ي، و بخش«ر احکاميتغ
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 مقدمه

از اصـول و   يراست و در آن برخين نوشتار اصول فقه احکام ثابت و متغيموضوع ا

 يرود، مورد بررسيات به کار مير حکم در روايشناخت ثبات و تغ يکه برا يقواعد

است که شـارع آن را بـه عنـوان     يايرد. مقصود از حکم ثابت، احکام کليگيقرار م

امت جعل کرده است، مانند وجوب نماز؛ و مـراد از احکـام   يعت اسالم تا روز قيشر

حکـم   يهم السالم وجود دارد وليات معصومان علياست که در روا ير، هر حکميمتغ

ـ است که مربوط به موقع يشود، بلکه حکميثابت اسالم محسوب نم ت صـدور آن  ي

ه به آنهـا فتـوا   يه هستند و فقيندارد. احکام ثابت مورد کاوش فق ياست و الزاماً ثبات

ز يد آنها را نيه بايرند گر چه فقيگيه قرار نميفق ير مورد فتواياحکام متغ يدهد، وليم

گر يات دير مجزا از روايما و به صورت غ ييروا يهارا در مجموعهيکند؛ ز ييشناسا

 اند.نقل شده

د توجه داشت که احکام ير حکم بايثبات و تغ يار اساسيدر ارتباط با شناخت مع

 م کرد:يل تقسيتوان به اقسام ذير را ميمتغ

ـ اهلل عل يامبر اکـرم صـل  ي، مانند حکم پياحکام حکومت • ه و آلـه بـه منـع از    ي

 ؛1بريخوردن گوشت االغ در جنگ خ

ان توسـط  ي، مانند حکم به جواز برداشتن نفقـه از مـال ابوسـف   يياحکام قضا •

 ؛2هند

ـ   ي، مانند حکم امام کاظم علياهياحکام تق • ـ يبـن   يه السـالم بـه عل ن در يقط

 ؛ 3يسن يوضو

                                                           
 .1، ح4عة، کتاب األطعمة و األشربة، بابي، وسائل الشيخ حر عاملي. ش 1

 .82،ص9، جيح بخاري، صحي. بخار 2

 .3الوضوء، حاز ابواب  32عة، کتاب الطهارة، باب ي، وسائل الشيخ حر عاملي. ش 3
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بـا   يشرع هستند، مانند حرمت باز ياز حکم کل يانگر مصداقيکه ب ياحکام •

بـا آالت قمـار    ياز حکم حرمت باز يتين که مصداق موقعيشطرنج، بنا بر ا

 .1باشد

ک از آنهـا در  يچ ين است که هياست ار، مشترک ين احکام متغيآن چه در همه ا

گر شارع مقدس، مانند شـأن  يگاه شئون دياند، بلکه از جان صادر نشدهيان ديمقام ب

ـ انـد. جهـت گ  صادر شده يا شأن شخصيت يقضاوت، شأن وال همـه اصـول و    يري

ـ ن ديـي ز شأن تبييص تميشود در مقام تشخيان مين نوشتار بيکه در ا يقواعد ن از ي

 هم السالم است. يصومان علگر شئون معيد

 ن اصول و قواعد ذکر دو نکته الزم است:يان ايش از بيپ

ـ ز حکم ثابت از متغييتم ين نوشتار تنها در پيما در ا ن که:ياول ا م و از ير هسـت ي

 گفته است.شيک از اقسام پير از کدام يم که حکم متغيپردازين مسئله نمين رو به ايا

ـ  يکه از معصومان عل يريگرچه از احکام متغ ن کهه: يدوم ا ده يهم السالم به مـا رس

ه به آنهـا  يد و فقيآيعت به شمار ميرا استنباط کرد که جزء شر يتوان احکام ثابتيم

م و به احکام يکنيم ير را بررسين نوشتار، ذات آن احکام متغيدر ا يدهد، وليفتوا م

 پرداخت.م يثابتِ مستنبط از آنها نخواه

  اتير حکم در رواياصول و قواعد شناخت ثبات و تغ يايجغراف

شناخت ثبـات و   يشود، برايکه مشتمل بر حکم است مواجه م يتيه با روايفق يوقت

 کند: يد سه مرحله را طير آن حکم بايتغ

 ين مرحله سکويت: اير حکمِ مستفاد از روايدر ثبات و تغ ياصل اول ي. بررس1 

 کند؛ين مييمراحل بعد را تع يريگه است که جهتيحرکت فق

                                                           
 .34، ص21فه نور، جيصحامام خميني، . ر.ک:  1
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، يه در اصل اوليفق ين مرحله اگر مبناير حکم: در ايع قرائن ثبات و تغي. تجم2 

ـ يا دليند آير حکم خواهد بود تا ببيثبات باشد در درجه اول به دنبال قرائن تغ بـر   يل

ـ تأ يکند برايم يز بررسيا نه و اگر قرائن ثبات را نيمخالفت با اصل وجود دارد  د يي

ر است. و اگر قائل به يتغ يکه قائل به اصل اول يثبات است؛ بر خالف کس ياصل اول

 ک رتبه است؛ير حکم در ياو از قرائن ثبات و تغ يوجوست، جستين يچ اصليه

ه با سنجش همـه قـرائن و   ين مرحله فقيدر اتعاضد و تعارض قرائن:  ي. بررس3 

 ابد.ييجه دست مي، به نتيکسر و انکسار اقتضائات آنها و لحاظ اصل اول

ـ   يمباحث اصول يدر اين نوشتار به بررس از  ي(، و بخشـ يمرحله اول )اصـل اول

 م پرداخت.ير( خواهيمرحله دوم )قرائن تغ

 ر احکاميدر ثبات و تغ ياصل اوّل

ـ اصـول عمل  ياصـل در واد  يکيمطرح است:  ياصل اول يدو معنا برا  يگـر يه و دي

امارات است.  يدر واد ينک مد نظر است، اصل اوليامارات. آن چه ا ياصل در واد

 ان خواهد شد. يدر مرحله سوم ب يعمل ياصل اول

 نه چهار ديدگاه وجود دارد:ين زميدر ا

 است؛« هايدگاهگر ديابطالل مدارک د»که مدرک آن  ي. انکار اصل اوّل1

« عياستصـحاب عـدم تشـر   »و « اصالت برائت»ر که مدرک آن يتغ ي. اصل اوّل2

 است؛

گفتار و رفتار در صدور از شأن  ياطالق مقام»ثبات که مدرک آن  ي. اصل اوّل3

 است؛« رمردوعهيارتکاز متشرعه غ»و « نين دييتب

وعات را انکار از موض يدر برخ يا وجود اصل اوّلين موضوعات که يل بي. تفص4

 يگر اصل اوليد يرا ثبات و در برخ ياز موضوعات، اصل اوّل يا در برخيکند، و يم
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ن عام در يبه انضمام قرا« گرياز مدارک اقوال د يبيترک»داند، و مدرک آن ير ميرا تغ

 از موضوعات است. ير بودن برخيمتغ

ر در ديدگاه ين تفسيترمعقولح است و يثبات، صح يسنده، اصل اوّليدگاه نوياز د

 گردد.يبازمثبات  يرش اصل اوّليز به پذيل نيتفص

 يتبيين و سنجش ديدگاه اوّل: انکار اصل اوّل

ـ ن مسأله وجود ندارد. از آن جـا کـه م  يدر ا يچ اصليمعتقدند: ه يبرخ هـان،  يان فقي

ـ اصـ  ين قول، نفيثبات است، غرض ا ياوّلتر ادّعا شده، اصل شيکه ب ياصل  يل اوّل

 ثبات است. 

ـ يا ليدل  ين قول، ابطال ادلّه اصالتِ ثبات است. بنابر اين ديدگاه، مدرک اصل اوّل

ـ ي اشـتراک ن ل قاعدهيي اشتراک است، و تنها دلثبات، اطالق ادله احکام و قاعده ز ي

ـ يباشد، از اين رو با ابطالل اهمان اطالق مي ثبـات نيـز ابطـال     ين اطالق، اصل اول

 يارتکـاز ي نهيح که اصالت اطالق در موارد احتمال وجود قرين توضي. با ا1گرددمي

گفتار و رفتار است، پس  يي قرائن ارتکازر بودنِ حکم در زمرهيست و متغين يجار

 ست.ياطالق، ثابت ن

ـ يرسد مقصود از اطالق در ابه نظر مي اسـت. امـا ايـن در     ين سخن، اطالق لفظ

 است که: حالي

ـ اوّالً: دليل اثبات قاعده  نيسـت. ادلّـه قاعـده     يي اشتراک، تمسّک به اطالق لفظ

ـ )به ب ياشتراک عبارتند از اجماع، استصحاب، اطالق مقام قـدس  ان حضـرت امـام  ي

ات خـاص، و  يه، روايقيه حقيدر قالب قض يسره(، ارتکاز متشرّعه، جعل حکم شرع

                                                           
 .36اسالم، ص  ي، مکتب و نظام اقتصاديتهران ي. هادو 1
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 تمسّک نشده است. يهيچگاه به اطالق لفظ، و 1گريل متفرقه ديچند دل

ن قول تمسّـک بـه ادلّـه قاعـده     يز بسان صاحب اياً: از ديدگاه اين نوشتار نيثان 

ثبات، صحيح نيست که توضيح آن در ادامـه در بيـان    ياثبات اصل اوّل ياشتراک برا

ـ کـه بـه ا   يثبات مطرح و نقد خواهد شد؛ البتـه اشـکال   يل اصل اوّلين دلينخست ن ي

 ن قول به آن کرده، متفاوت است. يکه صاحب ا يسّک خواهيم کرد، با اشکالتم

 ان خواهد شد.يثبات وجود دارد، که ب يگر بر اصل اوليل ديثالثاً: دو دل

 ريتغ يتبيين و سنجش ديدگاه دوم: اصل اوّل

ـ کند و بيرِ حکم را افاده ميان اوّل، تغيان ارائه شده است که بين ديدگاه به دو بيا ان ي

 نمايد.يدوم، ثباتِ حکم را انکار م

ا رفتار، ثابت است يک گفتار يم که حکمِ مستفاد از يهر گاه شک داشت ان اوّل:يب

م که اطاعت از آن در زمان خودش الزم بوده اسـت؛ چـه از   يدانير، به قطع ميا متغي

بعد،  يهازمان يشأن حکومت صادر شده باشد، چه از شأن رسالت؛ امّا لزوم آن برا

قّنِ آن، صدور از شأن حکومـت  ياست؛ پس قدر مت متوقّف بر صدور از شأن رسالت

 .2است

ـ ان، اصـالت برائـت از تکل  ين بيقّن در ايمقصود از قدر مت ان اوّل:ينقد ب ـ ف زاي د ي

تواند کاشف از شأن صدور گفتار و رفتـار  ياست و روشن است که اصالت برائت نم

مکلف به آن حکم مشـکوک اسـت، و    يعملفه يان وظين فقط بباشد، چرا که مفاد آ

ـ گر، اصـول عمل يث ندارد. به عبارت ديبه شأن صدور حد يچ نگاهيه ه کاشـف از  ي

                                                           
، الرسائل، يني؛ امام خم41ة، ص ي، القواعد الفقهي؛ مصطفو40، ص2ة، ج ي، القواعد الفقهي؛ بجنورد20، ص 1ن، ج ي، العناوي. ر.ک: مراغ 1

 .295، ص 1ة، جيد الفقهع، القوايلنکران؛ فاضل 28، ص2ج 

 .135ن، ص يبر قلمرو د يان، درآمدياکبر ي؛ علي؛ به نقل از إسنو438، ص 1. أشقر، افعال الرسول، ج 2
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ي صدور از شأن رسالت نيز الزمـه  ي؛ حت1ستند، بر خالف امارات که کاشفنديواقع ن

خـود را اثبـات    يرشـرع يتوانـد لـوازم غ  ينم يرا اصل عمليست؛ زياصالت برائت ن

 .2نمايد

ـ ه وآله وسلم، بـه دل ياهلل عل يامبر صليدر گفتار و رفتار پ ياصل اوّل :ان دوميب ل ي

 . 3ن استين دييع، عدم صدور از شأن رسالت و تبياستصحاب عدم تشر

اوالً اصالت عدم صدور از شأن رسالت با اصالت عـدم صـدور از    نقد بيان دوم:

ن است يبر ا يع مبتنيان استصحابِ عدم تشرياً جريگر در تعارض است. ثانيشئون د

ـ ن دليم؛ پس صحّت ايمبني بر صدور از شأن رسالت نداشته باش يليکه اماره و دل ل ي

 ثبات است. يمتوقّف بر بطالن ادلّه اصل اوّل

 ثبات يتبيين و سنجش ديدگاه سوم: اصل اوّل

ن است که يالسالم اهميعل معصومانن ديدگاه بر آن است که اصل در گفتار و رفتار يا

ن باشد. اينک به بيان ادله اين ديدگاه و سنجش آنها ين دييصادر از شأن رسالت و تب

 پردازيم:مي

مخاطبـان   يکه برا ي: ادلّه قاعده اشتراک؛ بنابر قاعده اشتراک، هر حکمدليل اوّل

ها وجود ها و مکانهمگان و در همه زمان يالسالم وجود داشته، براهميعل معصومان

 ن ادلّه قاعده اشتراک عبارتند از:يتردارد و همه مکلفان در آن حکم مشترکند. مهم

إلى  امة، و حرامه حرامٌ أبداًيالقومإلى ي حالل محمد حاللٌ أبداً»ات: مانند ي. روا1 

 ؛ «4امةيالقومي

                                                           
 .481، ص 4، فوائداألصول، ج يخراساني. ر.ک: کاظم 1

 175، ص 6علم األصول،  ج  ي، بحوث في. ر.ک: هاشم 2

 ان شده است.يک احتمال بيل ي. در عبارت او به عنوان دل236القواعد، ص د ي، تمهيد ثاني. ر.ک: شه 3

 .19، ح58، ص 1، جي، کافيني. کل 4
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آن، حکـم را  ه السالم در يعلکه معصوم  يادلّه احکام: چون مقام ي. اطالق مقام2

در لفظ ذکر نشده است، لذا فهم  حکم يز براين يتيع است و غايان کرده، مقام تشريب

 ؛1ندگان استيآ ين دو نکته، استمرار حکم برايعرف از ا

ن معتقدند که حکم خـدا  ي. ارتکاز مسلمانان: عموم مسلمانان در ذهن خود چن3 

 ؛2است کسانيهمگان  يک موضوع برايدر 

 ؛3هيقيه حقيع در قالب قضي. تشر4 

 .4. استصحاب5 

ل، به فرض که بتواند قاعـده اشـتراک را   ين پنج دليک از ايهر  ارزيابي دليل اول:

ها فرض بر اين را در همه آنيثبات را اثبات نمايد؛ ز يتواند اصل اوّلياثبات کند نم

 يبوده و آن گاه بقا السالم حکم اسالم هميعل است که فالن حکم در زمان معصومان

است که در مسأله ما، فرض بـر   يکند. اين درحاليبعد اثبات م يهازمان يآن را برا

ـ صدور، حکم اسالم بوده است ا آن حکم در زمان يم آيدانين است که نميا ا حکـم  ي

ـ توانـد ا ين ادلّه نميک از ايچ ي، و روشن است که هييا قضاي يحکومت شـک را  ن ي

 سازد.مرتفع 

 ؛5: شرافت منصب نبوّت بر منصب امامت و قضادليل دوم

 يبـرا  يتيو کاشـف  يچ وجـه اثبـات  ي: اشرف بودن شأن نبوّت هارزيابي دليل دوم

ـ اهلل عل يصل امبر اکرميث ندارد چه بسا پيصاحب حدشناخت شأن  ه وآلـه وسـلم   ي

شـأن  ن حـال، شـأن نبـوّت او اشـرف از     يد و در عيرا از شأن حکومت بگو يسخن

                                                           
 .28، ص 2، الرسائل، ج ينيمام خما. 1

 298، ص 1ة، ج ي، القواعد الفقهي؛ فاضل لنکران55، ص 2ة، ج ي، القواعد الفقهي. بجنورد 2

 .41ة، ص ي، القواعد الفقهي؛ مصطفو62، همان، ص ي؛ بجنورد28، ص 2، همان: جيني. امام خم 3

 .297، همان، ص ي؛ فاضل لنکران42، همان: ص ي؛ مصطفو40ص  ،، هماني؛ بجنورد22، ص 1ن، ج يالعناو ،ي. مراغ 4

 .ي، به نقل از: اسنو438ص  ،1. اشقر، افعال الرسول، ج 5
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 . 1حکومت او باشد

 .2غالب و نادر بر غالب ين کلّيحمل فرد مشکوک ب ل سوم:يدل

ل به جهت نکته افاده ظنّ است و ين دليبه ا يوجه تمسّک فقه سنّ ارزيابي دليل سوم:

ز يرحمه اهلل ن يقم يرزايدانند. مياس، معتبر ميهمچون ق ير ادلّه ظنّيآن را مانند سا

ر يداند، امّا و به غي، مطلق ظن را حجّت ميانسداد باب علم و علمل اعتقاد به يبه دل

 3بر اعتبار آن ندارند. يلين مبنا دلياز ا

ـ که همه گفتـار و رفتـار پ   ياطالقات و عمومات دليل چهارم: امبر)ص( را حجّـت  ي

 4کند.يم

ـ يبه دل يات تأسيدر آ ارزيابي دليل چهارم: م يفهمـ يل مناسبات حکم و موضوع م

احکـامِ ثابـت اسـالم اسـت، نـه      ره احکام، خصوص يدر دا يمقصود از لزوم تأسکه 

 اثبات ثابت بودنِ آن يات براين آيکه موقّت است. پس تمسّک به ا ياحکام حکومت

 .5ه خود عام استياحکام، مانند تمسّک به عام در شبهه مصداق

 ؛ نين دييل در صدور حکم از شأن تبيدل ياطالق مقام دليل پنجم:

را که از حضرت شناختند، شـأن   ين شأنيامبر اکرم)ص( نخستيمسلمانان زمان پ

که هر  ياگونهن شأن حضرت بود، بهين شأن بارزتريز اياز هجرت نرسالت بود. پس 

ثبت و ضبط، و به  مسلمانان يفرمودند، از سويا ميدادند يآن چه حضرتش انجام م

                                                           
 .129ن، ص يبر قلمرو د يان، درآمدياکبر ي. ر.ک: عل 1

ـ 494ن، ص ي، القوانيقم يرزاي؛ م242و241د القواعد، ص ي، تمهيد ثاني؛ شه216و215، ص 1د اول، القواعد و الفوائد، ج ي. شه 2 ، ي؛ قراف

 .205، ص1الفروق، ج 

 .16، ص2. ر.ک: مظفر، اصول الفقه، ج  3

 .236ص  ،، همانيد ثاني. شه 4

 .132 – 134ص  ،ان، همانياکبر ي. ر.ک: عل 5
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ن گونه بود کـه همـه   يدر ارتکاز مسلمانان ا يعنيشد؛ يعنوان سنّت اسالم شناخته م

که خالف آن ثابـت شـود. وجـود     نياست، مگر ا نيان ديگفتار و رفتار حضرتش ب

داشت تا هر گاه رفتـار  يه وآله وسلم را وامياهلل عل ي، رسول خدا صلين ارتکازيچن

 ياز خطـا  يريجلـوگ  يصادر از شـأن رسـالت نباشـد، بـرا     يژه گفتار( وي)و به و

ن کـه مسـلمانان   يژه با توجّه به ايوان کند؛ به ين نبودنِ آن را بيمسلمانان، د يمالاحت

گر نقل يکدي يه وآله وسلم را براياهلل عل يامبر صليدند تمام گفتار و رفتار پيکوشيم

صداقت  نده برسانند. پسيآ يهات، به دست نسليل خاتميها را به دلن نقليکنند، و ا

هم يامامان عل ين مطلب برايشود. ا يرين خطا جلوگيند که از اکيدر رسالت اقتضا م

نداشـتند ـ     يي آنان که حکومت ظـاهر ژه در بارهيز ـ به و يان آنان نيعيالسالم و ش

 صادق است.

 ن ارتکاز بر شمرد:يا منشأ ايتوان شاهد يموارد زير را م

ان يکند و سخن او را بيم يکه حضرت را الگو، مطاع و اسوه معرّف ياتي. نزول آ1

 ؛ 1شمارديم يوح

ـ   ييهـا . وجود نقل2 در موضـوعات گونـاگون گـزارش     ين ارتکـاز يکـه از چن

 ؛ 2دهديم

 ر در آن زمان؛ يان حکم ثابت و متغيک مي. مشکل بودن تفک3

ـ يدگاه قرآن، شأن ديز از ديامبر نيپ ي. شأن حکومت و قضا4 ، و لـذا  3اسـت  ين

                                                           
 .44؛ نحل: 4و  3؛ نجم: 21؛ احزاب: 7مانند: حشر: .  1

از  ي(؛ ارتکاز ثبات حکـم منـع نبـو   1، ح 13، ص 10عة، جي، وسائل الشيامبر )حرعاملي. مانند: هجوم مردم در عرفات به محل وقوف پ 2

 (.322، ص 16، همان، ج ياملاز خوردن گوشت االغ )حر ع ي(، و منع نبو122، ص 6ه، ج يالفقحضره يفرار از طاعون )صدوق، من ال 

 .145الحکم، ص . ر.ک: عبدالرازق، االسالم و اصول 3
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ن دو شأن در ذهن مسلمانان رنگ ثبـات )گرچـه بـه خطـا(     ياحکام صادر شده از ا

 خورد؛يم

ي گفتـار و رفتـار   همه يانگارهان متقدّم( ثباتيژه فقيوز )بهيهان ني. ارتکاز فق 5

ـ السالم بوده است و اهميعلمعصومان هـان متقـدّم، کاشـف از ارتکـاز     ين ارتکـاز فق ي

 ؛1متشرّعه است

گفته بايـد يـادآور   در باب اين دليل و در ارتباط با موارد پيش ارزيابي دليل پنجم:    

ـ  يل بر وجود ارتکاز ين شواهد، دليد تک تک ايشد که اوالً: شا  ياد شده نباشـد، ول

ـ   ياً: ارتکاز يمجموع آنها کاشف از آن است. ثان حـدّ   ياد شده گرچه ممکـن اسـت ف

کند. ثالثاً: شـدّت نفـوذ   ت مييکفا ياطالق مقام يوجود آن برا يلنفسه غلط باشد، و

اد شده وجود آن را در يشواهد  ير عبادات است، وليشتر از غيارتکاز در عبادات، ب

ـ ات يا روايخاص  يتي، روايل معتبريکند. رابعاً: اگر دليز ثابت مير عبادات نيغ ک ي

گـر موضـوعات   يدر د يباز اطالق مقـام ن ارتکاز خارج کرد، يره ايموضوع را از دا

ـ ن مقـدار جز ييه السالم موضوع تعيعلمثال، اگر خود امام  ياست. برا يباق ه را بـه  ي

ن سـخن، از تحـت   ينه ايموضوع به قرن يات اي، فقط روا2بسپرد يدست حاکم اسالم

 شوند.يثبات خارج م ياصل اوّل

 ارتکاز متشرّعه؛  دليل ششم:

ه وآله وسـلم و  ياهلل عل يامبرصليده شد که مسلمانانِ زمان پح دايل پنجم توضيدر دل

ــ ــان يعيش ــان دوران امام ــ هم يعل ــر حکم ــالم، ه ــار   يالس ــار و رفت ــه از گفت را ک

                                                           
 االجماع.الثالثه، مبحث ه ويالثان د صدر، الحلقةي. ر.ک: شه 1
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ـ پنداشتند، مگـر ا ين و ثابت ميآمد، جزء ديمالسالم به دست هميعلمعصومان ن کـه  ي

ـ تـک روا ارتکاز، در تـک ن يد بر ايشد. با تأکيشان روشن ميبرا خالف آن کـه   ياتي

ل ششم بيانگر آن اسـت  يشود. دليم يجار ير است، اطالق مقاميينه تغياز قر يخال

اد شده ياز تشرّع آنان است و شواهد  يکه ارتکازِ ثباتِ حکم در ذهن مسلمانان، ناش

 کند.يه السالم اثبات ميعلل پنجم، اتّصال آن را به زمان معصوم يدر دل

ـ ن دليل پنجم، آن است که ايل با دلين دليتفاوت ا :ليل ششمارزيابي د کبـاره  يل، ي

ـ تـک روا پنجم در تکل يدل يکند؛ وليثبات را اثبات م ياصل اوّل ات بـه صـورت   ي

 شود.يم يمستقل جار

 ان موضوعاتيل ميتبيين و سنجش ديدگاه چهارم: تفص

باشـد،   يکه در همه موضوعات جـار  يواحد ين ديدگاه معتقد است اصل اوّليا

ن ديدگاه را يرا جداگانه مورد مطالعه قرار داد. ا يد هر موضوعيوجود ندارد، بلکه با

 م کرد:ير تقسيتوان به دو قول زيم

. تنها در برخي از موضوعات، اصل اوّلي داريم، و در برخي از موضوعات، اصل اوّلي 1

 نداريم.

