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تعرٌف علم األصـول
 .1ســـؤال :أختار الشٌخ المظفر ( )تعرٌفا ً لعلم األصول ،ومثل لهه ممثهال
مٌن من خبلله الضامطة التً تتمٌز من خبللها المسألة األصولٌة عن ؼٌرها من
المسهها،ل ،لههال [ تعرٌههؾ علههم االصههول علههم اصههول الفمههه هههو (علههم ٌم ه ٌههه عههن
لواعد تمع نتٌجتها ً طرق استنماط ال كم الشرعً)( .مثاله)  -ان الصهبل واجمهة هً
الشرٌعة االسبلمٌة الممدسة ،ولد دل على وجومها من المرآن الكرٌم لولهه تعهالى (وان
ألٌمههوا الصههبل )( .ان الصههبل كان ه علههى المههبمنٌن كتامهها مولوتهها) .ولكههن داللههة ا ٌههة
االولى متولفهة علهى ظههور صهٌؽة االمهر ن هو (ألٌمهوا) هنها  -هً الوجهو  ،ومتولفهة
أٌضا على ان ظهور المرآن جة ٌصح االستدالل مه .وهاتان المسألتان ٌتكفل ممٌانهمها
(علم االصول) .هذاا علهم الفمٌهه مهن ههاا العلهم ان صهٌؽة االمهر ظهاهر هً الوجهو ،
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وان ظهههور المههرآن جههة  -اسههتطاا ان ٌسههتنمط مههن هههال ا ٌههة الكرٌمههة المههاكور ان
الصبل واجمة .وهكاا ً كل كم شرعً مستفاد من أي دلٌهل شهرعً أو عملهً ال مهد
ان ٌتولههؾ اسههتنماطه مههن الههدلٌل علههى مسههألة أو أكثههر مههن مسهها،ل هههاا العلههم.].اشههرح

ضامطة التعرٌؾ الوارد ؟

جـــواب :

هاا شروا من الماتن ( )هً المهدخل و ٌهه الم ه

عهن أمهور

أرمعة
األمـر األول تعرٌؾ علم األصول.
األمـر الثانً موضوا علم األصول.
األمـر الثال

ا،ـدته.

األمـر الرامع تمسٌم أم اثـه.
وتفصٌل الكبلم ً هال األمور األرمعة ٌأتً تماعا ً

األمـر األول :تعرٌف علم األصول:
األصول جمع (أصل) ,وأصل الشًء لؽةً أساسه الاي ٌموم وٌعتمد علٌه ,لاا
األصههول هههً المههوانٌن والمواعههد التههً ٌمههوم وٌعتمههد علٌههها العلههم(ٔ) .أمههـا ههً
االصطبلح مد عرؾ المصنؾ ( )علم األصول مأنه [ علم ٌبحث يٌثه عث
قواعثثد تقثثي تتٌ ت ث يثثً قثثرت ااثثتتب ق الحرثثم ال ثثرعً ](ٕ) ,الضههامطة التههً
تتمٌز من خبللها المسهألة األصهولٌة عهن ؼٌرهها مهن مسها،ل العلهوم المختلفهة لهد
ورد ههً التعرٌههؾ ممولههه [ قواعثثد تقثثي تتٌ ت ث يثثً قثثرت ااثثتتب ق الحرثثم
ال رعً ] ,ما،ز المسألة األصولٌة شٌ،ان
ٔ -كون المسألة لاعد وهً كل أمر كلً ٌنطمك على مصادٌمه م ٌثٌة وا هد ,
كما ً لولنا " كل ظهور جة ".
ٕ -كون المسألة نتٌجة وهً كل مسألة ولع نتٌجة ً علم األصول لؽهر
استنماط ال كهم الشهرعً ,مهن هنها مثهل المهاتن ( )ممثهال وجهو الصهبل
لكً تتضح الضامطة األساسٌة التً تمتاز مها المسألة األصولٌة عن ؼٌرهها
(ٔ) اشٌة المفٌد ً شرح أصول الفمه ٔ .ٕ:
(ٕ) أصههول الفمههه ٔ  . 1كمهها أن التعرٌههؾ المشهههوري لعلههم األصههول هههو " العلههم مالمواعههد الممهههد
الستنماط األ كام الشرعٌة من أدلتها التفصهٌلٌة "ٌ .راجهع المهوانٌن الم كمهة ٘ الفصهول الؽروٌهة
ٓٔ ال لمة الثالثة .- 1
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مهههن مسههها،ل العلهههوم المرتمطهههة ماستكشهههاؾ األ كهههام الشهههرعٌة ,ا ال ٌمكهههن
للمجتههد اسهتنماط ال كهم الشهرعً ال ماالعتمهاد علهى ههال المواعهد التهً تمهع
نتٌجتها ً طرق االستنماط.
لـاا المجتهد ٌ تاج لى تهألٌؾ لٌاسهٌن أ هدهما مسهتفاد مهن علهم األصهول,
سنة ,ذاا أراد
وا خر مستفاد من األدلة على األ كام الشرعٌة وهً الكتا وال ُ
المجتهد أن ٌستنمط كما ً شرعٌا ً مثل (وجو الصبل ) وجدنا لٌاسٌن
(المٌاس األول) وٌتألؾ من ممدمتٌن ونتٌجة
ٔ -الصؽرى كل صٌؽة أمر ظاهر ً الوجو .
ٕ -الكمرى كل ظهور جة.
ٖ -النتٌجة ظهور األمر ً الوجو

جة.

(المٌاس الثانً) وٌتألؾ من ممدمتٌن ونتٌجة
صالَةَ ] صٌؽة األمر.
ٔ -الصؽرى [ َوأَقٌِ ُمواْ ال َّ
ٕ -الكمرى ظهور األمر ً الوجو

جة.

ٖ -النتٌجة وجو الصبل .
هاتان المسألتان
ٔ .الصؽرى ظهور صٌؽة األمر ً الوجو .
ٕ .الكمرى كل ظهور جة.
عنها ً علم األصول كً ٌزود مهها علهم
من المسا،ل التً تنمح وٌتم الم
جهة)
الفمه ,ألن نتٌجة المٌاس األصهولً (األول) (ظههور األمهر هً الوجهو
ولع ً المٌاس الفمهً (الثهانً) أي هً طهرق اسهتنماط ال كهم الشهرعً وههو
(وجو الصبل ).
كمهها أن األ كههام الشههرعٌة تستكشههؾ مههن أدلههة عملٌههة(ٖ) ,كمهها ههً اسههتفاد
ال كم الشهرعً (وجهو الوضهوء) مهن دلٌهل عملهً (ممدمهة الواجه واجمهة),
هنا لٌاس
ً األدلة العملٌة سوؾ ٌهأتً معونهه تعهالى هً الممصهد الثهانً المبلزمها العملٌهةٌ ,ه
(ٖ) الم
ٌه ً ستة مسا،ل الت سٌن والتممٌح العملٌان ,االجزاء ,ممدمة الواج  ,الضد ,اجتمهاا األمهر
الم
والنهً ,داللة النهً على الفساد.
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ٔ -الصؽرى ممدمة الواج واجمة.
ٕ -الكمرى العمل جة(ٗ).
هاتان المسألتان أصولٌتان تنمح وٌتم الم

ٌها ً علم األصول.

ت صههل أن األ كههام الشههرعٌة المسههتفاد مههن األدلههة الشههرعٌة أو العملٌههة
المد ٌها من تولؾ استنماط تلن األ كام مهن األدلهة علهى المواعهد المسهتفاد مهن
علم األصول التً تمع نتٌجة هال المواعد ً استنماط األ كام الشرعٌة.

ً جة العمل سوؾ ٌأتً معونه تعالى ً الممصد الثال مما ه ال جهةٌ ,ه الم ه
(ٗ) الم
ٌههه ههً ثمههانً جههب الكتهها العزٌههز ,السههنة ,اإلجمههاا ,الههدلٌل العملههً ,الظههواهر ,الشهههر  ,السههٌر ,
المٌاس.
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الحرم :واقعً وظ هري .الدلٌل :ا ت دي ويق هتً(٘).
.2سؤال  :هنا ن هوان لل كهم الشهرعً تكفهل علهم األصهول مالم ه عنهمها[ ,
ال كم وا لعً وظاهري .والهدلٌل اجتههادي و مهاهتً .ثهم ال ٌخفهى ان ال كهم الشهرعً
الاي جاء اكرل ً التعرٌؾ السامك علهى ن هوٌن ٔ أن ٌكهون ثامتها للشهم ممها ههو هً
نفسه عل من اال عال ،كالمثال المتمدم اعنً .وجو الصبل  ،هالوجو ثامه للصهبل
مما هً صبل ً نفسها و عل من اال عال مع لطهع النظهر عهن أي شهم آخهر .وٌسهمى
مثل هاا ال كم (ال كم الوالعً) .والهدلٌل الهدال علٌهه (الهدلٌل االجتههادي) ٕ .ان ٌكهون
ثامتا للشم مما انه مجهول كمه الوالعً ،كما اا اختلؾ الفمهاء ً رمهة النظهر لهى
االجنمٌة ،أو وجو االلامة للصبل  .عند عدم لٌام الدلٌل على أ د االلهوال لهدى الفمٌهه
ٌشن ً ال كم الوالعً االولً المختلؾ ٌه ،والجهل أال ٌممهى هً ممهام العمهل مت ٌهرا
ال مههد لههه مههن وجههود كههم آخههر ولههو كههان عملٌهها ،كوجههو اال تٌههاط أو المههراء أو عههدم
االعتناء مالشن .وٌسمى مثل هاا ال كم الثانوي (ال كم الظاهري) .والدلٌل الهدال علٌهه
(الدلٌل الفم اهتً) أو (االصهل العملهً) .ومما ه االصهول منهها مها ٌتكفهل للم ه عمها
تمههع نتٌجتههه ههً طرٌههك اسههتنماط ال كههم الههوالعً ،ومنههها مهها ٌمههع ههً طرٌههك ال كههم
الظاهري .وٌجمع الكل( .ولوعها ً طرٌك استنماط ال كم الشرعً) عدى مها اكرنهال
ههً التعرٌههؾ .].وضههـح هههاٌن الن ههوٌن ممٌن ها ً األدلههة الدال هة علٌهمهها ماالصههطبلح

األصولً ؟

جـــواب

ٌ :نمسم ال كم الشرعً ماعتمار اخا الشن ً موضوعه لى ن وٌن

(التحو األول) الحرم الواقعـً:
وهو ال كم الاي لم ٌبخا ً موضوعه الشن أي أن ال كم ثام للشًء ممها
هو عل ً نفسه كال كم مـ(وجو الصبل ) ,والدلٌل الدال علٌه ٌسمى مـ(الدلٌل
اال ت ثثثث دي) مههههأخواا ً مههههن (اال ت ثثثث د) ٌشههههمل األدلههههة الظنٌههههة التههههً تسههههمى
مـ(اإلم رات).
(التحو الث تً) الحرم الظ هـري
وهو ال كم الاي أخا ً موضوعه الشن أي أن ال كم ثام للشًء ممها ههو
مجهول كمه الوالعً .كال كم مـ( رمة النظر لى األجنمٌة) والدلٌل الدال علٌه
(٘) نس الشٌخ األنصاري ً رسها،له أن تسهمٌة األمهارا مهـ(األدلة االجتهادٌهة) واألصهول العلمٌهة
مـ(األدلة الفماهتٌة) لى الو ٌد المهمهانً ( ً )كتامه (الفوا،د ال ا،رٌة) والنكتة ً الن التصرؾ
ً ال كم الشرعً المأخوا ً تعرٌفً (االجتهاد) و(الفمهه)ٌ .راجهع را،هد األصهول ٕ ٓٔ ،الفوا،هد
ال ا،رٌة  ،ٗ4الموسوعة الفمهٌة المٌسر ٖ ٗ.ٗ1
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ٌسمى مـ(الثدلٌل الفقث هتً) مهأخواا ً مهن الفمهه ٌشهمل األدلهة التهً ت هدد الوظٌفهة
العملٌة ً ممام الشن التً تسمى مـ(األصول العملٌة).
عما تمع نتٌجته عهن كهبل ن هوي ال كهم
علم األصول تتكفل مالم
ومما
الشرعً ,سواء أكان ال كم والعٌا ً أم ظاهرٌا ً مكبل دلٌلٌه .أي سهواء أكهان الهدلٌل
اجتهادٌا ً ( مار ) أم ظاهرٌا ً (أصل عملً) ,وٌجمع الكل ضامطة التعرٌؾ وههً
[ وقوع رتتٌ ة يً قرت ااتتب ق الحرم ال رعً ].
هاا ولم ٌتطرق المصنؾ ( )لى ن وٌن آخرٌن مرتمطٌن مال كم الشرعً
– ضبل عن تعرٌؾ ال كم الشرعً هو التشرٌع الصادر من هللا تعالى لتنظٌم
ٌا اإلنسان وتوجٌهه ,ٙوالدلٌل علٌه  ,-وهما
(التحثثو األول) انمسههام ال كههم الشههرعً ماعتمههار تعلمههه مأ عههال المكلفههٌن مصههور
مماشههر وٌسههمى مههـ(الحرثثم الترلٌفثثً) ومصههور ؼٌههر مماشههر وٌسههمى مههـ(الحرثثم
الوضعً).
(التحو الث تً) لل كم الوالعً والظهاهري مهدلول آخهر سهوؾ تهأتً هً (مبحث
غٌر الماتقالت العقلٌة)( ):اإلشار لٌهما معونه سم انه.

موضـوع علم األصول
( )ٙال لما ٕ . ٔ:ٙ
( , ٕٔ: ٕ ):كما سٌأتً منه انمسام األصول العملٌة لى أصل عملً ,وأصل شرعً- ٕٕٓ ٕ – .
.
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هل التزم المصنؾ ( )مبلمدٌة أن ٌكهون لكهل علهم موضهوا أو

ال ؟ لههال [ موضههوا علههم االصههول ان هههاا العلههم ؼٌههر متكفههل للم ه عههن موضههوا
خها  ،مههل ٌم ه عهن موضههوعا شهتى تشهترن كلههها ههً ؼرضهنا المهههم منههه ،وهههو
استنماط ال كم الشرعً .بل وجه لجعل موضوا هاا العلم خصو (االدلهة االرمعهة)
مههط ،وهههً الكتهها والسههنة واالجمههاا والعمههل ،أو ماضهها ة االستص ه ا  ،أو ماضهها ة
المٌاس واالست سان ،كما صنع المتمهدمون .وال اجهة لهى االلتهزام مهأن العلهم ال مهد لهه
مههن موضههوا ٌم ه عههن عوارضههه الااتٌههة ههً الههن العلههم ،كمهها تسههالم علٌههه كلمههة
المنطمٌٌن ،ان هاا ال ملزم له وال دلٌل علٌهه ].مها ههو الجهامع الهاي ٌجمهع مسها،ل

علم األصول ؟
جـــــواب  :األمههر الثههانً مههن األمههور المتعلمههة ههً المههدخل موضههوا علههم
األصول ٌ ,لم(ٌ )4لتزم المصنؾ ( )مهال البلمدٌة لعهدم تمامٌهة األدلهة التهً
اسههتدل مههها علههى وجههود موضههوا وا ههد تههدور ولههه مسهها،ل الههن العلههم ،مههل أن
الجههامع الههاي ٌجمههع مسهها،ل العلههم هههو الؽههر  ،وؼههر علههم األصههول هههو
(استنماط ل كم الشرعً) لـاا ٌتضح الرد على المهدماء والمناطمهة الهاٌن التزمهوا
مجعل موضوا وا د لكل علم ,هنا رأٌان
األول :القدمـ ء :مد خصوا (األدلة األرمعة) كونها موضوعا ً لعلم األصول،
وهً (الكتا  ،السهنة ،اإلجمهاا ،العمهل) ههاا علهى ممنهى اإلمامٌهة لكهن أضهاؾ
سهها،ر المههااه معهه األدلههة الكاشههفة عههن ال كههم الشههرعً كاالستصهه ا أو
المٌاس أو االست سان( ،)1مهل أن األمامٌهة أٌضها ً اختلفهوا هً موضهوعٌة (األدلهة
المههوانٌن الم مههك الممههً ( )جعههل األدلههة األرمعههة ممهها هههً
األرمعههة) صهها
الفصول الم مك األصفهانً ( )جعهل األدلهة األرمعهة ممها ههً
أدلة ،وصا
هً(ٓٔ).
الث ث تً :المت ققثثـة :مههد خصههوا موضههوا العلههم مأنههه " مهها ٌم ه ٌههه عههن
عوارضه الااتٌة " أي مبل واسطة ً العرو التً هً ال مل م ٌ لوال تلن
( )4تههامع المصههنؾ ( )ههً المخالفههة الم مههك العرالههً ( )والم مههك الخههوٌ )( ً،راجههع نهاٌههة
األ كار (ٔ ٓٔ) الم اضرا (ٔ  ،)ٕ4أما المشهور مالوا موجود موضوا وا د لكل علم كصها
الكفاٌهة والم مههك النههاٌ،نً والسههٌد الخمٌنهً تمعهها ألسههتاال الم مههك المروجهردي والشهههٌد الصههدر (لههدس
سههرهم)ٌ .راجههع الكفاٌههة (جٔ ٕٕ) ،وا،ههد األصههول (ٔ  ،)ٕ4منههاهب الوصههول ((ٔ  ،)ٖ1ال لمههة
الثالثة .)ٔ1
( )1كالمصالح المرسلة ,تح الارا،ع وسدها ,العرؾ شرا من لملنها ,مهاه الصه امً .أصهول الفمهه
الممارن٘.:
(ٓٔ) الموانٌن (ٔ  )ٔ1الفصول ٔٔ.

شرح أصول الفمه

1

الواسطة لما صح ال مل(ٔٔ)  ,كما ً علوم اللؽة ,هذن موضهوعها الكلمهة ,ألنهه
ٌها عن عوارضها الااتٌة ,كما ً علم الن و الهاي ٌم ه هً عهوار
ٌم
ً
ً
الكلمة من ٌ ولوعها اعبل أو مفعوال .أو كما ً م ل كبلمنها عنهدما نم ه
عن الظهور هل هو جة أو ال ؟ هو م ه عهن العهوار الااتٌهة للموضهوا,
ألن ال جٌة ممها تعهر الظههور .ولهد التهزم جملهة مهن األصهولٌٌن مههاا المهول
مههنهم السههٌد أمههو ال سههن األصههفهانً ( ،)ٕٔ()وسههٌأتً مههن المصههنؾ ( )ههً
ال جة منالشة هال األلوال.
مما

(ٔٔ) الواسطة على ثبلثة ألسام ٔ -الواسطة ً الثمو وهً علة ثمو الشًء لشًء ,كعلٌة النهار
لثمو ال رار للماء ,ذن النار علة وواسطة -ٕ .الواسطة هً اإلثمها وههً الواسهطة للعلهم مثمهو
الشًء للشًء ,كعلٌة الدخان للعلم موجود النار ,ذن الدخان علة وواسطة -ٖ .الواسطة ً العرو
ولد تمدم مٌانها.
الفصول  , -ٔٓ -واالخوند ً كفاٌته.: ٔ -
(ٕٔ) وسٌلة األصول  - ٔ4وصا
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ٓٔ

يــ ئـدتـه
.4ســـــؤال :مهها هههً الفا،ههد المتوخهها مهها وراء هههاا العلههم ومهها ٌههدور ههً لههن
مهن مفهاخر الفكهر أإلمهامً ,لهال [ ا،دتهه ان كهل
مسا،له وأم اثه التهً أصهم
متشرا ٌعلم انه ما مهن عهل مهن ا عهال االنسهان االختٌارٌهة اال ولهه كهم هً الشهرٌعة
االسبلمٌة الممدسة من وجو أو رمة أو ن وهما مهن اال كهام الخمسهة .وٌعلهم اٌضها
ان تلههن اال كههام لٌس ه كلههها معلومههة لكههل أ ههد مههالعلم الضههروري ،مههل ٌ تههاج اكثرههها
الثماتها لى عمال النظهر والامهة الهدلٌل ،أي انهها مهن العلهوم النظرٌهة .وعلهم االصهول
هو العلم الو ٌهد المهدون لبلسهتعانة مهه علهى االسهتدالل علهى اثمها اال كهام الشهرعٌة،
فا،دته اان االستعانة على االستدالل لبل كام من أدلتها ].؟

جـــواب  :األمر الثال من األمور المتعلمة ً المدخل ا،دتهٌ ,ه
الفا،د المتوخا ً من خبلل ضم ممدمتٌن

تتضهح

(المقدمة األولى) ن األ كام الشرعٌة استوعم كهل أ عهال اإلنسهان االختٌارٌهة
تى اشتهر مٌنهم " ما من والعة ال ولها كم ".
(المقدمة الث تٌة) ن األ كام الشرعٌة اؼلمها ٌ تاج لى استدالل و معان النظهر
و لامة الدلٌل ,هً من العلوم النظرٌة المماملة للعلوم الضهرورٌة ,وٌهراد مههاٌن
(ٖٔ)
المصطل ٌن منطمٌا ً
ٔ -العلم الضـروري وهو ممها ال ٌ تهاج هً صهوله لهى كسه ونظهر و كهر
تصورا ً وتصدٌماً ,كتصهورنا لمفههوم الوجهود والعهدم ,وكتصهدٌمنا مهأن الكهل
أعظم من الجزء أو است الة صدور المعلول مبل علة.
ٕ -العلثثم التظثثـري وهههو ممهها ال ٌ تههاج ههً صههوله لههى كس ه ونظههر و كههر
تصهههورا ً وتصهههدٌماً ,كتصهههورنا ل مٌمهههة الهههروح أو الهههنفس ,وكتصهههدٌمنا مهههأن
األر كروٌة.
من هنا تمرز ا،د علم أصول الفمه ماعتمارل العلم المدون لبلسهتعانة مهه علهى
ثمهها األ كههام الشههرعٌة واالسههتدالل مههها مههن أدلتههها التفصههٌلٌة لتنظههٌم أ عههال
اإلنسان االختٌارٌة مت صهٌله العلهم والمعر هة مههال األ كهام الشهرعٌة مهن خهبلل
مههال الجهههد والكس ه والنظههر والفكههر ههً عملٌههة خاصههة ومخصوصههة ,وهههً
استنماط األ كام الشرعٌة.
(ٖٔ) المنطك  /الشٌخ المظفر ()

ٕٓ.
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تقاٌـم أبـحـ ثـه
.5ســـؤال :تمنى المصنؾ ( )التمسٌم الرماعً(ٗٔ) الهاي ٌجمهع مسها،ل علهم
األصههول تمعهها لشههٌخه د سههٌن األصههفهانً ( ,)لــههـال [تمسههٌم ام اثههه تنمسههم
مما ه هههاا العلههم لههى أرمعههة ألسههام( - ٔ .مما ه االلفههاظ) وهههً تم ه عههن مههدالٌل
االلفاظ وظواهرها من جهة عامة نظٌر الم ه عهن ظههور صهٌؽة ا عهل هً الوجهو
عهن لهوازم
العملٌة) وهً ما تم
وظهور النهً ً ال رمة .ون و الن( ٕ .المما
اال كام ً انفسها ولو لم تكهن تلهن اال كهام مدلولهة للفهظ ،كالم ه عهن المبلزمهة مهٌن
كههم العمهههل و كههم الشهههرا ،وكالم هه عهههن اسههتلزام وجهههو الشههم لوجهههو ممدمتهههه
عن استلزام وجو الشهم ل رمهة
ماسم ممدمة الواج  ،وكالم
المعروؾ هاا الم
عن جهواز اجتمهاا االمهر والنههً .وؼٌهر
ضدل المعروؾ ماسم مسألة الضد ،وكالم
عهن جٌهة
ٌها عن ال جٌة والدلٌلٌة ،كالم
ال جة) وهً ما ٌم
الن( ٖ .مما
خمههر الوا ههد ،و جٌههة الظههواهر ،و جٌههة ظههواهر الكتهها  ،و جٌههة السههنة واالجمههاا
االصهول العملٌهة) وههً تم ه عهن مرجهع المجتههد
والعمل ،وما لى الن( ٗ .مما
عنههد مههدان الههدلٌل االجتهههادي ،كالم ه عههن أصههل المههراء واال تٌههاط واالستص ه ا
عن تعار االدلهة وتسهمى
ون وها .مماصد الكتا  -اان  -أرمعة .وله خاتمة تم
التعادل والتهراجٌح) الكتها ٌمهع هً خمسهة أجهزاء ان شهاء هللا تعهالى .ولمهل
(مما
الشروا ال مد من ممدمة ٌم ه ٌهها عهن جملهة مهن المما ه اللؽوٌهة التهً لهم ٌسهتوؾ
الم عنها ً العلوم االدمٌة أو لم ٌم عنها ] .اشرح هاا التمسٌم ؟

جـــواب  :األمر الرامع من األمور المتعلمة ً المدخل تمسهٌم أم اثههٌ ,ه
علم األصول عند المصنؾ ممومة تمعا ً لمسمة رماعٌهة ٌتمهدمها مهدخل
أن مما
وممدمة ,هنا م وران
المحـور األول :المدخـل و ٌه (ٗ) أم ا

ٔ -تعرٌؾ علم األصول.