 لي، ثبات است، و در برخي ديگر، اصل اوّلي، تغير.. در برخي از موضوعات، اصل او2ّ

ثبات، ارتکاز مسلمانان  يل پنجم اصل اوّليمستند قول اوّل اين است که اگر در دل

و ارتکـاز   يم، اطـالق مقـام  يرياز موضوعات، مـثالً عبـادات بپـذ    يرا فقط در برخ

ـ يموضوع اثبات مره همان يثبات را فقط در دا يمتشرّعه، اصل اوّل د و از ايـن رو  کن

را در آنها انکار  يل ديدگاه اول، اصل اوّليتوان با تمسّک به دلر آن موضوع مييدر غ

 کرد.

ن يـي چـه دربـاره تع  )ماننـد آن  يلِ معتبريمستند قول دوم نيز اين است که اگر دل



 125            هص ل فق  هحكع_ ثعلت   دتغاه شه ه هاعت

 

ثبات خـارج کنـد،    ياصل اوّلره يک موضوع را از دايه گفته شد(، احکام يمقدار جز

جه، قول يکند، و در نتيل مير تبديتغ يدر احکام آن موضوع را به اصل اوّل ياصل اوّل

 د.يآيد ميگر پدين موضوع و موضوعات ديان ايل ميتفص

ح است که شواهد ارتکـاز ثبـات را کـه در    يصح يمستند قول اوّل، در فرض نقد:

ـ رش آن، ايم، و بنابر پذيريپذشد، نثبات گفته  يل پنجم و ششمِ اصل اوّليدل ن قـول  ي

ـ   يباطل خواهد شد. مستند قول دوم نيز در واقع قول به تفص  يل در مقابـل اصـل اوّل

 يثبات است؛ چرا که اصل اوّل يسازد؛ بلکه بازگشت آن به همان اصل اوّليثبات نم

ک موضـوع  ياحکام  يل معتبريکه دلن يرد، مگر ايپذيثبات را در همه موضوعات م

 ا از شمول آن خارج کند.ر

 ر حکميقرائن تغ

ـ  يفق يهمانگونه که پيش از اين بيان شد، اگر مبنا ، ثبـات باشـد، در   يه در اصـل اول

ـ نـد آ ير حکم باشد تا ببيبايست به دنبال تجميع قرائن تغدرجه اول مي ـ يا دلي بـر   يل

شـود  يم يبررسز يا نه. در واقع اگر قرائن ثبات نيمخالفت با اصل  اولي وجود دارد 

 ثبات است.  يد اصل اولييتأ يبرا

ر حکم يص تغيدر تشخ ياست که به نحو يانهير حکم، هر قريمقصود از قرائن تغ

، کـه بـر   قهرائن عهام  شوند: يم ميتقس ين قرائن به دو قسم کليدخالت داشته باشد. ا

ص بـه  از احکام، مانند احکام جهاد، داللت داشـته و اختصـا   يار بودن مجموعهيمتغ

 کند.ين داللت ميت معيک رواير حکم ي، که بر تغقرائن خاصت ندارد؛ و يک رواي

 

 الف: قرائن خاص

 شود: يم ميتقس لفظي غيرو  لفظيبه دو قسم  قرينة خاص
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 شود که:ير حکم ميت در تغياست که سبب داللت روا يلفظ، قرينه خاص لفظي

اهلل  ياکرم صل ينب يي نهه السالم در بارهياست، مانند سخن امام باقر عل نه  ا ي 

ذلک الوقـت   يعنه ف يو إنما نه»بر: يه و آله از خوردن گوشت االغ در جنگ خيعل

 ؛ «1ألنها کانت حمولة الناس

ـ « أَمَرَ»و« حَکَمَ»است، مانند الفاظ  ظهاهر ا يو  ظهـور در   يو مشتقات آنها که اول

ـ ي. البته ا2دارد ييظهور در حکم قضا يو دوم ييحکم وال ظهـور در   ين دو لفظ وقت

خاص دهند، مانند:  ييا قضاي ييک حکم والير بودن حکم دارند که گزارش از يمتغ

؛ «3الشـراک... إلى  مهروز للذرع يل واديس يه و آله فياهلل عل يرسول اهلل صل يقض»

إنمـا  »نـدارد، ماننـد:    ين داللتيالسالم خبر دهد، چنمعصوم عليهم يهياما اگر از رو

 «.4مانينات واألينکم بالبيب يأقض

ر بـودن  يتواند متغيت است که ميک روايي در باره يانکتهقرينة خاص غير لفظي 

ـ ن روايممکن اسـت در چنـد   ير لفظينه خاص غيحکم را اثبات کند. قر ت وجـود  ي

کند و از اين رو جزء قـرائن  يت به طور مستقل داللت ميداشته باشد، اما در هر روا

 رد.يگيعام قرار نم

 شوند:يمحسوب م ير لفظير از اقسام قرائن خاص غيقرائن ز 

                                                           
 .1، ح4عة، کتاب األطعمة و األشربة، بابيوسائل الشخ حر، يشعاملي، .  1
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 يت را مخالف ضـرور يک روايه، حکم ياگر فق ؛مخالفت حکم با مسلّمات فقهي. 1

اگر آن را معارض بـا    يتواند به آن حکم فتوا دهد. حتيد نمياجماع فقها دا يمذهب 

ـ ن حالت يافتا حجت نخواهد دانست. در ا يت را برايد آن روايگر ديادله راجحِ د ا ي

ـ ا قضـاوت  يت ين )مانند شأن والين ديير شأن تبيد آن را حمل بر صدور از غيبا ا ي

رسد راه يرو آورد. به نظر م يا به جمع تبرعيبداند و  يا آن را جعلي 1( کند،يشخص

ـ   ينه عاميکه قر ييژه در جايح داشته باشد، به ويگر ترجينخست نسبت به دو راه د

ـ يرا راه دوم، دليد کند، زيير معتبر ـ آن را تأ يو غ يولو ظن خواهـد و راه  يل خاص م

 ر معتبر است.يسوم، غ

هـاي احکـام اسـالم در قالـب     همه گـزاره  ؛. صدور حکم در قالب قضيه خارجيه2

ه يبـه شـکل قضـ    ياند. از اين رو اگر احراز شود که حکمه جعل شدهيقيحق يايقضا

از  2يکه برخـ  يه جعل شده است، قطعاً حکم اسالم نخواهد بود، مانند برداشتيخارج

ر يالحنطة و الشع يس الحکرة إالّ فيل»ه السالم دارند که فرمود: يسخن امام صادق عل

 رد. يد مورد توجه قرار گيالبته دو نکته با«.  3ب و السمنيو التمر و الزب

ه يز در قالب قضياند نت صادر گرديدهيکه از شأن وال ياز احکام ينکته اول: برخ

که به  يست که هر حکمين گونه نين کشورها. پس اياند، مانند قوانه جعل شدهيقيحق

ن گونه است که هـر  يد، حکم ثابت اسالم باشد، بلکه فقط اه باشيقيه حقيصورت قض

                                                           
 .728-726، إقتصادنا، صمحمد باقر ،. صدر 1

 .646، ص2ه، جية الفقيوال ي، دراسات فينعليحس ،ي. منتظر 2

 .114، ص13، اإلستبصار، جي. طوس 3
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 باشد.يه باشد، حکم ثابت اسالم نميه خارجيکه به شکل قض يحکم

وجود  يت، اصليک روايه بودن يه و خارجيقيه حقيان قضينکته دوم: در شک م 

بودن ه يقين که بالمالزمه حقين دييصدور حکم از شأن تب يندارد، مگر همان اصل اول

سـت،  يت حکم نياد شده کاشف از وضعينه ين قريکند. بنابر ايز اثبات ميت را نيروا

                                                                          بلکه مکشوف آن است.                                                                                                           

ـ يات ائمه معصـوم ياز روا يبرخ .. صدور حکم به شکل تقيه3 هم السـالم بـه   ين عل

ستند، اما ين يد حکمينداشته و مف ياز آنها اراده جد ياند. برخه صادر شدهيجهت تق

السـالم در  هستند. امام عليه يه اظهاريدارند و به اصطالح تق يگر اراده جديد يبرخ

ـ کـه آن حکـم را عمـل     ياران او در زمانيا يحفظ جان مخاطب  ين حالت برايا ا ي

ـ ان کرده است که حکـم متغ ير از حکم ثابت اسالم را بيغ يکنند، حکميبازگو م ر و ي

ـ   يد، مانند حکم امام صادق عليآيبه شمار م يتيموقع و  1يه السالم بـه داود بـن زرب

 .2نيقطيبن  يه السالم به علياظم علحکم امام ک

ـ  ين قريا .. قابل اجرا نبودن حکم در حکومت جهاني اسالم4 را کـه فقـط    ينـه حکم

ن يش فرض اي. پ3دانديم يتير و موقعيت اجرا در دوران گذار را دارد، حکم متغيقابل

اسـت و احکـام ثابـت     يآل اسالم حکومت جهـان دهين است که حکومت ايا ايادعا 

مواجه اسـت. از   ينه با اشکاالتين قريت اينيد قابل اجرا در آن باشد. اما قرياسالم با

                                                           
 .1از ابواب الوضوء، ح 32عة، کتاب الطهارة، باب يخ حر، وسائل الشي. ش 1
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ـ ، اگـر بـه دل  يحکم در حکومت جهـان  يت اجراين که عدم قابليجمله ا  يل انتفـا ي

ت در حکومـت سـلطان جـور، غلـط     يموضوع آن باشد، مانند حکم جواز قبول وال

اند، منوط به ه جعل شدهيقيه حقيت اسالم که در قالب قضخواهد بود؛ زيرا احکام ثاب

 ستند.يتحقق موضوعشان ن

ل يبه دل اسالم يفرض ادعاي قابل اجرا نبودن حکم در حکومت جهانپيشو اگر  

ـ   يت مطاف بيوجود مانع باشد، مانند محدود مقـام، در فـرض    ين کعبـه و محـل فعل

ـ ع در مطاف، بايسابقه مسلمانان مستط ياسالم و ازدحام ب يحکومت جهان د احـراز  ي

ـ برطرف کـردن ا  ييم که نه علم در آن دوران توانايکن ن مـانع را دارد، و نـه حکـم    ي

ن ين حکم بردارد، که احراز اين مانع را از سر راه ايتواند ايدر آن دوران م يحکومت

ح يصح ينه از حيث کبروين قريا ما امکان ندارد. پس گر چه ممکن است يامور برا

 ست. يد نيه مفيفق يباشد، اما برا

 ب: قرائن عام

بوده و  ر معتبريغباشد و ممکن است  معتبرل ينه عام ممکن است مستند به دليقر

ـ ياورد. در هر دو حالت، مدلول آن ممکن اسـت بـه   ير معتبر بيفقط ظن غ از دو  يک

ـ داللت کند که احکام ا تامن که به صورت يا يکير باشد: يصورت ز ن مجموعـه از  ي

ـ در ا ياصهل اوله  ن که داللت کنـد کـه   يگر ايهستند، و د يتير و موقعياحکام متغ ن ي

 ي عام متصور است:نهين چهار قسم قرير حکم است. بنا بر ايمجموعه از احکام، تغ

 ک مجموعه؛ير احکام يقرائن معتبر با داللت تام بر تغ .1

 ک مجموعه؛ير احکام يمعتبر با داللت تام بر تغ ريقرائن غ .2
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 ک مجموعه؛ ير در احکام يتغ يقرائن معتبر با داللت بر اصل اول .3

 ک مجموعه.ير در احکام يتغ ير معتبر داللت بر اصل اوليقرائن غ .4

ن است که دو قسـم اول بـا وجـود    يتفاوت داللت دو قسم اول با دو قسم آخر ا

ـ بـر ثبـات    يليخود متعارض هستند و اگر دلک حکم ثابت در مجموعه ي يحت ک ي

ـ که داللت دو قسم آخر ا يحکم وجود داشت، با آن معارض خواهد بود. در حال ن ي

ـ  يست و وجود حکم ثابت را به فرض وجود دليگونه ن کنـد و  يل بر ثبات، تحمـل م

 با آن ندارد. يتعارض

م و يآنهـا نـدار  ل خاص بر بطـالن  ياست که دل يرمعتبر، قرائنيمقصود از قرائن غ

گردد. از اين رو آن چه مسـتند  ل بر اعتبارشان برمييعدم اعتبارشان به نکته عدم دل

ر معتبـر بنـا بـر    ياند. قرائن غنگونه قرائن خارجياس و مانند آن است، از محل ايبه ق

ـ ع ظنون غيه در تجميفق يدارند. مثالً اگر مبنا ييکارا يمبان يبرخ ر معتبـر، اعتبـار   ي

او عدم  ياگر مبنا يد خواهند بود. ولينان برساند، مفيتراکم ظنون باشد و او را به اطم

ـ د به طور کامـل ا ير معتبر باشد، باياعتبار تراکم ظنون غ ن قـرائن را از دخالـت در   ي

 استنباط خارج کند.

ز نقـد و  يالذکر و نق آن با اقسام فوقين قرائن عام و تطبياز ا ياينک به بيان برخ

 :1پردازيمآنها مي يابيارز

که بر آن موضوع جعـل   ير بود، احکاميمتغ ياگر موضوع :. متغير بودن موضوع1

                                                           
 اتيردر رواياحکام ثابت و متغ يبازشناس يارهاياکبريان، حسنعلي: معرک: علي .1
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 ر خواهد بود.يز متغيشود نيم

ر احکـام  يتغ يه ثبوتيت توجير بودن موضوع، صالحيمتغ ينهيقر :يابينقد و ارز 

ـ ان ير را بير بودن احکام متغيمتغ ييتوان چرايم يعنير را دارد يمتغ ـ توج يکند، ول ه ي

ـ نياست و آن چه داخل در بحث ما است، قر يخارج از غرض اصول فقه يثبوت ت ي

تواند داشـته باشـد: حکـم در موضـوع     ينه دو معنا مين قرينه است. اين قريا ياثبات

ر يک موضوع متغير. مثالً اگر جنگ و صلح را يموضوع متغ ير، و حکم در بارهيمتغ

ـ بيل بن عمـرو در حد يه و آله با سهياهلل عل يامبر اکرم صليم، صلحِ ده ساله پيبدان ه ي

 يکه خشنود يامبر به رد نکردن صلحيحکم پ ير است، وليک حکم در موضوع متغي

دوم  ينه بـه معنـا  ين قرير است. ايموضوع متغ يک حکم در بارهيخدا در آن است 

(، چه به سم دومقرحکم را کند )يتغ ير معتبر است، چه به صورت داللت تام، ادعايغ

نه خـاص  ينه اگر با قرين قرياول ا ي(. در معناقسم چهارم) يصورت داللت اصل اول

ر خواهد بـود، نـه   ياز اقسام حکم در موضوع متغ ين صورت حکمياحراز شود، در ا

ـ (، امـا در ا ا سوميقسم اول ر، و لذا معتبر خواهد بود )يحکم در باره موضوع متغ ن ي

 ينه خاصينه عام. و اگر قريباشد نه به قرينه خاص ميمستند به قرصورت داللت آن 

ز ييتم يبرا يرا اصلي؛ ز(قسم دوم يا چهارم)د باشد يتواند مفيدر آن وجود نداشت، نم

ـ ق حکم در موضـوع متغ ين که فالن حکم از مصاديا ـ ر اسـت  ي  يا حکـم در بـاره  ي

 ر، وجود ندارد.يموضوع متغ

ـ است که بـه دل  يزين، چيد يعرض . عرضي بودن موضوع:2 ل اقتضـائات زمـان   ي

ن ياست که ذات د يزين چيد يآمد. در مقابل، ذاتين آمده است و اال نميامبر در ديپ

 آوردن آن را داشته باشد.  ياقتضا

ـ ت توجين گر چه صالحيشينه پيز مانند قرينه نين قريا :يابينقد و ارز  يه ثبـوت ي



 132            هص ل فق  هحكع_ ثعلت   دتغاه شه ه هاعت

 

آن داخل در محل بحث ما اسـت.   يت اثباتينيقرتنها  ير را دارد، ولير احکام متغيتغ

ن يباشد. در ا يا داللت اصل اولينه ممکن است به صورت داللت تام ين قريا يادعا

 ين؛ و حکم در باره عرضـ يد يک کرد: حکم در عرضيان دو معنا تفکيد ميز بايجا ن

ـ د يدر عرضـ  ياحراز شد که حکم ينه خاصين. اگر با قريد بـاره  ن اسـت، نـه در   ي

ن صورت، ي(، اما در اا سوميقسم اول ن صورت معتبر خواهد بود )ين، در ايد يعرض

در  ينه خاصـ ينه عام. و اگر قرينه خاص خواهد بود نه به قريداللت آن مستند به قر

ـ تم يبرا يرا اصلي(؛ زا چهارميقسم دوم د باشد )يتواند مفيآن وجود نداشت، نم ز يي

 يا حکـم در بـاره عرضـ   ين است يد يحکم در عرضق ين که فالن حکم از مصاديا

 ن، وجود ندارد.يد

ن معنا اسـت کـه آن امـر،    ين بديد يبرا يبودنِ امر يفرع . فرعي بودن موضوع:3

ـ ر بوده يخود برسد ناگز ين که به هدف اصليا ين براين است و ديد يهدف فرع ا ي

 ز بپردازد. يده است که به آن امر نيبهتر د

 يه ثبـوت يت توجيصالح ين حتيشينه پينه بر خالف دو قرين قريا :يابينقد و ارز

ک موضـوع بـه هـر    يبودن  يبه فرض فرع يرا حتيز ندارد؛ زير را نير احکام متغيتغ

ـ ا ين ادعايصادر کند. . بنا بر ا يده است که در باره آن حکمين صالح ديحال د ن ي

ـ يصح، ينه نه به شکل داللت تام و نه به شکل داللت اصل اوليقر قسهم  )باشـد يح نم

 (.دوم و چهارم

 يعـاد  ييتواند بـا توانـا  يآن چه انسان م :. در دسترس دانش بشر بودن موضوع4

ـ ن است. لذا سخنان پياز و انتظار بشر از ديد، خارج از نيخود از سامان آن برآ امبر ي

 .1ن استين ديدر آن موضوع خارج از شأن تبب

                                                           
ک موضوع که از طرح و نقـد آن  ين به کسب علم در يق کردن انسان توسط ديبر تشو ينه وجود دارد، مبتنين قريز از اين يگرير دي. تقر 1



 133            هص ل فق  هحكع_ ثعلت   دتغاه شه ه هاعت

 

 ياد شده از جهات متعددين در موضوع يعدم انتظار بشر از د اوالً نقد و ارزيابي:

ا بشـر همـه   يا بشر هر عصر، يامبر است، يا مراد، دانش انسان معاصر پيابهام دارد: آ

مـراد   يا دانش اتفاقيا همه مردم؟ آيا مراد فقط عالمان و نخبگان هستند، ياعصار؟ آ

ـ  يمراد است،  ينيقيا دانش ي؟ آيو اختالف يا اعم از اتفاقياست،   يا شامل دانـش ظن

امبر مراد باشد، مجـال  يزمان پ يهاهمه انسان ينيقيو  يشود؟ اگر دانش اتفاقيهم م

رش آن يگر مراد باشند، پذيالجمله وجود دارد، اما اگر احتماالت د ينه، فيصحت قر

 مشکل خواهد شد. 

ـ تظار عـدم دخالـت د  ا انين است، يا مراد، عدم انتظار دخالت ديآ ثانياً ن؟ عـدم  ي

ـ  ين را نيندارد، عدم لزوم دخالت د يلينکه دليانتظار، عالوه بر ا کنـد، و  يز اثبـات نم

 ست. ين يليچ دليانتظار عدم دخالت مستند به ه

ا عدم ضرورت ين است، ين، ضرورت عدم دخالت ديمراد از عدم دخالت د ثالثاً:

ـ امکان دخالت د يعنين، ين؟ عدم ضرورت دخالت ديدخالت د ن، کـه عـدم لـزوم    ي

 يليچ دليکند؛ و انتظار ضرورت عدم دخالت مستند به هيز اثبات نمين را نيدخالت د

نه چه به شکل داللت تام و چه به شکل داللت اصل ين قريا ين، ادعايست. بنا بر اين

 (.قسم دوم و چهارم)باشديح نمي، صحياول

گـر  يجامعه ممکـن اسـت بـا عـرف جامعـه د     ک يعرف  :. عرفي بودن موضوع5

متفـاوت متحـول    يهاک جامعه ممکن است در زمانين عرف يمتفاوت باشد. همچن

ـ باشد، احکام مربوط بـه آن موضـوع ن   يعرف ين اگر موضوعيشود. بنابر ا ـ ز متغي ر ي

ـ الفاظ و ارتکازات مؤثر در اسـتظهار ن  ين تحول عرف در معانيخواهد بود. همچن ز ي

 شود.يم مر حکيباعث تغ

                                                                                                                                        
 شود.يل اختصار صرف نظر ميبه دل
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ر يپذبه سه نوع امکان ينحوه دخالت عرف در شناخت حکم شرع :نقد و ارزيابي

 است:

الفـاظ و   يق تبادر معـان يات، از طريات و روايآ ي. دخالت عرف در فهم معان1 

 هستند؛ ينه لبّيکه به شکل قر يارتکازات

ـ . دخالت عرف در شناخت موضوع احکـام از طر 2  ق فهـم مفهـوم و مصـداق    ي

 وع؛موض

ي عقال بـر  ر مردوعهيره غيق سياز طر ي. دخالت عرف در شناخت حکم شرع3 

ره در ي)مانند سـ  يا بر حکم ظاهريازت( يت به حيره در مالکي)مانند س يحکم واقع

 عمل به خبر واحد(. 

در باب دخالت عرف در شناخت موضوع احکام از طريق مصداق موضوع بايـد  

ـ  گفت که تحول در مصداقِ  گـر مـوارد   يشـود. د يموضوع باعث تحول در حکـم نم

ـ مع»ر يتوان با تعبيدخالت عرف در شناخت موضوع احکام را نيز م ار بـودن فهـم   ي

ن است که همه افراد بشـر  ينه اين قريا يه براين توجيترقي، نقد کرد. دق«عرف زمانه

فهم خـود را  اند. پس اگر ما امروز ها مخاطبان قرآن و سنتها و مکاندر همه زمان

ن را يشـ يپ يهـا م و در عوض، ارتکازات زمـان يخود مجرد کن ياز ارتکازات زمانه

 م.يادهياند در زمان ما به ما برسانند، نفهمرا که آنان خواسته ياميم، پيدخالت ده

م. در يستيم نيما در همه خطابات قرآن و سنت، مخاطب مستق اوالً:د گفت ياما با 

 م است؛ يات فقط سؤال کننده مخاطب مستقيموجود در روا يهاسؤال و جواب

گر باشد، يمتفاوت با عصر د يزيچ ياگر بنا باشد مراد معصوم در هر عصر اً:يثان

ا خالف قانون يو  1ا محال استيک معنا است که يش از يمستلزم استعمال لفظ در ب

                                                           
 .36ة األصول، صيکفا ،، محمد کاظميخراسان.  1



 135            هص ل فق  هحكع_ ثعلت   دتغاه شه ه هاعت

 

ز يهم آن را جا ي، و البته برخ2زير جايث قانون وضع، غيا از حيو  1يمحاورات عرف

 ؛3داننديم

که  يشود، و تا زمانين ادعا باعث رمزآلود شدن سخن خدا و معصومان ميا :ثالثاً 

ژه در مـواردي کـه   يشود به ويک سخن نباشد، حمل بر رمز نميبر رمز بودن  يليدل

 شود. يک مکتوب به عنوان مدرک اقامه مي

 (.قسم دوم يا چهارم)باشديح نمينه صحين قريا يخالصه آن که ادعا

اگـر خـود   . تفويض و اعطاي اختيار صدور حکم به وسيله ديهن در يهک موضهوع:    6

ـ ک موضوع را به عهده شخص يي ن، صدور حکم در بارهيد گذاشـته   يتيا شخصـ ي

که در  يعت اسالم نباشد، احکاميع در شريتشر يار به او براياخت ين اعطايباشد و ا

ـ ت صادر شده است، ظهـور در حکـم متغ  يا شخصيباره آن موضوع از آن شخص  ر ي

گذارده  يه به عهده حاکم اسالمين مقدار جزييات، تعينمونه در روا يکند. برايدا ميپ

ن موضوع جعل کرده است، مانند يرا در باره ا ي؛ گر چه اسالم احکام ثابت4شده است

 ين که از هر انسانيها است نه امالک و اموال، و اانه بر اساس انسين جزيين که: تعيا

ـ احکـام در ا »گـر:  يشود. به عبـارت د يه گرفته ميو مالش جز ييبر اساس توانا ن ي

ـ  « ن موضوعياحکام در باره ا»رند، و يحتماً متغ« موضوع ثبـات   يمشمول اصـل اول

آن  در باره»ا ياست « در آن موضوع» ين که حکميشوند، و در فرض شک در ايم

ـ باشـد و   يض، لفظين تفويبر ا يل شرعيست گفته شود:  اگر دليد ني، بع«موضوع ا ي

ـ  ييباشد که در حد ارتکاز عقال يايل لبيدل ثبـات در آن   ياست، مقومات اصل اول

                                                           
 .155، ص1علم األصول، ج يبحوث ف ،، محمودي. هاشم 1

 .163، ص1بدائع األفکار، ج ،ب اهلليحبميرزا  ،ي. رشت 2

 .180، ص1علم األصول، جإلى  ، منهاج الوصوليني. امام خم 3

 .569، ص3، جي، الکافيني. کل 4
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ـ آيد مير پديتغ يشود، و بلکه مقومات اصل اوليشکسته م ـ د. و اگـر دل ي  يل شـرع ي

ن سه نـوع  ير از اياست. و اگر غ يباشد، فرض شک در آن منتف يض، عقل قطعيتفو

سـنده  يخواهد بود. به نظر نو يثبات هنوز در آن جار يباشد، مانند اجماع، اصل اول

قـرائن عـام اسـت و در مـورد      قسهم اول از « حکم در موضوع»نه در مورد ين قريا

ض بيان شـد از  يفول تيکه در نوع دل يلينيز با توجه به تفص« حکم در باره موضوع»

 خواهد بود. قسم سوم 
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  ته يُب الكالم في قاعدة اإللزام

 

 *رضا االستادي

 
 مقدمة

(، مررررن يهرررر 1372 – 1302إّن آيررررة اهلل احلرررراج مررررري ا ةتّررررا  العررررهيدي التليررررزي )
 ةقهاء العصر األخري، و صاحب ا ثار العلمّية القّيمة.

هرر، و ارذا  1326شريخ االسرنم، الرذي استعرهد عرام  يأبوه احلاج مرري ا حممرد علر
 السبب، اختار املرتجم له أن يلّقب بر)العهيدي(.

 أساتذته
 ىل حدود سّن الععرينيف تليز إ

 آية اهلل املري ا أبواحلسن أن)جي. – 1
 آية اهلل حاج مري ا حسن جمتهد تليزي. – 2
 آية اهلل سّيد أمحد خسروشاهي. – 3
 يف النج  
 آية اهلل منّ حممد كا م اخلراساين، صاحب كفاية األصول. – 4
 آية اهلل سيد حممد كا م اليزدي صاحب العروة الوثقى. – 5
 «.الضرر»آية اهلل شيخ العريعة االصفهاين، صاحب رسالة  – 6
 آية اهلل السيد أبواحلسن االصفهاين. – 7
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يف  يهر 1361هر و عرام  1323قضى آية اهلل العهيدي السنوات الواقعة بني عام 
 1347سرنوات قضرراها يف تليرز و هري الواقعرة برني عررام  4النجر  األشررف، باسرتثناء 

 هر. 1350هر و عام 
هرررر حيرررث  1361د حضرررر دروس االسررراتذة الرررذين ذكرنرررا أ ررراءهم، حررر  عرررام و قررر

رجررررآ إىل تليررررز و مكررررث ةيهررررا حرررر   ايررررة عمررررره، معررررتغنً بتقرررردق اخلرررردمات العلميررررة 
 والروحّية.

 مؤلّفاته املطبوعة:
 مكاسب العيخ االنصاري )قده(. يحاشية عل – 1

املدرسرني، و ابرآ عردة  و قد بقي هذا الكتات سرنوات مرورداً السرتفادة الفضرنء و
 ابعات.
 لقصفهاين )ره(.« وسيلة النجاة»كتات   يحاشية عل – 2
للعررريخ االنصررراري)ره(، و قرررد ابعرررت ضرررمن « العدالرررة»رسرررالة  يحاشرررية علررر – 3

 حاشية كتات املكاسب.
للعرررريخ األنصرررراري)ره( و قررررد ابعررررت منضررررمًة « التقيّررررة»رسررررالة  يحاشررررية علرررر – 4

 حلاشية املكاسب.
 هتذيب الكنم يف قاعدة اإللزام. – 5
 بضعة مسائل ةقهّية ... و  ري ذله. يأجوبة عل – 6

كفايرة األصرول، و رسرائل العريخ   يو ليت مؤلفات هذا العا  الكبري، كااشيته علر
االنصاري، و كتابه القضاء و العهادات، بل  يآ مؤلّفاته قد ابعرت، لتكرون مصردواً 

 الستفادة العلماء.
 إيضا  ⚫

هر، ترويف آيرة اهلل السريد أبواحلسرن األصرفهاين)ره( الرذي انتهرت إليره  1365يف عام 
 اجملتهدين للمرجعّية.املرجعية العاّمة للعيعة، و بعد وةاته تعّر  عدد من 

يف هذا الوقت، كان املرحروم آيرة اهلل العرهيدي يف تليرز، و قرد سرعى بعرا العلمراء 
إىل اختباره للتأكد من اجتهاده، و مرن أجرل ذلره ارحروا عليره مسرائل متعرددة بصرورة 

 استفتاء، و منها:
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كم، أرجرو مرن العهيدّي التليزّي! أدام اهلل بقراءكمرب بعرد السرنم علري . أيّها املوىل1
 ةضلكم أن عّنوا علّي ببيان حكم تعار  البّينات، بياناً استداللّياً تفصيلّياً.

بعررا مررا يتفرررّع إىل  . أرجررو مررن  رراحتكم بيرران حقيقررة قاعرردة اإللررزام و اإلشررارة2
 عليها و ألتمسكم لبسط الكنم يف املسألة.

لسردر و الكراةور يف . ما تقولون يف اعتبار عردم خرروج املراء عرن اإلارنق خبلرط ا3
 األّول و الثاين من أ سال املّيت و عدمه؟

 . ما الفرق بني اسم اجلنس و النكرة؟4
يف قولرره عليرره السررنم يف  يررارة علررّي بررن احلسررني)ع(: « ابررن». مررا الوجرره يف رةررآ 5

 ي؟ و قررد ذكررر يف كتررب الناررو أّن املنرراد«السررنم عليرره أيّهررا العررهيد و ابررن العررهيد»
 املضاةة ينصب مطلقاً. املفرد املعرةة

اعتبررار إذن اإلمررام عليرره السررنم يف صرررف جمهررول املالرره علرری  . مررا دليررل الفقهرراء6
 يف حال احلضور، مثّ اعتبار إذن الفقيه يف حال الغيبة؟

اللهررو يف أواخرررر سرررورة اجلمعرررة أّوالً و العكرررس  ى. مررا الوجررره يف تقرررّدم التجرررارة علررر7
 ثانياً؟
. مرررا الّرررذي ال جيرررو  بيعررره و شررررا ه ألجرررل النهررري عرررن ملكررره شررررعاً كمرررا يف روايرررة 8

 التا  يف أّول املكاسب؟
إحررررنف الوكيررررل و عرررردم  ررررويز  -قررررّدس اهلل أسرررررارهم-. مررررا الوجرررره يف  ررررويزهم 9

 حلفه، مآ عموم أدلّة الوكالة لكليهما؟
 حقيقة القر  و حقيقة الصلح؟ بّينوا رمحكم اهلل تؤجروا. . ما10
مرا هرو املعرروف مرن إحرنف املرّدعي ملرا ال يعلرم إالّ مرن قبلره،  ى. ما الدليل علر11

 «من أنكر. ىاملّدعي و اليمني عل ىالبّينة عل»مآ وجود النبوّي) (: 
 . سؤاٌل من علم الصرف.12
 واين الذهب و الفّضة؟عدم جوا  التوّضي يف أ ى. ما الدليل عل13
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اهلل العهيدي عن  يآ هذه األسالة، و كان أحد األجوبة عبارة  و قد أجات آية
عن رسالة )قاعدة اإللزام( الث تقّدم ذكرها، وهي مسبوقة برسالة حول نفس املوضوع 
للعنّمة املرحوم العيخ حممد جواد البن ي، و لكنها   تكن مطبوعة، و لكن يبدو 

ية منها كانت لدى املرحوم العهيدي، و قد استفاد منها عند كتابة أن نسخة خط
 رسالته.

و قد كتب العنّمة العهيدي رسالة قاعدة االلزام يف حدود اثين ععر يوماً، و قال يف 
هذا آخر ما تيّسر يل يف أجوبة تله األسالة، و لعمري إّن االمتاان »ختامها: 

و بالتقليد يليق، و باالقتداء به حقيق ... حّرر باالستفتاء نعم الطريق إىل تعيني من ه
 «.1366سنة 

عاماً، ابعت هذه اجملموعة يف  63ق(، أي قبل  1366و يف تله السنه نفسها )
صفاة من القطآ اجلي ، اباعة  ري أنيقة و يف التخصري لطباعة هذه الرسالة  116

 ابعة جديدة، وضعت نسخة الطبعة األوىل املذكورة عت تصرةنا.
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 بسم الل الرحمن الرحيم
سرررّيد األنبيررراء و املرسرررلني  ىاحلمرررد هلل رّت العررراملني و أةضرررل الصرررنة و السرررنم علررر

أوصيائه املعصومني سّيما ابن عّمه علرّي أمرري املرؤمنني و لعنرة  ىحمّمد خا  النبّيني و عل
 يوم الدين.إىل  أعدائهم أ عني من ا ن ىاهلل عل

عفررو ربّرره الغفررور الغريّن ةتّررا  بررن حمّمرردعلّي العررهيدّي إىل  أّمرا بعررد، ةيقررول العبررد الفقرري
حسررررابه: إّن هررررذه بلطفرررره اخلفررررّي و اجللررررّي يف يرررروم حعررررره و  التليررررزّي عاملهمررررا اهلل تعرررراىل

 ريها، أ رّن مرا سرالت عنهرا يف هرذه األيّرام  ىاملسألة اّلث س الت  عنها و عن مسائل أ خر 
الّرررث ابتلينرررا حنرررن و املسرررلمون  يعررراً مبصررريبة ةقرررد حّجرررة اإلسرررنم و املسرررلمني آيرررة اهلل يف 

االختبرررار  إالّ ألجرررل -قرررّدس سررررّه القّدوسررريّ -اإلصرررفهاينّ  العررراملني العّنمرررة األ سرررتاد املررروىل
واالمتاررررانرب و كيرررر  كرررران ةصررررّنفت رسررررالة يف إلررررزام كررررّل ذي ديررررن بأحكامرررره و  ّيتهررررا 

 أربعة ةصول و ختام. ىبرتهذيب الكنم يف قاعدة اإللزامرب و رتّبتها عل
 الفصل األّول

، و وجره داللتهرا، ]منها[العر  إىل  يف ذكر األخبار املتعّلقة باملسألة، و شر  ما حيتاج
 اديث:و هي عّدة أح

 الحديث األّول
يف مواريررث التهررذيبني عررن علررّي بررن احلسررن بررن الفّضررال  -قررّدس سرررّه-مررا رواه العرريخ 

عن سندّي بن حمّمد البزّا  عن عنء بن ر ين  عن حمّمد برن مسرلم عرن أيب جعفرر عليره 
أهرل كرّل ذي ديرن  مرا  ىجيو  عل»السنم قال: سألته عن األحكامرب قال عليه السنم: 

 1«يستاّلون.

                                                           

 «مبا يستاّلون.»و يف التهذيب:  4/148االستبصار  - 9/367. هتذيب األحكام 1
و قال العّنمرة البن رّي يف رسرالته « هذا احلديث موّثق.»و قال العّنمة اجمللسّي)ره( يف منذ األخيار: . 1

احلررديث عررن الصررّاة و إن كرران يقررول و حمررّل ابررن ةّضررال مررآ جنلترره املعروةررة الخيرررج »يف قاعرردة اإللررزام: 
 ما ذكر. ىبقمامة عبداهلل األةطح مآ األئّمة عل
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 یالظررراهر مرررن الررردين هرررو العرررريعة كررردين اإلسرررنم و ديرررن اليهرررود و النصرررار  أقهههول:
 ررري ذلرره مررن امللررل و األديررانرب ةررن يعررّم مررذهباً مررن املررذاهب املختلفررة مررن إىل  واجملرروس

 شريعة واحدة.
 یةرررردين  يررررآ ةرررررق املسررررلمني واحررررٌد و إن كانررررت مررررذاهبهم خمتلفررررةرب إالّ أّن مقتضرررر

بعررا األحاديررث ا تيررة عمومرره للمررذهب أيضرراً و ذلرره مررن جهررة تطبيقرره عليرره السررنم 
إلرررزام العررريعّي للسررريّنّ يف مرررورده  ىعلررر 1«َمرررن دان بررردين قررروم  لزمتررره أحكرررام هم.»قولررره: 
 مذهبه كما ستق  عليه إن شاء اهلل. یمبقتض
اً مرثنً أعرين شريا« يسرتاّلون»إّما مصدريّةرب و مفعرول «: ما يستاّلون»يف « ما»و 

 حمذوف أي استانام شيااً يف دينهم.
و إّمررا موصررولة، و عررت هررذا العررّق الثرراين احتمرراالنرب ألّن الضررمري اّررذوف العائررد 

 إليه يف الصلة:
إّما يكون مفعوارا بواسرطة براء السرببّية، و يكرون مفعوارا املتعّديرة إليره بنفسرها أعرين 

 و بواسطته شيااً يف دينهم.أيضاً حمذوةارب أي ما يستاّلون به « شيااً »
 و إّما يكون مفعواا املتعّدية إليه بنفسها أي ما يستاّلونه يف دينهم و حنلتهم.

« العررريء»االحتمرررال األّول، يكرررون املوصرررول كنايرررة عرررن احلكرررم، و يكرررون  ىو علررر
هرذا احلكرم   ىاملفعولّية ليستاّلون كنايرة عرن األةعرال املرتتّبرة علر ىاّذوف املنصوت عل

ة الطلقررررات الررررثنا يف جملررررس واحررررد مررررثنً الّررررث يسررررتاّلون هبررررا العاّمررررة املطّلقررررة كصرررراّ 
 لن واج بعد انقضاء العّدة.

االحتمال الثاين، يكون املوصول كناية عن املوضوع اّكروم عليره باحلّليّرة يف  ىو عل
مرذهباً دينهم كالطنق الثنا يف املثال ةقّ م يستاّلونه و يرون حّلّيته و صّاته دينراً و 

 ام.

                                                           

 . سيأيت يف احلديث الثاين.1
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إالّ أّن املتعرنّي  ىو هذه االحتماالت الثنثة و إن كان ال ةرق بينها من حيث املرؤدّ 
املوصرررولّيةرب ألّن احتمرررال املصررردريّة يف حرررّد نفسررره خرررنف  ىمنهرررا أّول االحتمرررالني علررر

 الظاهر ةن يصار إليه إاّل بقرينة مفقودة.
سرتلزامه عردم التطرابق برني السرؤال املوصرولّية ال ىاالحتمال الثاين علإىل  و ال يصار

واجلررواترب إذ الظرراهر مررن السررؤال أنّرره سررؤال عررن حكررم أحكررام أربررات امللررل و األديرران 
سرألته عرن أحكرام َمرن دان بردين مسرن األديران »من حيث النفوذ و اجلوا رب ةكأنّه قال: 
ات أن ةقضرّية لرزوم التطرابق برني السرؤال و اجلرو « الباالة، هل جيو  عليه و ينفرذ أم ال؟

االحتمررال األّول مررن احتمررايلَس املوصررولّيةرب  ىجييررب برروا  األحكررام، و هررو موقرروف علرر
كّل ذي دين أحكامهم اّلث يسرتاّلون هبرا علی   أنّه جيو »اجلوات حيناذ :  ةيكون معىن
 «األشياء.

و هرررل املرررراد مرررن االسرررتانل هرررو االسرررتانل مرررن حيرررث الترررديّن و االلترررزام قبرررال 
يررررث، و إن شررررات قلررررت قبررررال التعررررريآ، أي مررررا يسررررتاّلون تديّنرررره احلرمررررة مررررن هررررذا احل

 والتزامررره لكونررره مرررن ديرررنهم و أحكرررام شررررعهم ةررريعّم  يرررآ األحكرررام الكائنرررة ارررم حرررّ  
 التارنّية منهارب

أو االسررتانل مررن حيررث العمررل قبررال احلرمررة كررذله، أي أحكررامهم الّررث جيعلو ررا 
ل يف اجلملرررة و لرررو وضرررعاً حيرررث لوالهرررا ملرررا حسرررب ديرررنهم و حنلرررتهم حملّرررنً و جمرررّو اً لفعررر

جررا  هررذا الفعرررل ةيرره ةررن يعرررّم األحكررام الّرررث يسررتارمون هبررا و جيعلرررون سررببّيتها حلرمرررة 
خررنف الرردين احلررّق كمررا إذا كرران مررن ديررن قرروم  أّن الرضررعة  ىشرريء  علرريهم دينرراً اررم علرر

 الواحدة تنعر احلرمةرب
 ا لوجهني:ةيه يف حّد نفسه وجهان، لعّل ثانيهما أ هرمه

إىل  «أحكرررامهم أو ديررنهم و مرررا أشررربههما»أحرردمها، العررردول يف اجلرروات عرررن قولرره 
 ىخمّل باملقصرودرب خبنةره علر ]هو[األّول، بل  ىرب إذ ال وجه له عل«ما يستاّلون»قوله 

 .ىالثاين كما ال خيف
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أنّررره و ثانيهمرررا، عررردم منئمتررره لنحتمرررال األّول مرررن احتمرررايلَس املوصرررولّية الّرررذي مرررّر 
األّول مرررن احتمرررايلَس االسرررتانل مرررا هرررو ديرررنهم  ىمرررا يسرررتاّلون علررر املتعرررنّيرب ألّن معرررىن

أّول احتمايلَس املوصرولّية مرا جيعلونره دخرينً حلّليّرة شريء  آخرر،  ىومعتقدون حّقّيته، و عل
 ةتأّمل ةقّن ةيه إشكااًل.