ٕ -موضوا علم األصول -ٖ .ا،دته -ٗ .تمسٌم أم اثه.
المحـور الث تً :الممدمـة و ٌها (ٗٔ) مم ثا ً
(ٗٔ) وهنان تمسٌمان آخران
ال لما الشههٌد الصهدر
األلفاظ واألدلة ,ولد عمك صا
ٔـ التمسٌم الثنا ً،وهو المشهور -مما
( )نظرا ً لى مراعا الة االستنماط مسم األم ا لى األدلة الم رز (اإلمارا ) وؼٌر الم رز
(األصول العملٌة)  -لكن التمسٌم الرماعً منسو للمدماء.
ٕـ التمسٌم الثبلثً وسار علٌه الشٌخ األنصاري ( .)والنكتة ً هاا االختبلؾ ترجع لى االختبلؾ
ً ت دٌد الضامط الاي تدور وله األم ا األصولٌة منهم من ٌرى أن ال اال الوجدانٌة للمكلهؾ
ً جٌة الدلٌل وألسامه (الشهٌد الصدر الم و ٔ ٘٘).
(األنصاري) .ومنهم من ٌرى الم
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ٔ -مٌمههة الوضههع -ٕ .مههن الواضههع -ٖ .الوضههع تعٌٌنههً وتعٌنههً -ٗ .اسههت الة
المسم الرامهع -٘ .المعنهى ال ر هً -ٙ .االسهتعمال مٌمهً ومجهازي -: .الداللهة
تامعهههة لهههئلراد  -4 .الوضهههع شخصهههً وشهههرعً -1 .وضهههع المركمههها - ٔٓ.
عبلما ال مٌمة والمجهاز -ٕٔ .األصهـول اللفظٌهة  -ٖٔ .التهرادؾ واالشهتران.
ٗٔ -ال مٌمة الشرعٌة.
* مماصـد أرمعة
الممصههههـد األول أمههههوا سههههمعة ٔ -المشههههتك -ٕ .األوامههههر -ٖ .النههههواهً-ٗ .
المفاهٌم -٘ .العام والخا  -ٙ .المطلك والممٌد -: .المجمل والممٌن.
الممصـد الثانً المبلزما العملٌة المسهتمبل العملٌهة مسهألة وا هد الت سهٌن
والتممههٌح والعملٌههان .ؼٌههر المسههتمبل العملٌههة مسهها،له خمسههة ٔ -األجههزاء-ٕ.
ممدمة الواج  -ٖ.الضد -ٗ .جتماا األمر والنهً -٘.داللة النهً على الفساد.
الممصـد الثاله مما ه ال جهة أمهوا تسهعة ٔ-الكتها العزٌهز -ٕ.السهنة-ٖ.
اإلجماا-ٗ.الدلٌل العملً -٘.جٌهة الظهواهر-ٙ.الشههر -:.السهٌر -4.المٌهاس-1.
التعادل والتراجٌح.
الممصـد الرامع األصول العملٌة االستص ا .
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الممدمـة
ٔـ حـقٌقة الوضـي
المصنؾ ( ً )الممدمة تمعها لؤلصهولٌٌن أمهورا وأم اثها
.6ســـؤال :م
تتعلك مالعلوم األدمٌة لها دخل مالم ه األصهولً ,ومهن ههال األمهور الم ه هً
الوضههع ،لههال [ الممدمههة تم هه عههن أمههور لههها عبللههة موضههع االلفههاظ واسههتعمالها
وداللتههها و ٌههها أرمعههة عشههر مم ثهها ٔ مٌمههة الوضههع الشههن ان داللههة االلفههاظ علههى
معانٌها ً أٌة لؽة كان لٌس ااتٌة ،كااتٌة داللة الدخان  -مهثبل  -علهى وجهود النهار،
وان توهم الن معضهم ،الن الزم هاا الزعم ان ٌشهترن جمٌهع المشهر هً ههال الداللهة،
مع ان الفارسً مثبل ال ٌفهم االلفهاظ العرمٌهة وال ؼٌرهها مهن دون تعلهم وكهالن العكهس
ً جمٌع اللؽا  .وهاا واضهح وعلٌهه ،لٌسه داللهة االلفهاظ علهى معانٌهها اال مالجعهل
والتخصٌ من واضع تلن االلفاظ لمعانٌها .ولاا تدخل الداللة اللفظٌة هال ً الداللهة
الوضعٌة ] ..ما هً مٌمة الوضع تمعا لعبللة اللفظ مالمعنى ؟

جـــــواب  :هههاا شههروا مههن المههاتن ( )ههً المم ه األول
ٌ وجد عبللتان ت ددان تفسٌر العبللة مٌن اللفظ والمعنى

مٌمههة الوضههع,

(العالقة األولى) الذاتٌـة :وهو مختار الفبلسهفة اإلؼهرٌمٌٌن ومعناهها أن العبللهة
مٌن اللفهظ والمعنهى ههً السهممٌة والعلٌهة ،ممعنهى انهه متهى مها أطلهك اللفهظ انتمهل
الاهن لى المعنى نتٌجة السممٌة والعلٌة مٌنهما ,ولكن اعتر على هال العبللهة
 كما عهن المصهنؾ ( - )ن الزم ههال العبللهة أن ٌشهترن جمٌهع النهاس هًهال الداللة مع العلم مطبلن هاا البلزم جزما .ومعه ال تصح هال العبللة.
(العالقة الث تٌة) االعتب رٌـة :وهو مختار الم ممٌن األصولٌٌن ،لكن اختلؾ هً
الطرٌههك الموصههل لتفسههٌر هههال العبللههة مههع اتفههالهم علههى أن العبللههة مههٌن اللفههظ
والمعنى ماعتمار الواضع ،واختار المصنؾ ( )نظرٌهة الجعهل والتخصهٌ .
أي أن واضع تلهن األلفهاظ لمعانٌهها كلمها أراد أن ٌضهع لفظها ً مها لمعنهى مها انهه
ٌجعل وٌخص الن اللفظ لمعنال .لـاا الداللة الوضعٌة اللفظٌة تكهون مصهدالا ُ
لهال العبللة(٘ٔ).
(٘ٔ) واهم النظرٌا المطرو ة ٔـ التعهد ،وهً مختهار الم مهك الخهو( ً،الم اضهرا ٔ ٕ):1ـه
الجعل واالختصها ،وههً مختهار االخونهد (الكفاٌهة ٖ )1ـهاالعتمار ،الم مهك األصهفهانً (نهاٌهة
الدراٌهههةٔ ٗ )ٗٙـهههااللتران ،السهههٌد الشههههٌد الصهههدر (الم هههو ٔ ٕ ٘) 4اإلنشهههاٌ،ة ،الشهههٌخ الفٌههها
األصولٌة ٔ ٖٔ).
(المما
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ٕ -مـ الواضـي
.7ســـؤال :من الن الواضهع األول الهاي وضهع األلفهاظ لمعانٌهها ,لهال [مهن
الواضع ؟ ولكن من الن الواضع االول ً كل لؽهة مهن اللؽها ؟ لٌهل ان الواضهع ال
مد ان ٌكون شخصا وا دا ٌتمعه جماعة من المشر ً التفاهم متلهن اللؽهة .ولٌهل  -وههو
االلر لى الصهوا  -ان الطمٌعهة المشهرٌة سه المهو المودعهة مهن هللا تعهالى ٌهها
تمتضههً ا ههاد مماصههد االنسههان مااللفههاظٌ ،خترا مههن عنههد نفسههه لفظهها مخصوصهها عنههد
اراد معنى مخصو  -كما هو المشاهد من الصهمٌان عنهد أول أمهرهم ٌ -تفهاهم مهع
ا خرٌن الاٌن ٌتصلون مه ،وا خرون كهالن ٌخترعهون مهن أنفسههم الفاظها لمماصهدهم
وتتألؾ على مرور الزمن من مجموا الن طا،فة صؽٌر من االلفاظ ،تى تكون لؽهة
خاصة ،لها لواعدها ٌتفاهم مها لوم من المشر .وهال اللؽة لد تتشع مٌن ألوام متماعهد
وتتطور عند كل لوم مما ٌ د ٌهها مهن التؽٌٌهر والزٌهاد  ،تهى لهد تنمثهك منهها لؽها
اخرى ٌصمح لكل جماعة لؽتهم الخاصة .وعلٌه ،تكون مٌمة الوضع ههو جعهل اللفهظ
مذزاء المعنى وتخصٌصه مه .ومما ٌدل على اختٌهار المهول الثهانً هً الواضهع انهه لهو
كان الواضع شخصا وا دا لنمل الن ً تارٌخ اللؽا ولعرؾ عنهد كهل لؽهة واضهعها.
] ؟

جـــــواب  :هههاا شههروا مههن المههاتن ( )ههً المم ه الثههانً مههن الواضههع,
ٌ ه نمههل المصههنؾ ( )لههولٌن لئلجامههة علههى سههبال معر ههة واضههع األلفههاظ
لمعانٌها
(القثثول األول) أن ٌكههون الواضههع شخصها ً وا ههدا ً ،وهههاا المههول مههبدال أن اللؽههة
لٌس تولٌفٌة أي واضعها ههو هللا تعهالى ,و نمها ههً اصهطبل ٌة ٌتكفلهها النهاس
لتأدٌة مماصدهم وأؼراضهم ،الواضهع األول للؽهة ههو شهخ وا هد ,ثهم ٌتمعهه
جماعة من الناس ً التفاهم .لكن المصنؾ ( )اعتر علهى ههاا المهول ممها
م صله أن ٌمال ن التارٌخ لم ٌنمل لنا اسم الن الواضع ضبل عن جهالة نفس
أهل اللؽا المختلفة مواضع لؽاتهم وعدم معر تهم ألسماء واضعً لؽاتهم.
(القثثول الث ث تً) أن الطمٌعههة المشههرٌة م س ه الفطههر اإللهٌههة التض ه أن ٌكههون
الواضع هو جماعة من المشر ,ومفعهل العامهل الكمهً التراكمهً مها مهٌن األجٌهال
المتعالمههة تكون ه اللؽهها  ،الوضههع ٌ صههل تههدرٌجٌا ً ال د عٌ ها ً ,ولههد تطههور هههاا
الوضههع ممههرور األجٌههال مههع ازدٌههاد النضههوج الفكههري لئلنسههان ودخولههه طههور
الوعً معدما كان ً أول ممد،ه جاهبلً ,ا كان اللؽة آناان عمار عهن رمهوز,
ثم تطور لى هال الكٌفٌا والمخترعا التً ٌخترعها اإلنسهان مهن عندٌاتهه,
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ٌضع األلفاظ لمعانٌها ماعتمار الجعهل والتخصهٌ
جعل اللفظ مذزاء المعنى وتخصٌصه مه ".

.لهـاا تعرٌهؾ الوضهع "ههو

وهاان الموالن ٌجرٌان معد الفراغ عن ضرور وجود واضع لؤللفهاظ ,ألنهه
هنان خبل ا ً آخر ً ضرور والمدٌة وجود الواضع ,على المول األول المتمهدم
هً المم ه السههامك ,وهههو العبللهة الااتٌههة مههٌن اللفههظ والمعنهى ههبل وجههه لوجههود
واضههع ,ألن األلفههاظ سههوؾ تكههون منفسههها تههدل علههى المعههانً كونههها علههة ااتٌههة
وتكوٌنٌة للداللة .نعم على المول الثانً ,وهو االعتمار ٌتأتً النزاا المتمدم هنا,
والن من ٌه كهون علهة الفههم ههً االعتمهار الصهادر مهن الواضهع ,بلمهد مهن
االلتزام موجود الواضع تى تبل ظ سا،ر االعتمهارا المختلفهة والمتعهدد  ,كمها
ال ٌخفى.

ٖ -الوضـي تعٌٌتـً وتعٌتـً
علم
.8ســـؤال :معدما ُ
لى تعٌٌنً وتعٌنً ,لهال [ ٖ  -الوضهع تعٌٌنهً وتعٌنهً ثهم ان داللهة االلفهاظ علهى

مٌمهة الوضهع وتعرٌفهه ومهن الواضهع هنها تمسهٌمه

معانٌههها االصههل ٌههها ان تكههون ناشهه،ة مههن الجعههل والتخصههٌ وٌسههمى الوضههع ٌن،هها
(تعٌٌنٌا) .ولد تنشأ الداللة مهن اختصها وٌسهمى مهالمعنى ال اصهل ههاا االختصها
من الكثر ً االستعمال على درجة من الكثر انه تألفه االاهان مشهكل اا سهمع اللفهظ
ٌنتمههل السههامع منههه لههى المعنههى .وٌسههمى الوضههع ٌن،هها (تعٌنٌ ها ً) ].مههـا المههراد مكههبل

المسمٌن ومبلن المسمة ؟
جـــواب  :ههاا شهروا مهن المهاتن ( )هً المم ه الثاله الوضهع تعٌٌنهً
وتعٌنً ٌ ,أن المبلن والؽر من تمسهٌم الوضهع لهى تعٌٌنهً وتعٌنهً ههو
مبل ظههة منشههأ العبللههة مههٌن اللفههظ والمعنههى ،تههار ٌكههون المنشههأ ل ههاظ العامههل
الكٌفً ,وأخرى ل اظ العامل الكمً ,هنا لسمان
ٔ -الوضثثي التعٌٌتثثـً :وهههو أن ٌتصههدى الواضههع منفسههه مههان ٌجعههل وٌخصه
لفظا ً معٌنها ً لمعنهى معهٌنٌ ,كهون سهم الوضهع ههو الجعهل والتخصهٌ مل هاظ
العامل الكٌفً لنفس الواضع مثل وضع لفظ (الماء) لهاا السا،ل .
ٕ -الوضي التعٌتـً :وهو أن ٌتصدى الواضع مان ٌجعل وٌخص لفظا ً معٌنها ً
لمعنههى معههٌن لكههن ال مسههم الجعههل والتخصههٌ و نمهها مسههم كثههر االسههتعمال
والعامل الكمً ٌنمل اان المعنى لى معنى جدٌد م ٌ ٌصمح هاا المعنى الجدٌد
موضههوعا لههالن اللفههظ و مٌمههة ٌههه ،مثههل وضههع لفههظ (الصههبل ) لهههال ال ركهها
المخصوصة معدما كان موضوعة للدعاء.
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ثم أن هاٌن الوضعٌن ال ٌمكن جرٌانهما منا ًء على المول المتمهدم هً مم ه
الوضع ,وهو العبللة الااتٌة ,ألنه ال ٌوجد وضع أصبلً تهى ٌجهري الكهبلم هً
تمسٌمه لى هاا االنمسام ضبلً عن ؼٌرل من التمسٌما ا تٌة للوضع ,والن لما
تمههدم مههن كههون األلفههاظ منفسههفها تههدل علههى المعههانً .وأمهها علههى المههول ماالعتمههار
ٌسههت ٌل وجههود خصههو المسههم الثههانً ,وهههو الوضههع التعٌنههً ,ألنههه ههً هههاا
ٌه.
الوضع ال ٌوجد ٌه اعتمار للواضع تى ٌم
ال أن ٌمال متوجٌه امكان هاا المسم منا ًء على كثر االستعمال الموجمة لتعٌن
هههاا اللفههظ ههً هههاا المعنههى .أو أن الواضههع ٌشههترط ههً وضههع هههاا اللفههظ لهههاا
المعنى من أول األمر من و العمومٌةٌ ,مول (كل لفظ كثر اسهتعماله هً معنهى
معٌن أنا اعتمرل موضوعا ً لالن المعنى) .ولكن للمنالشة ً هاا التوجٌه مجهال
واسع من ٌ رجوعه لى الوضع التعٌٌنً رو ا ً وجوهراً.

ٗ -أقاـ م الوضـي
.9ســـؤال :للوضع ألسام أرمعهة ولعه مهوردا للم ه مهن ٌه النهزاا هً
ولوعههها أو مكانههها ،لههال [ ٗ  -ألسههام الوضههع ال مههد ههً الوضههع مههن تصههور اللفههظ
والمعنى ؟ الن الوضع كم على المعنى وعلى اللفظ ،وال ٌصهح ال كهم علهى الشهم اال
معد تصورل ومعر ته موجه من الوجول ولو علهى ن هو االجمهال ،الن تصهور الشهم لهد
ٌكون منفسه ولد ٌكون موجههه أي متصهور عنهوان عهام ٌنطمهك علٌهه وٌشهار مهه لٌهه ا
ٌكون الن العنوان العام مرآ وكاشفا عنه كما اا كم على شمح من معٌد انه امهٌ
مثبل وان ال تعر ه منفسه انه أي شم هو ،واكثهر مها تعهرؾ عنهه  -مهثبل انهه شهم مهن
االشٌاء أو ٌوان من ال ٌوانا  .مد صح كمن علٌهه مأنهه امهٌ مهع انهن لهم تعر هه
ولم تتصورل منفسه وانما تصورته معنوان انه شم أو ٌوان ال اكثهر واشهر مهه لٌهه.
وهاا ما ٌسمى ً عر هم (تصور الشم موجهه) وهو كاؾ لص ة ال كهم علهى الشهم.
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وهاا مخبلؾ المجهول م ضا انه ال ٌمكن ال كم علٌه أمدا .وعلى هاا ،انه ٌكفٌنا هً
ص ة الوضع للمعنى ان نتصورل موجهه ،كما لو كنا تصورنال منفسهه .ولمها عر نها ان
المعنى ال مد من تصورل وان تصورل على ن وٌن  -انهه مههاا االعتمهار وماعتمهار ثهان
هو ان المعنهى لهد ٌكهون خاصها أي جزٌ،ها ولهد ٌكهون عامها أي كلٌها ،نمهول ان الوضهع
ٌنمسم لى أرمعهة ألسهام عملٌهة ٔ  -ان ٌكهون المعنهى المتصهور جزٌ،ها والموضهوا لهه
نفس الجز ،ً،أي ان الموضوا له معنى متصور منفسه ال موجههه .وٌسهمى ههاا المسهم
(الوضع خا والموضهوا لهه خها ) - ٕ .ان ٌكهون المتصهور كلٌها والموضهوا لهه
نفس الن الكلً أي ان الموضوا له كلً متصور منفسه ال موجههه .وٌسهمى ههاا المسهم
(الوضع عام والموضوا له عام) - ٖ .ان ٌكهون المتصهور كلٌها والموضهوا لهه أ هراد
الكلً ال نفسهه ،أي ان الموضهوا لهه جز،هً ؼٌهر متصهور منفسهه مهل موجههه ،وٌسهمى
ههههاا المسهههم (الوضهههع عهههام والموضهههوا لهههه خههها ) - ٗ .ان ٌكهههون المتصهههور جزٌ،ههها
والموضوا له كلٌا لهالن الجز،هً ،وٌسهمى ههاا المسهم (الوضهع خها والموضهوا لهه
عهام) .اا عر ه هههال االلسهام المتصههور العملٌهة ،نمههول .ال نهزاا ههً امكهان االلسههام
الثبلثهههة االولهههى ،كمههها ال نهههزاا هههً ولهههوا المسهههمٌن االولهههٌن .ومثهههال االول االعهههبلم
الشخصههٌة كههد وعلههً وجعفههر ،ومثههال الثههانً اسههماء االجنههاس كمههاء وسههماء ونجههم
وانسان و ٌوان .وانما النزاا ولع ً أمرٌن االول هً امكهان المسهم الرامهع ،والثهانً
ً ولهوا المسهم الثاله معهد التسهلٌم مامكانهه .والصه ٌح عنهدنا اسهت الة الرامهع وولهوا
الثال ومثاله ال روؾ واسماء االشار والضما،ر واالستفهام ون وها على ما سهٌأتً.
] مٌن هال األلسام العملٌة األرمعة ،موض ا ً أٌها موضع النزاا ؟

جــــواب  :ههاا شهروا مهن المهاتن ( )هً المم ه الرامهع ألسهام الوضهع,
ٌ ٌنمسهم الوضهع مل هاظ المعنهى لهى أرمعهة ألسهام عملٌهة تهدور مهدار اعتمهار
است ضار الواضع للمعنى ،والواضع له اعتماران
األول :أن ٌست ضر المعنهى مها منفسهه أي من هو العلهم التفصهٌلً أو ٌست ضهرل
موجهه وعنوانه أي من و العلم اإلجمالً أالرتكازي.
الث تً :أن ٌست ضر المعنى ممعنال العام أي الكلً أو ٌست ضرل ممعنال الخا
أي الجز .ً،ــذاا ضممنا هاٌن االعتمارٌن أنتب لدٌنا أرمعة ألسام عملٌة
القام األول :الوضع خا

والموضوا له خا

 ،كاألعبلم الشخصٌة.

القام الث تً :الوضع عام والموضوا له عام ،كأسماء األجناس.
القام الث ل  :الوضع عام والموضوا له خا

 ،كالمعنى ال ر ً.

القام الرابي :الوضع خا والموضوا له عهام ،وههاا المسهم منسهو للم مهك
ً مكهان أو ولهوا ههال األلسهام األرمعهة
الرشتً ً مدا ع األ كار .امـا الم
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هههو م ه ههً المههدلول التصههوري ( مكههان) والتصههدٌمً (الولههوا) مههد وضههح
المصنؾ ( )مورد النزاا وعدمه ً نمطتٌن
األولى ال نزاا ً أمرٌن
ٔ -مكان األلسام الثبلثة األولى.
ٕ -ولوا المسمٌن األولٌن
الثانٌة ولوا نزاا ً أمرٌن
ٔ -ولوا المسم الثال .
ٕ -مكان المسم الرامع.
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٘ -ااتــح لة القاـم الرابـي
.11ســـؤال :منى المصنؾ ( )على است الة أن ٌكهون الخها وجهها ً مهن
وجول العام لالن كم معدم مكان هاا المسم وهو الوضع خا والموضهوا لهه
عهههام ،لهههال [ ٘ اسهههت الة المسهههم الرامهههع امههها اسهههت الة الرامهههع وههههو الوضهههع الخههها
والموضوا له العام نمول ً مٌانهه ان النهزاا هً امكهان الهن ناشهم مهن النهزاا هً
امكان أن ٌكون الخا وجها وعنوانا للعام ،والن لما تمدم ان المعنى الموضوا له ال
هً ههاا
مد من تصورل منفسه أو موجهه ال ست الة ال كهم علهى المجههول ،والمفهرو
مط ،واال لو كان
المسم ان المعنى الموضوا له لم ٌكن متصورا وانما تصور الخا
متصورا منفسهه ولهو مسهم تصهور الخها كهان مهن المسهم الثهانً وههو الوضهع العهام
والموضوا له العام .وال كبلم ً امكانه مل ً ولوعه كما تمهدم .هبل مهد ٌن،ها للمهول
مامكان المسم الرامع من ان نفر ان الخها ٌصهح ان ٌكهون وجهها مهن وجهول العهام
وجهة من جهاته تى ٌكون تصورل كا ٌا عن تصور العهام منفسهه ومؽنٌها عنهه ،الجهل
ان ٌكون تصورا للعام موجه .ولكن الص ٌح الواضح لكهل مفكهر ان الخها لهٌس مهن
وجول العام مل االمر مالعكس من الهن ،هان العهام ههو وجهه مهن وجهول الخها وجههة
من جهاته .ولاا للنا مامكان المسم الثال وههو (الوضهع العهام والموضهوا لهه الخها )
النا اا تصورنا العام مد تصورنا ً ضمنه جمٌع أ رادل موجهٌ ،مكن الوضهع لهنفس
الن العام من جهة تصورل منفسه ٌكون من المسم الثانً ،وٌمكهن الوضهع ال هرادل مهن
هبل ٌمكهن
جهة تصورها موجهها ٌكون من الثال  .مخبلؾ االمر هً تصهور الخها
الوضع معه اال لنفس الهن الخها وال ٌمكهن الوضهع للعهام النها لهم نتصهورل اصهبل ال
منفسههه م س ه الفههر وال موجهههه ا لههٌس الخهها وجههها لههه .وٌسههت ٌل ال كههم علههى
المجهول المطلك ].اشرح وجه االست الة؟

جـــواب  :هاا شروا من المهاتن ( )هً المم ه الخهامس اسهت الة المسهم
الرامع ٌ ,أن منشأ النزاا ً هاا المسم ٌرجهع لهى المهدلول التصهوري وههو
اإلمكانٌ ,ترشح من الن سبال م صله أن ٌمال
هل ٌمكن أن ٌكون الخا وجهها ً وعنوانها ً للعهام أو ال ؟ ٌه اهه المشههور
المنصور لهى اسهت الة مكانهه والهن الن المل هوظ هً ههاا المسهم ههو الخها
ووضههع اللفههظ للجههامع مههٌن هههاا الخهها والفههرد ا خههر ،ههالمل وظ مههن أجههل
تشخٌصه مخصوصٌاته لٌسه لهه لاملٌهة ال كاٌهة عهن الجهامع مهٌن األ هراد تهى
ٌوضع اللفظ مذزا،ه ،وهاا معكس العام الاي له لاملٌة ال كاٌة عن أ رادل الوالعهة
ت ته كما هو ال هال هً المسهم الثاله (المعنهى ال ر هً) الهاي ٌهأتً الكهبلم هً
مكانه وولوعه كما هو الص ٌح.
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وكما هو ال ال أٌضا ً ً كاٌة العام عن أ رادل من جهة تصهورها موجههها
ٌكون المس م الثانً (أسماء األجناس) .لـاا هالمعنى الموضهوا لهه وههو العهام ال
ٌمكههن الوضههع لههه ,ألننهها لههم نتصههورل ال منفسههه وال موجههههٌ ،سههت ٌل أن ٌكههون
اكٌا ً عنه الست الة ال كم على المجهولٌ ,كون هاا المسم ممتنعاً.
الخا