األعررّم و هررل املررراد مررن االسررتانل يف احلررديث خصررو  االسررتانل الوضررعّي أو 
عنهرا باملوصرول هرو  : هل املرراد مرن األحكرام املكريّن ىمنه ومن التكليفّي؟ و بعبارة أ خر 

األحكررام املررؤثّرة أثررراً يرتتّررب عليرره حّليّررة شرريء  كصررّاة اررنق الررثنا املررؤثّرة أثررراً لبينونررة 
وسلب حّق الرزوج عرن املطّلقرة الّرذي يرتتّرب عليره حّلّيتهرا لرن واج، و صرّاة بيرآ اخلمرر 
املؤثّرة يف سلب حرّق املعررتي عرن الرثمن املرتتّرب عليره حّليّرة تصرّرف البرائآ ةيره، ةتردبّر، 

 أو يعّم األحكام التكليفّية احلّلّية الصرةة أيضاً؟
الظرراهر هررو األّول، و ذلرره ملناةرراة التعمرريم ملررا مررّر مررن تعررنّي أّول احتمررايلَس املوصررولّية 

 رب«ما»يف لفظة 
رب إذ مفررراده «جيرررو  عليررره»يف قولررره: « عليررره»التعبرررري عنررره برررر أنّررره يرررأىإىل  هرررذا مضررراةاً 
و إباحرة ةعرل تكليفراً لريس ةيره « يلرزم عليره و يقهرر عليره و مرا أشربههما»مساوق ملفاد 

 .اقتضاء هذا املعىن
رررن دينررره أّن الغصرررب موجرررب -يعرررّم مرررا إذا  صرررب شرررخٌص  ]ةقنّررره[و كيررر  كررران  مس

رررن-دابّرررَة شرررخص   -لضرررمان منررراةآ العرررني املغصررروبة دينررره أّن الغصرررب موجرررب حلّليّرررة  مس
مرررا هرررو صرررريح  ىمناةعهرررا للغاصرررب وعررردم ضرررمانه ارررا كمرررا هرررو مرررذهب أيب حنيفرررة علررر

ةرررقّن حكرررم الغصرررب يف ديرررن املغصررروت منررره سرررببّية حلّليّرررة املنررراةآ  -1صررراياة أيب واّلد
للغاصرب، ةيجرو  ذلره لرره عليرهرب لكرن يناةيره حكمرره عليره السرنم بضررمان أيب واّلد يف 

كرررون صررراحب البغرررل مرررن   ىالبغرررل لصررراحبه، و لرررو بنررراًء علررر ىكورة بكرررر صررراياته املرررذ 
                                                           

و االستبصررررررررار  5/290و الكررررررررايف  7/256و التهررررررررذيب  19/119و  25/391. راجررررررررآ الوسررررررررائل 1
3/134. 
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اإلمرام عليره السرنم  ىمقّلدة أيب حنيفة، كما لعّله يععر به قوله أليب واّلد بعَد نقل ةتو 
 ىةيكون خمّصصاً له بنراًء علر« جعفَر بن حمّمد عليهما السنمإىل  حّببتَ »بضمانه له: 

 أيضاً.ما ذكرنا من عموم الدين ةيه للمذهب 
إالّ أن ننررآ املناةرراة إّمررا بررأّن حكمرره عليرره السررنم بالضررمان إّثررا هررو احلكررم بررالعنوان 

 األّويّل، ةن ينايف كون احلكم بعنوان اإللزام عدم الضمان.
تقررردير تسرررليم كونررره مرررن العاّمرررة   يعلرررم أنّررره حنفرررّيرب علررری  أو برررأّن صررراحب البغرررل

 .الحتمال كونه من أهل سائر املذاهب األربعة
مثّ إّن املراد من جوا  احلكم الّرذي يسرتاّلون بره األشرياء و يرتّبرون عليره حّلّيتهرا هرو 
اجلرروا  الوضررعّي أي النفرروذ و تررأثريه ذا  األثررر الّررذي ألجلرره يرتّبررون عليرره حّليّررة عررني مررن 
 األعيان بلااو ةعل من األةعال املتعّلقة هبا و إن كان ال يؤثّر ةيه حسب الدين احلّق.

 مور:بقي أُ 
رب ةيكررون مفرراد احلررديث مثررل مفرراد «جيررو »متعلّررق بررر« ىعلرر»إنّرره ال ريررب يف أّن  األّول:

قرّدم « جرائز»تعّلق اجلاّر ةيره برر ىبناًء عل 1،«أنفسهم جائز ىإقرار العقنء عل»حديث 
عليرره إلةررادة احلصررر، كمررا هررو أحررد االحتمررالني ةيررهرب بررل كرران نيررل إليرره سررّيدنا العنّمررة 

يف جملس الردرس، وكنّرا ال نرتضريه منره   -قّدس سرّه العري -اإلصفهايّن  األ ستاد املوىل
 كما حّققناه يف بعا  برنا الفقهّية.

املترررديّن بررره أو لررره  ىطلقررراً مرررن حيرررث كونررره علرررم« مرررا يسرررتاّلون»هرررذا يكرررون  یةعلررر
مقيّررداً خبصررو  مررا عليرره بنفسرره أو بلارراو أثررر يرتتّررب عليرره بررن واسررطة أو « اجلررائز»و

التقرديرين  ىكان ذا  األثر املتوّسط واحرداً أو متعرّدداً، و علر  ]سواء[بواسطة أثر آخر، 
 كان له أو عليه.  ]سواء[

                                                           

 .23/184. الوسائل 1
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أثررر ثابررت ملررا يسررتاّلون مررن ا ثررار الّررث  جرروا  ترتيررب كررلّ  ىةيرردّل احلررديث هنررا علرر
اّلذي عرةتهرب كمرا أّن حرديث اإلقررار بنراًء  املستاّل املتديّن به مطلقاً باملعىن ىتكون عل

 ىنفرروذ اإلقرررار مطلقرراً و لررو كرران لنفسرره أو كرران علرر ىاالحتمررال املررذكور يرردّل علرر ىعلرر
لرو كران بواسرطة أمرر  املقرّر و ىخصرو  األثرر الّرذي يكرون علرإىل   ريه، لكن بالقيراس

ثبوهتررا و إمضررائها إالّ  ىآخررر يكررون لررهرب و أّمررا األحكررام الّررث تكررون لرره ةررن داللررة لرره علرر
 بلااو آثارها اّلث تكون عليه.

يعرّم  -مرن جيرو  لره و جيرو  عليره مطلقراً إىل  و إن كان بالقيراس-إّن احلديث  الثاني:
مرررن  ىو التضرررييق علررر ]لررره[ملرررن جيرررو  املسرررلم و الكررراةر، إالّ أّن وروَده يف مقرررام التوسرررعة 

 اختصا  األّول باملسلم و الثاين بالكاةر. ىجيو  عليه قرينٌة قطعّية عل
هررذا ةيمررا إذا كرران مررن جيررو  لرره و مررن جيررو  عليرره خمتلفررني يف العررريعة و امللّررة، و أّمررا 
إذا كرررران كررررّل واحررررد منهمررررا مسررررلماً و كرررران االخررررتنف بينهمررررا يف املررررذهب، ةالظرررراهر 

 ىاملرررراد مرررن األّول باإلمرررامّي و مرررن الثررراين بغرررريه مرررن ةسررررق املسرررلمني بنررراًء علررراختصرررا  
 عموم الدين يف احلديث للمذهب أيضاً كما هو احلّق ملا مّر و يأيت.

ةن يعّم احلديث صورة تديّن كّل منهما بغري دين اإلسنم و صرورة كرون كرّل منهمرا 
دينرره و بررالعكس، وكررذا لرريس  ىمبقتضرر مسررلماً  ررري إمررامّيرب ةلرريس لليهررود إلررزام النصررراينّ 

 ألهل كّل مذهب من املذاهب األربعة للعاّمة إلزام أهل املذهب ا خر مبا تديّنوا به.
اعتبررار كررون مررن جيررو  عليرره أحكررام  -بررل ال ينبغرري العررّه ةيرره-إّن الظرراهر  الثالههث:

ا استبصررر دينرره حررني اإللررزامرب ةررن يعررّم الكرراةر إذا أسررلم و املخررال  إذ ىدينرره باقيرراً علرر
 إليه. يإانق احلديث من هذه اجلهة ممّا ال يصغ ىقبلهرب ودعو 

احلديث إنّه جيو  و ينفذ من أهل كرّل مرذهب  یةتاّصل من  يآ ما ذكرنا أّن معن
أهل كّل مذهب باارل كرّل حكرم اسرتاّلوا بره شريااً و جعلروه يف ديرنهم سربباً  ىحّق عل

 حلّلّية شيء .
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العررراّم اجلررراري يف  يرررآ أبررروات الفقررره مرررن احلرررديث  اسرررتفادة هرررذا املعرررىن إن قلهههت:
و هررو  رري معلررومرب ألّن الصرردوق « مرا يسررتاّلون»كرون املوجررود ةيرره   ىاملرذكور مبنيّررة علرر

مرررررا »، و املوجرررررود ةيررررره يف املرررررنت 1اليمرررررني مرررررن الفقيررررره ذكرررررره يف كترررررات -عليررررره الرمحرررررة-
، و عليرررره عنمررررة النسررررخة البرررردل «مررررا يسررررتاّلون»و يف خررررارج السررررطر « يسررررتالفون
ل( ةمرررررررن اّتمرررررررل أن يكرررررررون اللفررررررر  الصرررررررادر عرررررررن اإلمرررررررام عليررررررره السرررررررنم هكرررررررذا) 

 ةايناذ خيتّص اجلوا  باألحكام القضائّية باليمني.« يستالفون»
وحرردة احلررديثني و أّن الصررادر منرره عليرره  ىب اإل ررال بنرراًء علررهررذا إّثررا يوجرر قلههت:

السرررنم أحرررد اللفظرررني إّمرررا هرررذا و إّمرررا ذا رب و ال وجررره ارررذا إالّ أحرررد أمررررين: أحررردمها، 
اّعررراد السرررائل و اّعررراد صرررورة السرررؤالرب و ا خرررر، النسرررخة البررردل يف نسرررخة مرررن نسرررخ 

 الفقيهرب و ال يصلاان لذله.
يسأل شخص واحد عرن أمررين بصرورة واحردة و تعبرري واحرد أّما األّول، ةلجوا  أن 

 اخلاّ  يف سؤال و العاّم يف ا خر. قد أ ريد منه املعىن
مررا »أّن ذكررر  -قررّدس سرررّه-و أّمررا الثرراين، ةررقّن األقرررت كمررا ذكررره بعررا األعررنم 

بعنمررة النسررخة البرردل مررآ ذكررر احلررديث يف كتررات األنرران نرراال  مررن بعررا « يسررتاّلون
وحدة احلديث لوحدة السائل و صورة السؤال بتوّهم سرببّيتها  ىبناًء منه عل املصّااني

 كونه من املصّاح:  ىاارب و العاهد عل
أّواًل: خلررّو بعررا النسررخ املصررّااة املوجررودة عنرردي مررن ذلرره مررآ كثرررة مررا ةيرره مررن 

 النسخة البدل، ةتأّمل.

                                                           

و قررال التقررّي اجمللسررّي)ره( يف شرررحه: « لفون.كررّل َديِّررن مبررا يسررتا  ىجيررو  علرر»و ةيرره:  3/375. الفقيرره 1
راجرررآ روضرررة املّتقرررني « ويف التهرررذيب خبرررّط العررريخ نمبرررا يسرررتاّلونن و يف كثرررري مرررن النسرررخ كمرررا يف املرررنت.»
8/65. 
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كانرت النسرخة البردل   رب إذ لرو1و ثانياً: ذكره يف الفقيه و التهذيب يف كترات األنران
يف كتات العنء أو حمّمرد برن مسرلم لَبعرد منهمرا ذكرره يف ذلره البرات مرآ كرون األصرل 

 ، لعدم ربطه به حيناذ إالّ بتكّل .«يستاّلون»
اخررتنف صررورة السررؤال يف احلررديثني يف التهررذيبرب ألّن صررورته إىل  هررذا كلّرره مضرراةاً 

سرررررررألته عرررررررن األحكرررررررام) آ » هكرررررررذا:« يسرررررررتاّلون»يف مرررررررا رواه يف املواريرررررررث بلفررررررر  
 ةتأّمل.« ) آ احلاكم(2سألته عن احلّكام»، ويف ما رواه يف األنان هكذا: «احلكم(

إّن احلررررديث املررررذكور جيررررري يف املقررررام لررررو كرررران يف مقررررام إنعرررراء احلكررررم  إن قلههههت:
 العرعّي وهو ممنوع، و إّثا هو إخبار عن جوا  شرائعهم عندهم.

بنارررو اجلرررزم بررره يف كترررات  -قرررّدس سررررّه-هرررذا و إن ذكرررره صررراحب اجلرررواهر  قلهههت:
وأّمرا »بعد ما يقرت مرن صرفاة حيرث قرال:  القضاء يف مباث لزوم احلل  باهلل تعاىل

صايح حمّمد بن مسلم عن أحدمها عليهما السنم قال: نسألته عن األحكرام، ةقرال: 
 ىخ: نما يستاّلون بهن وعلركّل ذي دين ما يستالفون.ن و عن بعا النس  ىجيو  عل

التقررررديرين ةهررررو إخبررررار عررررن شرررررائعهم، ال أّن املررررراد جرررروا  احللرررر  بغررررري اهلل كرررري ينررررايف 
 .یانته 3«النصو  السابقة.
رب ألنّرررره مررررآ مناةاترررره و يفررررة اإلمررررام عليرررره السررررنم، ال ينئررررم كلمررررة ىإالّ أنّرررره كمررررا تررررر 

قاعرردة اإللررزام يف كتررات  ىرب هررذا مررآ أّن مررا ذكررره هنررا منرراقا السررتدالله برره علرر«عليرره»
 الطنق كما يأيت نقله.

 و باجلملة ال وقآ اذا اإليراد.
 

                                                           

 .8/385و التهذيب  3/375. الفقيه 1
ةياتمرررل كرررون احلّكرررام يف بعرررا  7/256و  8/385راجرررآ «. األحكرررام». يف التهرررذيب يف املوضرررعني: 2

 «.ةتأّمل»النسخ تصاي  األحكام، و لعّل املؤّل  أشار إليه بقوله 
 .40/229. اجلواهر 3
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 الحديث الثاني
مررررا رواه الصرررردوق يف معرررراين األخبررررار عررررن احلسررررن بررررن أمحررررد املررررالكّي عررررن عبررررداهلل بررررن 

إّن يل ابررن أ   ّوجترره ابنررث و هررو يعرررت »قررال: قلررت  للرضررا عليرره السررنم:  1ارراووس
إن كرران مررن إخوانرره ةررن شرريء »ةقررال عليرره السررنم: « اخلمررر و يكثررر ذكررر الطررنق.

قرد روي عرن »قرال: قلرت: « الفرراَق. عليه، و إن كان مرن هرؤالء ةأَبسْنهرا منرهرب ةقنّره َعرىَن 
يّاكم و املطّلقات ثنثراً يف جملرس واحرد ةقّ را ذوات أيب عبداهلل عليه السنم إنّه قال: نإ

ذلرره مررن إخرروانكم، ال مررن هررؤالءرب إنّرره َمررن دان برردين »ةقررال عليرره السررنم: « أ واج.ن
 2«قوم  لزمته أحكام هم.

ةأَبسْنهررا مررن بررات اإلةعررال، ةعررل أمررر مررن اإلبانررة كأقمهررا مررن اإلقامررةرب و املررراد  بيههان:
مرا روي عرن الصرادق عليره السرنم -ال بقرينرة ذكرره الطرنق يف السرؤ  ]ذكرر[من إكثرار 

هررو الطررنق الررثنا يف جملررس واحررد، و مررن  -إيّرراكم واملطّلقررات ثنثرراً يف جملررس واحررد
جوابرره عليرره السررنم بأنّرره ال شرريء عليرره إن كرران مررن اإلمررامّي يعلررم أنّرره مررن الّررق ثنثرراً 

 الواحد ةيه.مرسلةرب ال أنّه اّلق ثنا مرّات بتكرار الصيغة ضرورة وقوع 
و يف نكرررا  الفقيررره يف برررات مرررا حيرررّل مرررن النسررراء روي حرررديثاً عرررن أيب عبرررداهلل عليررره 

إّن انقكرم الرثنا ال حيرّل لغرريكم، »السنم و قرال: يف خرل آخرر قرال عليره السرنم: 
و قرررال عليررره « و انقهرررم حيرررّل لكرررمرب ألّنكرررم ال تررررون الرررثنا شررريااً و هرررم يوجبو رررا.

 3«بدين قوم لزمته أحكام هم. من كان يدين»السنم: 

                                                           

 جمهول.« عبداهلل بن ااووس. »1
 .263. معاين األخبار: 2
 .3/406. الفقيه 3
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يف االستبصرررار بعرررد أن ذكرررر روايرررة عرررن أيب عبرررداهلل عليررره  -قرررّدس سررررّه-و العررريخ 
إّن كررررّل قرررروم يرررردين برررردين قرررروم لزمترررره »السررررنم قررررال: و روي أنّرررره عليرررره السررررنم قررررال: 

 1«أحكام هم.
إرسررال هررذه اجلملررة عررن الصررادق عليرره السررنم، ال عررن  -قررّدس سررّرمها-و  اهرمهررا 

ضرررا عليررره السرررنمرب ةقنّررره بعيرررد عرررن مسررراق عبارهتمرررا جرررّداً ةيكرررون مرويّرررة عرررن كليهمرررا الر 
 عليهما السنم.

هرو اإلخبرار « لزمتره أحكرام هم»و كي  كان وجه الداللة ةقنّه ليس املراد من قولره: 
بررالفتح لرره بالكسررر،  یاملتررديّن هبررا التزامرراً أو عمررنً لررزوم املقتضرر ىعررن لررزوم األحكررام علرر

أّن تررديّن شررخص برردين يقتضرري التزامرره أو عملرره بأحكامررهرب ضرررورة  املعررىنحيررث يكررون 
أنّره مرن توضريح الواضرح، لريس مرن و يفرة اإلمرام عليره السرنم املنصروت إىل  أنّه مضراةاً 

 لبيان األحكام.
و كرررذا لررريس املرررراد منررره اإلخبرررار عنررره يف مقرررام إنعررراء وجررروت الترررزامهم باجلاحنرررة أو 

أّن مرررن دان بررردين قررروم جيرررب عليررره  يرررث يكرررون املعرررىنعملهرررم باجلارحرررة بأحكرررامهم، ح
شرررررعاً أن يلتررررزم أو يعمررررل بأحكررررامهمرب إذ مررررآ بطررررنن ذلرررره الرررردين و نسررررخه و كررررون 

 خنف الواقآ، كي  نكن إجيات ذله عليه؟ و هل هو إالّ التناقا؟ ىأحكامه عل
بطررور  و إّثررا املررراد منرره اإلخبررار عنرره يف مقررام إنعرراء جرروا  إلررزام الغررري لرره بأحكررامهم

و إرادة امللرزوم و السربب  -و هو لزوم األحكام عليره-الكناية و ذكر الن م و املسبَّب 
 وهو اإللزام.

املرورد و هرو ارنق الرثنا يف جملرس واحرد الصرادر  ىو من تطبيق هرذه اجلملرة علر
عرررن  رررري اإلمرررامّي املترررديّن بصرررّاته و سرررببّيته للبينونرررة املخرررال  لإلمرررامي املرررأمور بقبانرررة 

ّلقررة كررذله عنرره يف املررذهب و املّتاررد معرره يف اإلسررنم، يعلررم أّن املررراد بالرردين ةيهررا املط

                                                           

 «إّن كّل قوم دانوا بدين يلزمهم حكم ه.»و ةيه:  4/189. االستبصار 1
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عمومرره لرره يف احلررديث األّول أيضرراً كمررا أشرررنا  ىيعررّم املررذهب أيضررارب ةيكررون قرينررة علرر
 إليهرب للقطآ باّعاد املراد به يف أخبار املقام.

أهرل ديررن و برني مررن دان كمرا يعلرم منرره أيضراً أن لريس املررراد بره بيران االشرررتا  برني 
بدينهم يف األحكام العرعّية اجملعولة يف حّقهرم و بالقيراس إلريهم مرن أخرذ اجلزيرة وعردم 

اخلرنف يف الثراين، كري يكرون املقصرود مررن  ىجروا  نكرا  االمررأة احلربيّرة و الكتابيّرة علر
ن هررذا الكررنم بيرران أّن األحكررام الّررث موضرروعها يف شرررعنا أهررل األديرران عاّمررة لكررّل مرر
 تديّن هبا ولو وجد بعد تعريآ هذه األحكام و ال خيتّص باملوجودين يف  من التعريآ.

و كير  كرران ةراحلكم يف هررذا احلررديث مطلرق يعررّم مرا يسررتارمون برره شريااً كمررا يعررّم 
 ىمررا يسررتاّلون بررهرب و التخررال  يف النفرري و اإلثبررات الّررذي هررو شررر  حلمررل املطلررق علرر

ةيعمل بقانقه ةيلزم من بني ا ثرار مبرا يكرون عليره أيضراً املقّيد و تقييده به منت   هنا، 
 لو كان اا أثر كذله.

 ىإالّ أن يقررال: إّن احلررديث األّول مررن جهررة وروده يف مقررام التاديررد، لرره داللررة علرر
 املفهوم املنايف إلانق هذا احلديث ةيقّيد به، ةاةهم.

ديث األّول، ةنحرررر  و أّمررررا الكررررنم ةيرررره مررررن سررررائر اجلهررررات ةرررريعلم ممّررررا مررررّر يف احلرررر
 وتأّمل.

 الحديث الثالث
ما رواه يف التهذيبني بقسناده عن احلسن بن حمّمد برن  اعرة عرن عبرداهلل برن َجَبلرة عرن 
 رري واحرد مررن أصراات علرّي عررن علرّي برن أيب محررزة أنّره سرأل أبررا احلسرن عليره السررنم 

ألزسمرروهم مررن ذلرره » ررري السررّنة أيتزّوجهررا الرجرل؟ ةقررال عليرره السررنم:  ىعرن املطّلقررة علرر
 1«ما ألَزموه أنفسهم و تزّوجوهّن ةن بأس بذله.

                                                           

 .3/292و االستبصار  8/121. التهذيب 1
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و روي أيضاً يف التهرذيبني يف املواريرث عرن احلسرن برن حمّمرد برن  اعرة عرن عبرداهلل 
بررن َجَبلررة عررن أصرراات علررّي و ال أعلررم سررليمان إالّ أخررلين برره و علررّي بررن عبررداهلل بررن 

ألزسمرروهم مبررا »حلسررن عليرره السررنم قررال: سررليمان أيضرراً عررن علررّي بررن أيب محررزة عررن أيب ا
 1«ألزموا به أنفسهم.

و مرررآ عمرررل األصررراات ال يضرررّر ضرررع  السرررند مرررن جهرررة ابرررن أيب محرررزة البطرررائيّن 
 الواقفّي امللعون الوارد يف حّقه من الذّم و اللعن ما ورد.

مرن » ]قولره[مواةرق ملضرمون « -آخره یإل-ألزموهم »و مضمون قوله عليه السنم 
 «.-آخره  یإل-دان 

 نعم بينهما ةرق من وجهني:
أحررردمها، اختصررررا  امللررررزسم بالكسرررر ةيرررره باإلمررررامّي، و عمومررره يف احلررررديث السررررابق 

 لسائر املسلمني و لو ةيما كان امللزم بالفتح من  ري أهل اإلسنم.
ري العاّمة مرن أربرات املرذاهب و ثانيهما، عموم من جيو  عليه يف احلديث السابق لغ

واألديان أيضاً، و اختصاصه ةيه بالعاّمةرب و لكنّره بعرد وجرود األولويّرة و كفايرة احلرديث 
 السابق يف التعميم  ري مضّر.

و أّمررا الفرررق بينرره و بررني احلررديث األّول ةبررالعموم مررن وجرره، الختصررا  احلكررم ةيرره 
عليه لغري العاّمة أيضراً، و هنرا برالعكس، مبا يستاّلون و عموم امللَزم بالفتح و من جيو  

 ةاةهم.