 -ٙوقـوع الوضثي العث م والموضثوع لثه الخث
الحريً

وتحــقٌــثـ المعتثى

.11ســــــؤال :اختهههار المصهههنؾ (لهههدس ) أن الوضهههع هههً ال هههروؾ عهههام
والموضههوا لههه خهها  ،لكههن لمههل مٌههان واثمهها المختههار لههدم ممدمههة ههً ت مٌههك
المعنههى ال ر ههً ،لههال [  - ٙولههوا الوضههع العههام والموضههوا لههه الخهها وت مٌههك
المعنى ال ر ى اما ولوا المسم الثاله  ،مهد للنها ان مثالهه وضهع ال هروؾ ومها ٌل هك
مها من اسماء االشار والضما،ر والموصوال واالستفهام ون وهها .ولمهل اثمها الهن
ال مد من (ت مٌك معنهى ال هرؾ ومها ٌمتهاز مهه عهن االسهم) نمهول االلهوال هً وضهع
ال ههروؾ ومهها ٌل ههك مههها مههن االسههماء ثبلثههة ٔ  -ان الموضههوا لههه ههً ال ههروؾ هههو
معٌنه الموضوا له ً االسماء المسانخة لهها هً المعنهى ،معنهى (مهن) االمتداٌ،هة ههو
عٌن معنى كلمة االمتداء مبل رق .وكاا معنهى (علهى) معنهى كلمهة االسهتعبلء ،ومعنهى
( هً) معنهى كلمهة الظر ٌهة ..وهكهاا .وانمها الفهرق هً جههة أخهرى ،وههً ان ال هرؾ
وضههع الجههل ان ٌسههتعمل ههً معنههال اا لههو ظ الههن المعنههى الههة وآلههة لؽٌههرل ،أي اا
لههو ظ المعنههى ؼٌههر مسههتمل ههً نفسههه ،واالسههم وضههع الجههل ان ٌسههتعمل ههً معنههال اا
لو ظ مستمبل ً نفسه .مثبل  -مفهوم (االمتداء) معنهى وا هد وضهع لهه لفظهان ا هدهما
لفظ (االمتهداء) والثهانً كلمهة (مهن) لكهن االول وضهع لهه الجهل ان ٌسهتعمل ٌهه عنهدما
ٌبل ظ المسهتعمل مسهتمبل هً نفسهه ،كمها اا لٌهل (امتهداء السهٌر كهان سهرٌعا) .والثهانً
وضع له الجل ان ٌستعمل ٌه عندما ٌبل ظه المستعمل ؼٌر مستمل ً نفسه ،كمها اا
لٌل (سر من النجؾ) .ت صل ان الفرق مٌن معنى ال هرؾ ومعنهى االسهم ان االول
ٌبل ظه المستعمل ٌن االستعمال آلة لؽٌرل وؼٌر مسهتمل هً نفسهه ،والثهانً ٌبل ظهه
ٌن االستعمال مستمبل ،مع ان المعنهى هً كلٌهمها وا هد .والفهرق مهٌن وضهعٌهما انمها
هو الؽاٌة مط .والزم هاا المول ان الوضع والموضوا له ً ال هروؾ عامهان .وههاا
الكفاٌهة - ٕ .ان
المول منسو لى الشٌخ الرضً نجم اال،مة واختارل الم مك صها
ال هروؾ لههم توضههع لمعههان أصههبل ،مههل الههها ههال عبلمهها االعههرا ههً ا ههاد كٌفٌههة
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خاصههة ههً لفههظ آخههر ،كمهها ان عبلمههة الر ههع ههً لههولهم ( ههدثنا زرار ) تههدل علههى ان
زرار اعهل ال ههدٌ كهالن (مههن) هً المثههال المتمهدم تههدل علهى ان النجههؾ ممتهدأ منههها
والسههٌر ممتههدأ مههه - ٖ .ان ال ههروؾ موضههوعة لمعههان مماٌنههة ههً مٌمتههها وسههنخها
للمعانً االسمٌة ،ان المعانً االسمٌة ً د ااتها معان مسهتملة هً انفسهها ،ومعهانً
ال روؾ ال استمبلل لها مل هً متمومة مؽٌرها .والص ٌح ههاا المهول الثاله  .وٌ تهاج
لى توضٌح ومٌان ان المعانً الموجود هً الخهارج علهى ن هوٌن االول  -مها ٌكهون
موجودا ً نفسه( ،كزٌد) الهاي ههو مهن جهنس الجهوهر و (لٌامهه) مهثبل الهاي ههو مهن
جنس العر  ،ان كبل منهما موجود ً نفسه .والفرق ان الجهوهر موجهود هً نفسهه
لنفسههه ،والعههر موجههود ههً نفسههه لؽٌههرل .الثههانً  -مهها ٌكههون موجههودا ال ههً نفسههه،
كنسمة المٌام لى زٌد .والدلٌل على كهون ههاا المعنهى ال هً نفسهه انهه لهو كهان للنسه
والروامط وجودا استمبللٌة ،للزم وجود الرامط مٌنها ومٌن موضوعاتها ،ننمهل الكهبلم
لى الن الرامط ،والمفرو انهه موجهود مسهتمل ،هبل مهد لهه مهن رامهط اٌضها ..وهكهاا
ننمل الكبلم لى هاا الرامط ٌلزم التسلسهل ،والتسلسهل ماطهل ،هٌعلم مهن الهن ان وجهود
الروامط والنس ً هد ااتهه متعلهك مهالؽٌر وال مٌمهة لهه اال التعلهك مهالطر ٌن .ثهم ان
االنسههان ههً ممههام ا ههاد مماصههدل كمهها ٌ تههاج لههى التعمٌههر عههن المعههانً المسههتملة كههالن
ٌ تههاج لههى التعمٌههر عههن المعههانً ؼٌههر المسههتملة ههً ااتههها ،كمههة الوضههع تمتضههً ان
توضههع مههذزاء كههل المسههمٌن ألفههاظ خاصههة ،والموضههوا مههذزاء المعههانً المسههتملة هههً
االسماء ،والموضوا مذزاء المعانً ؼٌر المستملة ههً ال هروؾ ومها ٌل هك مهها .وههال
المعانً ؼٌر المستملة لمها كانه علهى ألسهام شهتى مهد وضهع مهذزاء كهل لسهم لفهظ ٌهدل
الم،ر ً دارنا مالدلو) فٌهه عهد
علٌه ،أو هٌ،ة لفظٌة تدل علٌه .مثبل  -اا لٌل (نز
نسه مختلفههة ومعههان ؼٌههر مسههتملة ا ههدها نسههمة النههزح لههى اعلههه والههدال علٌههها هٌ،ههة
الفعل للمعلهوم ،وثانٌتهها نسهمته لهى مها ولهع علٌهه أي مفعولهه وههو الم،هر والهدال علٌهها
هٌ،ة النص ً الكلمة ،وثالثتها لى المكان والدال علٌها كلمة ( هً) ،ورامعتهها نسهمته
لههى ا لههة والههدال علٌههها لفههظ المههالً ههً كلمههة (مالههدلو) .ومههن هنهها ٌعلههم ان الههدال علههى
المعانً ؼٌر المستملة رمما ٌكون لفظها مسهتمبل كلفظهة مهن ،والهى ،و هً .ورممها ٌكهون
هٌ،ة ً اللفظ كهٌ،ا المشتما واال عال وهٌ،ا االعرا ( ،النتٌجة) مهد ت مهك ممها
مٌنال ان ال روؾ لها معان تدل علٌهها كاالسهماء ،والفهرق ان المعهانً االسهمٌة مسهتملة
ً أنفسها ولاملهة لتصهورها هً ااتهها ،وان كانه هً الوجهود الخهارجً م تاجهة لهى
ؼٌرها كاالعرا  ،واما المعانً ال ر ٌة هً معان ؼٌر مستملة وؼٌر لاملهة للتصهور
اال ً ضمن مفهوم آخهر .ومهن هنها ٌشهمه كهل أمهر مسهتمل مهالمعنى ال ر هً( .مطهبلن
المولٌن االولٌن) وعلى ههااٌ ،ظههر مطهبلن المهول الثهانً الما،هل ان ال هروؾ ال معهانً
لهها وكههالن المهول االول الما،ههل ن المعنههى ال ر هً واالسههمً مت هدان مالههاا مختلفههان
مالل ههاظ .وٌههرد هههاا المههول أٌضهها انههه لههو صههح ات ههاد المعنٌههٌن لجههاز اسههتعمال كههل مههن
ال رؾ واالسم ً موضع ا خر ،مهع انهه ال ٌصهح مالمداههة تهى علهى ن هو المجهاز،
بل ٌصح مدل لولنا زٌد ً الدار  -مثبل  -ان ٌمال زٌد الظر ٌة الدار .ولد اجٌه عهن
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هههاا االٌههراد مأنههه انمهها ال ٌصههح ا ههدهما ههً موضههع ا خههر الن الواضههع اشههترط أال
ٌستعمل لفظ الظر ٌة اال عند ل اظ معنال مستمبل ،وال ٌستعمل لفظ ( ً) اال عنهد ل هاظ
معنال ؼٌهر مسهتمل وآلهة لؽٌهرل .ولكنهه جهوا ؼٌهر صه ٌح النهه ال دلٌهل علهى وجهو
اتمههاا مهها ٌشههترطه الواضههع اا لههم ٌكههن اشههتراطه ٌوجه اعتمههار خصوصههٌة ههً اللفههظ
والمعنى .وعلى تمدٌر ان ٌكون الواضع ممهن تجه طاعتهه مخالفتهه توجه العصهٌان
ال ؼلط الكبلم( .زٌاد اٌضاح) ا لد عر ان الموجودا (ٔ) منها ما ٌكهون مسهتمبل
ههً الوجههود ،ومنههها مهها ٌكههون رامطهها مههٌن موجههودٌن  -ههاعلم ان كههل كههبلم مركه مههن
كلمتٌن أو اكثر اا ألمٌ كلماته مؽٌهر ارتمهاط مٌنهمها هان كهل وا هد منهها كلمهة مسهتملة
ً نفسها ال ارتماط لها ماالخرى ،وانما الاي ٌرمط مٌن المفردا وٌبلفها كبلما وا هدا
هو ال رؾ أو ا دى الهٌ،ها الخاصهة .أنه أاا لله مهثبل أنها .كته  .للهم  -ال ٌكهون
مٌن هال الكلما رمط وانما ههً مفهردا صهر ة منثهور  .امها اا لله كتمه مهالملم -
كان كبلما وا دا مرتمطا معضه مع مع مفهما للمعنى الممصود منه .وما صل هاا
االرتمههاط والو ههد الكبلمٌههة اال مفضههل الهٌ،ههة المخصوصههة لكتم ه و ههرؾ المههاء وأل.
وعلٌههه ٌصههح ان ٌمههال ان ال ههروؾ هههً روامههط المفههردا المسههتملة والمبلفههة للكههبلم
الوا د والمو د للمفردا المختلفة ،شأنها شأن النسمة مٌن المعانً المختلفهة والرامطهة
مٌن المفاهٌم ؼٌر المرموطة .كمها أن النسهمة رامطهة مهٌن المعهانً ومبلفهة مٌنهها كهالن
ال رؾ الدال علٌها رامط مٌن االلفاظ ومبلؾ مٌنها .والى هاا أشهار سهٌد االولٌهاء أمٌهر
المبمنٌن علٌه السبلم مموله المعروؾ ً تمسٌم الكلما (االسم مها انمهأ عهن المسهمى،
والفعل ما انمأ عن ركة المسمى ،وال رؾ ما أوجد معنى هً ؼٌهرل) .أشهار لهى ان
المعانً االسمٌة معان استمبللٌة ،ومعانً ال هروؾ ؼٌهر مسهتملة هً نفسهها وانمها ههً
ت د الرمط مٌن المفردا  .ولم نجد ً تعارٌؾ الموم لل رؾ تعرٌفها جامعها صه ٌ ا
مثل هاا التعرٌهؾ ] .اشهرح ماختصهار األلهوال هً وضهع ال هروؾ ومها ٌمٌزهها

عن األسماء ،ممٌنا مختار المصنؾ ( ً )وضع ال روؾ ؟

جـــواب  :هاا شروا مهن المهاتن ( )هً المم ه السهادس ولهوا الوضهع
العام والموضوا له الخا وت مٌك المعنى ال ر ً ٌ ,نمهل المصهنؾ ()
ثبلثة ألوال ً ت مٌك المعنى ال ر ً وما ٌمتاز مه عن المعنى االسمً
الكفاٌههة ( )ومنسههو لههى الشههٌخ
(القثثول األول) اآللٌثثة وههو مختههار صهها
الرضههً ( )ن االسههم وال ههرؾ مت ههدان اات ها ً مختلفههان ل اظ هاً ,أي أن االسههم
وال رؾ مت هدان هً أصهل المعنهى الموضهوا لكهل منهمها ,الموضهوا لهه هً
االسم هو معٌنه الموضوا له ً ال هرؾ وضهعا ً وااتها ً ,معنهى (مهن) االمتداٌ،هة
هو عٌن كلمة االمتداء .ولكن الفرق مٌنهما ً الل اظ واالستعمال ،المل وظ ً
االسم هو الل اظ االستمبللً ,مٌنما المل وظ ً ال رؾ هو الل هاظ ا لهً  ،لهـاا
تسمى هال النظرٌة مـ(ا لٌـة).

شرح أصول الفمه

ٖٕ

(القول الث تً) العالمٌة وهو المنسهو الهى الشهٌخ الرضهً ( )أٌضها ً ,والهن
متمرٌ ن ال روؾ لم توضع لمعان أصبلً ,هً لٌس لها معان ال وضعا ً وال
ل اظا ً ,و نما الها ال عبلما اإلعرا  ,ذنها عمار عن كٌفٌا مخصوصة
تدل على معانً مخصوصة كاالمتداء واالسهتعبلء كمها هً العبلمها اإلعرامٌهة
كالضمة عبلمة الفاعلٌة ,والفت ة عبلمهة المفعولٌهة ,وهكهاا ..لــــهـاا تسهمى ههال
النظرٌة مـ(العبلمٌـة).
(القثثول الث لث ) التاثثبٌة والو ثثود الثثرابق وهههو مختههار المصههنؾ ( ,)والههن
متمرٌ ه ن االسههم وال ههرؾ لهمهها معههانً مؽههاٌر ومتماٌنههة اات ها ً ول اظ ها ً ,هذن
المعنههى االسههمً لههه معنههى مسههتمل ههً نفسههه  ،والمعنههى ال ر ههً لههه معنههى ؼٌههر
مسههتمل متمههوم مؽٌههرل .والههدلٌل علههى صهه ة المههول الثالهه هههو تمسههٌم المعههانً
الموجود ً الخارج لى لسمٌن
القام األول :المع تً الماتقلـة وهو ما ٌكهون موجهودا ً هً نفسهه كهـ(زٌد)
لنفسه وهال تسمى مـ(الجواهر ) ،ومنها ما هو موجود ً نفسه لؽٌرل كـ(المٌام )
وهههال تسهههمى مهههـ(األعرا ) هههال لهههها معهههانً مسههتملة هههً أنفسهههها ولاملهههة ألن
نتصورها ً ااتها ,وان كان م تاجة لى ؼٌرها كاألعرا .
القاثم الثث تً :المعث تً غٌثر الماتقلثـة وهههو مها ٌكهون موجهودا هً ؼٌههرل
كـ(من) وهو اضعؾ الموجودا وٌعمر عنه مهـ(الرامط) ههال لٌسه لهها معهانً
مسههتملة ههً أنفسههها ,و نمهها معانٌههها متمومههة موجههود ؼٌرههها كم ها ههً ال ههروؾ
(الروامط) أو متمومة مطر ٌهها كمها هً النسه  .ولمها كهان اإلنسهان م تاجها لهى
المعهانً المسهتملة هً ههاد مماصهدل وأؼراضهه كهالن ٌ تههاج لهى المعهانً ؼٌههر
المسههتملة مههل ن ا،ههد الههروامط والنس ه ممهها ٌتولههؾ علٌههه الكههبلم ,لههوال وجههود
الهروامط مههٌن المفههردا الكبلمٌهة لمهها صهل أي معنهى للكههبلم ا تكههون مفرداتههه
ممعثر ومهملة لٌاسا لفا،دته النسمٌة مٌن المعانً المختلفة والرامطة مٌن المفاهٌم
ؼٌر المترامطة .لـاا ال روؾ والنس لها معانً رامطٌة توجد المعانً مؽٌرها.
والههى هههاا أشههار سههٌد الملؽههاء والمتكلمههٌن أمٌههر المههبمنٌن ( )ههً تمسههٌم أن ههاء
الكلمة لى [ االام م أتبأ ع المامى ،والفعل مث أتبثأ عث حررثة الماثمى،
والحرف م او د معتى يً غٌره ].
هههاا تمههام الكههبلم ههً ت مٌههك ال ههال ههً الوضههع لل ههروؾ اتضههح أن
ال هرؾ لهه معنههى رامهط مها أن الوضههع هً ال ههروؾ ومها ٌل هك مههها مهن نسه
وضهههما،ر وأسهههماء شهههار وأسهههماء موصهههولة الصههه ٌح أن الوضهههع ٌهههها عهههام
والموضوا له خا  .وتمرٌ االستدالل ممنً على ممدمتٌن
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(المقدمة األولى) ن النس مفهومهها جز،هً وخها  ,والهن ألن كهل نسهمة
مٌمتهها متمومهة مطر ٌههها ,وههً تختلههؾ مهن نسهمة لههى أخهرى مماٌنههة لهها لكنههها
تشترن معها مالتموم مالطر ٌن وتمتاز عنها ً التؽاٌر.
(المقدمة الث تٌة) ن النس ؼٌر م صور كمفهوم النسمة االمتداٌ،ة المشار
مهه لهى أ هراد النسه االمتداٌ،هة الكبلمٌهة ,بلمهد ٌن،ها أن تتصهور مفهومها عامها
ٌ كً عن تلن األ راد ,وهو معنى اسمً ونضع كلمة (من) مذزاء أ رادها وههو
وضع خا .
ت صل ن الوضع ً ال روؾ عام ٌ تصورنا معنى عاما وهو مفههوم
ٌه وضهعنا كلمهة (مهن ) زاء األ هراد
النسمٌة االمتداٌ،ة والموضوا له خا
والنس الخاصة.

 -7االاتعم ل حقٌقـً وم ـ زي
.12ســـــؤال :المههبلن أو المصه ح لبلسههتعمال المجههازي هههل هههو تههرخٌ
الواضع أو الطمع ؟ لال [  :االسهتعمال مٌمهً ومجهازي اسهتعمال اللفهظ هً معنهال
الموضوا له ( مٌمة) ،واستعماله ً ؼٌرل المناسه لهه (مجهاز) ،و هً ؼٌهر المناسه
(ؼلههط) .وهههاا أمههر م ههل و ههاق .ولكنههه ولههع الخههبلؾ ههً االسههتعمال المجههازي ههً أن
ص ته هل هً متولفة على تهرخٌ الواضهع ومبل ظهة العبللها المهاكور هً علهم
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المٌههان ،أو أن صه ته طمعٌههة تامعههة الست سههان الههاوق السههلٌم ،كلمهها كههان المعنههى ؼٌههر
الموضوا له مناسما للمعنى الموضوا له واست سهنه الطمهع صهح اسهتعمال اللفهظ ٌهه،
واال بل ؟ .واالرجع المول الثانً ،النا نجد صه ة اسهتعمال االسهد هً الرجهل الشهجاا
مجازا ،وان منع منه الواضع ،وعدم ص ة استعماله مجازا ً كرٌه را ،ة الفم  -كما
ٌمثلون  -وان رخه الواضهع .ومبٌهد الهن اتفهاق اللؽها المختلفهة ؼالمها هً المعهانً
المجازٌة ترى ً كل لؽة ٌعمر عهن الرجهل الشهجاا مهاللفظ الموضهوا لبلسهد .وهكهاا
ً كثٌر من المجازا الشا،عة عند المشر .] .؟.

السامع االسهتعمال مٌمهً
جـــواب  :هاا شروا من الماتن ( ً )المم
ومجههازي ٌ ,ه أنههه ال خههبلؾ لههً انمسههام اللفههظ م س ه اسههتعماله ههً معنههال
الموضوا له لى ثبلثة ألسام
القام األول :االستعمال ال مٌمً وهو استعمال اللفهظ هً معنهال الموضهوا لهه،
كاستعمال لفظ (األسد) ً ال ٌوان المفترس .
القاثثثم الثثثث تً :االسهههتعمال المجهههازي وههههو اسهههتعمال اللفهههظ هههً ؼٌهههر معنهههال
الموضوا له معبللة مناسمة ،كاستعمال (األسد) ً الرجل الشجاا .
القام الث ل  :االستعمال الؽلط وهو استعمال اللفظ ً ؼٌر معنال الموضوا له
مههبل عبللههة مناسههمة ،كاسههتعمال (األسههد) ههً الرجههل الجمههان  .ثههم اختلفههوا ههً
المص ح المجازي ً الكبلم من جهة أن ص ة االستعمال هل هً متو مة على
ترخٌ الواضع ومبل ظة العبللا الماكور هً علهوم المبلؼهة (علهم المٌهان)
كما علٌه المشهور أو أن ص ة االستعمال متولفة على لمهول الطمهع واست سهان
الاوق السلٌم كما علٌه األخوند ( )؟ رجهح المصهنؾ ( )المهول الثهانً وههو
أن االسههتعمال المجههازي متولههؾ علههى لمههول الطمههع ههأي سههتعمال مجههازي كههان
سنا ً عند الفهرق وأههل األاواق السهلٌمة ههو صه ٌح  ,وجهه األرج ٌهة راجعهة
لههى الوجههدان أنههه ٌههرى ص ه ة مع ه االسههتعماال المجازٌههة وأن منههع منههها
الواضع ,وٌبٌد الن أتفهاق اللؽها المختلفهة هً المعهانً المجازٌهة وأن لهم ٌهأان
الواضع.
هاا كله هً المجهازي الكبلمهً ,وٌوجهد مجهاز آخهر وههو (المجهازي العملهً)
الاي لال مه أمو ٌوسؾ السكاكً ,ا أنكر أصل المجهاز الكبلمهً وأثمه المجهاز
العملههً لههاا سههمً هههاا المجههاز ماسههمه (مجههاز السههكاكً) ولههد أعههر المصههنؾ
()عن اكرل هنا.

ٕٙ
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 -8الداللـة ت بعـة لإلرادة
.13ســـؤال :تنمسم الداللة لى داللة تصورٌة وداللهة تصهدٌمٌة ,لهال [ - 4
الداللههههة تامعههههة لههههبلراد لسههههموا الداللههههة لههههى لسههههمٌن التصههههورٌة والتصههههدٌمٌة ٔ -
(التصورٌة) وهً ان ٌنتمل اهن االنسهان لهى معنهى اللفهظ ممجهرد صهدورل مهن ال هظ،
ولو علم ان البل ظ لم ٌمصدل ،كانتمهال الهاهن لهى المعنهى ال مٌمهً عنهد اسهتعمال اللفهظ
ً معنى مجازي ،مهع ان المعنهى ال مٌمهً لهٌس ممصهودا للمهتكلم ،كانتمهال الهاهن لهى
المعنى من اللفظ الصادر من الساهً أو النا،م أو الؽالط( - ٕ .التصهدٌمٌة) وههً داللهة
اللفههظ علههى ان المعنههى مههراد للمههتكلم ههً اللفههظ ولاصههد السههتعماله ٌههه .وهههال الداللههة
متولفهة علهى عهد اشههٌاء (اوال) علهى ا هراز كهون المههتكلم هً ممهام المٌهان واال ههاد  ،و
(ثانٌا) على ا راز انه جاد ؼٌر هازل ،و (ثالثا) على ا هراز انهه لاصهد لمعنهى كبلمهه
شاعر مه ،و (رامعا) على عدم نص لرٌنة على اراد خبلؾ الموضوا له واال كان
الداللهههة التصهههدٌمٌة علهههى طمهههك المرٌنهههة المنصهههومة .والمعهههروؾ ان الداللهههة االولهههى
(التصورٌة) معلولة للوضع ،أي ان الداللة الوضعٌة هً الداللهة التصهورٌة .وههاا ههو
مراد من ٌمول (ان الداللة ؼٌر تامعة لبلراد مل تامعة لعلهم السهامع مالوضهع) .وال هك
ان الداللة تامعهة لهبلراد  ،وأول مهن تنمهه لهالن ٌمها نعلهم الشهٌخ نصهٌر الهدٌن الطوسهً
أعلههى هللا ممامههه ،الن الداللههة ههً ال مٌمههة من صههر ههً الداللههة التصههدٌمٌة ،والداللههة
التصورٌة التً ٌسهمونها داللهة لٌسه مداللهة ،وان سهمٌ كهالن انهه مهن مها التشهمٌه
والتجوز ،الن التصورٌة ً ال مٌمة هً من ما تهداعً المعهانً الهاي ٌ صهل مهأدنى
مناسههمة تمسههٌم الداللههة لههى تصههدٌمٌة وتصههورٌة تمسههٌم الشههم لههى نفسههه والههى ؼٌههرل.
والسر ً الن ان الداللة مٌمة  -كمها سهرناها هً كتها المنطهك الجهزء االول م ه
الداللة  -هً ان ٌكشؾ الدال عن وجود المدلول ٌ ،صل من العلم مه العلهم مالمهدلول،
سواء كان الدال لفظا أو ؼٌر لفهظ .مهثبل  -ان طرلهة المها ٌمهال انهها دالهة علهى وجهود
شههخ علههى المهها طال ه الهههل الههدار ،ماعتمههار ان المطرلههة موضههوعة لهههال الؽاٌههة.
وت لٌل هاا المعنى ان سماا الطرلة ٌكشهؾ عهن وجهود طاله لاصهد للطله ٌ صهل
من العلم مالطرلهة ،العلهم مالطهارق ولصهدل ،ولهالن ٌت هرن السهامع لهى اجامتهه .ال انهه
ٌنتمههل اهههن السههامع مههن تصههور الطرلههة لههى تصههور شههخ مهها ،ههان هههاا االنتمههال لههد
ٌ صل مجرد تصور معنى الما أو الطرلة من دون أن ٌسمع طرلة وال ٌسهمى الهن
داللة .ولاا ان الطرلة  -لو كان على ن و مخصو ٌ صل من ركهة الههواء مهثبل
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ٕ:

 ال تكون دالة على ما وضهع لهه المطرلهة وان خطهر هً اههن السهامع معنهى الهن.وهكاا نمول ً داللة االلفاظ على معانٌها مدون رق ،ان اللفظ اا صهدر مهن المهتكلم
علهى ن ههو ٌجههرز معههه انههه جههاد ٌههه ؼٌهر هههازل وانههه عههن شههعور ولصههد وان ؼرضههه
المٌان واال هام ،ومعنى ا راز الن ان السامع علم مهالن ،هان كبلمهه ٌكهون ٌن،ها داال
علههى وجههود المعنههى أي وجههودل ههً نفههس المههتكلم موجههود لصههديٌ ،كههون علههم السههامع
مصههدور الكههبلم منههه ٌسههتلزم علمههه مههأن المههتكلم لاصههد لمعنههال الجههل ان ٌفهمههه السههامع.
ومهاا ٌكون الكهبلم داال كمها تكهون الطرلهة دالهة .وٌنعمهد مههاا للكهبلم ظههور هً معنهال
الموضههوا لههه أو المعنههى الههاي الٌم ه علههى ارادتههه لرٌنههة .ولههاا ن ههن عر نهها الداللههة
اللفظٌة ً المنطك مأنهها (ههً كهون اللفهظ م الهة ٌنشهأ مهن العلهم مصهدورل مهن المهتكلم
العلم مالمعنى الممصود مه) .ومن هنا سمً المعنهى معنهى ،أي الممصهود ،مهن عنهال اا
لصدل .والجل ان ٌتضح هاا االمر جٌدا اعتمر مالبل تا التهً توضهع هً ههاا العصهر
للداللههة علههى ان الطرٌههك مؽلههوق  -مههثبل  -أو ان االتجههال ههً الطرٌههك لههى الٌمههٌن أو
الٌسار ،ون هو الهن .هان البل تهة اا كانه موضهوعة هً موضهعها البل،هك علهى وجهه
مهنظم من ههو ٌظهههر منههه ان وضههعها لهداٌههة المسههتطرلٌن كههان ممصههودا لواضههعها ،ههان
وجودههها هكههاا ٌههدل ٌن،هها علههى مهها ٌمصههد منههها مههن ؼلههك الطرٌههك أو االتجههال .امهها لههو
شههاهدتها مطرو ههة ههً الطرٌههك مهملههة أو عنههد الكاته ٌرسههمها ههان المعنههى المكتههو
ٌخطر ً اهن المارئ ولكن ال تكون دالة عندل على ان الطرٌك مؽلولة أو ان االتجهال
كاا ،مل اكثر ما ٌفهم من الن انهها ستوضهع لتهدل علهى ههاا معهد الهن ال ان لهها الداللهة
عبل .].أي الداللتٌن هً الداللة الوضعٌة اللفظٌة؟

جـــــواب  :هههاا شههروا مههن المههاتن ( )ههً المم ه الثههامن الداللههة تامعههة
لئلراد  ٌ ,أن الداللة الوضعٌة اللفظٌة أمـا أن تكون معلولة للوضع أي لعلهم
السامع مالوضع أو أنها معلولة لمراد المتكلم.
من هنا لالوا الداللة ؼٌر تامعة لئلراد  ،أي أنها تامعة لعلم السهامع مالوضهع.
والداللهههة تامعهههة لهههئلراد  ،أي أنهههها تامعهههة لمهههراد المتكلم.أمهههـا المهههول األول ههههو
المنسو لى المشههور لمهل الشهٌخ نصهٌر الهدٌن الطوسهً ( ,)والمهول الثهانً
منسو لى الشهٌخ الطوسهً ( )ومها معهدل والهاي اختهارل المصهنؾ ( )لهـاا
ٌنمؽً أوالً تمسٌم الداللة ثم االستدالل للمول الثانً مأن الداللة تامعة لهئلراد كمها
عنون المصنؾ ()هاا الم  .مد لسموا الداللة لى لسمٌن
ٔ -الداللة التصورٌة وهً داللة اللفظ على خطار المعنى ممجرد صدورل من
ال ظ ولو علم أن البل ظ لهم ٌمصهدل ،ههال الداللهة متولفهة علهى الوضهع ومعلولهة
للوضع ،لـاا لالوا هنا الداللة الوضعٌة اللفظٌة هً الداللة التصورٌة وهً ؼٌر
تامعة لئلراد .
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ٕ -الداللة التصدٌقٌة وهً داللة اللفهظ علهى أن المعنهى مهراد للمهتكلم ولاصهدل
الستعمال المعنى ً اللفظ ،هال الداللة متولفة ومعلولة لمهراد المهتكلم ولصهدل,
وانه ً ممام المٌان ,وانه جاد ؼٌر هازل ,وانه لم ٌنص لرٌنة على الخهبلؾ،
لـاا لالوا هنا الداللة الوضعٌة اللفظٌة هً الداللة التصدٌمٌة وهً تامعة لئلراد .
وال ك هو أن الداللهة الوضهعٌة ههً داللهة تصهدٌمٌة ألن الداللهة التصهورٌة
لٌس مداللة ,و نما هً تداعً معانً ألن الكبلم ال ٌنعمد له ظهور ال اا أ رز
انههه مههراد للمههتكلم وانههه لاصههد لمعنههال مههن اجههل أن ٌفهمههه السههامع .وعلههم السههامع
ا،دته هو راز كون المتكلم لاصدا ومرٌدا لـاا ال عمر لعلم السامع ً الداللة
وسٌأتً ً جٌة الظهواهر( )ٔٙأن المصهنؾ (ٌ )نكهر ههال الداللهة التصهورٌة
(الظهههور التصههوري) والداللههة التصههدٌمٌة األولههى (الظهههور التصههدٌمً) األول
منفس السم الهاي ٌهاكرل هنها وههو أنهمها مهن مها تهداعً المعهانً واستكشهاؾ
المعنى نما ٌأتً من راد المتكلم له.
من هنا عرؾ المصنؾ الداللة عموما والداللة الوضعٌة اللفظٌهة خصوصها
ههً المنطههك متعرٌههؾ ٌكشههؾ علههى أن الداللههة ت صههل مكشههؾ الههدال عههن وجههود
المدلول ٌ صل من العلم مالدال العلهم مالمهدلول  -ههاا مالنسهمة للداللهة عمومها -
ومتطمٌمه على الداللة الوضعٌة اللفظٌهة أن العلهم مالهدال أي اللفهظ ٌ صهل العلهم
مالمدلول أي المعنى من و ٌ صل مهن العلهم مصهدور اللفهظ مهن المهتكلم مهالمعنى
الممصههود مههه .لههـاا الداللههة نمهها تكههون داللههة اا كشههف عههن راد المعنههى لههدى
المتكلم كان الداللة تامعة لئلراد تكون الداللة تصدٌمٌة.

( )ٔٙو ٌه أشار المصنؾ ( )لى نمسام الداللة التصدٌمٌة لى
ٔ -تصدٌمٌة أولى وهً عمار عن خطار المعنى ً اهن السامع مع لصهد اسهتعماله ٌهه ,وتسهمى
مـ(اإلراد االستعمالٌة).
ٕ -تصدٌمٌة ثانٌة وهً عمار عن راد المتكلم المعنى المراد ً اههن السهامع ,وتسهمى مهـ(اإلراد
الجدٌة) ,وهال الداللة ٌدور علٌها مراد الشارا ً األدلة الشرعٌة جٖ .ٔٔ1
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 -9الوضي خصـً وتوعـً
علم لسمة الوضع ماعتمار سممه لى تعٌٌنً و تعٌنً،
.14ســـؤال :معدما ُ
وكههاا لسههمته ماعتمههار المعنههى لههى أرمعههة ألسههام عملٌههة هنهها لسههمة الوضههع لههى
شخصً ونوعً .لال [  -1الوضع شخصً ونوعً لهد عر ه هً المم ه الرامهع
انه ال مد ً الوضع من تصور اللفظ والمعنى وعر هنان ان المعنى تهار ٌتصهورل
الواضههع منفسههه وأخههرى موجهههه وعنوانههه .ههاعرؾ هنهها ان اللفههظ اٌضهها كههالن رممهها
ٌتصورل الواضع منفسهه وٌضهعه للمعنهى كمها ههو الؽاله هً االلفهاظٌ ،سهمى الوضهع
ٌن،هها (شخصههٌا) .ورممهها ٌتصههورل موجهههه وعنوانهههٌ ،سههمى الوضههع (نوعٌهها) .ومثههال
الوضع النوعً الهٌ،ا  ،ان الهٌ،ة ؼٌر لاملة للتصور منفسها ،مل انما ٌصح تصهورها
ً ماد مهن مهواد اللفهظ كهٌ،هة كلمهة ضهر مهثبل  -وههً هٌ،هة الفعهل الماضهً  -هان
تصورها ال مد ان ٌكون ً ضمن الضاد والهراء والمهاء أو ضهمن الفهاء والعهٌن والهبلم
ههً عههل .ولمهها كان ه المههواد ؼٌههر م صههور وال ٌمكههن تصههور جمٌعههها ههبل مههد مههن
االشار لهى أ رادهها معنهوان عهام ٌضهع كهل هٌ،هة تكهون علهى زنهة عهل مهثبل أو زنهة
اعل أو ؼٌرهما ،وٌتوصل لى تصور الن العام موجود الهٌ،ة ً ا دى المواد كمهاد
عل التً جر االصطبل ا علٌها عند علماء العرمٌة .] .مها المهراد مكهبل المسهمٌن

ومبلن المسمة ؟
جـــواب  :هاا شروا من الماتن ( ً )المم ه التاسهع الوضهع شخصهً
ونههوعً ٌ ,ه أن مههبلن وأسههاس المسههمة هنهها ههً الوضههع هههو انمسههام الوضههع
م س اللفظ.
انه تمدم أن الوضع كم على اللفهظ والمعنهى ،ولهد تمهدم ال كهم علهى المعنهى
مهها أن نتصههورل منفسههه أي خهها  ,أو نتصههورل موجهههه وعنوانههه أي عههام ،هنهها
كههاان مهها أن نتصههور اللفههظ مشخصههه ٌكههون الوضههع شخص هٌا ً ،كتصههور لفههظ
(المههاء) مشخصههه .أو نتصههور اللفههظ موجهههه وعنوانههه ٌكههون الوضههع نوعٌهها ً.
كتصور هٌ،ة (ضر ) الموضوعة لنسمة الفعل لى الفاعل هً الهزمن الماضهً
الموضوا مطلك هٌ،ة الفعل الماضً هً أي مهاد مهن المهواد كهـ(  ،ر) ،
أو ؼٌرههها هههال المههواد لؤل عههال ؼٌههر م صههور ههبل مههد مههن وضههعها مالوضههع
النوعً .
ثم أن الفرق الفهارق مهٌن ههاٌن المسهمٌن ٌكمهن هً مبل ظهة اللفهظ منفسهه أو
معنوانه ,ولكن ههاا الفهارق ٌهه ا تمهاالن ماعتمهار ممهن المتصهور منفسهه ووجههه
مصادٌك األلفاظ أو كلً األلفاظ مع لطع النظر عن مصادٌمها وم مماتها ؟.
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ٔ -المص دٌ أي أن مصادٌك األلفاظ متصور منفسها أو معنوان ان ومشٌر
عنها .ولكن هاا اال تمال ٌرد علٌهه امتنهاا وجهود الوضهع الشخصهً ,وههو
مخالؾ لكثر الموضوعا الموضوعة مالوضع الشخصً
ٕ -الرلً أي أن كلً اللفظ ٌكون متصورا ً منفسه أو معنوان ان ومشٌر عنها.
ولكن هاا اال تمال ٌرد علٌه التها  ,ذن االلتزام معدم الوضع للمصهادٌك
والم مما را عدم داللتها على معانً ,وال ال أنها دالة على معانً.

ٓٔ -وضـي المرربـ ت

.15ســـؤال:

هل ٌوجد وضع خا

للمركما أو ٌكتفى مالوضع الشخصهً

والنههوعً ،لههال [ ٓٔ  -وضههع المركمهها ثههم ان الهٌ،ههة الموضههوعة ؟ ؟ لمعنههى تههار
تكهههون هههً المفهههردا كهٌ،ههها المشهههتما التهههً تمهههدم االشهههار لٌهههها ،واخهههرى هههً
المركما كالهٌ،ة التركٌمٌة مٌن الممتدأ والخمر ال اد مل شم على شم ،وكهٌ،ة تمدٌم
ما مههه التههأخٌر ال ههاد االختصهها  .ومههن هنهها تعههرؾ انههه ال اجههة لههى وضههع الجمههل
والمركما ً ا اد معانٌها زا،دا على وضهع المفهردا مالوضهع الشخصهً والهٌ،ها
 .ولعل من اهه لهى وضهعها اراد مهه
مالوضع النوعً  -كما لٌل  -مل هو لؽو م
وضع الهٌ،ا التركٌمٌة ال الجملة مأسرها مموادها وهٌ،اتها زٌاد على وضع اجزا،هها.
ٌعود النزاا ٌن،ا لفظٌا ] .مٌن شكال المصنؾ ( )على وضع المركما ؟

العاشر وضع المركمها ,
جـــواب  :هاا شروا من الماتن ( ً )المم
ٌ أن الممصود من (وضع المركما ) هو وضع المركما ممجموا أجزا،ها
مههن مههواد مفرداتههها والهٌ،ههة االنفرادٌههة للمههواد والهٌ،ههة ال اصههلة مههن ضههم هههال
المفردا معضهها لهى معه  ,ههاا الوضهع الناشهم مهن ههاا المجمهوا اصهطلح
علٌه مـ(وضع المركما ) .لكن المصنؾ ( )أشكل ملهزوم اللؽوٌهة علهى المهول
مـ(وضع المركما ) .ولتمرٌ اإلشكال أن ٌمال
ً لضٌة " علً شجاا " هنان ثبلثة مفردا ٌنتب منها وضعان
ٔ -علـً وهاا موضوا مالوضع الشخصً.
ٕ -شجـاا وهاا موضوا مالوضع النوعً.
ٖ -النسمـة مٌن (علً) و(شجاا) وهً موضوعة مالوضع النوعً.
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()ٔ:

ٔ -اللغوٌـة ل صول الممصود من المضٌة من دون اال تٌاج لى وضع ثال .
ٕ -تحصٌل الح صل ل صول الممصود مهن المضهٌة ال اصهلة ن كهان مؽهر
اد المعنى ,وهو مل (الشجاعة) على (علً).
ثم أن المصنؾ (ٌ )رجع النزاا مٌن الما،لٌن موضع المركما والنا ٌن لهه
لههى نههزاا لفظههً وشههكلً ال أنههه نههزاا معنههوي وعملههً .والههن ألن لصههد الما،ههل
موضع المركما ٌرجع لى وضع الهٌ،ا التركٌمٌة ولٌس الممصود منهه وضهع
مستمل للجمل لٌكون وضعا ً ثالثا ً مستمبلً ا هم تؽتنم.

ٔٔ -عـالم ت الحقٌقـة والم ـ ز
.16ســــؤال :اكههر األصههولٌون عبلمهها كثٌههر عنهد الشههن ههً وضههع اللفههظ
لمعنى من المعانً ،لال [ ٔٔ عبلما ال مٌمة والمجهاز لهد ٌعلهم االنسهان  -امها مهن
طرٌك ن أهل اللؽة أو لكونه نفسه من أهل اللؽة  -ان لفظ كهاا موضهوا لمعنهى كهاا
وال كبلم ال د ً الن ،انه من الواضح ان استعمال اللفظ ً الن المعنى مٌمة و ً
ؼٌههرل مجههاز .ولههد ٌشههن ههً وضههع لفههظ مخصههو لمعنههى مخصههو  ،ههبل ٌعلههم ان
استعماله ٌه هل كان علهى سهمٌل ال مٌمهة هبل ٌ تهاج لهى نصه لرٌنهة علٌهه ،أو علهى
سههمٌل المجههاز ٌ تههاج لههى نص ه المرٌنههة .ولههد اكههر االصههولٌون لتعٌههٌن ال مٌمههة مههن
المجههاز  -أي لتعٌههٌن انههه موضههوا لههالن المعنههى أو ؼٌههر موضههوا  -طرلهها وعبلمهها
كثٌر ناكر هنا أهمها (االولى  -التمادر) داللة كهل لفهظ علهى أي معنهى ال مهد لهها مهن
سههم  .والسههم ال ٌخلههو رضههه عههن أ ههد امههور ثبلثههة المناسههمة الااتٌههة .ولههد عر ه
مطبلنها ،أو العلمة الوضعٌة ،أو المرٌنة ال الٌة أو الممالٌة .هذاا علهم ان الداللهة مسهتند
لى نفس اللفظ من ؼٌر اعتماد علهى لرٌنهة انهه ٌثمه انهها مهن جههة العلمهة الوضهعٌة.
( )ٔ:اشٌة المفٌد ٔ ٘.:

ٕٖ
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وهههاا هههو المههراد ممههولهم (التمههادر عبلمههة ال مٌمههة) .والممصههود مههن كلمههة التمههادر هههو
انسههماق المعنههى مههن نفههس اللفههظ مجههردا عههن كههل لرٌنههة .ولههد ٌعتههر علههى الههن مههأن
التمادر ال مد له من سم  ،ولٌس ههو اال العلهم مالوضهع ،الن مهن الواضهح ان االنسهماق
ال ٌ صل من اللفظ لى معنال ً أٌة لؽة لؽٌر العالم متلن اللؽهةٌ ،تولهؾ التمهادر علهى
العلم مالوضع .لهو أردنها اثمها ال مٌمهة وت صهٌل العلهم مالوضهع مسهم التمهادر  -لهزم
الدور الم ال .بل ٌعمل  -على هاا  -ان ٌكون التمادر عبلمة لل مٌمهة ٌسهتفاد منهه العلهم
مالوضع والمفرو انه مستفاد من العلهم مالوضهع .و (الجهوا ) ان كهل هرد مهن أٌهة
أمة ٌعٌش معها ال مهد ان ٌسهتعمل االلفهاظ المتداولهة عنهدها تمعها لهها ،وال مهد ان ٌرتكهز
ً ا هنه معنى اللفظ ارتكازا ٌستوج انسماق اهنه لى المعنى عند سهماا اللفهظ ،ولهد
ٌكون الن االرتكاز من دون التفا تفصٌلً لٌه و لى خصوصهٌا المعنهى .هذاا أراد
االنسان معر ة المعنى وتلن الخصوصٌا وتوجهه نفسهه لٌهه  -انهه ٌفهتش عمها ههو
مرتكز ً نفسه مهن المعنهىٌ ،نظهر لٌهه مسهتمبل عهن المرٌنهةٌ ،هرى ان المتمهادر مهن
اللفههظ الخهها مهها هههو مههن معنههال االرتكههازيٌ .عههرؾ انههه مٌمههة ٌههه .ههالعلم مالوضههع
لمعنى خا مخصوصٌاته التفصٌلٌة أي االلتفا التفصٌلً لهى الوضهع والتوجهه لٌهه
ٌتولههؾ علههى التمههادر ،والتمههادر انمهها هههو مولههوؾ علههى العلههم االرتكههازي موضههع اللفههظ
لمعنال ؼٌر الملتف لٌه .وال اصل ان هنان علمٌن ا دهما ٌتولؾ علهى التمهادر وههو
العلههم التفصههٌلً وا خههر ٌتولههؾ التمههادر علٌههه وهههو العلههم االجمههالً االرتكههازي .هههاا
الجوا مالمٌاس لى العالم مالوضع ،واما مالمٌاس لى ؼٌر العالم مه هبل ٌعمهل صهول
التمادر عندل لفر جهله ماللؽة .نعم ٌكون التمهادر امهار علهى ال مٌمهة عنهدل اا شهاهد
التمادر عند أهل اللؽةٌ ،عنً ان االمار عندل تمادر ؼٌرل من أهل اللؽة .مهثبل اا شهاهد
االعجمً من أص ا اللؽة العرمٌة انسماق ااهانهم من لفظ الماء المجهرد عهن المرٌنهة
لى الجسم السها،ل المهارد مهالطمع ،هبل مهد ان ٌ صهل لهه العلهم مهأن ههاا اللفهظ موضهوا
لهاا المعنى عندهم .وعلٌه بل دور هنا الن علمه ٌتولؾ على التمادر ٌتولؾ على علهم
ؼٌرل( .العبلمة الثانٌة  -عدم ص ة السهل وصه ته ،ال مهل وعدمهه) اكهروا ان عهدم
ص ة سل اللفظ عن المعنى الاي ٌشن ً وضعه له عبلمة انه مٌمة ٌه وان ص ة
السل عبلمة على انه مجاز ٌه .واكهروا أٌضها ان صه ة مهل اللفهظ علهى مها ٌشهن
ً وضعه له عبلمة ال مٌمة وعدم ص ة ال مل عبلمة علهى المجهاز .وههاا مها ٌ تهاج
لى تفصٌل ومٌان ،لت مٌهك ال مهل وعدمهه والسهل وعدمهه نسهلن الطهرق ا تٌهة ٔ -
نجعل المعنى الاي ٌشن ً وضع اللفظ له (موضوعا) ونعمر عنه مهأي لفهظ كهان ٌهدل
علٌه .ثم نجعل اللفظ المشكون ً وضهعه لهالن المعنهى (م مهوال) ممها لهه مهن المعنهى
االرتكازي .ثم نجر ان ن مل مال مل االولهً اللفهظ ممها لهه مهن المعنهى المرتكهز هً
الاهن علهى الهن اللفهظ الهدال علهى المعنهى المشهكون وضهع اللفهظ لهه .وال مهل االولهً
مبلكههه االت ههاد ههً المفهههوم والتؽههاٌر ماالعتمههار .و ٌن،هها اا أجرٌنهها هههال التجرمههة ههان
وجدنا عند انفسنا ص ة ال مل وعدم ص ة السهل علمنها تفصهٌبل مهأن اللفهظ موضهوا
لالن المعنى .وان وجدنا عدم صه ة ال مهل وصه ة السهل علمنها انهه لهٌس موضهوعا
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لههالن المعنههى مههل ٌكههون اسههتعماله ٌههه مجههازا - ٕ .اا لههم ٌصههح عنههدنا ال مههل االولههً
نجههر ان ن ملههه هههال المههر مال مههل الشههاٌع الصههناعً الههاي مبلكههه االت ههاد وجههودا
والتؽهاٌر مفهومها .و ٌن،هها ،هان صهح ال مههل علمنها ان المعنٌهٌن مت ههدان وجهودا سههواء
كان ه النسههمة التسههاوي أو العمههوم مههن وجههه أو مطلمهها ،وال ٌتعههٌن وا ههد منههها ممجههرد
ص ه ة ال مههل .وان لههم ٌصههح ال مههل وصههح السههل علمنهها انهمهها متماٌنههان - ٖ .نجعههل
موضههوا المضههٌة أ ههد مصههادٌك المعنههى المشههكون وضههع اللفههظ لههه ال نفههس المعنههى
الماكور .ثم نجر ال مهل  -وٌن صهر ال مهل هً ههال التجرمهة مال مهل الشهاٌع  -هان
صح ال مل علم منه ال المصداق من جهة كونه أ د المصادٌك ال مٌمة لمعنهى اللفهظ
الموضههوا لههه سههواء كههان الههن المعنههى نفههس المعنههى المههاكور أو ؼٌههرل المت ههد معههه
وجودا .كما ٌستعلم منه ال الموضوا له ً الجملة من جهة شهموله لهالن المصهداق.
مل لد ٌستعلم منه تعٌٌن الموضوا له ،مثلمها اا كهان الشهن هً وضهعه لمعنهى عهام أو
خههها  .كلفهههظ (الصهههعٌد) المهههردد مهههٌن ان ٌكهههون موضهههوعا لمطلهههك وجهههه االر أو
لخصو الترا الخال  ،ذاا وجدنا ص ة ال مل وعدم صه ة السهل مالمٌهاس لهى
ؼٌر الترا الخهال مهن مصهادٌك االر ٌعلهم لههرا تعٌهٌن وضهعه لعمهوم االر .
وان لهم ٌصهح ال مهل وصهح السهل علهم انهه لهٌس مهن أ هراد الموضهوا لهه ومصههادٌمه
ال مٌمٌة ،و اا كان لد استعمل ٌه اللفظ االسهتعمال ٌكهون مجهازا أمها ٌهه رأسها أو هً
معنى ٌشمله وٌعمهه .تنمٌهه ان الهدور الهاي اكهر هً التمهادر ٌتوجهه اشهكاله هنها أٌضها.
والجوا عنه نفس الجوا هنان ،الن ص ة ال مل وصه ة السهل انمها همها ماعتمهار
ما للفظ من المعنى المرتكز اجماال ،بل تتولؾ العبلمة اال علهى العلهم االرتكهازي ومها
ٌتولههؾ علههى العبلمههة هههو العلههم التفصههٌلً .هههاا كلههه مالنسههمة لههى العههارؾ ماللؽههة .وامهها
الجاهل مها ٌرجهع لهى أهلهها هً صه ة ال مهل والسهل وعهدمهما كالتمهادر( .العبلمهة
الثالثههة  -االطههراد) واكههروا مههن جملههة عبلمهها ال مٌمههة والمجههاز االطههراد وعدمههه،
االطراد عبلمة ال مٌمهة وعدمهة المجهاز .ومعنهى االطهراد ان اللفهظ ال تخهت صه ة
استعماله مالمعنى المشكون مممهام دون ممهام وال مصهور دون صهور  ،كمها ال ٌخهت
ممصهههداق دون مصهههداق .والصههه ٌح ان االطهههراد لهههٌس عبلمهههة لل مٌمهههة ،الن صههه ة
اسهتعمال اللفهظ هً معنهى ممها لهه مهن الخصوصهٌا مهر وا هد تسهتلزم صه ته دا،مها
سههواء كههان مٌمههة أم مجههازا .ههاالطراد ال ٌخههت مال مٌمههة تههى ٌكههون عبلمههة لههها].