 الحديث الرابع
عرررن اايرررثم برررن أيب مسرررروق عرررن  يمرررا رواه يف التهرررذيبني عرررن أمحرررد برررن حمّمرررد برررن عيسررر

بعررا أصرراابه قررال: ذ كررر عنررد الرضررا عليرره السررنم بعررا العلرروّيني ممّررن كرران ينّقصررهرب 
جعلرت ةردا  و كير  و هري » قلرت:« احلررام. ىأما إنّه مقيم علر»ةقال عليه السنم: 

                                                           

 .4/148و االستبصار  9/367تهذيب . ال1
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اّلقهرررا »قررال: « كيرر  اّلقهرررا؟»قلررت: « ألنّرره اّلقهرررا.»قررال عليررره السررنم: « امرأترره؟
 1«وذله دينه، ةار مت عليه.

أي جيعلررره ناقصررراً عرررن مرتبتررره، أعرررين مرتبرررة اإلمامرررة، أي ال يقررررول « ينّقصررره»قولررره: 
 الظاهر. ىالرضا عليه السنم علإىل  بقمامته، والضمري راجآ

القاعررردة صررررحياً إالّ أنّررره مطررروّي  ىالداللرررة أنّررره و إن   يرررذكر ةيررره مرررا يررردّل علررروجررره 
وكرّل »مطويّة أعين قوله:  ىلكل  ىرب ةقنّه صغر «و ذله دينه»بقرينة قوله عليه السنم: 

يعرين: إّن ذلره الّرذي اّلقهرا بره و إن كران ةاسرداً حسرب « ذيه أحكامره ىدين يلزم عل
الرررزوج الّرررذي أوجرررب تعّجرررب  ىيرررؤثّر يف البينونرررة و احلرمرررة علررراحلكرررم الرررواقعّي األّويّل ال 

حيرث إنّرره  عرم مررن قولرره « كير  اّلقهررا؟»قررال  حررّ  « ألنّرره اّلقهرا»السرائل مررن قولره: 
الطررنق الصررايح الررواقعّيرب إالّ أّن صررّاة هررذا الفاسررد دينرره الّررذي تررديّن برره، « اّلقهررا»

أحكامرره الّررث منهررا حرمتهررا انقرره  ىوكررّل ديررن لزمررت أحكامرره مررن دان بررهرب ةلزمررت علرر
 احلرام. ىعليه ةارمت عليهرب ةققامته عليها إقامة عل

 املذهب. ىإانق الدين عل ىو يف هذا احلديث أيضاً داللة عل

 الحديث الخامس
عررن أمحررد بررن حمّمررد عررن جعفررر بررن  ىمررا رواه يف التهررذيبني بقسررناده عررن حمّمررد بررن عيسرر

سألت أبا احلسن الرضا عليه السنم عرن ترزوية حمّمد بن عبداهلل الطلّي عن أبيه قال: 
إّن انقكررم الررثنا ال حيررّل لغررريكم، و انقهررم حيررّل لكررم، »املطّلقررات ثنثررارب ةقررال: 

 2«ألّنكم ال ترون الثنا شيااً، و هم يوجبو ا.

                                                           

 .یرب و احلديث مرسل كما تر 3/291و االستبصار  8/120. التهذيب 1
رب االستبصررررررار «و هررررررم يوجبو ررررررا»و ليسررررررت يف املوضررررررآ الثرررررراين  لررررررة:  8/27و  8/122. التهررررررذيب 2
 و احلديث جمهول. 3/293



 159             ته يب الكالم في قاعدة اإللزام

 

مرسررررنً عررررن « -آخررررره یإلرررر-إّن انقكررررم »و قررررد تقررررّدم يف روايررررة الصرررردوق قولرررره: 
 1لفقيه يف بات ما أحّله اهلل من النساء.الصادق عليه السنم يف ا

أي يثبتو را « و هرم يوجبو را» وجه الداللة يف هذا كمرا يف سرابقهرب حيرث إّن قولره:
و كرررّل مرررن يوجرررب شررريااً »مطويّرررة أعرررين هبرررا قولررره:  يلكرررل  يويترررديّنون بصرررّاتها، صرررغر 
، ةطنقهرررم الرررثنا يرتتّرررب عليررره أحكامررره الّرررث منهرررا حرررّل «ويترررديّن بررره لزمتررره أحكامررره
 املطّلقة به لغري الزوجرب هذا.

اإلمررررامّيني إىل  و لعلّررره قرررد يتررروّهم مرررن عمررروم العلّررررة يف هرررذا احلرررديث تسررررية احلكرررم
ًن، و ةسررراده ألجرررل اخرررتنةهم يف االجتهررراد أو املتخررالفني يف صرررّاة عقرررد أو إيقررراع مرررث

التقليدرب ةللقائل بالفساد إلزام القائرل بالصرّاة بلوا مهرا و أحكامهرا كقلزامره هبرا إذا كران 
أّن الصرايح عنرد شرخص اجتهراداً أو تقليرداً  ىالقائل هبا  ري إمرامّي، ةيكرون دلرينً علر

آثرار الصرايح الرواقعّي و لرو  يرّتب عليه شخص آخر خمرال  لره يف االجتهراد و التقليرد 
 كان بااًن عنده.

املوضرروعّية و السررببّية يف مفرراد أدلّررة حّجيّررة األمررارات، أو بنرراًء  ىلكررن هررذا بنرراًء علرر
 استتباعها جلعل األحكام املماثلة ملؤّدياهتا أو ألحكام مؤّدياهتا. ىعل

اسرتتباعها ملرا  أّن مفادهرا جعرل احلّجيّرة و العرذر و التنجيرز مرن دون ىو أّما بناًء عل
 ذكر كما هو احلّق اّّقق يف حمّله مبا ال مزيد عليه ةن.

 ذله ةروع كثرية و يسهل األمر ةيما صعب هو ةيه. ىو يتفرّع عل
أّن « -آخرررره یإلررر-ألّنكرررم ال تررررون الرررثنا شررريااً »و باجلملرررة املسرررتفاد مرررن قولررره: 

 مؤثّراً ذلره األثرر وعردم اعتقاده صايااً  ىشيء و عدمه عل ىاملدار يف ترّتب األثر عل
اعتقرراده ذلرره، مررن دون دخالررة ةيرره لكررون املعتقررد مررن أهررل املررذهب البااررل أو احلررّق، 

 ةيعّم اجلميآ، ومقتضاه ما ذكرناه.
                                                           

 اهلل عرّز و جرّل مرن النكرا  و مرا ما أحلّ »يف بات  3/406. تقّدم يف ذيل احلديث الثاينرب راجآ الفقيه 1
 «.حرم منه
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و لعرررررّل عررررردم قرررررول األصررررراات برررررذله إّمرررررا لعررررردم تفطّرررررنهم ارررررذه النكترررررة، و إّمرررررا 
لروايررة و  ريهررا مررن السررتبعادهم ذلرره، لكنّرره ترروّهم ةاسررد نعررأ مررن العجلررة، ألّن هررذه ا

امللررزسم بالكسررر، كررذله وردت يف  ىروايررات البررات كمررا أّ ررا وردت يف مقررام التوسررعة علرر
 امللَزم بالفتح. ىمقام التضييق والتعديد عل

و مررن الواضررح أّن اإلمررامّي و االثررين ععرررّي ال يناسرربه التعررديد و التضررييقرب و هررذا 
الفررررر  إىل  حكررررم اإللررررزام -رضرررري اهلل عررررنهم-هررررو السررررّر يف عرررردم تسرررررية األصرررراات 

 املتقّدم.

 الحديث السادس
عن إبراهيم بن حمّمرد اامردايّن قرال:   ىما رواه يف التهذيبني عن أمحد بن حمّمد بن عيس

أيب جعفرررر الثررراين عليررره السرررنم مرررآ بعرررا أصررراابنا و أتررراين اجلررروات خبطّررره: إىل  كتبرررت
ن أمررررر  مررررا عررررّب ةهمررررت  مررررا ذكرررررَت يف أمررررر ابنترررره و  وجهررررارب ةأصررررلح اهلل لرررره مرررر»

صررنحهرب ةأّمررا مررا ذكرررَت مررن حنثرره بطنقرره  ررري مرررّة، ةررانظر رمحرره اهلل، ةررقن كرران ممّررن 
يتوالّنرررا و يقرررول بقولنرررا ةرررن ارررنق عليررره، ةقنّررره   يرررأت أمرررراً جهلرررهرب و إن كررران ممّرررن ال 

 1«الفراق بعينه. ىيتوالّنا و ال يقول بقولنا ةاختلعها منه، ةقنّه إّثا نو 
 الحديثفق  

حنثره حلفره بطنقهرا حنثراً  رري  حيتمل أن يكون إّما مبعرىن« من حنثه بطنقه»إّن قوله: 
 قيداً  للانث.«  ري مرّة»مرّة، أي إجياد ما يناةيه مكّرراً كي يكون قوله: 

حنثرره حلفرره بطنقهررا انقرراً  ررري مرررّة و مكررّرراً، أي ثنثرراً بررأن يكررون قولرره:  أو مبعررىن
 للطنق. قيداً «  ري مرّة»

                                                           

 رب و احلديث صايح.3/291و االستبصار  8/120. التهذيب 1
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حنثرره برررنفس إيقررراع الطرررنق مكررّرراً و  رررري مررررّة، و التعبرررري  و حيتمررل أن يكرررون مبعرررىن
هذا إّثا هو بناو من التعبيه و بلااو أّن خمالفته للاكرم الرواقعّي الّرذي   ىباحلنث عل

 كان عليه االلتزام به مثل خمالفة احلل  و النذر حرام عليه.
هو مبعنراه اللغروّي أعرين النررزع أي انزعهرا منره، ال ة« ةاختلعها»و أّما اخللآ يف قوله: 

االب منه أن يطّلقها الطرنق اخللعرّي، « اختلعها» مبعناه االصطنحّي كي يكون معىن
ويردّل عليره تعليلرره بنيّرة الفرراق و الطررنق، و الفررق برني اإلمررامّي و  رريه بوقروع الطررنق 

حسررب  رراهر مررن يررتلّف  مبررا  مررن الثرراين و عدمرره مررن األّول ألجررل املن مررة بررني قصررده
يقصد بره الطرنق و برني اجلهرل بفسراده و اعتقراد صرّاته واقعراً، كمرا يف  رري اإلمرامّي، 

 و املن مة بني عدم قصده و اعتقاد ةساده واقعاً كما يف اإلمامّي.
ري بالكسررر و تررر  املقتَضر بررالفتح، و عكررس يف  ىو إّثرا عررّل يف العررّق األّول باملقتضس

، ةكأنّرررره قررررال: ةررررقّن اإلمررررامّي   ينررررو الفررررراق ألنّرررره   يررررأت بطررررنق جهررررل العررررّق الثرررراين
بفساده واقعاً، واعتقد صّاته ةصار سبباً لقصده و احلكم عليه بره و لرو حسرب  راهر 

 حاله، ألصالة الظهور.
كي  يصّح إانق نفي اجلهل بالفساد مرن اإلمرامّي مرآ كثررة مرن جهرل  فإن قلت:

 به أيضاً؟
نكررن أن يررراد منرره نفيرره بلارراو تديّنرره املقتضرري لرره، ةررن ينررايف اجلهررل الفعلررّي  قلههت:

 ابق املقتضي املوجب للتعّلم، سّيما مثل هذه املسألةرب ىالناشئ من عدم املعي عل
أو يراد به نفي اجلهل الفعلّي مآ كون املراد باجلهل املنفّي خصو  اجلهل املقتضري 

اعتقررراده و هررررو اجلهررررل بالفسرررراد الّررررذي مررررآ  لقصرررد الطررررنق الصررررايح الررررواقعّي حسررررب
يكرون املرأيّت  اعتقاده بصّاته يف دينه يكون املأيّت به مصداقاً للصايح االعتقرادّي حرّ  

 به عني املنوّي يف اخلارج و بالعكس.
و أّما اجلهل به اّلذي مرآ اعتقراده بصرّاته عنرد إمامره الّرذي يقتردي بره ال يكرون مرا 

 أيّت به  ري املنوّي، ةن يقآ.أتاه مصداقاً له، ةيكون امل
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و اجلهررل بالفسرراد و اعتقرراد الصررّاة يف  ررري اإلمررامّي مررن األّولرب ألنّرره جهررل بررالواقآ 
بره، و هرو مرن برات االتّفراق  ىواعتقد أّن انق الثنا صايح عند إمامه اّلذي اقترد

 ما هو ةرده و يقآ. ىالطنق الصايح عنده و أت ىصايح عنده ةنو 
ن الثاين حيث إنّه من جهرة خطرأ اعتقراده عرن الصرايح عنرد إمامره و يف اإلمامّي م

ال حمالررة يقررآ التخررال  بررني منويّرره و هررو الطررنق عنررد إمامرره، و بررني مررا أترراه و أوجررده، 
 ةقجل هذا التخال  ال يقآ الطنق.
قاعرررردة اإللررررزام يعلررررم ممّررررا ذكرنرررراه يف وجرررره داللررررة  ىو كيرررر  كرررران ةوجرررره الداللررررة علرررر

 ىّن تعليلررره بنيّرررة الطرررنق أي مرررا يرررراه صرررايااً و يترررديّن بررره صرررغر احلرررديث السرررابق، أل
الطنق مبا يراه مؤثّراً ألجل تديّنره بره ةطنقره  ىكّل من نو »مطويّة و هي قوله:  ىلكل 

 «ناةذ عليه.
وجرود إىل  و بضّم اشررتا  الطرنق مرآ  رريه ممّرا ناثلره يف منرا  النفروذ و هرو القصرد

 ديّنه بسببّيته له و تأثريه ةيه، يتّم املطلوت، ةاةهم.املسبَّب بقجياد السبب ألجل ت

 الحديث السابع
مرررا رواه يف التهرررذيبني بقسرررناده عرررن احلسرررن برررن حمّمرررد برررن  اعرررة عرررن حمّمرررد برررن الوليرررد 

عررن أيب عبررداهلل عليرره  ىوالعبّرراس بررن عررامر  يعرراً عررن يررونس بررن يعقرروت عررن عبررداألعل
إن كرررران »ثنثررررارب قررررال عليرررره السررررنم:  السررررنم، قررررال: سررررألته عررررن الرجررررل يطلّررررق امرأترررره

 1«مستاّقاً بالطنق ألزمت ه ذله.
باحلراء و القراف مرن احلرّق أي مترديّناً حّقيّرة « مسرتاّقاً » قوله عليه السرنم: یو معن

باخلرراء و الفرراء مررن اخلّفررة « مسررتخّفاً »الطررنق ثنثرراً و متررديّناً بصررّاته، و لررو كرران بدلرره 
عرررردم  لطرررنق خفيفرررراً و موّسرررعاً مرررن حيرررث العررررو  مبعرررىنةمعنررراه مترررديّناً بكرررون أمرررر ا

 اشرتااه بالعرو  املعتلة ةيه يف الواقآ.

                                                           

ّفاً »و ةيهما:  9/121و التهذيب  3/292. االستبصار 1  باخلاء و الفاءرب و احلديث جمهول.« م سَتخس
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القاعرردة مررآ اختصررا  اإللررزام ةيرره بررالطنق أّن مررا جعلرره منررا   ىوجرره الداللررة علرر
و هرررو الترررديّن باحلّقيّرررة أو الترررديّن بعررردم اشررررتا  مرررا هرررو شرررر  لررره يف -اإللرررزام برررالطنق 

 بني مورده و  ريه.ال ةرق ةيه  -الواقآ

 الحديث الثامن
مرررا رواه يف الكرررايف عرررن علرررّي برررن إبرررراهيم عرررن ابرررن أيب عمرررري عرررن عمرررر برررن أ َذيْنرررة عرررن 

رس ، قرال: قلرت  أليب عبرداهلل عليره السرنم:  ترر  رجرل ابنتره و أ ختره ألبيره »عبداهلل بن حم 
« شريء. ت و األ مّ املال كّله البنته و ليس أل ختره مرن األ»ةقال عليه السنم: « و أ ّمه.

 : هرررذا، و امليّرررت رجرررل مرررن هرررؤالء النررراس و أ ختررره مؤمنرررة إىل  ةقنّرررا قرررد احتجنرررا»ةقلرررت 
ررررذ اررررا النصرررر رب خررررذوا مررررنهم كمررررا يأخررررذون مررررنكم يف سررررّنتهم »ةقررررال: « عارةررررة. ةخ 

 «وقضاياهم.
 1«إّن يف ما جاء به ابن حمر  لَنوراً.»ةقال: « ذكرت  ذله لزرارة.»قال ابن أ َذينة: 

واه يف التهذيبني يف بات مرياا اإلخوة بقسناده عن علرّي برن احلسرن برن ةّضرال و ر 
عن جعفر بن حمّمد بن حكيم عن  يل بن َدرّاج عن عبداهلل برن حمرر  عرن أيب عبرداهلل 

خرذهم حّقره يف أحكرامهم و سرّنتهم  »، قولره: «لَنروراً »عليه السرنمرب و  اد بعرد قولره: 
 2«كما يأخذون منكم.

 ىيف مقرام التعليرل و بيران الكرل « خرذوا مرنهم»الداللرة إّن قولره عليره السرنم: وجه 
ألمره عليه السنم بأخذ النص  لق خرت املؤمنرة العارةرة و اسرتاقاقها لره مرآ ةرر  أّن 

ألّن كررررون النصرررر  لق خررررت يف الفررررر  ديررررن »املررررال كلّرررره للبنررررت واقعررررارب ةكأنّرررره قررررال: 
و الفررررق برررني « اه، كمرررا أّ رررم يلزمرررونكم مبقتضررراه.املرررأخوذ منررره وسرررّنته ةرررألزموهم مبقتضررر

 اإللزامني أنّه منهم علينا  لم، و مّنا عليهم حّق معروع.

                                                           

 يوّثق، ةراجآ.ابن حمر  معروةون و أّما هو ةلم إىل  و رجال السند 7/100. الكايف 1
 .4/147و االستبصار  9/367. التهذيب 2
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و حيناررررذ ال إشرررركال يف إجررررراء احلكررررم املررررذكور يف احلررررديث ةيمررررا إذا كانررررت بالغررررة 
 دانت بدينهم.

 و أّما إذا كانت صغرية ةفيه إشكاٌل:
 تلزم حكم دينها. مسن عدم تديّنها بعد بدينهم حّ  

 و من أّ ا و إن   تلزم هي بذله و لكن ولّيها يلزم به إن كان منهم.
 ، ةتأّمل.ىو لعّل الثاين أقو 

أيب احلسررن عليرره إىل  و لكررن يعررار  إاررنق احلررديث خررل أيّرروت بررن نررو : كتبررت  
السرررنم، أسرررأَل ه هرررل نأخرررذ يف أحكرررام املخرررالفني مرررا يأخرررذون منّرررا يف أحكرررامهم أم ال؟ 

جيرررررو  لكرررررم إذا كررررران مرررررذهبكم ةيررررره التقيّرررررة مرررررنهم و املرررررداراة »ةكترررررب عليررررره السرررررنم: 
 1«معهم.

وجه املعارضة أّن مفاده جوا  ذله حسب الصرورة مرن برات التقيّرة ةرن جيرو  بردو ا  
املرأخوذ منره مهمرا أمكرن و لرو إىل  كما هو قضّية مفهوم العرر رب و ال مره وجروت الرردّ 

 بناو الدّس يف ماله.
هذا مرن جروا ه واقعراً مرن برات اإللرزام، و أنّره يردخل املرأخوذ يف ملره ا خرذ و أين 

حقيقتًة مطلقاً و لو   يكن هنا  تقّية أصرنً كمرا هرو قضرّية هرذا احلرديث واألحاديرث 
 السابقة.

الرخصرة يف  ىيف التهرذيب محرل هرذه األخبرار علر -قرّدس سررّه-و لذا جعل العيخ 
 ىحنملهرررا علررر»أخرررذون منّرررا وجهررراً آخرررر، قرررال: مرررا يعتقررردون كمرررا ي ىاألخرررذ مرررنهم علررر
صرورة وجرود  ىةيقّيد مبفهومه إانق احلرديث املرذكور و حيمرل علر 2«ضرت من التقّية.

 القاعدة بناو اإلانق.علی  التقّية ةيسقط االستدالل به
                                                           

يف آخرررر « معهرررم»و احلرررديث موثّرررقرب و لررريس ةيهمرررا كلمرررة  4/147و االستبصرررار  9/367. التهرررذيب 1
 احلديث.

 .4/148و االستبصار  9/366. راجآ التهذيب 2
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و أّمرررا األحاديرررث السرررابقة ةيعارضرررها أيضررراً مفهررروم العرررر  يف خرررل أيّررروت املرررذكور 
املطلررررق لكونرررره أخررررّص منهررررارب الختصاصرررره مبثررررل املواريررررث ةيقيّررررد بررررالعموم و اخلصررررو  

 إانقها به.
إالّ أن يقررال بعرردم صررنحّيته لتقييررد إاررنق األحاديررث السررابقة املستفيضررة املعمررول 

 هبا:
 من  هور العر  يف املفهوم. ىإّما لكون اإلانق ةيها أقو 

إذ  -رّه العررري قررّدس سرر-العرريخ  یو إّمررا لعررذوذهرب إذ   جنررد أحررداً عمررل برره حتّرر
الظرراهر مررن كنمرره السررابق أّن الوجرره الوجيرره عنررده هررو العمررل بأخبررار اإللررزام و األخررذ، 

 وال م إانقه عدم عمله برواية ابن نو ، ةتدبّر.
برررات أنّررره جيرررو  للمرررؤمن أن »نعرررم  ررراهر عنررروان البرررات يف مواريرررث الوسرررائل بقولررره: 

هرو العمرل بروايرة ابرن « م له به العاّمة  يأخذ بالعول و التعصيب و حنومها للتقّية إذا َحك
 نو  وتقييد إانق ما يناةيها هبارب لكّنه ال خيرجه عن العذوذ.

 التقّية لكو ا مكاتبة. ىهذا و قد نوق  ةيها تارة حمل العر  ةيها عل
 و ةيه أّن العر  مناف اا.