التصر المصنؾ ( )على ثبل عبلما عهددها مهع مٌهان المهراد منهها ،ااكهرا
أٌها تصلح كعبلمة للرجوا لٌها عند الشن ً الوضع.

جـــواب  :هاا شروا مهن المهاتن ( )هً المم ه ال هادي عشهر عبلمها
ال مٌمة والمجاز ٌ ,أن العبلما التً ٌرجع لٌها هً ممهام الشهن هً وضهع
اللفظ لمعنى من المعانً التهً ٌصهطلح علٌهها مهـ(عبلما ال مٌمهة والمجهاز) أي
اا شككنا ً لفظ (األسد) هل هو موضوا لمعنال ال مٌمً أو المجازي ؟
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هنا المد من تعٌٌن ا د المعنٌهٌن مهن الرجهوا لهى جملهة مهن العبلمها ت هدد
المعنههى ال مٌمههً مههن المعنههى المجههازي ٌ ,ه اكههر المصههنؾ ( )هنهها ثههبل
عبلما
العالمة األولى :التبــ در
وهو انسماق المعنى من نفس اللفظ ( اق اللفظ) مجردا عن كهل لرٌنهة ،هذاا
أنسمك الاهن لى المعنى من نفس اللفظ هاا االنسٌاق عبلمهة علهى ال مٌمهة وان
لم ٌنسمك هو عبلمة المجهاز ،كانسهماق الهاهن مهن لفهظ (اإلنسهان) لهى ال ٌهوان
النههاطك .لكههن أشههكل علههى هههال العبلمههة ملههزوم الههدور ,وتمرٌمههه ٌتولههؾ علههى
ممدمتٌن
ٔ -ن التمادر متولؾ على العلم مالوضع .أي أن التمادر ال اصل من (األسهد)
لهههى (ال ٌهههوان المفتهههرس) سهههممه العلهههم موضهههع (األسهههد) لهههى (ال ٌهههوان
المفترس) ,ذاا علم الن الوضع صل التمادر.
ٕ -ن العلم مالوضع متولؾ على التمادر .أي م س
من عبلما الوضع.

ر

كون هال العبلمة

ٖ -النتٌجة التمادر متولؾ على التمادر.
لكههن أجهها المصههنؾ ( )علههى هههاا الههدور مههـ أن المتولههؾ ؼٌههر المتولههؾ
علٌههه ،أي أن العلههم الههاي ٌتولههؾ علههى التمههادر ههً الممدمههة الثانٌههة هههو العلههم
التفصٌلً ،والتمادر مولوؾ ً الممدمة األولى على العلم أالرتكازي اإلجمالً،
أصمح المتولؾ ؼٌهر المتولهؾ علٌهه لتؽهاٌر متعلهك العلهم تهار مهالعلم اإلجمهالً
االرتكازي وأخرى مالعلم التفصٌلً ,مأن التمادر ٌتولؾ – س الممدمة األولى
– على العلم اإلجمالً المؽفول عنه ,والعلم التفصٌلً – س الممدمة الثانٌة –
ٌتولؾ على التمادرٌ ,ن ل شكال الدور كما ال ٌخفى.
هاا مالنسمة لهى العهالم موضهع اللؽهة أمها ؼٌهر العهالم ماللؽهة ال ٌ صهل عنهدل
التمادر ألنه جاهل ماللؽة بل ٌكون التمهادر عنهد الجاههل عبلمهة علهى ال مٌمهة ال
ههً الههة رجههوا ال الجاهههل لههى تمههادر ؼٌههرل وال ٌسههتلزم الههدور كههالن لتؽههاٌر
متعلك العلم ،ألن التمادر متولؾ علهى علهم ؼٌهر الجاههل ،وعلهم الجاههل ٌتولهؾ
على التمادر.
العالمة الث تٌة :عدم صحة الالب وصحته وصحة الحمل وعدمه
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ال مد أوالً من ترتٌ عنوان العبلمة والتمثٌل لهها لكهً نعهرؾ مٌمهة ال مهل
ومن ثم تطمٌك هال العبلمة .أما ترتٌ العنوان هو
ص ة ال مل عبلمة ال مٌمة وعدم ص ة ال مل عبلمة المجاز
عدم ص ة السل عبلمة ال مٌمة وص ة السل عبلمة المجاز
وأمـا األمثلة
ٔ( -األسههد ٌههوان مفتههرس) ص ه ة ال مههل تكشههؾ عههن و ههد وضههع ا ههدهما
لآلخههر ،ههذاا للنهها ( األسههد لههٌس م ٌههوان مفتههرس) ال مههل لههٌس مص ه ٌح
ٌكشؾ عن المجازٌة.
ٕ( -األسد لٌس م ٌوان ناطك ) ص ة السل تكشهؾ عهن عهدم وضهع ا هدهما
لآلخر ٌكشؾ عن المجازٌة .ذاا للنا (األسد لٌس م ٌوان مفترس) ،عهدم
ص ة السل ٌكشؾ عن وضع ا دهما لآلخر ٌكشؾ عن ال مٌمة.
ثم أن المصنؾ ( )اكر طرلا ً ثبلثة لت مٌك ال مل وعدمه والسل وعدمه
(القرٌقثثة األولثثى) الحمثثل األولثثً الثثذاتً :وهههو مهها كههان الموضههوا والم مههول
مت ههدان مفهومهها ً مههع اخههتبلؾ مٌنهمهها ههً اإلجمههال والتفصههٌل كمولنهها (األسههد
ٌوان) والطرٌمة هنا جعل المعنى المشكون ً وضع اللفظ له موضوعا ثهم
جعل اللفظ المشكون م موال ،ثهم نجهر ال مهل األولهً ،هذاا صهح ال مهل ولهم
ٌصح السل كان الن عبلمة ال مٌمة.
(القرٌقة الث تٌة) الحمل ال ٌي الصت عً :وههو مها أاا كهان الموضهوا مؽهاٌرا
للم مول مفهوما مت دا معه مصدالا كمولنها (زٌهد نسهان) والطرٌمهة هنها ن لهم
تصح الطرٌمة األولى  -ألنها هً العمد واألولٌة  -ن مله مال مل الشهاٌع مهنفس
الطرٌمة الساممة أن صح ال مل كان مٌمة وان لم ٌصح كان مجازا .
(القرٌقة الث لثة) الحمل ال ٌي الصثت عًٌ :مها اا كهان للفهظ الوا هد مصهادٌك
ومعههانً كثٌههر ومتعههدد وكههان ٌههدور أمههرل مههٌن العههام والخهها كلفههظ الصههعٌد
(العام) مطلك وجه األر (الخا ) خصو التهرا  ,والطرٌمهة هنها نجعهل
المضٌة ا د مصادٌك وأ هراد المعنهى المشهكون ثهم أن صهح ال مهل كهان مٌمهة,
وان لم ٌصح كان مجازا .ت صل أن ص ة ال مل عبلمة على ال مٌمة.
العالمة الث لثة :االقـراد
معنى األطراد لؽةً التتمع والشٌوا ،واصهطبل ا ً ههو صه ة اسهتعمال اللفهظ
ً جمٌع ال اال والمصادٌك ،أو شٌوا استعمال لفظٍ ً معنى معٌن ممبل ظة
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نوا العبللة الرامطة مٌن اللفظ والمعنى ,هذن اسهتعمال (اإلنسهان) هً (ال ٌهوان
ال ناطك) ال ٌخت ممع األ راد دون معضها مل ٌصح استعماله هً مصهادٌمه
مما للمصادٌك من خصوصٌة ال ٌوانٌة والناطمٌة.
لكن المشهور المنصور( )ٔ4لم ٌعتمروا مهال العبلمة ألنها ال تخت مال مٌمة
كٌؾ تكون عبلمة علٌها .ت صل أن االطراد لٌس عبلمةً على ال مٌمهة .لكهن
التمادر وص ة ال مل عبلمتان على ال مٌمة.

ٕٔ -األصـول اللفظٌـة
.17ســـؤال :اكهر األصهولٌون عبلمها كثٌهر عنهد الشهن هً مهراد المهتكلم
واصههطل وا علههى ههههال العبلمهها مههـ(األصول اللفظٌهههة) م ثههها المصهههنؾ ()
مجهتٌن ,لال [ ٕٔ  -االصول اللفظٌة تمهٌد اعلهم ان الشهن هً اللفهظ علهى ن هوٌن
ٔ  -الشن ً وضعه لمعنى من المعهانً - ٕ .الشهن هً المهراد منهه معهد هر العلهم
مالوضههع ،كههأن ٌشههن ههً ان المههتكلم أراد ممولههه (رأٌه اسههدا) معنههال ال مٌمههً أو معنههال
المجازي ،مع العلم موضهع لفهظ االسهد لل ٌهوان المفتهرس ومأنهه ؼٌهر موضهوا للرجهل
الشههجاا .امهها (الن ههو االول) مههد كههان الم هه السههامك معمههودا الجلههه ،لؽههر مٌههان
العبلمهها المثمتههة لل مٌمههة أو المجههاز ،أي المثمتههة للوضههع أو عدمههه .وهنهها نمههول ان
( )ٔ4خبل ا ً لصا مً الموانٌن والفصول ٌ عدا اإلطراد عبلمةً لل مٌمة والمجاز الكفاٌة ٔ ٘ٗ.
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الرجوا لى تلن العبلما واشماهها كن أهل اللؽة أمر ال مد منه ً اثمها أوضهاا
اللؽة أٌة لؽة كان  ،وال ٌكفً ً اثماتها ان نجد ً كبلم أهل تلن اللؽة استعمال اللفهظ
هً المعنهى الهاي شهن هً وضهعه لهه ،الن االسهتعمال كمها ٌصهح هً المعنهى ال مٌمهً
ٌصههح ههً المعنههً المجههازي ،ومهها ٌههدرٌنا لعههل المسههتعمل اعتمههد علههى لرٌنههة الٌههة أو
ممالٌة ً تفهٌم المعنى الممصود له استعمله ٌه علهى سهمٌل المجهاز .ولهاا اشهتهر هً
لسان الم ممٌن تى جعلول كماعد لولهم " ان االستعمال اعم من ال مٌمهة والمجهاز ".
ومههن هنهها نعلههم مطههبلن طرٌمههة العلمههاء السههاممٌن الثمهها وضههع اللفههظ ممجههرد وجههدان
استعماله ً لسان العر  ،كما ولع الن لعلهم الههدى السهٌد المرتضهى لهدس سهرل انهه
كههان ٌجههري أصههالة ال مٌمههة ههً االسههتعمال ،مٌنمهها ان أصههالة ال مٌمههة انمهها تجههري عنههد
الشن ً المراد ال ً الوضع ،كما سهٌأتً .وامها (الن هو الثهانً) هالمرجع ٌهه الثمها
مههراد المههتكلم االصههول اللفظٌههة وهههاا الم ه معمههود الجلهههاٌ .نمؽههً الكههبلم ٌههها مههن
جهتٌن أوال ً اكرها و ً اكر مواردها .ثانٌا  ً -جٌتها ومدرن جٌتها .اما من
(الجهة االولى) نمول أهم االصول اللفظٌة ما ٌأتً ٔ  -اصالة ال مٌمة وموردها مها
اا شن ً اراد المعنى ال مٌمً أو المجازي من اللفظ مأن لم ٌعلم وجود المرٌنة علهى
اراد المجاز مع ا تمال وجودهاٌ ،مال ٌن،ا (االصل ال مٌمة) ،أي االصهل ان ن مهل
الكبلم علهى معنهال ال مٌمهًٌ ،كهون جهة ٌهه للمهتكلم علهى السهامع و جهة ٌهه للسهامع
على المهتكلم ،هبل ٌصهح مهن السهامع االعتهاار هً مخالفهة ال مٌمهة ،مهأن ٌمهول للمهتكلم
لعلن أرد المعنى المجازي ،وال ٌصهح االعتهاار مهن المهتكلم مهأن ٌمهول للسهامع انهً
أرد المعنى المجازي - ٕ .اصالة العموم وموردهها مها اا ورد لفهظ عهام وشهن هً
اراد العموم منه أو الخصو أي شن ً تخصٌصهٌ ،مهال ٌن،ها (االصهل العمهوم)
ٌكون جة ً العموم على المتكلم أو السامع - ٖ .اصهالة االطهبلق وموردهها مها اا
ورد لفظ مطلك له اال ولٌود ٌمكهن اراد معضهها منهه وشهن هً اراد ههاا الهمع
ال تمههال وجههود المٌههدٌ ،مههال (االصههل االطههبلق) ٌكههون جههة علههى السههامع والمههتكلم
كموله تعالى " أ ل هللا المٌع " لو شن  -مثبل  ً -المٌهع انهه ههل ٌشهترط هً صه ته
ان ٌنشههأ مالفههاظ عرمٌههة ،اننهها نتمسههن ماصههالة اطههبلق المٌههع ههً ا ٌههة لنفههً اعتمههار هههاا
الشهرط والتمٌٌهد مهه هن كم ٌن،ها مجههواز المٌهع مااللفهاظ ؼٌهر العرمٌهة - ٗ .أصهالة عههدم
التمههدٌر وموردههها مهها اا ا تمههل التمههدٌر ههً الكههبلم ولههٌس هنههان داللههة علههى التمههدٌر،
االصل عدمه .وٌل ك ماصالة عدم التمدٌر اصالة عهدم النمهل واصهالة عهدم االشهتران.
وموردهمهها مهها اا ا تمههل معنههى ثههان موضههوا لههه اللفههظ ،ههان كههان هههاا اال تمههال مههع
ر هجر المعنى االول وهو المسمى مالمنمول االصهل (عهدم النمهل) ،وان كهان مهع
عدم هاا الفر وهو المسمى مالمشترن هان االصهل (عهدم االشهتران) ٌ ،مهل اللفهظ
ً كل منهما على اراد المعنى االول ما لم ٌثم النمل واالشهتران .أمها اا ثمه النمهل
انه ٌ مل على المعنى الثانً ،و اا ثم االشتران ان اللفظ ٌممى مجمهبل ال ٌتعهٌن هً
أ د المعنٌٌن اال ممرٌنة على الماعهد المعرو هة هً كهل مشهترن - ٘ .أصهالة الظههور
ٌهه الهاي ال
وموردها ما اا كهان اللفهظ ظهاهرا هً معنهى خها ال علهى وجهه الهن
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ٌ تمل معه الخبلؾ ،مل كان ٌ تمل اراد خبلؾ الظاهر ،ان االصل ٌن،ها ان ٌ مهل
الكههبلم علههى الظههاهر ٌههه .و ههً ال مٌمههة ان جمٌههع االصههول المتمدمههة راجعههة لههى هههاا
االصههل ،الن اللفههظ مههع ا تمههال المجههاز  -مههثبل  -ظههاهر ههً ال مٌمههة ،ومههع ا تمههال
التخصٌ ظاهر ً العمهوم ،ومهع ا تمهال التمٌٌهد ظهاهر هً االطهبلق ،ومهع ا تمهال
التمدٌر ظاهر ً عدمه .مبدى اصالة ال مٌمة نفهس مهبدى اصهالة الظههور هً مهورد
ا تمال التخصٌ  ..وهكاا ً مالً االصول الماكور  .لهو عمرنها مهدال عهن كهل مهن
هههال االصههول مأصههالة الظهههور كههان التعمٌههر صه ٌ ا مبدٌهها للؽههر  ،مههل كلههها ٌرجههع
اعتمارها لى اعتمار اصالة الظهور ،لٌس عندنا ً ال مٌمة اال أصل وا د هو أصهالة
الظهور ،ولاا لو كان الكبلم ظهاهرا هً المجهاز وا تمهل اراد ال مٌمهة انعكهس االمهر،
وكههان االصههل مههن اللفههظ المجههاز ،ممعنههى ان االصههل الظهههور ،وممتضههال ال مههل علههى
المعنى المجهازي وال تجهري اصهالة ال مٌمهة ٌن،ها .وهكهاا لهو كهان الكهبلم ظهاهرا هً
التخصههٌ أو التمٌٌ هد .جٌههة االصههول اللفظٌههة وهههً الجهههة الثانٌههة مههن الم ه عههن
عنها ٌهأتً هً مامهه وههو مها مما ه ال جهة .ولكهن ٌنمؽهً
االصول اللفظٌة ،والم
ا ن ان نتعجههل ههً الم هه عنههها لكثههر ال اجههة لٌههها ،مكتفههٌن ماالشههار نمههول ان
المههدرن والههدلٌل ههً جمٌههع االصههول اللفظٌههة وا ههد وهههو تمههانً العمههبلء ههً الخطامهها
الجارٌة مٌنهم على االخا مظهور الكبلم وعدم االعتنهاء ما تمهال اراد خهبلؾ الظهاهر،
كمهها ال ٌعتنههون ما تمههال الؽفلههة أو الخطههأ أو الهههزل أو راد االهمههال واالجمههال ،ههذاا
ا تمههل الكههبلم المجههاز أو التخصههٌ أو التمٌٌههد أو التمههدٌر ال ٌههولفهم الههن عههن االخهها
مظاهرل ،كمها ٌلؽهون أٌضها ا تمهال االشهتران والنمهل ون وهمها .وال مهد ان الشهارا لهد
أمضى هاا المناء وجرى ً خطاماته على طرٌمتهم هال ،واال لزجرنا ونهانها عهن ههاا
المنههاء ههً خصههو خطاماتههه ،أو لمههٌن لنهها طرٌمتههه لههو كههان لههه ؼٌههر طههرٌمتهم طرٌمههة
خاصة ٌجه اتماعهها وال ٌجهوز التعهدي عنهها لهى ؼٌرهها .هٌعلم مهن الهن علهى سهمٌل
الجزم ان الظاهر جة عندل كما هو عند العمبلء مهبل هرق ،] .مهٌن ماختصهار المهراد

من هاٌن الجهتٌن ؟
جـــواب  :ههاا شهروا مهن المهاتن ( )هً المم ه الثهانً عشهر األصهول
اللفظٌة ٌ ,ت صل ً السبال السامك وجوامه – عبلما ال مٌمة والمجاز –
أن الشهن هً وضهع اللفهظ لمعنهى مهن المعهانً ٌرجهع ٌهه لهى عبلمها ال مٌمههة
والمجههاز ،وهههاا ن ههو مههن الشههن وهههو الشههن ههً مههراد المههتكلم معههد ههر العلههم
موضعه ٌرجع هنا لى أصهول سهمٌ مهـ(األصثول اللفظٌثة) .لهـاا الشهن ٌكهون
على ن وٌن وعبلجه أٌضا من وٌن
ٔ -الشن ً الوضع ،وعبلجه (عبلما ال مٌمة والمجاز).
ٕ -الشن ً مراد المتكلم ،وعبلجه (األصول اللفظٌة).
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وت دٌد الوضع أمرا ً المد من م ثه ،كما أن استعمال أهل اللؽهة أمهرا ً المهد منهه
أٌضا .لكن االستعمال لٌس عبلمهة علهى الوضهع كونهه اعهم منهه الن االسهتعمال
كمها ٌصههح ههً المعنههى ال مٌمههً كههالن ٌصههح ههً المعنههى المجههازي النسههمة مههٌن
الوضههع واالسههتعمال عمههوم مطلههك  ،لههاا اشههتهر مٌههنهم ( ن االسههتعمال اعههم مههن
ال مٌمة) ,بل ٌمكن أن ٌكون االستعمال دلهٌبل علهى وضهع اللفهظ كمها كهان ٌفعلهه
العلماء الساممٌن ومنهم السٌد المرتضى ( )انه كان ٌجري أصالة ال مٌمة ً
االستعمال ،والشاهد علٌه ما جاء ً كتا اللمعة الدمشمٌة كتا الخمس([ )ٔ1
(ولال المرتضى) ٌست ك المنتس لى هاشم (و) لهو (مهاألم) اسهتنادا لهى لولهه
(صلى علٌه وآله وسلم) عن ال سنٌن (علٌهما السبلم) " ههاان امنهاي مامهان "،
واألصل ً اإلطهبلق ال مٌمهة ،وههو ممنهوا ،مهل ههو اعهم منهها ومهن المجهاز ]
ً األصول اللفظٌة ٌمع ً جهتٌن
وعموما الم
ال ة األولى :يً ذرره وذرر موارده :
ٌنمؽً أوال تعرٌفها هً أصول وعبلما نا ٌة ال تمال راد ؼٌر المعنهى
الظاهر من الكبلم و ما لمواعد الظهور اللؽوٌة والمناسما العر ٌهة ،ولهد سهمٌ
مـ(أصالة الظهور) أو ( جٌة الظهور) .واهم هال االصاال خمسة
ٔ -أص لة الحقٌقـة :وهً مهل الكهبلم علهى معنهال ال مٌمهً ٌمها اا شهككنا هً
راد المعنى ال مٌمً أو المجازي من اللفظ  ،كما ً لفظ (الماء) ً لولنا
(ج،تنً مماء) انه ٌ مل على ماء الشر .
ٕ -أص لة العمـوم وهً مل الكبلم على معنال العهام ٌمها اا شهككنا هً راد
المعنى العام أو الخا من اللفظ ،كما ً لفظ (العلمهاء) هً لولنها (ا تهرم
كل العلماء) انه ٌ مل على ا ترم جمٌع العلماء
ٖ -أص لة اإلقـالت وهً مهل الكهبلم علهى اإلطهبلق ٌمها اا شهككنا هً راد
التمٌٌد أو اإلطبلق من اللفهظ  .كمها هً لفهظ (أكهرم الفمٌهر) انهه ٌ مهل علهى
كرام جمٌع الفمراء.
ٗ -أص لة عـدم التقدٌـر وهً مل الكبلم على عدم التمدٌر ٌما اا شهككنا هً
راد المعنى ؼٌر الممدر أو المعنى المهدر كمها هً لفهظ (الههبلل) هً لولنها
(رأٌ الهبلل) انه ٌ مل على ربٌهة الههبلل .وٌل هك مههال األصهالة أصهالة
عدم النمل وأصالة عدم االشتران ،منفس الكٌفٌة.

( )ٔ1اللمعة الدمشمٌة ٔ ٗ.ٔ1
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٘ -أص لة الظـ ور وهً مل الكبلم علهى المعنهى الظهاهر ٌمها اا شهككنا هً
راد المعنههى الظههاهر أو المعنههى الههاي ٌ تمههل ٌههه الخههبلؾ كمهها ههً لفههظ:
(الم ر) ً لولنا (الم ر عمٌك) انه ٌ مل على عمٌك الم ر الما .ً،والى
هههاا األصههل ترجههع سهها،ر األصههول اللفظٌههة كمهها ال ٌخفههى ألنههه مههع ا تمههال
المجازٌة الظاهر ال مٌمة وهكاا.
ال ة الث تٌة :ح ٌة األصول اللفظٌة:
هً جٌتهها ٌهأتً مفصهبل هً الممصهد الثاله  .لكهن المصهنؾ ()
والم
اكر هنا وجها وا دا ل جٌة األصول اللفظٌهة وههو االسهتدالل مالسهٌر العمبلٌ،هة
التً انعمد على العمل مظواهر الكبلم ,وعدم االعتنهاء ما تمهال راد الخهبلؾ
سواء أكان الخبلؾ المجاز أم التخصٌ أم التمٌٌد أم التمدٌر .وهاا المنهاء العهام
العمبل ٌ ً،تاج لى مضاء من لمل الشارا وهنا نمطهع مهأن الشهارا لهد أمضهى
هاا المناء ولم ٌردا عنه ,و ال لوصلنا ردعه وما لم ٌصلنا الهردا ان الشهارا
جٌهة
لم ٌردا عنها تثم هال السهٌر العمبلٌ،هة ,تكهون الظهواهر جهة تثمه
األصول اللفظٌة .

ٖٔ -التـرادف واال تـراك
.18ســـــؤال :للفههظ أ ههوال متعههدد  ،منههها التههرادؾ واالشههترانٌ ,ه ولعهها
مههوردا للتسههابل أوال مههن ٌ ه كٌفٌههة نشههأ التههرادؾ واالشههتران ,لههال [ٖٔ -
التهههرادؾ واالشهههتران ال ٌنمؽهههً االشهههكال هههً امكهههان التهههرادؾ واالشهههتران ،مهههل هههً
ولوعهما ً اللؽة العرمٌة ،بل ٌصؽى لى ممالهة مهن انكرهمها .وههال مهٌن أٌهدٌنا اللؽهة
العرمٌة وولوعهما ٌها واضح ال ٌ تاج لى مٌان .ولكهن ٌنمؽهً ان نهتكلم هً نشهأتهما،
انه ٌجوز ان ٌكونها مهن وضهع واضهع وا هد ،مهأن ٌضهع شهخ وا هد لفظهٌن لمعنهى
وا د أو لفضا لمعنٌٌن ،وٌجوز أن ٌكونا من وضع واضهعٌن متعهددٌن ،تضهع لمٌلهة -
مثبل  -لفظا لمعنهى ولمٌلهة أخهرى لفظها آخهر لهالن المعنهى ،أو تضهع لمٌلهة لفظها لمعنهى
ولمٌلة .أخرى الن اللفظ لمعنى آخر .وعند الجمع مٌن هال اللؽها ماعتمهار ان كهل لؽهة
منههها لؽههة عرمٌههة ص ه ٌ ة ٌج ه اتماعههها ٌ صههل التههرادؾ واالشههتران .والظههاهر ان
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اال تمال الثانً ألر لهى والهع اللؽهة العرمٌهة كمها صهرح مهه معه المهبرخٌن للؽهة،
وعلههى االلههل هههو االؼل ه ههً نشههأ التههرادؾ واالشههتران ولههاا نسههمع علمههاء العرمٌههة
ٌمولون لؽة ال جاز كاا ولؽة مٌر كاا ولؽة تمٌم كاا ...وهكاا .هاا دلٌهل علهى تعهدد
الوضع متعدد المما،ل وااللوام وااللطار ً الجملهة .وال تهمنها االطالهة هً الهن ] .مها

هو المختار ؟
جـــواب  :ههاا شهروا مهن المهاتن ( )هً المم ه الثاله
واالشتران ٌ ,أنهما ٌعنٌان

عشهر التهرادؾ

ٔ -التثثرادف هههو اشههتران األلفههاظ المتعههدد ههً معنههى وا ههد ،كاألسههد ,وسههمع,
ولٌ  ,و دوكس.
ٕ -اال تراك هو اشتران المعانً المتعدد هً لفهظ وا هد ،كهالجون الموضهوا
لؤلسهههود واألمهههٌ  .المصهههنؾ ( )أشهههار امتهههدا ًء لهههى أن كهههبل مهههن التهههرادؾ
واالشتران ممكنان ووالعان ,ألن أدل دلٌل على اإلمكان والتصور هو الولهوا,
هال اللؽة العرمٌة مٌن أٌدٌنا شاهد على وجود األلفاظ المتراد ة والمشتركة ,بل
ٌبخا مممالة مهن ااكرهمها(ٕٓ) .أمها الكهبلم هً نشهأ التهرادؾ واالشهتران ،هنها
ا تماالن ألرمهما الثانً
(االحتمث ل األول) أن ٌكهون التههرادؾ واالشهتران مهن وضهع واضههع معهٌن ،مههأن
ٌضع ألفاظ متعدد ً معنى وا د أو ٌضع معانً متعدد ً لفظ وا د.
(االحتمث ل الثث تً) أن ٌكههون التههرادؾ واالشههتران مههن وضههع واضههعٌن كثٌههرٌن
كممٌلة أو لرٌة أو ملد منفس الكٌفٌة السهاممة .واسهتمر المصهنؾ ( )اال تمهال
الثانً ووجه االلرمٌة أمران ٌكشفان عن تعدد الواضعٌن
ٔ .تصرٌح أهل اللؽـة ,كمها عهن السهٌوطً هً كتامهه (المزههر هً علهوم اللؽهة
واألد ).
ٕ .تعدد اللؽا  ,كما ٌمولون لؽة ال جاز ,لؽة مٌر ,لؽة عمٌل وهاٌل.

ااـتعم ل اللفظ يً أرثر م معتى
(ٕٓ) هنان ثبلثة ألوال ً مكان أو است الة االشتران (األول) مكهان االشهتران ولهد اسهتدل علٌهه
مالنمل والتمهادر ,وعهدم صه ة السهل عهن كهبل المعنٌهٌن( .الثهانً) اسهت الة االشهتران واسهتدل علٌهه
ممنا اته كمة الوضع ,وهو التفهٌم( .الثال ) التفصٌل مٌن مكانه ً الم اورا  ,واست الته مالمرآن
الكرٌم .الكفاٌة ٔ ٗ.:
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.19ســـؤال :للعلماء ً جواز استعمال اللفظ المشهترن هً أكثهر مهن معنهى
ً استعمال وا د ،ألوال وتفصٌبل  ,لهال [ اسهتعمال اللفهظ هً اكثهر مهن معنهى
وال شهن هً جهواز اسهتعمال اللفهظ المشههترن هً أ هد معانٌهه ممعونهة المرٌنهة المعٌنههة،
وعلى تمدٌر عدم المرٌنة ٌكون اللفظ مجمبل ال داللة له على أ د معانٌهه .كمها ال شهمهة
ً جواز استعماله ً مجموا معانٌه م ما هو مجموا المعهانً ؼاٌهة االمهر ٌكهون ههاا
االستعمال مجازا ٌ تاج لى المرٌنة ،النه استعمال للفهظ هً ؼٌهر مها وضهع لهه .وانمها
والخبلؾ ً جواز اراد أكثر من معنى وا هد مهن المشهترن هً اسهتعمال
ولع الم
وا د ،على أن ٌكون كل من المعانً مرادا من اللفظ علهى هد  ،وكهأن اللفهظ لهد جعهل
للداللة علٌه و دل .وللعلماء هً الهن ألهوال وتفصهٌبل كثٌهر ال ٌهمنها ا ن التعهر
لها .وانما ال ك عندنا عدم جواز مثل هاا االستعمال (الدلٌل) ان استعمال اي لفظ هً
معنى انما هو ممعنى اٌجاد الهن المعنهى مهاللفظ ،لكهن ال موجهودل ال مٌمهً ،مهل موجهودل
الجعلً التنزٌلً ،الن وجود اللفظ وجهود للمعنهى تنهزٌبل .ههو وجهود وا هد ٌنسه لهى
ههذاا أوجههد المههتكلم
اللفههظ مٌمههة ،أوال ومالههاا  ،والههى المعنههى تنههزٌبل ،ثانٌهها ومههالعر
اللفظ الجل استعماله ً المعنى كأنما أوجد المعنى وألمال منفسه لى المخاطه  .لهالن
ٌكون اللفظ مل وظا للمهتكلم مهل للسهامع آلهة وطرٌمها للمعنهى و انٌها ٌهه وتمعها لل اظهه،
والمل وظ ماالصالة واالستمبلل هو المعنى نفسه .وهاا نظٌر الصور هً المهرآ  ،هان
الصور موجود موجود المهرآ  ،والوجهود ال مٌمهً للمهرآ  ،وههاا الوجهود نفسهه ٌنسه
لى الصور ثانٌا ،ومالعر  .نظهر النهاظر لهى الصهور هً المهرآ انمها ٌنظهر لٌهها
مطرٌك المرآ منظر وا د هً للصهور ماالسهتمبلل واالصهالة وللمهرآ ما لٌهة والتمهع
تكههون المههرآ كههاللفظ مل وظههة تمعهها لل ههاظ الصههور و انٌههة ٌههها نههاء العنههوان ههً
المعنون .وعلى هاا ،ال ٌمكن استعمال لفظ وا د اال ً معنى وا د ،ان استعماله هً
معنٌٌن مستمبل مان ٌكون كل منهما مهرادا مهن اللفهظ كمها اا لهم ٌكهن اال نفسههٌ ،سهتلزم
ل اظ كل منهما ماالصالة ،بل مد مهن ل هاظ اللفهظ هً آن وا هد مهرتٌن مهالتمع ،ومعنهى
الن اجتماا ل اظٌن ً آن وا د على مل وظ وا د أعنً مه اللفظ الفهانً هً كهل مهن
المعنٌٌن .وهو م ال مالضرور ان الشم الوا د ال ٌممهل اال وجهودا وا هدا هً الهنفس
ً آن وا د .اال تهرى انهه ال ٌمكهن أن ٌمهع لهن أن تنظهر هً مهرآ وا هد لهى صهور
تسع المرآ كلها وتنظر  -هً نفهس الوله  -لهى صهور أخهرى تسهعها أٌضها .ان ههاا
لم ال .وكالن النظر ً اللفظ لى معنٌهٌن ،علهى ان ٌكهون كهل منهمها لهد اسهتعمل ٌهه
اللفظ مستمبل ولم ٌ ن اال عنه .نعم ٌجوز ل اظ اللفظ انٌا هً معنهى هً اسهتعمال ،ثهم
ل اظهه انٌهها هً معنههى آخههر هً اسههتعمال ثهان ،مثههل مهها تنظهر ههً المهرآ لههى صههور
تسعها ،ثم تنظر ً ول آخر لى صور اخهرى تسهعها .وكهاا ٌجهوز ل هاظ اللفهظ هً
مجموا معنٌٌن ً استعمال وا د ولو مجازا مثلما تنظر هً المهرآ هً آن وا هد لهى
صههورتٌن لشههٌٌ،ن مجتمعههٌن .و ههً ال مٌمههة انمهها اسههتعمل اللفههظ ههً معنههى وا ههد هههو
مجموا المعنٌٌن ،ونظر ً المرآ لى صهور وا هد لمجمهوا الشهٌٌ،ن ] .مها ههو

مختار الشٌخ ( )مع مٌان الم اور الوارد على عدم الجواز ؟
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جـــواب  :اه المصنؾ ( )لى عدم جهواز اسهتعمال اللفهظ المشهترن هً
أكثر من معنى هً اسهتعمال وا هد ،والهن لهزوم م هاور اجتمهاا ل هاظٌن علهى
مل وظٍ وا ٍد(ٕٔ).
لكن لمل مٌان دلٌل المصنؾ ( )ال مد من اإلشار لى أن هنان ن وٌن ً
استعمال اللفظ ً أكثر من معنى
ٔ -أن ٌكون المراد منه استعمال اللفظ ً أكثر من معنهى مسهتمل مكشهؾ وا هد
واستعمال وا د ,كما ً استعمال العام االستؽرالً – كما سٌأتً – ً كهل
ههرد ههرد مههبل ارتمههاطٍ مؽٌههرل مههن األ ههراد ,وٌجعههل اللفههظ كاشههفا ً عههن جمٌههع
األ راد .وهاا الن و مما ال شكال ً مكانه.
ٕ -أن ٌكون المراد منه استعمال اللفظ ً أكثر من معنى من و االسهتمبلل ,مهأن
ٌكون اللفظ مرآ لكل من المعانً مستمبلًٌ ,كون اللفظ مستعمبلً ً كل مهن
هال المعانً ,وهاا الن و هو م ل الم .
واستدل المصنؾ ( )على عدم الجواز متنمٌح معنى االسهتعمال وههو ٌجهاد
المعنههى مههاللفظ خارجها ً موجههود اللفههظ الجعلههً التنزٌلههً ال موجههودل ال مٌمههً ،لههـاا
ٌكههون اللفههظ مل وظهها للمههتكلم كونههه آلههة وطرٌمهها للمعنههى الههاي ٌكههون مل وظ ها ً
ماألصلٌ ,صمح ٌن،ا اللفظ انٌا ً ً المعنى .هاا ولد جمهع المصهنؾ ( )هً
تفسٌر االستعمال مٌن لولٌن لتفسٌر االستعمال
(األول) الم مهههك األصهههفهانً ( )الهههاي سهههر االسهههتعمال مأنهههه ٌجهههاد المعنهههى
خارجا.
(الثانً) ا خوند ( )الاي سر االستعمال مأنه ناء اللفظ ً المعنى.
وعلههى هههاا المٌههان لتفسههٌر معنههى االسههتعمال ههذاا أردنهها أن نسههتعمل اللفههظ
المشترن ً أكثر من معنى ً استعمال وا د مأن ٌكهون كهل مهن ههال المعهانً
(ٕٔ) اختلفوا ً جواز استعمال اللفظ ً أكثر من معنى على ألوال
(المول األول) عدم الجواز عمبلً وهو مختار أص ا الفصول والموانٌن والكفاٌة ,والم ممٌن الثبلثة
األصفهانً والناٌ،نً والعرالً (لدس سرهم) – ٌراجع الفصول ٗ٘ الموانٌن ٔ ٓ :الكفاٌة ٔ ٗ:
نهاٌة الدراٌة ٔ ٔٓٔ األجود ٔ ٔ٘ نهاٌة األ كار ٔ .- ٔٓ4
(المول الثانً) الجواز عمبلً وهو مختار الم مك ال ا،ري والسٌد المروجردي والسٌد الخمٌنهً (لهدس
سرهم) – ٌراجع درر الفوا،د ٔ ٕ٘ نهاٌة األصول ٖ٘ مناهب األصول ٔ ٓ.ٔ4
(المههول الثاله ) التفصٌههـل مههٌن الجههواز عمهبلً وعههدم الجههواز عر ها ً وهههو مختههار السههٌد الخههو)( ً،
الم اضرا ٔ .ٕٓ4
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مرادا ً من اللفظ ٌلزم مأن ٌكون كهل مهن ههال المعهانً ماألصهالة بلمهد مهن ل هاظ
آن وا ٍد مرتٌن مل مرا مالتمع ،وهاا معنال اجتماا ل اظٌن (معنٌٌن)
اللفظ ً ٍ
ههً آن وا ههد علههى مل ههوظ وا ههد (اللفههظ) وهههو م ههال مالضههرور  .ضههرور أن
الشًء الوا د ال ٌممل ال وجودا وا دا هً الهنفس والوجهدان هً آن وا هد .نعهم
هنان صورتان مستثنٌتان من عدم الجواز
األولى :استعمال اللفظ ً معنى ً استعمال ثم استعمال نفهس اللفهظ هً معنهى
آخر ولكن ً استعمال ثانً ،نظٌهر مها تنظهر هً المهرآ لهى صهور تسهع تلهن
المرآ  ،ثم تنظر ً نفس المرآ لى صور أخرى تسع المرآ ولكن مول آخر.
الث تٌثثة :اسههتعمال اللفههظ ههً أكثههر مههن معنههى ههً اسههتعمال وا ههد ولكههن من ههو
المجازٌة مأن ترٌد مهن المعنٌهٌن معنهى وا هد وههو مجمهوا المعنٌهٌن نضهٌر مها
تنظههر ههً المههرآ ههً آن وا ههد لههى صههور وا ههد لمجمههوا صههورتٌن لشههٌٌ،ن
مجتمعٌن.

تتبٌـ ـ
.21ســـؤال :عمم المصنؾ ( )من مسألة عهدم جهواز اللفهظ المشهترن هً
أكث ر من معنى ً استعمال وا د لٌشهمل المعنٌهٌن مٌمٌهٌن أو مجهازٌٌن ,وكهاا
سواء كان اللفظ مفردا أم مثنى أم جمعا ،لال [ تنمٌههان (االول)  -انهه ال هرق هً
جههواز االسههتعمال ههً المعنٌههٌن مههٌن أن ٌكونهها راجههع عههن توضههٌح نههاء العنههوان ههً
٘٘ من الطمعة الثانٌهة .مٌمٌهٌن أو مجهازٌٌن أو
المعنون الجزء االول من المنطك
مختلفههٌن ،ههان المههانع وهههو تعلههك ل ههاظٌن ممل ههوظ وا ههد ههً آن وا ههد موجههود ههً
الجمٌع ،بل ٌخت مالمشترن كمها اشهتهر( .الثهانً)  -اكهر معضههم ان االسهتعمال هً
اكثر من معنهى ان لهم ٌجهز هً المفهرد ٌجهوز هً التثنٌهة والجمهع ،مهأن ٌهراد مهن كلمهة
عٌنههٌن  -مههثبل  -ههرد مههن العههٌن الماصههر و ههرد مههن العههٌن النامعههة ،لفههظ عههٌن  -وهههو
مشترن  -لد اسهتعمل هال التثنٌهة هً معنٌهٌن هً الماصهر والنامعهة .وههاا شهأنه هً
االمكان والص ة شأن ما لو أرٌد معنى وا د من كلمة عٌنٌن مان ٌراد مهها هردان مهن
العههٌن الماصههر مههثبل ،ههذاا صههح هههاا لٌصههح اان مههبل ههرق .واسههتدل علههى الههن ممهها
ملخصهه ان التثنٌهة والجمههع هً لههو تكهرار الوا هد مههالعطؾ ،هذاا لٌههل عٌنهان كأنمهها
لٌل عٌن وعٌن .واا ٌجوز ً لولهن (عهٌن وعهٌن) ان تسهتعمل أ هدهما هً الماصهر
والثانٌة ً النامعة كالن ٌنمؽً أن ٌجوز ٌما هو مموتهما أعنً (عٌنهٌن) .وكهاا ال هال
هً الجمهع .والصه ٌح عنهدنا عهدم الجههواز هً التثنٌهة والجمهع كهالمفرد .و (الههدلٌل) ان
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التثنٌة والجمع وان كانا موضوعٌن ال اد التعدد ،اال أن الن من جهة وضع الهٌ،ة هً
لمههال وضههع المههاد  ،وهههً  -أي المههاد  -نفههس لفههظ المفههرد الههاي طههرأ علٌههه التثنٌههة
والجمع .ذاا لٌل (عٌنان) مثبل ،ان أرٌد من المهاد خصهو الماصهر التعهدد ٌكهون
ٌههها أي ههردان منهمهها ،وان أرٌههد منههها خصههو النامعههة مههثبل التعههدد ٌكههون مالمٌههاس
لٌههها ،لههو أرٌههد الماصههر والنامعههة ههبل مههد ان ٌههراد التعههدد مههن كههل منهمهها أي ههرد مههن
الماصههر و ههرد مههن النامعههة ،لكنههه مسههتلزم السههتعمال المههاد ههً أكثههر مههن معنههى ،ولههد
عر است الته .وأما أن التثنٌة والجمهع هً لهو تكهرار الوا هد معنهال أنهها تهدل علهى
تكرار أ راد المعنى المراد من الماد ال تكرار نفس المعنى المراد منهها .لهو أرٌهد مهن
استعمال التثنٌهة أو الجمهع هردان أو هرد مهن طمٌعتهٌن أو طمها،ع متعهدد ال ٌمكهن الهن
امدا اال ان ٌراد من الماد (المسمى مهاا اللفظ) على ن هو المجهاز ،تسهتعمل المهاد هً
معنى وا د وهو معنى (مسمى هاا اللفهظ) وان كهان مجهازا ،نظٌهر االعهبلم الشخصهٌة
ؼٌههر الماملههة لعههرو التعههداد علههى مفاهٌمههها الجزٌ،ههة اال متأوٌههل المسههمى .ههذاا لٌههل
(دان) معنال هردان معنهال هردان مهن المسهمى ملفهظ (د) ،اسهتعمل المهاد وههً
لفظ د ً مفهوم المسمى مجازا ] .اشرح وجه التعمٌم لهاٌن الموردٌن ؟

جـــواب :

هنا موردان ال ٌجوز استعمال اللفظ ٌهما ً أكثر من معنى

(المورد األول) وجه التعمٌم معدم الجواز الستعمال اللفظ ً أكثر من معنى ً
اسههتعمال وا ههد أي مطلههك اللفههظ سههواء أكههان مشههتركا أم مٌمٌهها أم مجازٌهها ,ههان
الم اور الوارد على اللفظ المشترن أٌضا ٌرد ٌما لو كهان اللفظهان مٌمٌهان أو
مجازٌان أو مختلفان ,ان الم اور أٌضا وارد ٌها وهو اجتمهاا ل هاظٌن علهى
مل وظ وا د.
(المورد الث تً) وجه التعمٌم معدم جواز استعمال اللفظ ً أكثهر مهن معنهى هً
استعمال وا د سواء أكان اللفهظ مفهردا أم تثنٌهة أم جمعها ،ههو رد علهى صها
المعالم ( )الاي لال مالتفصٌل مٌن اللفظ اا كان مفردا بل ٌجوز استعماله ً
أكثر من معنى ً اسهتعمال وا هد .أمها اا كهان اللفهظ تثنٌهة أو مجموعها ٌجهوز
والههن ألن التثنٌههة والجمههع ههً لههو تكههرار الوا ههد مههالعطؾ ،ههذاا جههاز العطههؾ
واستعمال كل معنى لمعطو ه كالن ٌجوز االستعمال لمن كهان هً لهو التكهرار
أي التثنٌهة والجمههع ٌه لههال ههً المعهالم(ٕٕ) [ واأللههوى عنهدي جههوازل مطلمهها
المعهالم ( )ن
لكنه ً المفرد مجاز و ً ؼٌهرل مٌمهة ] والهرد علهى صها
التثنٌة والجمع كالمفرد ً اجتماعهها هً عهدم الجهواز مطلمها والهن ألن التعهدد
المفهوم من التثنٌهة والجمهع ال ٌعنهً تعهدد الوضهع تهى ٌوجه جهواز اسهتعمال
اللفظ ً أكثر من معنى ،ألن التعدد ٌمكن أن ٌكون ناش،ا من ا د وجهٌن
(ٕٕ) معالم األصول
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(الو ه األول) ن ٌكون التعدد من جهة وضع الهٌ،ة كاأللؾ والنهون هً التثنٌهة
والههواو والنههون ههً الجمههع أمهها المههاد هههً نفههس اللفههظ الههاي طههرأ علٌههه هٌ،ههة
التثنٌة والجمع ،ذاا أرٌد استعمال التثنٌة والجمع هً أكثهر مهن معنهى أنهه ٌلهزم
أن تستعمل الماد ً أكثر من معنى وهاا م ال للزوم م اور اجتماا ل هاظٌن
على مل وظ وا د.
(الو ه الثث تً) ن ٌكهون التعهدد مهن جههة تكهرار أ هراد ومصهادٌك المعنهى ,لهاا
كانه التثنٌههة والجمههع ههً لههو تكههرار المفههرد أي تكههرار أ ههرادل ال نفههس المعنههى
المراد من الماد  -كما تمدم ً الوجهه األول  -وعلٌهه هذاا أرٌهد اسهتعمال اللفهظ
ً أكثر من معنى أنه ٌلزم أن تستعمل المهاد هً أكثهر مهن معنهى وههو م هال
كالن.