ة شريء واحرد باحتمال أّن املراد من املوصرول املعرار إليره باسرم اإلشرار  ىو تارة أ خر 
شخصّي نأخذه منهم بعد أخذهم إيّراه و تسرليمه إلريهم جملرّرد منحظرة أحكرامهم تقيّرة 

هرل جيرو  لنرا »: منهم و مداراة ام، ال بقصد التمليه مّنا بالنسبة إليهم، ةيكون املعىن
أخرررذ عرررني املرررال اخلرررارجّي الّرررذي أخرررذوه منّرررا و سرررّلمناه إلررريهم بأحكرررامهم املقتضرررية لررره 

اة ام؟ قال: جيو  لكرم أخرذ هرذا املرال و تصررّةكم ةيره إذا كران األمرر كمرا عندهم مدار 
ذكرَت من تسليمه إليهم ألجل منحظة أحكامهم و عدم خمرالفتهم ةيهرا ألجرل التقيّرة 

، ةيكرررون «مرررنهمرب ألنّررره حينارررذ بررراق يف ملككرررم و   يصرررر ملكررراً ارررم مبجرررّرد أخرررذهم.
يوجررب التقييررد يف  و ال مفهرروم لرره حررّ   هررذا مسررّوقاً لبيرران عّقررق املوضرروع ىالعررر  علرر

 سائر األخبار.
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مرررنهم بعنررروان أّ رررا مرررن  یو ثالثرررة باحتمرررال ورودهرررا سرررؤاالً و جوابررراً يف أخرررذ الفترررو 
أحكررامهم و إن كانررت مررأخوذة مررن أحكامنررا، ةقيّررد اإلمررام عليرره السررنم اجلرروا  بالتقيّررة 

أوضررح مصررراديقه االسرررتفتاء الّررث يرتفرررآ بررره حمررذور الررررتّدد إلررريهم و تعظرريمهم الّرررذي مرررن 
هررررل جيررررو  لنررررا أن نأخررررذ مررررنهم احلكررررم الّررررذي يأخذونرررره مررررن »: املعنرررریمررررنهم، ةيكررررون 

 «أحكامنا و جيعلونه يف أحكامهم؟
الناقرررد  ىعلررر ىمرررن الضرررع  مرررن وجررروه ال  فررر ]ال خيلرررو[ يهرررذا و سرررابقه كمرررا ترررر 

 البصري.
 الرواية.ةالعمدة هو العذوذرب نعم، ال بأس مبا ذكره عّفظاً من ار  

القاعرردة، و قررد عرةررت وجرره داللررة كررّل واحررد منهررا  ىهررذا عررام األحاديررث الدالّررة علرر
 عليها.

 و قد يستدّل عليها بأخبار أ خر يف داللتها عليها منآ:
منها: ما رواه يف التهرذيبني بقسرناده عرن احلسرن برن حمّمرد برن َ اعرة عرن جعفرر برن 

رمحان البصرررّي عرررن أيب عبررداهلل عليررره َ اعررة و احلسرررن بررن ع رررَديس عررن أبررران عررن عبررردال
ةتَررَزوَّج  هرذه املررأة  و ال »ةقرال: «  ري السرّنة.علی  امراٌة ا لِّقت»السنم قال: قلت  له: 

 1«ت رتَ   بغري  وج.
سألته عن الرجل الّرق امرأتره لغرري العرّدة مثّ »و منها: ما عن عبداهلل بن سنان قال: 

نعررم، ال ترررت  »قررال: « لح يل أن أتزّوجهررا؟انقضررت عررّدهتارب هرل يصرر أمسره عنهررا حررّ  
 2«املرأة بغري  وج.

سررألت الرضررا عليرره السررنم عررن »و منهررا: روايررة حمّمررد بررن إ اعيررل بررن بَزيررآ قررال: 
ميّررت تررر  أ مَّرره و إخرروة و أخررواترب ةقسررم هررؤالء مرياثرره ةررأعطوا لررق ّم السرردس و أعطرروا 

                                                           

« احلسرن برن  اعرةو »و ةيره  يرادة  لرة  3/290و احلرديث موثّرقرب و االستبصرار  8/120. التهذيب 1
 «.احلسن بن عديس»و قبل « جعفر بن  اعة»بعد 
 .4/292و احلديث موّثقرب و االستبصار  8/121. التهذيب 2
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مرياثره، ةأحببررت  أن أسررأله  اإلخروة واألخرروات مرا بقرري، ةمررات األخروات  ةأصررابين مررن
رررَذ مرررا أصرررابين مرررن مرياثهرررا علررر ةقرررال عليررره « هرررذه القسرررمة أم ال؟ ىهرررل جيرررو  يل أن آخ 

: « .ىبلررر»السررنم:  إّن أ ّم البنرررت ةيمرررا بلغرررين قرررد دخلرررْت يف هرررذا األمرررر، أعرررين »ةقلرررت 
 1«خذه.»ةسكت قليًن، مثّ قال: « الديَن.

سرررألته عررررن »يهمررررا السرررنم قررررال: و منهرررا: روايرررة حمّمررررد برررن مسررررلم عرررن أحررردمها عل
 2«أهل كّل دين ما يستالفون. ىجيو  عل»قال: « األحكام.

وجه املنآ يف الكرّل ورود كرّل منهرا يف مرورد خراّ ، مرآ عردم مرا يكرون لره  هرور يف 
روايرررة ابرررن مسرررلمرب الختصاصرررها خبصرررو  احللررر  يف برررات  العمررروم لغرررري مرررورده، حرررّ  

 ها بملة من الروايات:معارضتها يف موردإىل  القضاءرب مضاةاً 
ال حيلررر  اليهرررودّي و ال النصررررايّن و ال اجملوسرررّي »منهرررا: روايرررة سرررليمان برررن خالرررد: 

 3«بغري اهلل عّز و جّلرب إّن اهلل عّز و جّل يقول: نةَاْحك م بينهم مبا أنزل اهللن.
لر  بغرري اهلل.»و منها: رواية املدائيّن عن الصادق عليه السنم قرال:  وقرال: « ال حي 

 4«اليهودّي و النصرايّن و اجملوسّي ال علفوهم إالّ باهلل عّز و جّل.»
سررألت  أبررا عبررداهلل عليرره السررنم عررن أهررل امللررل كيرر  »و منهررا: روايررة احللررّ  قررال: 

 5«ال علفوهم إالّ باهلل عّز و جّل.»ةقال: « ي ستالفون؟
لح ألحررد أن حيلّرر  سررألته هررل يصرر»و منهررا: روايررة  اعررة عنرره عليرره السررنم قررال: 

ال يصرررلح ألحرررد أن حيلّررر  »قرررال: « و اجملررروس برررآاتهم؟ یأحرررداً مرررن اليهرررود و النصرررار 
 1«أحداً إالّ باهلل عّز و جّل.

                                                           

 و احلديث صايح. 9/369. التهذيب 1
 و احلديث صايح. 8/385و التهذيب  3/375. الفقيه 2
 .48و احلديث صايحرب و ا ية يف سورة املائدة:  8/385. التهذيب 3
 و احلديث جمهول. 8/385تهذيب . ال4
 و احلديث صايح. 8/385. التهذيب 5
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 2 ري ذله من الروايات. یإل
إالّ أّن روايررررة ابررررن مسررررلم املؤيّرررردة بملررررة مررررن الروايررررات املتضررررّمنة السررررتانف أمررررري 

بكتررراهبم و اجملررروس يف  یاليهرررود و النصرررار  -عليررره أةضرررل الصرررنة و السرررنم-املرررؤمنني 
، نّص يف اجلوا رب ةبها يرةآ اليد عرن  هرور هرذه الروايرات يف عردم اجلروا  3بيوت نريا م

 الكراهة.علی  و عمل
ذلرره مداومترره و اسررتمراره عليرره السررنم كمررا هررو قضررّية قولرره يف روايررة أيب  لكررن يررأى

إّن عليّرراً عليرره السررنم كرران يسررتال  »البخرررتّي عررن جعفررر عررن أبيرره عليهمررا السررنم: 
إالّ أن يررراد الكراهررة  5آخررر مرا تقررّدم نقلره عررن قريربإىل  4«بكتراهبم. یاليهرود و النصررار 

 املستال .علی   الكراهةاحلال رب و ال من مة بينها و بني ىعل
و قرررررد أشررررربعنا الكرررررنم يف ذلررررره يف كتابنرررررا املوسررررروم برررررامآ الررررردالالت يف القضررررراء 

 والعهاداترب ةتأّمل.
القاعرردة  ىهنررا أّن مررا يصررّح أن يسررتند إليرره و يسررتدّل برره علررإىل  ةتاّصررل ممّررا ذكرنررا

السررند، إىل  ظرررهررو األحاديررث الثمانيررة األ َولرب و مررآ بلو هررا هررذا احلرردَّ مررن الكثرررة ال ين
 اخلدشة ةيه.ی إىل و ال يصغ

 
 الفصل الثاني

كلمراهتم، قرد   ىاّلذين عثرنا علر -قّدس اهلل أسرارهم-إّن  ري واحد من العلماء األعنم 
خصرو  مواردهرا  ىعملوا باألحاديرث املتقّدمرة بعمومهرا و إانقهرا، و   يقتصرروا علر

                                                                                                                                        

  و احلديث موّثق. 8/385. التهذيب 1
 . راجآ التهذيب، كتات األنان، البات األّول.2
 .27/298و الوسائل  386و  8/385. راجآ التهذيب 3
 «.و يستال  اجملوس ببيوت نريا م»و ذيله:  23/268. الوسائل 4
 ذيل احلديثرب نعم، أ شري إليه. .   يتقّدم5



 169             ته يب الكالم في قاعدة اإللزام

 

يرررث األ خرررت مرررآ وجرررود البنرررت  رررري السرررّنة و تور  ىمرررن الطرررنق الرررثنا و الطرررنق علررر
  ريها.إىل  للمّيت املخال ، بل تعّدوا منها

يف كترررات النكرررا  يف ذيرررل قرررول اّّقرررق)ره(:  -قرررّدس سررررّه-قرررال صررراحب اجلرررواهر 
لكررن »، مررا هرذا لفظرره: «مخرر أو خنرررزير صرّحرب ألّ مررا نلكانره ىولرو عقررد الرذّمّيان علرر»

ريه مرن ملكيّرة الكراةر اخلمرر واخلنرررزير ينبغري أن يعلرم هنرا أّن مرا يظهرر مرن املصررّن  و  ر
عرردم قابلّيتهمررا للملرره  ىوحنومهررا منرراف  لقاعرردة تكليرر  الكرراةر بررالفروع، و ملررا دّل علرر

شرعاً من  ري ةرق برني املسرلم و الكراةر، و عردم التعرّر  ملرا يف أيرديهم مرن أديرا م ال 
لكرراةر ةقنّرره نلرره أّن املسررلم ال نلرره خبررنف ا يقتضرري ملكيّررتهم ذلرره يف ديننررا، مبعررىن

ذلررره ضررررورة منّرررا، ةقنّررره ملرررا عرةرررت و لنسرررخ ديرررنهم ةهرررو حررررام علررريهم و الرررثمن الّرررذي 
يأخذونرره يف مقابلرره حرررام علرريهم وتصرررّةهم ةيرره حرررام أيضرراً و إن جررا  لنررا تناولرره مررنهم 
ومعاملته معاملة اململو  و إجراء حكم الصايح عليه إلزامراً ارم مبرا ألزمروا بره أنفسرهمرب 

 1كنمه رةآ مقامه.  ىانته« جّيداً ةقنّه دقيق ناةآ. ةتأّمل
ةقنّرره صررريح يف إجررراء القاعرردة يف بيررآ اخلمررر و اخلنرررزير الّررذي ال إشرركال يف أنّرره مررن 

 بات املثال و لو ملطلق املعاوضة.
و قال يف ذيل التكّلم يف مسألة لزوم تطليق املخال  انق الرثنا عليره بعرد ذكرر 

و  ررري ذلرره مررن النصررو  الّررث مقتضرراها »ة عليرره، مررا لفظرره:  لررة مررن األخبررار الدالّرر
عرردم الفرررق بررني الطررنق ثنثرراً و  ررريه ممّررا هررو صررايح عنرردهم ةاسررد عنرردنا، كررالطنق 
 یاملعلّررق واحللرر  برره و الطررنق يف اهررر املواقعررة و احلرريا و بغررري شرراهدينرب بررل مقتضرر

 «خل اإللزام أنّه جيو  لنا تناول كّل ما هو دين عندهم.

                                                           

 .10،   31. اجلواهر، ج 1
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القاعدة اّلث قرد مرّر اإلشركال  ى ذكر  لة من األخبار املتقّدمة بتوّهم داللتها علمثّ 
التوسررعة  ى ررري ذلرره مررن النصررو  الدالّررة علرر یإلرر»أن قررال: إىل  منّررا يف داللررة بعضررها،

 1.یانته« لنا يف أمرهم و أمر  ريهم من أهل األديان الباالة.
 وم القاعدة.و ال شبهة يف  هور هذا الكنم يف العمل بعم

و حيرررث كررران التعصررريب »و قرررال يف املواريرررث يف آخرررر مسرررألة بطرررنن التعصررريب: 
برراانً بالضرررورة مررن مررذهب اإلماميّررة،   يكررن لإلانررات مثرررة، نعررم، ال بررأس لإلمررامّي 
برقلزامهم بره بأخررذ اإلرا مرنهم برذلهرب عمررنً مبرا ورد مررن إلرزامهم مبرا ألزمرروا بره أنفسررهم 

ال برررأس حمرررل النصرررو  املتضرررّمنة لرررذله عليررره و إن أبتررره  الّرررذي هرررذا مرررن ةروعررره، برررل
 2.یانته« التقّية. ىةعل

الررذّمّي بعررد  ىو قررال يف كتررات العررهادات يف ذيررل مسررألة قبررول شررهادة الررذّمّي علرر
الررذمام عرردم التعررّر  اررم يف أحكررامهم ةيمررا  ىو إّثررا مقتضرر» لررة كررنم لرره، مررا لفظرره: 
ل مرررا يقتضررريه اإللرررزام مبرررا ألزمررروا بررره أنفسرررهم اإلذن لنرررا يف تنررراو  ىبيرررنهم، كمرررا أّن مقتضررر

ام بذله ال احلكم ةيما بينهم مبرا هرو ديرنهم املنسرو  الّرذي هرو يف  دينهم بينهم إلزاماً 
 3.یانته« . تعاىلحكم بغري ما أنزل اهلل -اهلل عليه و آله ىصلّ - مان نبّينا 

 «.-آخره إىل-ألزموهم»و هو أيضاً صريح يف التعّدي عن املورد اّلذي ورد ةيه 
 4املقام.إىل  و ذكر يف كتات اجلهاد ما ةيه إشارة

 أكثر و أبسط ممّا ااّلعنا عليه. ىو لعّل املتتّبآ ةيه يطّلآ عل
يعتقرررده مررررن املخرررال  بوقررروع مرررا  ىال ةررررق يف احلكرررم علررر»و يف حمكرررّي املسررراله: 

العرر ،  ىانق الثنا و  ريه ممّا ال جيمآ شرائطه عندنا و يقآ عندهم، كتطليقه علر

                                                           

 .32/88. اجلواهر 1
 .39/105. اجلواهر 2
 .25،   41. اجلواهر، ج 3
 .21/273. راجآ اجلواهر 4
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و وقوعه بغري إشهاد، و مآ احليا، و باليمني، و بالكتابرة مرآ النيّرة، و  رري ذلره مرن 
 1«األحكام اّلث يلزمو ا و  اهر األصاات االتّفاق عليه.

 2 إشكال ةيه.و حنوه يف احلدائق و جعل احلكم ممّا ال
بررررذله يف حمكررررّي الكفايررررة، و نقررررل )أي صرررراحب الكفايررررة( عررررن املسرررراله  و أةرررر 

و قيررل: »و قررال:  3ذلرره بأربعررة مررن األحاديررث املتقّدمررةعلرری  االتّفرراق عليرره، و احررتةّ 
 ماننررا هررذا مررن إىل  ذلرره مررن  مران األئّمررة علرريهم السررنم ىإّ را مؤيّرردة بعمررل النرراس علرر

 4« ري نكري.
 5مراده من القائل بالتأييد بالسرية صاحب  اية املرام.و 

هذا لو كان املطلّرق  ىةعل»و يف حمكّي التنقيح يف الطنق الثنا يف جملس واحد: 
أنّره ال حيرّل إالّ مرآ نكرا   رريه، وهرل  يعتقد الوقوع لزمه ذله كما صرّ  به أيضراً، مبعرىن

 ررريه ذلرره، ويؤيّررده نألزمرروهم مبررا  يبررا  لواحررد منّررا؟ يظهررر مررن إاررنق كررنم املصررّن  و
 6«ألزموا به أنفسهمن.

و خيررال  ذلرره مررا حكرراه بعررا عررن التنقرريح، ةررقّن صررورة عبارترره الّررث حكاهررا عنرره 
و هرل يبررا  لواحرد منّرا نكاحهررا؟   أجرد ألحرد مررن أصراابنا يف ذلره شرريااً، »هكرذا: 

عليرره السررنم:  و إن كرران يظهررر مررن إاررنق كررنم املصررّن  و  ررريه ذلرره، و يؤيّررده قولرره
 نألزموهم مبا ألزموا به أنفسهمن

                                                           

 .9/96. راجآ املساله 1
 .25/243. احلدائق 2
 . احتّة باحلديث األّول و الثالث و السادس و السابآ ممّا تقّدمرب ةراجآ.3
 .2/331راجآ كفاية الفقه . 4
هرذه الروايرات، روايرات كثررية  و يف معرىن»قال بعد ذكرر عرّدة مرن األخبرار املتقّدمرة:  2/35.  اية املرام 5

 « ماننا هذا من  ري نكري.إىل  ذله من األئّمة عليهم السنم ىمؤّيدة بعمل الناس عل
 .3/315. راجآ التنقيح الرائآ 6
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املنرررآرب لقولررره عليررره السرررنم: نإيّررراكم و املطّلقرررات ثنثررراً يف جملرررس واحرررد،  ىو األقرررو 
 1ةقّ ّن ذوات أ واجن

 .یانته« شيعتهم.إىل  ةقّن اخلطات إّثا توّجه
، إذ -قرررّدس سررررّه-أّن منعررره معلّرررنً باحلرررديث املرررذكور عجيرررب منررره  یأقرررول: ال خيفررر

يف « ذله من إخروانكم ال مرن هرؤالء»قول الرضا عليه السنم يف ذيل احلديث الثاين: 
إيّراكم واملطّلقرات »جوات السائل و رةآ تومّهه الناشئ من قرول الصرادق عليره السرنم: 

اده عليررره السرررنم منهرررا مرررا كررران قرررد كعررر  احلجرررات عرررن وجهررره و ةّسرررر أّن مرررر « ثنثررراً 
 املطّلق اا كذله من العيعة القائلني بفساده.

الرتخرريص يف خصررو  تزوجيهررا، كقولرره عليرره  ىو لررو سررّلم ةهررو معررار  مبررا دّل علرر
و هرذا نرّص يف اجلروا  و ذلره  راهر، « و تزّوجروهنّ »السنم يف ذيل احلديث الثالرث: 

 الكراهة. ىةيامل ذله عل
   يقآ يف حمّله. -ّدس سرّهق-و باجلملة، منعه 

-ألزمروهم »أنّره ةهرم مرن قولره عليره السرنم:  -رمحره اهلل-كّل حال ةظراهره   ىو عل
العمررروم و القاعررردة و كرررون مرررورد السرررؤال مرررن مصررراديقه و هرررو املطلررروت، « -آخرررره إىل

  اية األمر أخرجه عنه بدليل خاّ ، و قد أخطأ ةيه كما عرةت.
ةظهرررر ممّررا ذكرنررا أّن ارررنق املخررالفني ممضررّي علررريهم : »2و يف حمكررّي أنرروار الفقاهررة

 ررري السررّنة، سررواء علرری  وإن كران ةاسررداً عنرردنا، و هررذا احلكرم عرراّم لكررّل صررور الطرنق
وةررق مرذهبهم بالنسربة إلينرا، و إن كرران  ىتعلّرق مبؤمنرة أو خمالفرة، ةقنّرره حيكرم بوقوعره علر

ناةرراة بررني الرربطنن و بررني إجررراء و كررذا بالنسرربة إلرريهم، و ال م ]يف الواقررآ[ةاسررداً عنرردنا 

                                                           

 موّثق. و احلديث 8/119. التهذيب 1
رب و األنررروار 31  « عقرررد يف إلرررزام  رررري اإلمرررامّي بأحكرررام حنلتررره»مرررة البن رررّي يف رسرررالةس . حكررراه العنّ 2

 خمطو  ليس عندنا.
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حكررم الصررّاة بالنسرربة إلينررا لطفرراً منرره، ةهرري و إن كانررت  وجررة اررم لكّنهررا حررنل لنررا 
 وحرام عليهم، أو يقال: صايح من وجه و ةاسد من آخر.

و لو استبصر املخال  جرت عليه األحكام املاضرية حرال خنةره كمرا  رري علينرا، 
 «قود و اإليقاعات الباالة بالنسبة إلينا.و ال يلزمه إعادة ما ةعله من الع

أّما لو كان ا خرذ مؤمنراً و املرأخوذ منره »و قال يف املواريث يف العول و التعصيب: 
مرذهبهم،  ىمن أهل اخلنف، ةقن دةعوه إليه من أنفسهم جا  لره أخرذه إجرراًء ارم علر

م ةوجهرران، و بعررا الروايررات، و إن   يرردةعوه بأنفسرره یويكررون حررنالً لظرراهر الفتررو 
 أقوامها نعم، و أحواهما العدم.

و لرررو كررران املرررأخوذ منررره مؤمنررراً ةهرررل جيرررب عليررره الررردةآ؟ الظررراهر أنّررره ال جيرررب الررردةآ 
إلرريهم مهمررا أمكررن، و لررو دةعرره إلرريهم قهررراً ةفرري جرروا  تناولرره مررن املرردةوع إليرره و شرررائه 

 وجهانرب وال يبعد اجلوا .
تعصريب، ةرن شرّه يف أّن لنرا شرراءه أّما ما يقآ من بعضهم مآ بعا من األخذ بال

 ىمرررنهم، و إن كررران سررراتاً و بررراانً واقعررراً، و جيرررو  لنرررا أخرررذه و أكلررره إجرررراًء ارررم علررر
 1.-عن مقامه–كنمه   ىانته« مذهبهم و إلزاماً ام مبا ألزموا به أنفسهم.

 رب«وةق مذهبهم ىعل»قوله: 
إىل  للوقررروع املضررراف أقرررول: اجلرررار و اجملررررور قيرررد ملرجرررآ الضرررمري و هرررو الطرررنق، ال

 الضمري.
عنررردنا أي: ةاسرررد بالنسررربة إلررريهم، ال  ىعطررر  علررر« و كرررذا بالنسررربة إلررريهم»قولررره: 

 بالنسبة إلينا كما توّهم. یعل

                                                           

أنرروار الفقاهررة، كتررات ». قررال حمّقررق رسررالة العّنمررة البن ررّي يف ذيررل الكررنم اّكررّي مررن أنرروار الفقاهررة: 1
 «ث، البات األّول، املباث السابآرب ةراجآ.الطنق، الثالث يف الصيغةرب و كتات املواري
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و لرو استبصررر املخرال  جررت عليرره األحكرام املاضرية كمررا  رري علينررا و ال »قولره: 
 رب«-آخره إىل-يلزمه 

 الثالث.يف الفصل  ةيه حث يأيت إن شاء اهلل تعاىل
 «.-آخره یإل-ةفي جوا  تناوله من املدةوع إليه »قوله: 

أقول: ال ينبغي اإلشكال يف بقائه يف ملره الرداةآ و عردم خروجره عنره يف الفرر ، 
ةيجررو  لرره تناولرره جّمانرراً، و أخررذه منرره بررأّي حنررو كرران و لررو بناررو السرررقة، وجيررو  لرره أخررذ 

نكنرره أخررذ عررني مالرره، و ال جيررو  شرررا ه ألنّرره بدلرره مررن مررال آخررر بناررو املقاّصررة إن   
 ملكه، و ال جيو  لغريه تناوله مطلقاً إالّ بقذنه.