ٗٔ -الحقٌقـة ال ـرعٌة
.21ســـــؤال :األلفههاظ الشههرعٌة مههن عمههادا أو معههامبل هههل لههها مهها،ك
شرعٌة ماعتمار نمل معانٌها ً عصر الشارا ،لهال [ ٗٔ  -ال مٌمهة الشهرعٌة ال
شن ً أنا  -ن ن المسلمٌن  -نفهم من معه االلفهاظ المخصوصهة كالصهبل والصهوم
ون وهما معانً خاصة شرعٌة ،ونجزم مهان ههال المعهانً ادثهة لهم ٌكهن ٌعر هها أههل
اللؽة العرمٌة لمل االسبلم ،وانما نمل تلن االلفاظ من معانٌها اللؽوٌة لى ههال المعهانً
الشرعٌة .ههاا ال شهن ٌهه ،ولكهن الشهن ولهع عنهد المها ثٌن هً ان ههاا النمهل ولهع هً
عصر الشارا الممدس على ن و الوضع التعٌٌنهً أو التعٌنهً تثمه ال مٌمهة الشهرعٌة،
أو أنه ولع ً عصر معدل على لسان أتماعه المتشرعة بل تثم ال مٌمة الشهرعٌة ،مهل
ال مٌمة المتشرعٌة .والفا،د من هاا النزاا تظهر ً االلفاظ الوارد هً كهبلم الشهارا
مجرد عن المرٌنهة سهواء كانه هً المهرآن الكهرٌم أم السهنة .علهى المهول االول ٌجه
ملها على المعانً الشرعٌة ،وعلى الثانً ت مل على المعانً اللؽوٌة أو ٌتولهؾ ٌهها
ههبل ت مههل علههى المعههانً الشههرعٌة وال علههى اللؽوٌههة ،منههاء علههى رأي مههن ٌههاه لههى
التولؾ ٌما اا دار االمر مٌن المعنى ال مٌمً ومهٌن المجهاز المشههور ،ا مهن المعلهوم
انه اا لم تثم ال مٌمة الشرعٌة هال المعهانً المسهت دثة تكهون  -علهى االلهل  -مجهازا
مشهورا هً زمانهه صهلى هللا علٌهه وآلهه .والت مٌهك هً المسهألة ان ٌمهال ان نمهل تلهن
االلفههاظ لههى المعههانً المسههت دثة امهها مالوضههع التعٌٌنههً أو التعٌنههً أمهها (االول) هههو
ممطوا العدم النه لو كان لنمل الٌنها مهالتواتر أو ما هاد علهى االلهل ،لعهدم الهداعً لهى
االخفاء ،مل الدواعً متظا ر على نمله ،مع أنه لهم ٌنمهل الهن أمهدا .وأمها (الثهانً) ههو
مما ال رٌه ٌهه مالنسهمة لهى زمهان امامنها أمٌهر المهبمنٌن علٌهه السهبلم ،الن اللفهظ اا
هً لسهان جماعهة كثٌهر زمانها معتهدا مهه  -ال سهٌما اا كهان
استعمل هً معنهى خها
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المعنى جدٌدا ٌ -صمح مٌمة ٌه مكثر االسهتعمال ،كٌهؾ اا كهان الهن عنهد المسهلمٌن
لاطمة ً سنٌن متمادٌة .بل مد  -اان  -من مل تلن االلفاظ علهى المعهانً المسهت دثة
ٌما اا تجرد عن المرا،ن هً رواٌها اال،مهة علهٌهم السهبلم .نعهم كونهها مٌمهة ٌهها
ً خصو زمان النمً صلى هللا علٌه وآله ؼٌر معلوم وان كان ؼٌهر معٌهد ،مهل مهن
المظنون الن ،ولكن الظن ً هاا الما ال ٌؽنً عن ال ك شٌ،ا .ؼٌهر أنهه ال أثهر لههاا
الجهل ،نظرا لى أن السنة النموٌة ؼٌر ممتلهى مهها اال مها نمهل لنها مهن طرٌهك آل المٌه
علٌهم السهبلم علهى لسهانهم ،ولهد عر ه ال هال هً كلمهاتهم انهه ال مهد مهن ملهها علهى
المعههانً المسههت دثة .وأمهها المههرآن المجٌههد أؼل ه مهها ورد ٌههه مههن هههال االلفههاظ أو كلههه
م فههوؾ مههالمرا،ن المعٌنههة الراد المعنههى الشههرعً ،ههبل ا،ههد مهمههة ههً هههاا النههزاا
مالنسههمة لٌههه .علههى أن االلفههاظ الشههرعٌة لٌس ه علههى نسههك وا ههد ،ههان معضههها كثٌههر
التههداول كالصههبل والصههوم والزكهها وال ههب ،ال سههٌما الصههبل التههً ٌبدونههها كههل ٌههوم
خمسن مرا  ،من المعٌد جدا أال تصمح ما،ك ً معانٌها المست دثة مألر ول هً
زمانه صلى هللا علٌه وآله ].أعط رأي المصنؾ ( ً )المسألة مهع اكهر الثمهر

ممٌنا ً معنى ال مٌمة الشرعٌة ؟

جـــــواب  :هههاا شههروا مههن المههاتن ( )ههً المم ه الرامههع عشههر ال مٌمههة
الشرعٌة ,وتعنً
وضع ألفاظ العمادا والمعامبل لمعانٌها ال مٌمٌة الشرعٌة عن طرٌك نمل
تلههن األلفههاظ مههن معانٌههها اللؽوٌههة لههى معانٌههها الشههرعٌة التههً اسههت دثها الشههارا
اإلسبلمً ،كما ً لفظ الصبل التً كان موضوعة للدعاء ثم نمهل ههاا المعنهى
اللؽوي لى معناها الشرعً ,وهو هال ال ركا الخاصة والمخصوصة من لٌام
وركوا وسجود.
أما لمل نمل هال المعانً من اللؽوٌة لى الشرعٌة بل شن وال شمهة ن تلن
المعههانً كانهه مسههتعملة ههً نفههس معانٌههها اللؽوٌههة ,كمهها ههً لفههظ ال ههب انههه
موضوا لمطلك المصد أو الصوم انه موضهوا لمطلهك اإلمسهان وهكهاا ,وههاا
ما ٌسمى مـ(ال مٌمة اللؽوٌة) .لكن ولع الخبلؾ ً أن ال مٌمة الشهرعٌة أي نمهل
المعههانً مههن اللؽوٌههة لههى الشههرعٌة هههل صههل ههً عصههر الشههارا ( )تثم ه
ال مٌمة الشرعٌة أو صل ً عصر المتشرعة تثم ال مٌمة المتشرعة ؟
ههاأللوال كثٌههر ههً المسههألة لكههن المصههنؾ ( )منههى علههى ثمههو ال مٌمههة
الشههرعٌة ههً عصههر النمههً ( )من ههو العامههل الكمههً أي كثههر االسههتعمال أي
الوضع التعٌنً خصوصا ً ً زمان أمٌر المبمنٌن ( )ثم من معهدل األ،مهة ()
كما أن اؼل العمادا والمعامبل من المسا،ل اإلمتبلٌ،ة الكثٌر التداول بل مهد
أن تصمح لها ما،ك شرعٌة تثم ال مٌمة الشرعٌة.
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أما الوضهع التعٌٌنهً أي مل هاظ العامهل الكٌفهً لهم ٌنمهل لهدٌنا أن النمهً ()
وضع تلن األلفهاظ لمعانٌهها الشهرعٌة .نعهم هنهان شهارا كمها هً لولهه ([ )
صلـوا كمـا رأٌتمونـً أصلـً ] لكن هاا ؼٌر كاؾ إلثما الوضع التعٌٌنً كمها
ال ٌخفى .وعلى أٌة ال الثمر (ٖٕ) والفا،د تظهر من ههاا الم ه وان لهم تكهن
عملٌة ٌما لو ورد ألفاظ ً كبلم األ،مة ( )مجرد عن المرا،ن هل األصل
ٌها أن ت مل على المعانً الشرعٌة أو المتشرعٌة أو اللؽوٌة ؟ من لال مثمو
ال مٌمة الشرعٌة – كما هو المختار – أنها ت مل على المعهانً الشهرعٌة و ال
معانٌها لؽوٌة.

الصحٌــح واألعــم
(ٖٕ) أنكر جملة مهن األعهبلم وجهود أي ثمهر للم ه هً ال مٌمهة الشهرعٌة ,مهنهم النهاٌ،نً والخهوً،
سنة التً وصل لٌنا ٌدا ً مٌد معلومهة المهراد ,لهٌس لنها
والخمٌنً (لدس سرهم) ,ألن ألفاظ الكتا وال ُ
مههورد نشههن ههً المههراد االسههتعمالً ٌهههٌ – .راجههع األجههود ٖٖ ٔ الم اضههرا ٔ ٖٖٔ المنههاهب
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.22ســـؤال  :لدم المصنؾ ( )ممدما ثبلثة لمل مٌان المختار ً وضهع
ألفههاظ العمههادا أو المعههامبل هههو الوضههع األعههم ،لههال [ الص ه ٌح واالعههم مههن
مل مهها المسههألة السههاممة مسههألة (الصهه ٌح واالعههم) .مههد ولههع النههزاا ههً أن الفههاظ
العمههادا أو المعههامبل أهههً أسههام موضههوعة للمعههانً الصه ٌ ة أو لبلعههم منههها ومههن
الفاسد  .ولمل مٌان المختار ال مد من تمدٌم ممدما (االولى) ان ههاا النهزاا ال ٌتولهؾ
علههى ثمههو ال مٌمههة الشههرعٌة ،النههه لههد عر ه ان هههال االلفههاظ مسههتعملة ههً لسههان
المتشرعة من و ال مٌمة ولو على ن و الوضع التعٌنهً عنهدهم .وال رٌه ان اسهتعمالهم
كههان ٌتمههع االسههتعمال ههً لسههان الشههارا ،سههواء كههان اسههتعماله علههى ن ههو ال مٌمههة أو
مٌمههة ههً
المجههاز .ههذاا عر نهها  -مههثبل  -ان هههال االلفههاظ ههً عههرؾ المتشههرعة كان ه
خصو الصه ٌحٌ ،ستكشهؾ منهه ان المسهتعمل ٌهه هً لسهان الشهارا ههو الصه ٌح
مٌمهة هً
أٌضا ،مهما كان استعماله عندل أ مٌمة كان أم مجازا .كما لو علم انها كان
االعم ً عر هم كان الن امار على كون المسهتعمل ٌهه هً لسهانه ههو االعهم أٌضها،
وان كان استعماله على ن و المجاز( .الثانٌة)  -ان المراد من الص ٌ ة من العمهاد أو
المعاملة هً التً تم أجزابها وكمل شروطها ،والص ٌح اان معنال تهام االجهزاء
والشرا،ط ،النزاا ٌرجع هنا لهى ان الموضهوا لهه خصهو تهام االجهزاء والشهرا،ط
من العماد أو المعاملهة ،أو االعهم منهه ومهن النهال ( .الثالثهة)  -ان ثمهر النهزاا ههً
ص ة رجوا الما،ل مالوضع لبلعم  -المسمى (ماالعمً)  -لهى أصهالة االطهبلق ،دون
الما،ل مالوضع للص ٌح  -المسمى (مالص ٌ ً) انه ال ٌصهح لهه الرجهوا لهى أصهالة
اطبلق اللفظ .توضٌح الن ان المولى اا أمرنا مذٌجاد شم وشككنا ً صول امتثالهه
ماالتٌههان ممصههداق خههارجً لههه صههورتان ٌختلههؾ ال كههم ٌهمهها ٔ  -أن ٌعلههم صههدق
عنوان المأمور مه على الن المصداق ،ولكن ٌ تمل دخل لٌد زا،د هً ؼهر المهولى
ؼٌر متو ر ً الن المصداق ،كما اا أمر المولى ٌعتك رلمة ،انه ٌعلم مصدق عنوان
المههأمور مههه علههى الرلمههة الكهها ر  ،ولكههن ٌش هن ههً دخههل وصههؾ االٌمههان ههً ؼههر
المولى ٌ تمل ان ٌكون لٌدا للمأمور مهه .الماعهد هً مثهل ههاا الرجهوا لهى أصهالة
االطبلق ً نفً اعتمار المٌد الم تمل اعتمهارل هبل ٌجه ت صهٌله ،مهل ٌجهوز االكتفهاء
ً االمتثال مالمصداق المشكونٌ ،متثل ً المثال لو اعتك رلمة كا ر  - ٕ .ان ٌشهن
ً صدق نفس عنوان المأمور مه على الن المصهداق الخهارجً ،كمها اا أمهر المهولى
مالتٌمم مالصعٌد ،وال ندري ان ما عدا الترا هل ٌسهمى صهعٌدا أوال ٌكهون شهكنا هً
صههدق الصههعٌد علههى ؼٌههر التههرا  .و ههً مثلههه ال ٌصههح الرجههوا لههى اصههالة االطههبلق
الدخال المصداق المشكون ً عنوان المأمور مه لٌكتفً مهه هً ممهام االمتثهال ،مهل ال
مد من الرجوا لى االصول العملٌة ،مثل لاعد اال تٌهاط أو المهراء  .ومهن ههاا المٌهان
تظهر ثمر النزاا ً الممام الاي ن ن ٌه ،انه ً ر االمر مالصهبل والشهن هً
ان السور  -مهثبل  -جهزء للصهبل أم ال ان للنها ان الصهبل اسهم لبلعهم ،كانه المسهألة
من ما الصور االولى ،النه منهاء علهى ههاا المهول ٌعلهم مصهدق عنهوان الصهبل علهى
المصداق الفالد للسور وانما الشن ً اعتمهار لٌهد زا،هد علهى المسهمىٌ ،تمسهن ٌن،ها
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ماطبلق كبلم المولى ً نفً اعتمار المٌد الزا،هد وههو كهون السهور جهزءا مهن الصهبل
وٌجوز االكتفاء ً االمتثال مفالدها .وان للنها ان الصهبل اسهم للصه ٌح كانه المسهألة
مهن مهها الصهور الثانٌههة النهه عنههد الشههن هً اعتمههار السهور ٌشههن هً صههدق عنههوان
المأمور مه (اعنهً الصهبل ) علهى المصهداق الفالهد للسهور  ،ا عنهوان المهأمور مهه ههو
الصه ٌح ،والصه ٌح هههو عنهوان المههأمور مهه ،مها لههٌس مصه ٌح لههٌس مصهبل  .الفالههد
للجزء المشكون كمها ٌشهن هً صه ته ٌشهن هً صهدق عنهوان المهأمور مهه علٌهه .هبل
ٌصح الرجوا لى أصالة االطبلق لنفً اعتمار جزٌ،ة السور تى ٌكتفهى مفالهدها هً
ممام االمتثال ،مل ال مد من الرجوا لى أصالة اال تٌاط أو اصهالة اال تٌهاط أو اصهالة
المراء على خبلؾ مٌن العلماء ً مثله سٌأتً ً مامه ن شاء هللا تعالى .المختهار هً
المسألة اا عر ما اكرنا من الممدما المختار عنهدنا ههو الوضهع لبلعهم .والهدلٌل
التمادر وعدم ص ة السل عن الفاسهد ،وهمها امارتها ال مٌمهة  -كمها تمهدم  .] .-اشهـرح

ماختصار المراد من هال الممدما ؟
جــــــواب  :اسهههتدل المصهههنؾ ( )علهههى أن أسهههامً العمهههادا والمعهههامبل
موضوعة لؤلعم والفاسد مالتمادر أي أن طبلق لفظ الصبل ٌدل على أنها تعنهً
الصبل سواء أكان جامعة للشرا،ط أم ال ،وكاا عهدم صه ة السهل عهن الفاسهد
أي صه ة ال مههل علههى الفاسههدٌ ,جههوز طههبلق (الصههبل ) علههى الصههبل الفاسههد
الفالد لشرا،طها ص ة ال مل على الفاسد دلٌل علهى األعهم ،لكهن ههاا المختهار
مع أدلته ً المسألة ذن المصنؾ ( )لدم ثبلثة ممدما  ،وتفصٌلها كا تً
المقدمة األولى :عدم توقف التزاع على ثبوت الحقٌقة ال رعٌةٕٗ:
أي أن النزاا ً ألفاظ العمادا والمعامبل هل هً موضوعة للص ٌح أو
األعم منه ومن الفاسد ؟ هاا النزاا ٌجري سواء أللنا مثمو ال مٌمة الشرعٌة أم
مثمههو ال مٌمههة المتشههرعٌة أم اللؽوٌههة ،أمهها جرٌههان النههزاا علههى المههول مثمههو
ال مٌمة الشرعٌة ،الصه ٌ ً ٌهدعً وضهع األلفهاظ مهذزاء الصه ٌح منهها ,وأمها
األعمً ٌدعً وضعها مذزاء األعم من الص ٌح ومن الفاسد  ،هاا على المهول
مثمو ال مٌمة الشرعٌة وأما على المول منفٌهها هالنزاا أٌضها ٌجهري الصه ٌح
ٌدعً استعمالها ً خصو الص ٌح على لسهان المتشهرعة ههاا ٌكشهؾ عهن
اسههتعمالها كههالن علههى لسههان الشههارا سههواء أكههان االسههتعمال مٌمٌهها أم مجازٌهها,
وكاا االعمً ٌدعً استعمالها مذزاء األعم منه على لسان المتشرعة هاا ٌكشؾ
منه استعمالها كالن على لسان الشارا سواء أكان مٌمة أم مجازا.
(ٕٗ) هال الممدمة اكرها الشٌخ األنصاري ( )على ما هً تمرٌهرا م ثهه ,وأشهكل علٌهها صها
الكفاٌة ( – .)مطارح األنظار  1الكفاٌة ٔ ٕ٘ .-
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المقدمة الث تٌة :معتـى الصحـة:
الص ة معناها تمامٌة األجزاء والشرا،ط  ،الص ٌح هو أن ٌهبتى مالمهأمور
مههه تههام األجههزاء والشههرا،ط .وهههاا هههو م ههل النههزاا ههً المسههألة هههل أن أسههماء
العمادا والمعهامبل موضهوعة لخصهو مها ههو تهام األجهزاء والشهرا،ط ،أو
أنها موضوعة لؤلعم منه ومن الفاسد أو النال لما هو تام األجزاء والشهرا،ط.
كما أن للص ة معانً أخرى
ٔ -سماط المضاء واألداء وهو ماه الفمهاء.
ٕ -موا مة العمل لؤلمر الشرعً المتعلك مه وهو ماه المتكلمٌن.
المقدمة الث لثة :ثمـرة التـزاع:
اكر عد ثمرا لهال المسألةٕ٘ ،لكن المصنؾ ( )التصر علهى وا هد
أن الما،ل مالص ٌح ال ٌصح له الرجوا لى اإلطبلق ،والما،هل مهاألعم ٌصهح لهه
الرجههوا لههى اإلطههبلق( ,)ٕٙولمٌههان ص ه ة التمسههن مههاإلطبلق وعدمههه المههد مههن
التنمٌه لى أن الشن ً صول امتثال المأمور مه له صورتان
ٔ( -الصههور األولههى) الشههن ههً دخههول لٌههد زا،ههد ههً نفههس عنههوان المههأمور مههه
المعلوم ,كما اا أمر المولى مـ(عتك رلمة) وعلمنا المراد من الرلمة لكهن شهككنا
ً دخول لٌد اإلٌمان ً ؼر المولى ،الماعد هنا هً جرٌان اإلطبلق لنفً
المٌد الزا،د ،وهال الصور تطمٌك للما،ل ماألعم ا العنوان معلهوم ومها لهم ٌتهو ر
ٌه المٌد ٌصدق علٌه المأمور مهٌ ,صح هنا التمسن ماإلطبلق مناءا على المهول
ماألعم.
ٕ( -الصور الثانٌة) الشهن هً نفهس عنهوان المهأمور مهه  ،كمها اا أمهر المهولى
مـ(التٌمم مالصعٌد) لم نعلم ما المراد من الصعٌد هل هو مطلك وجه األر أو
خصههو التههرا ؟ الماعههد هنهها هههً الرجههوا لههى األصههول العملٌههة وال ٌصههح
الرجوا لى اإلطبلق ،وهال الصور تطمٌهك للما،هل مالصه ٌح العنهوان مشهكون

(ٕ٘) تظهههر الثمههر ههً النههار ,ذنههه لههو نههار المكلههؾ مههأن ٌعطههً مههاالً لمههن صههلى ,منهها ًء علههى لههول
الص ٌ ً ال ٌ صل الو هاء مالنهار ال لمهن صهلى صهبلً صه ٌ ة ,ومنها ًء علهى لهول األعمهً ٌ صهل
الو اء مه .وهال الثمر اكرها الم مك الممً ( )الممانٌن ٔ ٖٗ.
( )ٕٙأشكل الم مك العرالً ( )على ترت هال الثمر ال رق مٌن المولٌن ً عدم مكان التمسن
ماإلطبلق عند الشن ً عتمار جزء أو لٌد ,ألن اإلطبللا الوارد ً الكتا والسنة مهملهة ولٌسه
ً ممام المٌان مل جمٌعها ً ممام التشرٌعٌ – .راجع نهاٌة األ كار ٔ .- 1ٙ
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وهو الص ٌح المأمور مه مها لهٌس مصه ٌح لهٌس ممهأمور مهه ,هبل ٌمكهن ٌن،ها
التمسن ماإلطبلق لنفً المشكون مناء على المول مالص ٌح.

وهــم وديــي
.23ســـؤال :شكال )التمدل والتردٌد ً الماهٌهة) مهن اإلشهكاال المتوجههة
على الما،ل ماألعم ،لال [ وهم ود ع (الوهم)  -لد ٌتعر على المختار ٌمال انهه
ال ٌمكن الوضع مازاء االعم ،الن الوضع له ٌستدعً ان نتصور معنى كلٌا جامعا مٌن
أ رادل ومصادٌمه هو الموضوا له ،كما ً اسماء االجناس .وكهالن الوضهع للصه ٌح
ٌستدعً تصور كلهً جهامع مهٌن مراتمهه وأ هرادل .والشهن أن مراته الصهبل  -مهثبل -
الفاسد والص ٌ ة كثٌر متفاوتهة ،ولهٌس مٌنهها لهدر جهامع ٌصهح وضهع اللفهظ مازا،هه.
توضٌح الن ان أي جزء من اجزاء الصبل تى االركان اا ر عدمه ٌصهح اسهم
الصبل على المالً ،مناء على المول ماالعم ،كما ٌصح صدله مع وجودل و مدان ؼٌهرل
من االجزاء .وعلٌه ٌكون كل جزء مموما للصبل عنهد وجهودل ؼٌهر ممهوم عنهد عدمهه،
ٌلزم التمدل ً مٌمة الماهٌة ،مل ٌلزم التردٌهد ٌهها عنهد وجهود تمهام االجهزاء الن أي
جههزء منههها لههو ههر عدمههه ٌممههى صههدق االسههم علههى الههه .وكههل منهمهها  -أي التمههدل
والتردٌههد ههً ال مٌمههة الوا ههد  -ؼٌههر معمههول ا أن كههل ماهٌههة تفههر ال مههد ان تكههون
متعٌنة ً د ااتها وان كان ممهمة من جهة تشخصاتها الفردٌهة ،والتمهدل أو التردٌهد
ً اا الماهٌة معنال امهامها ً د ااتها وهو مست ٌل( .الهد ع) ان ههاا التمهادل هً
االجزاء وتكثر مرات الفاسد ال ٌمنع من ر لدر مشهترن جهامع مهٌن اال هراد ،وال
ٌلزم التمدل والتردٌهد هً اا ال مٌمهة الجامعهة مهٌن اال هراد .وههاا نظٌهر لفهظ (الكلمهة)
الموضوا لما ترك من هر ٌن صهاعدا ،وٌكهون الجهامع مهٌن اال هراد ههو مها تركه
من ر ٌن صهاعدا ،مهع أن ال هروؾ كثٌهر  ،رممها تتركه الكلمهة مهن االلهؾ والمهاء
كأ وٌصدق علٌها أنها كلمة ،ورمما تترك من ر ٌن آخرٌن مثل ٌد وٌصدق علٌها
أنها كلمة ..وهكاا .كل رؾ ٌجوز ان ٌكون داخبل وخارجا ً مختلؾ الكلما  ،مع
صدق اسم الكلمة .وكٌفٌة تص ٌح الوضع ً الن ان الواضع ٌتصور  -أوال  -جمٌهع
ال روؾ الهجاٌ،ة ،ثم ٌضع لفظ (الكلمة) مازاء طمٌعة المرك من اثنهٌن صهاعدا لهى
د سمعة روؾ مثبل .والؽر من التمٌٌد ممولنا ( صاعدا) مٌان الكلمهة تصهدق علهى
االكثر من ر ٌن كصهدلها علهى المركه مهن هر ٌن .وال ٌلهزم التردٌهد هً الماهٌهة،
ههان الماهٌههة الموضههوا لههها هههً طمٌعههة اللفههظ الكلههً المترك ه مههن ههر ٌن صههاعدا،
والتمدل والتردٌد انما ٌكهون هً اجهزاء أ رادهها .ولهد ٌسهمى الهن الكلهى هً المعهٌن أو
الكلى الم صور ً اجزاء معٌنة .و ً المثال أجهزابل المعٌنهة ههً ال هروؾ الهجاٌ،هة
كلهها .وعلهى ههاا ٌنمؽهً ان ٌمههاس لفهظ الصهبل مهثبل ،انههه ٌمكهن تصهور جمٌهع أجههزاء
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الصبل ً مراتمها كلها وهً  -أي هاا االجزاء  -معٌنة معرو ة كال روؾ الهجاٌ،هة،
ٌضهع اللفهظ مهازاء طمٌعهة العمهل المركه مهن خمسهة أجهزاء منهها  -مهثبل  -صهاعدا،
عند وجود تمام االجزاء ٌصدق على المركه أنهه صهبل  ،وعنهد وجهود معضهها  -ولهو
خمسة على ألل تمدٌر على الفر ٌ -صدق اسم الصهبل أٌضها .مهل ال هك ان الهاي ال
ٌمكههن تصههور الجههامع ٌههه هههو خصههو المراته الص ه ٌ ة وهههاا المختصههر ال ٌسههع
تفصهههٌل الهههن ] .تطهههرق لٌهههه المصهههنؾ ( )لتصهههوٌرل ود عهههه اشــهههـرح الهههن

ماختصار ؟

جـــواب :

هنا أمران من ٌ وجود شكال (وهم) ود عه

األمـر األول :اإل رـ ل:
أشكل على الما،ل ماألعم مان الما،ل مان الما،ل ماألعم ٌنمؽً أن ٌتصور معنى
جامعا مٌن مرات أ رادل ومصادٌمه ٌكون هاا الجامع ممثامة الموضوا له ,و ً
م مامنا ال ٌمكننا تصهوٌر معنهى جهامع كلهً أل هراد ومصهادٌك األعهم الن هر
وجههود الجههامع ٌسههتلزم أمهها التمههدل ههً ماهٌههة المههأمور مههه أو التردٌههد ههً ماهٌههة
المههأمور مههه وكبلهمهها ؼٌههر معمههول ا المههد ههً ههر الماهٌههة أن تكههون متعٌنههة
ومعلومة والتمدل والتردٌد هرا اإلمههام واإلجمهال هً الماهٌهة وههاا م هال .أمها
لزوم التمدل ً الماهٌة انه مناءا على المول ماألعم اا ر عدم األجزاء هً
المأمور مه أو ر صدلة انه كل جزء للمأمور مه ٌكهون ممومها وؼٌهر ممهوم
وجودا وعدما هنا سوؾ تتمدل الماهٌة بل ٌعلم أي األجزاء داخل أو خارج أمها
التردٌد ً الماهٌة انه مناءا على المهول مهاألعم اا هر وجهود تمهام األجهزاء
ً المأمور مه على اسهمه هً الهة الوجهود والعهدم لؤلجهزاء هنها سهوؾ تتهردد
الماهٌة بل ٌعلم أي األجزاء أصلً أو ال.
األمـر الث تً :الديـي:
ننا ٌمكننا من تصوٌر جامع معٌن كلً مٌن أ راد ومصادٌك األعم وال ٌلهزم
شكال التمدل والتردٌد ً الماهٌة.
ن ماهٌة المركما االعتمارٌة – كالصبل  -ال ٌضر مها التمهدل والتردٌهد ٌهها،
أي عههدم تمٌٌههز الههداخل مههن األجههزاء عههن الخههارج عنههها أو عههدم تمٌٌههز أجزا،ههها
األصههلٌة عههن ؼٌرههها ،ا ٌكفههً ههً تصههوٌر الجههامع للمركمهها االعتمارٌههة مههان
ٌتصور الواضع معنا مأخواا لطمٌعة العمل المرك كما ً الصبل الموضوعة
ألركانههها الخمسههة صههاعدا ا ممٌهه األجههزاء والشههرا،ط تههدخل عنههد وجودههها
وتخرج عند عدمها وال ٌضر الهن هً الجهامع وههو (األركهان) هبل ٌلهزم ٌن،ها
اإلشكال المزمور.
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تـتـبـٌـ ـــــ