املربوارة بالقاعردة،  -أنرار اهلل برهرا م-هذا ما عثرت عليره مرن كلمرات األصراات 
 ىوال شربهة يف  هورهرا برل صرراحتها يف التعرّدي عرن مرورد القاعردة و عردم التجّمرد علر

 التعّدي و لو يف اجلملة. ىاالتّفاق عل ىريح بعضهم دعو املورد خاّصة، بل ص
ةتاّصررل ممّررا ذكرنرراه يف هررذا الفصررل و مررا قبلرره أّن أدلّررة القاعرردة معتررلة داللررًة و كررذا 

 سنداً من جهة استفاضتها و عمل األصاات هبا.
 

 الفصل الثالث
األسربات و العررو  واملوانرآ أدلّرة األحكرام الواقعيّرة مرن أدلّرة إىل  يف بيان نسربة القاعردة

 اّلث مقتضاها بطنن ما   يكن مندرجاً عتها ألجل ةقد شر  أو وجود مانآ.
هرررل هررري حاكمرررة عليهرررا و موّسرررعة ملوضررروع أدلّرررة الصرررّاة و مرررا يعترررل ةيهرررا وجررروداً 

سررربباً ةيررره و رةرررآ اليرررد عرررن  -و لرررو لقصرررل-وعررردماً بعرررل مرررا لررريس بسررربب يف العررررع 
ة املانآ، لكن ال حقيقة، بل تنرزينً لره منررزلة احلرّق املعرروع بلاراو شراّية العر  ومانعيّ 

ةاعلره يف خصرو  مرا إذا كران ةاعلره مترديّناً حّقّيتره مرآ   ىخصو  آثاره اّلث يكون علر
كونره برراانً واقعراً و لررو خلّري و نفسرره، و مرآ قطررآ النظرر عررن هرذه القاعرردة، ةهرو بعررد 
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يضررراً، و إّثرررا هرررو منررررّزل منررررزلة احلرررّق الرررواقعّي يف بطننررره الرررواقعّي أ ىمنحظتهرررا بررراق  علررر
 خصو  ما ذكرناه من ا ثار دون  ريها من ا ثار.

ةلرررو بررراع ذّمرررّي مخرررراً مرررن ذّمرررّي آخرررر، ينررررّزل بيعررره الباارررل يف الواقرررآ منررررزلة الصرررايح، 
جروا  أخرذ املسرلم منره ذلره، و أّمرا إىل  ةياكم بدخول الثمن يف مله البرائآ بالقيراس

تصرررّةاته ةيرره بغررري مررا ذكررر مررن األكررل و العرررت مررثًن، ةيرتتّررب عليرره آثررار إىل  بالقيرراس
 .یأنّه مكّل  بالفروع كما هو األقو  ىالساتّية، ةيعاقب عليه بناًء عل

 و لررو الّررق مررن عنررده أربررآ  وجررات إحررداهّن بطررنق ثررنا يف جملررس واحررد، حيكررم
املطّلق و جروا  تزّوجهرا  رريه،  ىلحرمتها عإىل  هذه املطّلقة حكم البينونة بالقياسعلی 

املطلّررق، و حنررو  ىحرمررة تررزوية املطلّررق اخلامسررة، و أ خررت املطّلقررة علررإىل  و أّمررا بالقيرراس
 الزوجّية، و هكذا. ىذله من ا ثار اّلث تكون له ال عليه ةهي باقية عل

نهرا، أم ال، بل هي خمّصصة لتله األدلّة املقتضية لبطنن ذلره و مبنررزلة االسرتثناء م
ةيملررره البرررائآ الرررذّمّي مثرررن اخلمرررر حقيقرررة و حيرررّل  يرررآ تصررررّةاته ةيررره، و يكرررون املطّلقرررة 
برررالطنق الرررثنا أجنبيّررررة و بائنرررة عرررن الررررزوج واقعررراً، ةيجرررو  للمطلّررررق يف املثرررال تررررزوية 

 اخلامسة و أ خت املطّلقة.
 ةيه وجهان، بل قوالن:

ن عبررارة صرراحب اجلررواهر يف  رراهر مررا تقررّدم مررن أنرروار الفقاهررة و صررريح مررا تقررّدم مرر
 بات النكا ، هو األّول.

و  ررراهر عبرررارة اّّقرررق)ره( يف العررررائآ و حمكرررّي  رررريه يف مسرررألة جعرررل الرررذّمّي مهرررر 
الذّميّررة مخررراً أو خنرررزيراً، هررو الثرراين، كمررا اعرررتف برره صرراحب اجلررواهر يف عبارترره املتقّدمررة 

 ة.واستعكل عليه، و كذله  ري واحد من العبارات املتقّدم
 سبيل األ ثوذج: ىو موارد  هور الثمرة بينهما كثرية نذكر منها موردين عل
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أحدمها: ما لو اّلق املخال  امرأته بطنق الثنا مثّ استبصر قبل خرروج العرّدة أو 
األّول  وجترره بررنفس العقررد األّول و عررّل لرره،  ىبعرردها و قبررل تزّوجهررا لةخررر، ةقّ ررا علرر

 ىاملطّلقرررة حررردوثاً و بقررراًء كمرررا لرررو  يطّلقهرررا، خبنةررره علررروعررررم عليررره اخلامسرررة و أ خرررت 
 الثاين، ةقّ ا أجنبّية عنها، ةن عّل له، و عّل له اخلامسة و أ ختها كما لو   يستبصر.
و ثانيهما: ما إذا باع ذّمّي مخراً من ذّمّي مثّ أسلم و الثمن باق عنرده، ةقنّره براق يف 

أيضرررارب خبنةررره  ى إليررره، سرررّيما إذا أسرررلم املعررررت األّول، ةيجرررب الرررردّ  ىملررره املعررررتي علررر
 الثاين، ةقنّه مله البائآ. ىعل

 و دليل القول الثاين  هور بعا األحاديث املتقّدمة يف ذله من حيث املورد.
يف رةرررآ شررربهة « ذلررره مرررن إخررروانكم ال مرررن هرررؤالء»ةرررقّن قولررره يف احلرررديث الثررراين: 

إيّرررراكم »روي عررررن أيب عبررررداهلل عليرررره السررررنم: السررررائل يف حكمرررره باإلبانررررة الناشرررراة ممّررررا 
 رررراهر يف أّ ررررّن مررررن هررررؤالء  1«واملطّلقررررات ثنثرررراً يف جملررررس واحررررد، ةررررقّ ّن ذوات ا واج.

 العاّمة ليست بذوات أ واج، و هو  اهر يف حصول البينونة واقعاً.
 رراهر أيضرراً يف « اّلقهررا و هرو دينرره ةار مررت عليرره»و كرذا قولرره يف احلررديث الرابررآ: 

 حصول البينونة واقعاً.علی  رمة الواقعّية، ةيدّل باإلنّ احل
 و اخلل اخلامس.

بطررنن هررذا  ىةيؤخررذ بظهررور هررذه األخبررار و خيّصررص هبررا األدلّررة الواقعيّررة الدالّررة علرر
الطررررنق، و بضررررميمة عرررردم الفرررررق بررررني دليررررل بطررررنن ذلرررره و بررررني دليررررل بطررررنن  ررررري 

 تّم املطلوت.خنف الواقآ، ي ىالطنق ممّا دانوا بصّاته عل
الررربطنن العرررامل لصرررورة  ىو دليرررل القرررول األّول إارررنق األدلّرررة الواقعيّرررة الدالّرررة علررر

صرررردوره عررررن املتررررديّن بصررررّاته، مررررآ عرررردم جرررروا  األخررررذ بظررررواهر األحاديررررث املررررذكورة، 
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الصايح، جملّرد التديّن بصّاته واالعتقراد إىل  الستلزامه االلتزام بانقنت الباال الواقعيّ 
 حّقّيته.

مآ أّن ذله ليس ممّا  تل  به املصاحل و املفاسد و يتغررّي بره العريء عّمرا هرو عليره 
 من املفسدة أو اخللّو منها و املصلاة و يصري ذا مصلاة.

و تسررليم أنّرره حيرردا بواسررطة التررديّن حّقيّررة البااررل مصررلاة »تقرردير التنرررّزل  ىو علرر
، كاسرررررة ملصررررلاة عاّمررررة ىمضررررخاّصررررة و لررررو يف اجلعررررل و اإلمضرررراء ال يف اجملعررررول و امل

القررول الثرراين ةيمررا   يكررن احلكررم بررالنفوذ إىل  يقررال: إنّرره يررتّم املصررري« مقتضررية للرربطنن
بعنرروان اإللررزام، و أّمررا إذا كرران بعنوانرره و جعررل النفرروذ يف احلكررم برره مررن مصرراديق اإللررزام 

ة، وإّمرا بطيّره املتديّن بنفوذ الباال، إّما بالتصرريح كمرا يف بعرا األحاديرث السرابق ىعل
ما مّر القول ةيره ةرن يرتّمرب ضررورة أّن جعرل املرورد  ىيف الكنم كما يف بعضها ا خر عل

لره و تطبيقره عليرره يقتضري أن يكرون احلكررم يف املرورد مرن أةررراد مرا يسرتفاد منرره،  ىصرغر 
و لرو بقرينرة وروده يف مقرام املنّرة -وقد مّر  ري مرّة يف شرر  األحاديرث أّن املسرتفاد منره 

 إّثررا هررو الصررّاة و اإلمضرراء بالقيرراس -و التوسررعة علينررا و التعررديد و التضررييق علرريهم
خصو  ا ثار اّلث تكرون لره أيضراً مثرل جروا  ترزوية اخلامسرة و األ خرت يف املثرال إىل 

األّول، و جررروا  تصرررّرف برررائآ اخلمرررر يف الرررثمن يف املثرررال الثررراين، و حرررديث اإللرررزام  رررري 
هرررذا يكرررون  ىامللرررَزم برررالفتح، و علررر ىه يف مقرررام التعرررديد علرررداّل عليررره، برررل ينرررايف كونررر

التطبيررق املررذكور مانعرراً مررن األخررذ بظهررور املررورد يف األخبررار املررذكورة و موجبرراً للتصررّرف 
 التنرزيل. ىةيه برامله عل

هرو  ىو مآ ذله يكرون القرول الثراين خاليراً مرن الردليل، و مرن ذلره يعلرم أّن األقرو 
 أّمل.القول األّولرب ةاةهم و ت

 الفصل الرابع
يف بيرران جهررات االخررتنف بررني املسررلم و الكرراةر و بررني املررؤمن و املخررال  و تصرروير 

 صوره، لتمّيز الداخل منها يف القاعدة عن اخلارج عنها.
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 ةاعلم أّن التخال  بينهما:
إّمررا أن يكررون مررن جهررة االخررتنف يف صرررف احلكررم تكليفيّرراً كرران أو وضررعّياً، مررآ 
االتّفرراق يف املوضرروع،كاختنف الررذّمّي مررآ املسررلم يف جرروا  بيررآ اخلمررر مررثنً و عدمرره، 
واهارة امليّن و عردمها، و اخرتنف املرؤمن و املخرال  يف ثبروت خيراَريس اجمللرس والغر  

 يف البيآ و عدمه، ةقّن املؤمن متديّن بثبوهتما و املخال  متديّن بعدمه.
وار و عدمرره، ةررقّن املررؤمن قائررل بالعرردم، خبررنف و اختنةهمررا يف ثبرروت العررفعة برراجل

 العاةعّي ةقنّه قائل بالثبوت.
و مررن هررذا القبيررل اخررتنف اإلمررامّي و احلنفررّي يف كررون  صررب العررني سرربباً لضررمان 

 مناةعها أيضاً كما عليه اإلمامّي، أو سبباً لعدمه كما عليه احلنفّي.
احلكرم، عكرس  ىالتّفراق علرو إّما أن يكون مرن جهرة االخرتنف يف املوضروع مرآ ا

األّول، و هرررو ناشرررئ مرررن االخرررتنف يف شرررراّية شررريء يف شررريء و عررردمها، أو مانعيّرررة 
 شيء وعدمها.

و ذله كاختنف اإلمامّي و  ريه يف صّاة الطنق يف احلريا أو يف اهرر املواقعرة 
تررأثريه يف  ىوبطننرره، ألنّرره نرراال مررن اختنةهمررا يف عّقررق الطررنق العرررعّي املّتفقرران علرر

البينونة و عدم عّققره، و هرو ناشرئ مرن االخرتنف يف شرراّية الطهرر و عردم الوقراع يف 
 صّاته، أو مانعّية احليا و الوقاع يف الطهر عنها.

و لعررّل مررن هررذا القبيررل اختنةهمررا يف مسررألة التعصرريب يف اإلرا، ةررقّن االخررتنف 
يه كالبنرت ناشرئ مرن االخرتنف يف إرا األبعد عن املّيت منه كاأل خت، مآ األقرت إل

يف اشرررتا  انتفرراء األقرررت يف إرا األبعررد و لررو بعررا الرتكررة، ةررن ترررا األ خررت نصرر  
 الرتكة مآ وجود البنت، و عدم اشرتااه ةرتثه معها.

 التقديرين: ىو عل
إّمرررا أن يكرررون ديرررن املترررديّن بررراحلّق يف الواقعرررة و مرررورد اخلرررنف هرررو الررربطنن و ديرررن 

 ل هو الصّاة، و إّما أن يكون بالعكس.املتديّن بالباا
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و األصرررل أي األّول بميرررآ صررروره خرررارج عرررن القاعررردة، إذ املعترررل يف موضررروعها أن 
و الرررربطنن عبررررارة عررررن عرررردم احلكرررررم م بررررالفتح، يكررررون هنررررا  حكررررم قررررد دان برررره امللرررررزَ 

 بالصّاة، وعدم احلكم ليس حكمرب ةتأّمل جّيداً.
ه املترررديّن ترررديّن بررراحلّق أجنبيّررراً عّمرررا يوجررردتقررردير العكرررس، إّمرررا أن يكرررون امل ىو علررر

بنارررو املورديّرررة، برررل  أنّررره ال دخالررة لررره يف الفعرررل الصرررادر عنرره حرررّ   بالبااررل بررراملرّة، يعرررىن
وارررنق  التررديّن بالبااررل عررام املقررّوم لررره، كمررا يف بيررآ الررذّمّي مرررن ذّمررّي مخررراً أو خنرررزيراً،

 املخال   وجته املخالفة بطنق الثنا.
أن يكون له ربط به، إّما بناو املورديّة كمرا يف ارنق املخرال   وجتره املؤمنرة  و إّما

 بالطنق املذكور، و إّما بناو اجلزئّية و املقّومّية.
 و عت هذا صورتان:

ذي الرردين البااررل كرري يلررزم برره عليرره، كمررا  ى: أن يكررون هنررا  أثررر يكررون علرراأل وىل
 ل  من مؤمن جلد امليتة بعد الدباغ.ذّمّي مخراً من مسلم أو باع خما یإذا اشرت 

 و الثانية: أن ال يكون كذله، كما يف عكس املثالني.
و هذه الصورة الثانية خارجرة عرن القاعردة أيضراً، إذ املعترل ةيهرا أن يكرون هنرا  مرا 
يلررزم ةيرره مررن دان بالباارررل مبررا يكررون عليرره، و هرررو منترر  يف هررذه الصررورة، ألّن اإللرررزاَم 

مسرلم، و مرن املخرال   ىا انتقل عنه و هو الثمن إلزاٌم من ذّمرّي علرمإىل  ةيها بالقياس
 ىمررا انتقررل إليرره و هررو اخلمررر و اجللررد إلررزاٌم مررن اّررّق علررإىل  العررارف، و بالقيرراس ىعلرر

 نفسه، ةن جمال ألن حيكم ةيها بالصّاة ألجل القاعدة.
ن و عّققرره و هررل احلكررم ةيهررا مررآ ةررر  عّعرري القصررد املعرراملّي مررن املتررديّن بررالبطن

هرررررو الررررربطنن مطلقررررراً، أو الصرررررّاة كرررررذله، أو تررررررجيح جانرررررب ذي  -كمرررررا ال يبعرررررد-
مذهبرره، ةيارردا موضرروع  یاملررذهب احلررّق أّي شرريء كرران، أو عمررل كررّل منهمررا مبقتضرر

مؤمنرررران خمتلفرررران يف صررررّاة املعاارررراة  يللمراةعررررة يف شرررربهة حكميّررررة مثررررل مررررا إذا تعرررراا
 احلاكم ةيفصل برأيه يف املسألة.إىل  نوةسادها اجتهاداً أو تقليداً ةيرتاةعا
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وجوه أقواها األخري، و رأينا ةيها الربطنن ألصرالة الفسراد بعرد بطرنن الرتجريح برن  
 مرّجح و عدم ثبوت مرّجاّية التديّن باحلّق يف أمثال املقام.

، ةالظراهر أّن مررا كران مثررل املثرال الثرراين ممّرا ال جيررب ةيره إتررنف و أّمرا الصررورة األ وىل
ةهرو  -و إن كران ال جيرو  بيعره واقعراً -الغرري و االنتفراع بره إىل  ملبيآ شرعاً و جيرو  دةعرها

داخل يف القاعردة، ةللبرائآ املرؤمن إلرزام املعررتي املخرال  القائرل بروا  شرراء جلرد امليترة 
 دينه و أخذ الثمن منه و تسليم املبيآ إليه. ىو لو بعد الدباغ مبقتض

األّول ممّرا جيرب شررعاً إترنف املبيرآ و حيررم إمسراكه ةضرنً و أّما مرا كران مثرل املثرال 
من يستاّله، ةهو خارج عن قاعدة اإللزام، ال لعردم املقتضري لإللرزام، برل إىل  عن دةعه

 امللَزم بالفتح و هو حمّرم عليه.إىل  تسليم الثمن ىلوجود املانآ منهرب لتوقّفه ةيه عل
يرآ بيرد املعررتي قبرل البيرآ أو حنرو ذلره، ذله، كمرا إذا كران املبإىل  نعم لو   حيتة
 تأّمل، ةتأّمل. ىةيندرج عتها عل

قرررال يف اجلرررواهر يف برررات اجلهررراد يف ذيرررل مسرررألة ةعرررل الرررذّمّي مرررا ال يسررروغ يف دينررره 
 أيضاً كالزنا و اللوا ، ما لفظه:

و لرررو تراةرررآ إلينرررا ذّمرررّي و مسرررلم يف مخرررر اشررررتاه مرررن الرررذّمّي أو برررالعكس، أبطلنررراه »
املعررتي، ةرقن كران املسرلم)يعين إن  إىل  ل تقابضا أو   يتقابضا و رددنا الرثمنبكّل حا

: نو أرقنا اخلمرر، ألنّرا ال نقضري ىكان املعرتي هو املسلم( اسرتجآ الثمن، و يف املنته
املسررررلم ةيعاقررررب إىل  بقخراجرررره ياملسررررلم برررررّد اخلمررررر و جّو نررررا إراقتهررررا، ألنّرررره عصرررر ىعلرررر

 بقراقتها عليه.ن
خيلررو مررن نظررر إن   يكررن إ اعرراً، و إن كرران املعرررتي الررذّمّي رددنررا إليرره قلررت: ال 

 1.یانته« الثمن وال نأمره برّد اخلمر، بل يريقهارب ألّ ا ليست مبال يف حّق املسلم.
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 رررويز اإلراقرررة، و لعرررّل وجهررره أنّررره مرررال يف حرررّق إىل  راجرررآ -رمحررره اهلل-أقرررول: نظرررره 
يف دينررره، و إّثررا العصررريان تعررالی  م لرريس عصرررياناً هللاملسرررلإىل  الررذّمّي، و جمرررّرد إخراجهررا

، و لررو سررّلم كونرره عصررياناً منرره أيضرراً قيررل: 1املسررلمعلرری  مررن املسررلم يف األخررذ ةيعاقررب
إنّه ال يوجب العقات عليره برقتنف مالره يف دينره كمرا ال يوجرب العقرات عليره برقتنف 

 سائر أمواله.
انتقرا  عقرد الرذمام  ىجها إليه بناًء علنعم، ال بأس به لو  اهر ببيعها منه و إخرا

 املوجب حلرمة أمواله و عدم التعّر  له يف ةعل ما هو سائة يف دينه بالتجاهر به.
و عليه ال ةرق بينه و بني بيعه من ذّمّي آخرر عننيرًة و جهرراً، و بينهرا و برني سرائر 

 أمواله.
ن الرررذّمّي عرررن خرررروج صررورة بيرررآ املسررلم مخرررراً مرر -قرررّدس سرررّه-وكيرر  كررران ةظرراهره 

 قاعدة اإللزام و عدم إجرائها ةيها كما ذكرناه.
إالّ أن يقررال بررأّن عرردم مالّيتهررا يف حررّق املسررلم و وجرروت إراقتهررا عليرره و عرردم جرروا  

الغررري إّثرا هررو بلاراو عنوا ررا األّويّل، و أّمرا بلارراو عنروان اإللررزام ةرن، عمررنً إىل  دةعهرا
أدلّة عدم املالّية للخمر و عدم جروا  بيعهرا الّرث منهرا ذيرل روايرة  ىبالقاعدة احلاكمة عل

 يونس:
إن أسررلم رجررل و لرره مخررر و خنررا ير، مثّ مررات و هرري يف ملكرره و عليرره َديْررن، يبيررآ »

لرره  ررري مسررلم مخرررَه و خنررا يره و يَقضرري َدينرره، و لرريس لرره أن يبيعرره و هررو د يّان رره أو ويّل 
 2«حّي و ال نسكه.

ةررقّن الظرراهر أّن املنررآ عررن بيعرره و لررو مررن مسررتاّله ةضررنً عررن بيعرره مررن  ررريه إّثررا هررو 
 ىبلاررراو عنوانررره األّول ةرررن ينرررايف جررروا  بيعررره مرررن املسرررتاّل بعنررروان اإللرررزام، برررل مقتضررر

قابلّية اخلمر و اخلنررزير للبقراء يف ملره مالكهمرا بعرد إسرنمه، « هو هي يف ملك»قوله: 
                                                           

 «.ىعل». كذا و الظاهر  يادة 1
 .227،   17. الوسائل، ج 2
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الظررراهر إّ رررم   -برررل قضررراء الررردين بقيمتهمرررا و مثنهمرررا ال يرررتّم إالّ بقاعررردة إلرررزام ديّانررره 
برررردينهم و احلكررررم علرررريهم  -«أو ويّل لرررره  ررررري مسررررلم» يكونرررروا مسررررلمني بقرينررررة قولرررره:

ملوكررة اجلررائز بيعهررا و شرررا ها، و إالّ ةمررآ بأحكررامهم الّررث منهررا كو مررا مررن األمرروال امل
قطآ النظر عن ذله ومنحظة حكمهما الواقعّي األّويّل ةن قيمة اما واقعاً و ال ماليّرة 

الررثمن يف ملرره  يامررا يف حررّق املسررلم امليّررت يف مفرررو  الروايررة، ةيبطررل بيعهمررا و يبقرر
 به دينه؟ ياملعرتي ةكي  يقض

منهمرا بامليترة مرن  ييف جوا  بيآ احليوانني املعتبه املرذكّ و يؤيّد ذله األخبار الواردة 
 دينهم و إلزام ام بأحكامهم. ىأنّه إجراء ام عل ىبدعو  1مستاّل امليتة

و لعّله يععر مبا ذكرناه إشكال اّّقق الثاين يف جوا  بيآ العصرري املترنّجس بالغليران 
 مآ عدم ذهات الثلثني ممّن يستاّل.

يف ذيررل قرول املصرّن : نو ال برأس ببيرآ مررا  2حاشرية اإلرشراد يف -قرّدس سررّه-قرال 
و لررو تررنّجس العصررري و حنرروه، ةهررل جيررو  بيعرره »عررر  لرره التررنّجس مررآ قبولرره التطهرررين: 

 ىالعرردم لعمرروم نو ال تعرراونوا علرر ىمررن يسررتاّله؟ ةيرره إشرركال. مثّ ذكررر أّن األقررو  ىعلرر
 .یانته.« 3اإلمث والعدوانن

خصرررو  املسرررتاّل مرررآ كونررره  ىمرررال جررروا  بيعررره علرررالظررراهر الحت ىإذ ال وجررره علررر
عرردم اجلرروا  با يررة، إذ مرررآ  ىمكّلفرراً بررالفروع أيضرراً عنررده كمررا هررو قضرررّية اسررتدالله علرر

يكرون بيعره إعانرة عليره، إالّ إدراجره يف  یعدم التكلير  برالفروع ال يكرون شرربه إمثراً حتّر
قاعدة اإللزام، إذ لواله   يكن وجه لتخصريص املعررتي باملسرتاّل، سرواء قلنرا برذهات 

حكرم العنّمرة  ىمالّيته بعرو  النجاسة عليه كما هو قضّية مناقعة جرامآ املقاصرد علر

                                                           

 .17/99. راجآ الوسائل 1
 يف اجملّلد التاسآ من حياة اّّقق الكركّي و آثاره. 317. حاشية اإلرشاد: 2
 .2. سورة املائدة: 3
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ثرني، و أ جررة الغاصرب رّده مرآ  رامرة الثل ىيف من  صب عصررياً ةرأ نه، بأنّره جيرب علر
إىل  يذهب ثلثاه، معّلنً لغرامة األ جرة بأنّه رّده معيبراً وحيتراج  وال العيرب عمل ةيه حّ  
الغاصرب، بعردم الفررق بينره و برني مرا لرو  صرب عصررياً ةصرار مخرراً الّرذي  ىخسارة علر

حكررم ةيرره بوجرروت  رامررة املثررل، ألّن املاليّررة قررد ةاتررت عررت يررده، ةكرران عليرره ضررما ا  
 تلفت. كما لو

و إن أ جيب عنها بأّن العصرري بعرد الغليران مرال عرةراً و شررعاً، و النجاسرة إّثرا عنرآ 
عرررن املاليّرررة إذا   تقبرررل التطهرررري كررراخلمر، ةقنّررره ال ترررزول جناسرررتها إالّ برررزوال موضررروعها، 

 خبنف العصري ةقنّه تزول جناسته بنقصه مبقدار خاّ  نظري اهارة ماء البار بالنرز .
 بعدم ذهات مالّيته كما هو احلّق ملا عرةت يف جوات املناقعة.أو قلنا 

البيرآ، ملرا ذكرنراه يف  ىمثّ إّن يف تعليله املنآ با يرة نظررارب للنظرر يف صردق اإلعانرة علر
 بيآ العنب ممّن يعلم أنّه جيعله مخرارب هذا.

كسرر م بالو لكّن اإلنصاف خروج عام صور كون موضوع األثر مرّكبراً مرن ةعرل امللرزس 
و امللررَزم بررالفتح عررن القاعرردة، ألّن الظرراهر منهررا كررون موضرروع األثررر ةعررل مررن دان بغررري 

 دين احلّق، سواء قام بواحد كما يف اإليقاع أو باثنني كما يف العقد.
نعررم، ال ينبغرري اإلشرركال يف جرروا  أن يلررزم املسررلم الررذّمّي بقيمررة اخلمررر ةيمررا أتلرر  

عررت يررده، ألّن دينرره ضررما ا بررذله، ةللمسررلم الررذّمّي مخررر املسررلم أو  صرربها ةتلفررت 
تضرررمينه إلزامررراً لررره بدينررره، ةتأّمرررل جيّرررداً، و اهلل العرررا  بواقرررآ أحكامررره و أوليرررا ه علررريهم 

 الصنة و السنم.
 تنبيهان

 األّول:
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قرررد ذكرنرررا يف شرررر  احلرررديث األّول و  رررريه عررردم عمررروم القاعررردة لصرررورة كرررون كرررّل مرررن 
هررررل املررررذاهب الباالررررة، و ال جيررررو  يف مررررذهبنا إلررررزام املختلفررررني يف حكررررم الواقعررررة مررررن أ

الناصررررّ  لليهررررودّي بأحكررررام دينرررره، و ال إلررررزام واحررررد مررررن أهررررل املررررذاهب الباالررررة مررررن 
املسلمني واحداً من أهل املذهب ا خر منها، ةلو اتّفق هنرا  إلرزام أهرل مرذهب باارل 

، ةرن جيرو  لنرا أهل مذهب آخر كذله، لكان هذا منره برااًن، لعردم الردليل عليره ىعل
 خنف مذهبنا. ىهذا اإللزام لو كان احلكم امللزم عل ىترتيب األثر عل

 ىةلو باع مالكّي من حنفّي أو شاةعّي ماالً بأ يد من مثن املثل و ااّلرآ املعررتي علر
 بنرررره ةفسررررخ البيررررآ، و ألزمرررره البررررائآ برررربطنن الفسررررخ و بقرررراء البيررررآ، أي: بلررررزوم البيررررآ 

دينره و رأي إمامره العراةعّي و أيب حنيفرة مرن  ىذي هرو مقتضرووجوت الوةاء بالعقرد الّر
إلزامرره، ةررن جيررو  لنررا معاشررر اإلماميّررة القررائلني بثبرروت اخليررار  ىعرردم اخليررار للمغبررون، لغرر

وعرررردم لررررزوم العقررررد ترتيررررب  آثررررار مالكيّررررة املعرررررتي، لرررربطنن اإللررررزام املررررذكور مررررن البررررائآ 
ابرق احلكرم الرواقعّي، و احلرال  ىلكونره علراملالكّي، بل ترّتب عليه آثار صّاة الفسخ، 

 املنوال. ]هذا[ ىيف  يآ نظائره عل
 

 و التنبي  الثاني:
إنّه ذكرنا يف شرر  احلرديث األّول و  رريه عردم عمروم القاعردة ملرا إذا صرار امللرزم برالفتح 

 حني اإللزام و ترتيب األثر متديّناً بالدين احلّق.
إذا استبصرررر املخرررال  املطلّرررق لزوجتررره برررالطنق و أّمرررا إذا صرررار كرررذله بعرررده، كمرررا 

 ررري السررّنة بعررد أن تزّوجهررا الغررري، ةهررل األمررر كررذله؟ ةررن ينفررذ هررذا األثررر و ال  ىعلرر
الرزوج الثرراين  ىمررا بعرد هرذا الزمرران و ينتهري أمرده بره، ةتارررم علرإىل  جيرو  عليره بالقيراس

أّن أدلّرررة اإللرررزام مهملرررة مرررن  ىاألّول بالعقرررد األّول بررردعو  ىمرررن هرررذا احلرررني، و عرررّل علررر
بطررنن ذلرره الطررنق  ىإاررنق أدلّررة األحكررام الواقعيّررة الدالّررة علررإىل  هررذه اجلهررة ةريجررآ

 شرعاً ةيما عدا القدر املتيّقن خمالفته ةيه،
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اإلاررنق يف أدلّررة  ىجمرريء املزيررل، إّمررا برردعو إىل  حالرره ىاألثررر علرر ىأم ال؟ بررل يبقرر 
عردم اإلاررنق يف األدلّرة الواقعيّررة مرن هررذه اجلهررة  ىلرزام مررن هرذه اجلهررة، و إّمرا برردعو اإل

 استصاات بقاء األثر ةيه. إىل  ةريجآ
 وجهان، أقوامها الثاين لنستصاات.

 ختام
 نذكر ةيه من ةروع القاعدة:

رب منهررا أنّرره جيررو  بيررآ امليتررة و املتررنّجس الغررري القابررل للتطهررري للكرراةر املسررتاّل لرره -1
، إذ ال 1إلزاماً له بدينه، و لرذا صررّ  اّّقرق يف أاعمرة نكرت النهايرة بروا  بيرآ األّول لره

 القاعدةرب ةتدبّر. ]هذه[الظاهر إاّل  ىوجه عل
و منهررررا أنّرررره لررررو تبررررايآ اثنرررران ممّررررن يرررردين بثبرررروت العررررفعة برررراجلوار، كرررران للجررررار  -2

 اإلمامّي أخذ املبيآ بالعفعة إلزاماً اما بدينهما.
شرريااً بالوصرر  ةلرره اخليررار عنررد  ىو منهرا أنّرره حكرري عررن العرراةعّي إّن مررن اشرررت  -3

إمرامّي مرن شراةعّي شريااً كرذله ةلره  ى، ةلو اشررت 2الوص  ىر يته مطلقاً و إن كان عل
 اخليار إلزاماً له بدينه.

اليائسررررررة  ىثبرررررروت العررررررّدة علررررررإىل  و منهررررررا أنّرررررره حكرررررري أّن أبررررررا حنيفررررررة ذهررررررب -4
وجة احلنفّي يائسة مؤمنة و اّلقها ألزمته بأحكام العّدة كمرا لرو  ، ةلو كانت   3والصغرية

 كانت حنفّية ةتأخذ منه الكسوة و النفقة.
الطرررنق الناةرررذ  ىو منهرررا أنّررره لرررو أكرهرررت الزوجرررة املخالفرررة  وجهرررا املرررؤمن علررر -5

عنرردهم دوننررا، ةطّلقهررا كررذله، ةللررزوج إلزامهررا بسررقو  النفقررة و سررائر حقرروق الزوجررة 
الرزوج و ال يسرقط إىل  إرثها منه بالزوجيّرة، و ال يثبرت حكرم الطرنق بالنسربةاّلث منها 

 شيء من حقوقه، ةيجو  له وايها ألّ ا  وجته واقعاً يف دينه.

                                                           

 ، ذكر ما يناسب املقام، ةراجآ.98،   3جنده يف النكترب نعم، يف ج .   1
 .505،   1و اخلنف، ج  3/3. راجآ األّم للعاةعّي 2
 .4/549املذاهب األربعة  ى. الفقه عل3
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ةلو محلت منه بعرد خرروج العرّدة مرن  رري شربهة منهرا   يلارق هبرا الولرد، ةرقذا كران 
 إذا كان مّنا يرا منهما.الولد منهم أ لزم أيضاً بذله ةن يرا من أبيه و أ ّمه و 

و لو اّلقها باالختيرار ذا  الطرنق الناةرذ يف ديرن الزوجرة، هرل لره إلزامهرا مبرا ذكرنرا 
 أم ال؟ الظاهر ال، لكونه مضارّاً و ال ضرر و ال ضرار يف اإلسنمرب ةتدبّر.

، ةلررو 1«إّن الغاصررب ال يضررمن منرراةآ املغصرروت»و منهرا إنّرره قررال أبررو حنيفررة:  -6
جعفررررّي مرررن حنفرررّي عينررراً ةلررره إلرررزام املغصررروت منررره بعررردم اسرررتاقاقه لتضرررمني  صرررب 
 املناةآ.
إنّررره ال »مرررا حكررري عرررنهم:  ىو منهرررا إنّررره قرررال مالررره و أبرررو حنيفرررة و أمحرررد علررر -7

، ةقذا كان الوارا املقّر له من مقّلدي أحردهم، و كران برني 2«جيو  إقرار املريا لوارا
قراء املقرّر بره يف ملره املروّرا، ةيكرون برني اجلميرآ، و ال الورثة إمامّي، ةله إلزامه عليه بب

 خيتّص باملقّر له.
، ةلررررو كرررران 3«ال خيررررار يف الغرررر »و منهررررا أنّرررره قررررال أبررررو حنيفررررة و العرررراةعّي:  -8

املغبون من أتباع أحدمها، و اتّفق أنّه ةسرخ، و كران الغرابن منّرا ةلره إلزامره بأحكرام لرزوم 
 بعدم اخليار له.املعاملة اّلذي هو قضّية تديّنه 

 4و مثله الكنم يف التصرية اّلث قال أبو حنيفة بعدم اخليار ةيها.
 5ما يف التذكرة. ىو كذا يف الفسخ خبيار اجمللس اّلذي نفاه اجلمهور كاةّة عل

و منهررا أنّرره لررو  صررب إمررامّي مررن حنفررّي حنطررة ةطانهررا مررثنً كرران لرره إلزامرره  -9
الغاصرررررب و عررررردم اسرررررتاقاق املغصررررروت إالّ  إىل مذهبررررره مرررررن انتقرررررال الررررردقيق یمبقتضررررر
 6البدل.

                                                           

 .11، كتات الغصب، املسألة 674،   1. اخلنف للعيخ الطوسّي)ره(، ج 1
 .660،   1. اخلنف، ج 2
 .2/285ذاهب األربعة امل ى. راجآ الفقه عل3
 .550،   1. اخلنف، ج 4
 الطبآ احلجرّي، و ةيه القول بعدم خيار اجمللس نقل عن ماله و أيب حنيفة، ةراجآ. 1/515. التذكرة 5
 .676،   1. اخلنف، ج 6
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هررذا املقرردار، ةررقّن النررا ر يف ذلرره نظررر تأّمررل و دقّررة إن كرران عنررده علرری  و لنقتصررر
شرررررطر مرررررن اإلنصررررراف و  نّرررررب مرررررن االعتسررررراف لكفررررراه هرررررذا يف اإلذعررررران مبرررررا ألجرررررل 

تيتره ، و إالّ كمرا هرو الغالرب ةرن يكفيره شريء ممّرا أ1استكعاةه س الت  عرن هرذه املسرألة
 ررررري قابررررل  -أعاذنررررا اهلل منرررره-و إن كرررران يقرررررت مررررن شررررّق القمررررررب هررررذا، ةررررقّن اللجرررراج 

 للعنج.
 و احلمد هلل أّواًل و آخراً و  اهراً و بااناً.

و ةر رررت  مرررن تسرررويد ذلررره ليلرررة السادسرررة و الععررررين مرررن ربيرررآ األّول مرررن شرررهور 
 2هاجرها آالف الثناء و التاّية. ىمن ااجرة النبويّة عل 1366

 الّلهّم ا فر يل و لوالدّي و جلميآ املؤمنني و املؤمنات يوم يقوم احلسات.
 
 

                                                           

ررراَل 1 و املرجعيّرررة،  یالستكعررراف أهلّيتررره للفترررو  ىعرررن هرررذه املسرررألة و عرررّدة مسرررائل أ خرررر  -رمحررره اهلل-. س 
 هكذا قال)ره( يف أّول الرسالة، ةراجآ.

 . و هو بعد وةاة أ ستاذه العّنمة السّيد أيب احلسن اإلصفهايّن)ره( بقليل.2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اطالع رساني

 
 
 

 7تا  1هاي اصولي از شماره نمايه فصلنامه تخصصي پژوهش

 

، 3و2، ال االستصاات يف العبهات احلكميّة االمحدي العاهرودي، عبداهلل، •
 . 183،  82هبار -81 مستان

 .134،  82،  مستان6، الکتات جامعة االصول  معرىف، استادي، رضا •
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 .73،  82، تابستان و پاييز5و4، الةدةاع ا  نظريه حق الطاع ،، رضاىاسنم •
، پاييز 1، ال رسالة يف اإلجزاءا شتياين، مري ا حممدحسن )عقيق: الروحاين، جواد(،  •

81  ،69. 
، ال ة تبّدل رأي اجملتهدمسألا شتياين، مري ا حممدحسن )عقيق: الروحاين، جواد(،  •

 .213،  82هبار -81،  مستان3و2
، 5و4األّول(، ال )القسم املنهجيات املعاصرة لعلم األصول ،ا صفي، حممد مهدي •

 .96،  82تابستان و پاييز
 -81،  مستان3و2، ال  اوندي و نظريه تعهد در وضآ ىمنعلاميين، علريضا،  •

 .7،  82هبار
کتات الصادع يف الرد (، األنصاري القمي، حممد رضا )عقيق: االندلسي، ابن حزم •

، تابستان 5و4، المن قال: بالقياس و الرأي و التقليد و االستاسان و التعليل ىعل
 .228،  82و پاييز

، 86، پاييز7، الالفرق بني احلق و احلکم و امللک، ي القمي، حممد رضااألنصار  •
 11. 

، 86، پاييز7، اللغت دانان ىدر اعتبار سخنان و آرا ىپژوهع، اکل ى، علباباىي •
 37. 

 .51،  81، پاييز 1، ال ةوائد يف وضآ األلفاوحرالعلوم، سيدحممد مهدي،  •
، القواعد الفقهية/ مفهومها، مميزاهتا، مصادرها، تاريخ تطورها، ىالرتايب، مرتض •

 .158،  82، تابستان و پاييز5و4ال
 -81،  مستان3و2، ال األصول حوا يف علمکتات   معرىف، ى، مهدىجعفر  •

 .213،  82هبار
 .245،  86، پاييز7، الکتات حاشية ةرائد االصول  معرىف، ى، مهدىجعفر  •
، 82، تابستان و پاييز5و4، الکتات معارج األصول  معرىف، ى، مهدىجعفر  •

 279. 
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، 81، پاييز 1، ال حديث السّاعة حول نظرية حق الطاعة، احلائري، السيد علي اکل •
 27. 

، 3و2، ال اإلبداع يف تفسري حقيقة األحكام الظّاهرية، احلائري، السيد علي اکل •
 .134،  82هبار -81 مستان

 .52،  82،  مستان6، الاحلکم األويل و الثانوي ، احلائري، السيد علي اکل •
، 86، پاييز7، الاشرتاک األحکام بني العا  و اجلاهل ،احلائري، السيد علي اکل •

 49. 
 .57،  82، تابستان و پاييز5و4ال موضوع علم،، ، سيدمحيدرضاحسىن •
 -81،  مستان3و2، ال مسله حّق الطاعة بني الرةا و القبول، السبااين، جعفر •

 .113،  82هبار
، تابستان و 5و4، الاستنبا  احلكم العرعي دور العقل يف، السبااين، جعفر •

 . 123،  82پاييز
، 82،  مستان6، الشبهات و ايضاحات حول أصول الفقه ،السبااين، جعفر •

 64. 
، 7، الا اهان يف تدوين اصول الفقه و اقرتاحات لتطويره ،السبااين، جعفر •

 .75،  86پاييز
 .7،  81، پاييز 1، ال اصول، منطق علوم و معارف ديىنعلم سند، حمّمد،  •
، 82هبار -81،  مستان3و2، ال جديد به مباحث علم اصول ىن)اهسند، حمّمد،  •

 101. 
، تابستان و 5و4)قسمت اول(، الىنق  روايات در امور اعتقاد، سند، حممد •

 .34،  82پاييز
، 82،  مستان6)قسمت دوم(، ال ىنق  روايات در امور اعتقاد، سند، حممد •

 26. 
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، 86، پاييز7، الىنسبت به حث صدور  جاي)اه حث مضموىن ،سند، حممد •
 85. 

، 86، پاييز7، القاعدة العدل و اإلنصاف، الطاهري اخلرم آبادي، السيد حسن •
 105. 

رسالة يف  (،األنصاري القمي، حممد رضا )عقيق:الطباابايي، علي بن حممد علي •
 .139،  86، پاييز7، الحجية العهرة

رسالة يف الفرق بني (، األنصاري القمي، حممد رضا )عقيق: هاديشيخ الطهراين،  •
 .102،  82،  مستان6، الاحلق و احلکم

، 82هبار -81،  مستان3و2، ال سا مانواره اصول ةقه، ى، علىشاهرود ىدعاب •
 20. 

، تابستان و 5و4)خب  اول(، الاصوىل ىةهرستواره نسخ خط، جليسه، جميد ى نم •
 .286،  82پاييز

، 82،  مستان6)خب  دوم(، ال اصوىل ىةهرستواره نسخ خط، جليسه، جميد ى نم •
 148. 

 -81،  مستان3و2، ال حقيقة الوضآ رسالة ىف، حممد جواد، الفاضل اللنكراىن •
 .144،  82هبار

، 82هبار -81،  مستان3و2، ال ام اخلوىيموارد ابداع اإلمالفيا ، حممد اسااق،  •
 202. 

 .7،  81، پاييز 1، ال نظريه حق الطاعة، صادق، الرجياىن •
، 82هبار -81،  مستان3و2، ال و علم اصول ةلسفه عليلى، صادق، الرجياىن •

 63. 
 .6،  82،  مستان6)قسمت اول( ، القىو اخن ىالزامات عقل ،، صادقالرجياىن •
، 7)قسمت دوم(، ال عقلىو  ىدر عليل الزامات اخنق ىانظريه، ، صادقالرجياىن •

 .209،  86پاييز
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 .43،  81، پاييز 1، ال احلريف املعىناملؤمن، حممد،  •
متنوع  ىكاركردها  ىدر اصول و بررس ىكنم  ا  مباىن ىگري ضوابط هبره، امحد، ىمبّلغ •

 .39،  82هبار -81،  مستان3و2، ال آن
)القسم األّول(، رسالة يف تداخل األسبات و املسببات ،املوسوي القزويين، السيد علي •

 .213،  82هبار -81،  مستان3و2ال 
)القسم الثاين(، رسالة يف تداخل األسبات و املسببات ،املوسوي القزويين، السيد علي •

 .188،  82تابستان و پاييز، 5و4ال
 .51،  81، پاييز 1، ال األصول  بدةکتات   معرىف، جعفر، ىنبو  •
، 5و4)قسمت اول(، ال پريامون اخبار من بلة ىحث، ، سيد حممودىشاهرود ىهامش •

 .6،  82تابستان و پاييز
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 هطال عت  د د    هههردعي ر ا رشگعد دقعالت

 ح  هءتههك  .1

هج هز كءم ه(. تمك شاله ) ع 40لاير )شه ل كء ه(    000/40هءتههك  عالر  

 شاله  عهج هز كء ه 10لاير شه ل كء ه    000/10ءدعه : 

ت هررممش لخممعي هءممتههك  مم ش هه لمم  ح ممع  بممعهي ءممدعه  دتقعضمماعد ههبدرممش د 

لعرممك دامم  هاممههد ءمم ل   اعلممعد ءممخشهي قمم_  ههاممز   تصمم اه آد هه لمم   2711

 ضداد  لهگ شه  ه ت ل  آشهس دبا  هه عل ردعارش.

 
 