ٔ -ال ٌ ـري التزاع يً المع مـالت بمعتى الماببـ ت
.24ســـؤال :هنان تفصٌل مالنسمة لجرٌان النزاا ً أسماء المعهامبل ألن
منها ما هو للمسمما  ،ومنهها لؤلسهما  ،لهال [ تنمٌههان ٔ  -ال ٌجهري النهزاا هً
المعهههامبل ممعنهههى المسهههمما ان ألفهههاظ المعهههامبل  -كهههالمٌع والنكهههاح  -واالٌماعههها
كههالطبلق والعتههك ٌمكههن تصههوٌر وضههعها علههى أ ههد ن ههوٌن - ٔ .أن تكههون موضههوعة
لبلسما التً تسم مثل الملكٌة والزوجٌة والفراق وال رٌهة ون وهها .ونعنهً مالسهم
انشاء العمد واالٌماا ،كاالٌجا والممول معا ً العمود ،واالٌجا مط هً االٌماعها .
و اا كان ه كههالن ههالنزاا المتمههدم ٌصههح ان نفرضههه ههً ألفههاظ المعههامبل مههن كونههها
اسامً لخصو الص ٌ ة أعنً تامة االجزاء والشرا،ط هً المسهم  ،أو لبلعهم مهن
الص ٌ ة والفاسد  .ونعنً مالفاسد ماال ٌبثر ً المسم اما لفمدان جزء أو شهرطٕ .
 أن تكههون موضههوعة للمسههمما  ،ونعنههً مالمسههم نفههس الملكٌههة والزوجٌههة والفههراقوال رٌة ون وها .وعلى هاا النزاا المتمدم ال ٌصهح رضهه هً المعهامبل  ،النهها ال
تتصههؾ مالص ه ة والفسههاد ،لكونههها مسههٌطة ؼٌههر مركمههة مههن أجههزاء وشههرا،ط ،مههل انمهها
تتصههؾ مههالوجود تههار ومالعههدم أخههرى .هههاا عمههد المٌههع  -مههثبل  -امهها أن ٌكههون واجههدا
لجمٌع ما هو معتمهر هً صه ة العمهد أوال ،هان كهان االول اتصهؾ مالصه ة وان كهان
الثههانً اتصههؾ مالفسههاد .ولكههن الملكٌههة المسههممة للعمههد ٌههدور أمرههها مههٌن الوجههود والعههدم
النها توجد عند ص ة العمد ،وعند سادل ال توجد أصبل ال انها توجد اسهد  .هذاا أرٌهد
من المٌع نفس المسم وهو الملكٌة المنتملة لى المشتري بل تتصهؾ مالصه ة والفسهاد
تى ٌمكن تصوٌر النزاا ٌها ً ] .أي لسم منها ٌجري النزاا ً انهه موضهوا

للص ٌح أو لؤلعم ؟
جـــــواب  :صههل المصههنؾ ( )مههٌن جرٌههان النههزاا ٌههها كونههها موضههوعة
للصه ٌة أو الفاسههد أو عههدم جرٌههان النههزاا ٌههها ,ههذن كانه أسههماء المعههامبل
موضههوعة لؤلسههما ٌجههري النههزاا ٌههها ,و ن كان ه موضههوعة للمسههمما ههبل
ٌجههري النههزاا ٌههها .هنهها أمههران لكههن لمههل مٌانهمهها المههد لنهها مههن معر ههة المههراد
مالسم والمسم ( ,)ٕ:نمول
ٔ -األابـ ب هً نفس المبثر لؤلثر الممصود من العمد أو اإلنشهاء ,كاإلٌجها
والممول ضمن الشرا،ط المعتمر ٌهما.
( ) ٕ:سٌأتً تفصٌل الن ً الممصد الثانً ً مسألة النهً عن المعاملة .أصول الفمه ٕ ٖٓٔ.
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ٕ -الماببـ ت هً نفس األثر المترت على العمد أو اإلنشاء ,كالنمل واالنتمال
والملكٌة .هنا أمران لتفصٌل المصنؾ ()
األمـر األول :رٌ

التزاع يً أام ء المع مالت بمعتى األاب ب:

والوجههه ههً جرٌههان النههزاا هنهها هههو أن األسههما مههن األمههور المركمههة مههن
األجهههزاء والشهههرا،طٌ ,صهههح وصهههفها مالصههه ة والفسهههاد مهههأن ٌمهههال ن ألفهههاظ
المعههامبل هههل هههً أسههامً لخصههو تامههة األجههزاء والشههرا،ط المههبثر ههً
المسههم أو لؤلعههم منههها والفالههد لههمع األجههزاء والشههرا،ط التههً لههم تههبثر ههً
المسم ؟.
األمـر الث تً :عدم رٌ

التزاع يً أام ء المع مالت بمعتى المابب ت:

أما المعامبل ممعنى المسهمما هبل ٌجهري النهزاا ٌهها ،ألن المسهمما مهن
األمههور المسههٌطة ,لٌسه مركمههة مههن األجههزاء والشههرا،ط كههً تتصههؾ مالص ه ة
والفساد ,مل هً ما موجهود و مها معدومهة ,هذن كانه موجهود تترته علٌهها
ا ثههار عنههد وجههود أسههمامها ,و ن كان ه معدومههة لههم تترت ه علٌههها ا ثههار .ههأمر
أسههماء المعههامبل ممعنههى المسههمما دا ،ههر مههٌن الوجههود والعههدم ال مههٌن الص ه ة
والفساد ,بل ٌمكن جرٌان النزاا ٌها.
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ٕ -ال ثمـرة للتزاع يً المع مـالت إال يً ال ملة
.25ســـــؤال :تظهههر ثمههر جزٌ،ههة للنههزاا ههً أسههماء المعههامبل والههن ألن
ألفاظها واض ة عند العمبلء والعرؾ ،مها ههً ههال الثمهر  ,لهال [ ٕ  -ال ثمهر
للنزاا ً المعامبل اال ً الجملة لد عر أنه على المول موضهع الفهاظ (العمهادا )
للص ٌ ة ال ٌصح التمسهن مهاالطبلق عنهد الشهن هً اعتمهار شهم ٌهها ،جهزءا كهان أو
شرطا ،لعدم ا راز صدق االسم على الفالد له .وا راز صدق االسم على الفالهد شهرط
ً ص ة التمسن ماالطبلق .اال أن ههاا الكهبلم ال ٌجهري هً ألفهاظ (المعهامبل ) ،الن
معانٌها ؼٌر مسهت دثة ،والشهارا مالنسهمة لٌهها كوا هد مهن أههل العهرؾ ،هذاا اسهتعمل
أ ههد ألفاظههها ٌ مههل لفظههه علههى معنههال الظههاهر ٌههه عنههدهم اال اا نص ه لرٌنههة علههى
خبل ه .ذاا شككنا ً اعتمار شم  -عند الشهارا  -هً صه ة المٌهع مهثبل ،ولهم ٌنصه
لرٌنة على الن ً كبلمه ،انه ٌصح التمسن ماطبلله لد ع هاا اال تمال ،تى لو للنها
مأن الفاظ المعامبل موضوعة للصه ٌح ،الن المهراد مهن الصه ٌح ههو الصه ٌح عنهد
العرؾ العام ،ال عند الشارا .ذاا اعتمر الشارا لٌدا زا،دا على ما ٌعتمرل العرؾ كهان
الن لٌهدا زا،هدا علهى أصهل معنهى اللفهظ ،هبل ٌكهون دخهٌبل هً صهدق عنهوان المعاملهة
الموضوعة  -س الفر  -للص ٌح ،على المصداق المجرد عن المٌهد .و الهها هً
الن ال ألفاظ العمادا لو كان موضوعة لبلعهم .نعهم اا ا تمهل أن ههاا المٌهد دخٌهل
ً ص ة المعاملة عند أههل العهرؾ أنفسههم أٌضها ،هبل ٌصهح التمسهن مهاالطبلق لهد ع
هاا اال تمهال ،منهاء علهى المهول مالصه ٌح (كمها ههو شهأن ألفهاظ العمهادا ) ،الن الشهن
ٌرجع لى الشن ً صهدق عنهوان المعاملهة .وأمها علهى المهول مهاالعمٌ ،صهح التمسهن
ماالطبلق لد ع اال تمال .تظهر ثمر النزاا  -على هاا  ً -ألفاظ المعهامبل أٌضها،
ولكنها ثمر نادر  ] .؟

جـــواب  :تمدم سامما ن ثمر النزاا تظهر ً أسماء العمهادا ٌمها لهو منٌنها
على الص ٌ ً بل ٌجوز التمسن ماإلطبلق عند الشهن هً اعتمهار شهًء منهها،
وٌجههوز التمسههن مههاإلطبلق ٌمهها لههو منٌنهها علههى األعههم ال أن هههال الثمههر تظهههر
مصور نادر ً أسماء المعامبل .
والوجه هً كهون الثمهر ؼٌهر مطهرد هً المعهامبل راجهع لهى أن أسهماء
المعامبل معانٌهها ؼٌهر مسهت دثة مهل أن الشهارا أ صهى معانٌهها اللؽوٌهة لكهن
مذضا ة لٌود أو اال تراز مالشروط ،عند استعمال ألفاظها ت مل علهى المعهانً
الظاهر منهها والواضه ة عنهد العهرؾ ال اا نصهم لرٌنهة علهى الخهبلؾ .أمها
الثمر الجزٌ،ة والنادر التً تظهر هً نفس الثمر المتمدمة ً ألفاظ العمهادا
وهههً جههواز التمسههن مههاإلطبلق مالنسههمة لؤلعههم وعههدم الجههواز مالنسههمة للصه ٌح.
والن اا ا تملنا وشككنا ً دخهول لٌهد صه ة المعاملهة وكهان منشهأ الشهن عنهد
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٘:

آهل العرؾ أنفسهم ،هنا مناءا على الص ٌح ال ٌجوز لنا التمسن ماإلطبلق لنفً
المٌههد المشههكون ،أمهها منههاءا علههى األعههم ٌجههوز لنهها التمسههن مههاإلطبلق لههد ع المٌههد
المشكون.
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المـقصـد األول
مب حــ األلـفـ ظ
تمــ ٌـد
ً مواد األلفاظ لد ٌكون خاصها أو عامها و ٌه أن
.26ســـؤال :ن الم
مراد األصولً متعلك ممواد األلفاظ العامة ،لهال [ تمهٌهد الممصهود مهن (مما ه
االلفاظ) تشخٌ ظهور االلفاظ من نا ٌة عامة اما مالوضع أو ماطبلق الكبلم ،لتكهون
عهن جٌتهها هً
نتٌجتها لواعد كلٌة تنمح صهؽرٌا " اصهالة الظههور " التهً سهنم
تمع ً هٌ،ا الكبلم التهً ٌمهع
الممصد الثال  .ولد سمم االشار لٌها .وتلن المما
ٌها الشهن والنهزاا ،سهواء كانه هٌ،ها المفهردا كهٌ،هة المشهتك واالمهر والنههً ،أو
عهن مهواد االلفهاظ الخاصهة ومٌهان وضهعها
هٌ،ا الجمل كالمفاهٌم ون وها .أما الم
وظهورها  -مع أنها تنمح أٌضا صؽرٌا اصالة الظهور  -انهه ال ٌمكهن ضهمط لاعهد
كلٌههة عامههة ٌههها .لههاا ال ٌم ه عنههها ههً علههم االصههول .ومعههاجم اللؽههة ون وههها هههً
المتكفلة متشخٌ مفرداتهها .وعلهى أي هال ،هن ن نعمهد (مما ه االلفهاظ) هً سهمعة
أموا ٔ  -المشتك - ٕ .االوامر - ٖ .النواهً - ٗ .المفاهٌم - ٘ .العهام والخها ٙ .
 -المطلك والممٌد - : .المجمهل والممهٌن ] .مها الوجهه مهن الم ه هً ههال المهواد،

ممٌنا أموا هاا الممصد ؟
جـــواب  :هاا شروا من الماتن ( ً )مٌان أموا الممصد األول مما
األلفهاظٌ ,ه أن مما ه األلفهاظ تمههع مهوردا للم ه ههً كثٌهر مههن العلهوم لكههن
ولوعها ٌختلهؾ مهاختبلؾ ال ٌثٌها الداعٌهة لهى الم ه  ،هان الم ه هً مهواد
()ٕ4
األلفاظ ٌكون من وٌن
(التحو األول) مواد األلف ظ الخ صـة وهً تشهخٌ ظههور األلفهاظ مهن نا ٌهة
خاصة لتكون لواعد كلٌة تنمح صهؽرٌا أصهالة و جٌهة الظههور  ،لكهن هنها ال
توجد لواعد كلٌة تنمح هال الصؽرٌا معلم م دد مل عامة العلوم األدمٌهة تتكفهل
الخا عن مواد األلفاظ الخاصة.
الم
ً المدالٌل اللفظٌة على شكلٌن
( )ٕ4الم
ٔ -الدالال الخاصة .التً تشكل عناصرا ً خاصة ً عملٌة االستناط ,وال دخل لعلم األصول ٌها.
ٕ -الدالال العامة التً تشكل عناصرا ً مشتركة ً عملٌة االسهتناط ,وههً م هل الم ه األصهولً,
وهً على لسمٌن
ٔ -الم و اللؽوٌة.
ٕ -الم و الت لٌلٌة .الشهٌد الصدر ( – )ال لمة الثالثة .- ٗٙ
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(التحو الث تً) مواد األلفث ظ الع مثـة وههً تشهخٌ ظههور األلفهاظ مهن نا ٌهة
عامة لتكون لواعد كلٌة تنمح صؽرٌا أصالة الظهور ,هنا علم األصول ٌتكفل
الم ه عههن هههال المههواد العامههة اللفظٌههة لتكههون نتٌجتههها  -سه رأي المصههنؾ
( - )لواعد كلٌهة تهنمح صهؽرٌا أصهالة و جٌهة الظههور الهوارد هً هٌ،ها
ً هال الهٌ،ا الكبلمٌهة اللفظٌهة ٌكهون هً
الكبلم ومفرداته وجمله ،لاا الم
سمعة أموا
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البـ ب األول
الم تــــــ
تحرٌر محل التزاع
.27ســـــؤال :مههٌن المصههنؾ ( )م ههل النههزاا ههً المشههتك وموضههع النفههً
واإلثما ٌه ماكر مثال ,لال [ المشتك اختلؾ االصولٌون من المهدٌم هً المشهتك
ً انه مٌمة ً خصو ما تلمس مالممدأ ً ال ال ومجاز ٌما انمضى عنه التلهمس،
أو انه مٌمة ً كلٌهما ،ممعنى أنه موضوا لبلعم منهما ؟ معد اتفالهم على أنهه مجهاز
ٌما ٌتلمس مالممدأ ً المستممل - .اه المعتزلة وجماعة من المتأخرٌن مهن أصه امنا
لى االول - .واه االشاعر وجماعة من المتمدمٌن من أص امنا لهى الثهانً .وال هك
هههو المههول االول .وللعلمههاء ألههوال أخههر ٌههها تفصههٌبل مههٌن هههاٌن المههولٌن ال ٌهمنهها
التعر لها معد اتضاح ال ك ٌما ٌأتً .وأهم شم ٌعنٌنا هً ههال المسهألة  -لمهل مٌهان
ال ك ٌها وهو أصع ما ٌها  -أن نفهم م ل النزاا وموضع النفً واالثما  .والجل
ان ٌتضح ً الجملة موضع الخهبلؾ نهاكر مثهاال لهه نمهول انهه ورد كراههة الوضهوء
والؽسل مالماء المسخن مالشمس ،من لال ماالول ال مد أال ٌمول مكراهتهما مالماء الاي
مرد وانمضى عنهه التلهمس ،النهه عنهدل ال ٌصهدق علٌهه ٌن،ها انهه مسهخن مالشهمس ،مهل
كههان مسههخنا .ومههن لههال مالثههانً ال مههد ان ٌمههول مكراهتهمهها مالمههاء ههال انمضههاء التلههمس
أٌضا ،النه عندل ٌصدق علٌه أنهه مسهخن مٌمهة مهبل مجهاز .ولتوضهٌح الهن نهاكر ا ن
أرمعة أمهور ماللهة لتلهن الصهعومة ،ثهم نهاكر المهول المختهار ودلٌلهه ،] .مها ههو م هل

النزاا موض ا ٌال و ما للمثال ؟
جـــواب  :هاا شروا من الماتن ( ً )الما األول المشتك ,وٌمع الكهبلم
ٌه ً ضمن م اور ثبلثة
الم ـور األول ت رٌر م ل النزاا.
الم ـور الثانً أمور أرمعة و ٌهه الم ه عهن أمهور أرمعهة ٔ -مها المهراد مهن
المشتك المم و عنه -ٕ .جرٌان النزاا ً اسم الزمان -ٖ .اختبلؾ المشتما
من جهة الممادئ -ٗ .استعمال المشتك مل اظ ال التلمس مٌمة.
الم ـور الثال

المختـار.

وتفصٌل الكبلم ً هال الم اور الثبلثة ٌأتً تماعا ً

المحـور األول :تحرٌر محل التزاع:

شرح أصول الفمه

ٔٙ

ٌ ورد عن رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص [ الم ء الذي تاثخته ال ثمال ال تتوضثبا بثه
وال تغتاثثثلوا وال تع تثثثوا بثثثه ي تثثثه ٌثثثور البثثثر ] ( ,)ٕ1وم هههل االستشههههاد
مالرواٌههة هههو أن ال كههم مكراهههة التوضههب واالؼتسههال والههتعجن مالمههاء المسههخن
مالشههمس ٌتولههؾ علههى هههم م ههل االتفههاق واالخههتبلؾ ههً المشههتك وهههو (المههاء
المسههخن م الشههمس) مههد اتفم ه كلمهها األصههولٌٌن ههً أن المشههتك مٌمههة ههً
المتلمس مالممدأ مالفعل ومجاز ٌما ٌتلهمس مالممهدأ هً المسهتممل ,المهاء المسهخن
مالشههمس اا كههان متلمس ها ً ع هبلً مالممههدأ (السههخونة) ٌكههون طههبلق المشههتك علٌههه
مٌمٌاًٌ ,شهمله ال كهم وههو الكراههة .أمها اا كهان المهاء المسهخن مالشهمس ممها
سوؾ ٌتلمس مالمستممل ذطبلق المشتك علٌهه أٌضها ً مٌمٌهاًٌ ,شهمله ال كهم وههو
الكراهة .أما اا كان الماء المسهخن مالشهمس ممها كهان موصهو ا ً مالسهخونة لكنهه
زال عنه التلمس مالممدأ وانمضى مرد الماء ،هل ٌشهمله ال كهم وههو الكراههة ؟
(ٖٓ)
هنا لـوالن
ن المشتك مٌمهة ٌمها تلهمس مالممهدأ هً ال هال
(القول األول) الوضـي لألخ
ومجاز ٌما انمضى عنه التلمس ،وهو مختار المصنؾ ( )والمعتزلة لاا كم
الكراهة ال ٌشمل الماء المسخن الاي انمضى عنه التلمس.
(القول الث تً) الوضـي لألعم ن المشتك مٌمة ً كلٌهما أي مٌمة ٌما تلهمس
مالممههدأ ههً ال ههال و مٌمههة ٌمهها انمضههى عنههه التلههمس ،وهههو مختههار االشههاعر
وجماعة من المتمدمٌن .لاا كم الكراهة ال ٌشمل الماء المسخن مالشهمس الهاي
انمضى عنه التلمس.

ا -م المراد م الم تـ المبحـو عته ؟
( - )ٕ1الكا ً ٖ ٘ٔ.
(ٖٓ) األلوال ً المشتك كثٌر مالنسمة للمتأخرٌن أما صرها ممولٌن مالنسمة للمدماء
(المهول األول) الوضهع لؤلعهم وههو مختهار المعتزلههة وجماعهة مهن األلهدمٌنٌ – .راجهع نهاٌهة السههبل
ٕ ٕ 4رشاد الف ول  ٔ4ممهادئ الوصهول  ٙ:رسها،ل الم مهك الكركهً ٕ ٕ 4زمهد األصهول
ٖٖ .-
وهههو مختههار األشههاعر وجماعههة مههن المتههأخرٌنٌ – .راجههع منههاهب
(المههول الثههانً) الوضههع لؤلخه
العمهههول ٔ ٘ ٕ:المهههوانٌن ٔ  :ٙوا،هههد األصهههول ٔ ٕٓٔ نهاٌهههة األ كهههار ٔ ٖ٘ٔ تمرٌهههرا المجهههدد
الشٌرازي ٔ ٖ.- ٕٙ
الفصهول (ٌ ,)ه صهل مهٌن كهون المشهتك متعهدٌا ً
(المول الثال ) التفصٌـل وهو مختار صها
الوضع لؤلعم ,ومٌن كونه الزما ً الوضع لؤلخ  .الفصول ٓ.ٙ

ٕٙ
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.28ســــــؤال :لهههال [ ٔ  -مههها المهههراد مهههن المشهههتك المم هههو عنهههه ؟ اعلهههم ان
(المشتك) ماصطبلا الن ا ما ٌمامل الجامد ،ومرادهم واضح .ولكن لهٌس ههو موضهع
النههزاا هنهها مههل مههٌن المشههتك ممصههطلح الن ههوٌٌن ومههٌن المشههتك المم ههو عنههه عمههوم
وخصو من وجه .الن موضع النزاا هنا ٌشمل كهل مها ٌ مهل علهى الهاا ماعتمهار
لٌههام صههفة ٌههها خارجههة عنههها تههزول عنههها وان كههان ماصههطبلح الن هها معههدودا مههن
الجوامههد ،كلفههظ الههزوج واالق والههرق ون ههو الههن .ومههن جهههة أخههرى ال ٌشههمل الفعههل
مألسههامه وال المصههدر وان كان ه تسههمى مشههتما عنههد الن ههوٌٌن .والسههر ههً الههن ان
موضع النزاا هنا ٌعتمر ٌه شٌ،ان ٔ  -أن ٌكون جارٌا على الاا  ،ممعنى أنهه ٌكهون
اكٌهها عنههها وعنوانهها لههها ،ن ههو اسههم الفاعههل ،واسههم المفعههول ،وأسههماء المكههان وا لههة
وؼٌرهمهها ،ومهها شههامه هههال االمههور مههن الجوامههد .ومههن أجههل هههاا الشههرط ال ٌشههمل هههاا
النزاا اال عال وال المصادر ،النها كلها ال ت كً عن الاا وال تكون عنوانا لها ،وان
كان تسند لٌهها - ٕ .أال تهزول الهاا مهزوال تلمسهها مالصهفة  -ونعنهً مالصهفة الممهدأ
الاي منه ٌكون النزاا المشتك واشتماله وٌصهح صهدله علهى الهاا  -ممعنهى ان تكهون
الههاا مالٌههة م فوظههة لههو زال تلمسههها مالصههفة ،هههً تتلههمس مههها تههار وال تتلههمس مههها
أخرى ،والاا تلن الاا ً كبل ال الٌن .وانما نشترط الن بلجهل أن نتعمهل انمضهاء
تى ٌصح ان نتنازا ً صدق المشهتك مٌمهة علٌهها مهع
التلمس مالممدأ مع مماء الاا
انمضاء ال التلمس معد االتفاق علهى صهدله مٌمهة علٌهها هال التلهمس .واال لهو كانه
الاا تزول مزوال التلمس ال ٌممى معنى لفر صدق المشتك على الاا مع انمضهاء
ال التلمس ال مٌمة وال مجازا .وعلى هاا ،لو كان المشتك من االوصاؾ التً تهزول
الههاا مههزوال التلههمس ممماد،ههها ،ههبل ٌههدخل ههً م ههل النههزاا وان صههدق علٌههها اسههم
المشههتك ،مثلههها لههو كههان مههن االنههواا أو االجنههاس أو الفصههول مالمٌههاس لههى الههاا ،
كالنههههههههههههههههههاطك والصههههههههههههههههههاهل وال سههههههههههههههههههاس والمت ههههههههههههههههههرن مههههههههههههههههههاالردا .
واعتمر الن ً مثال كراههة الجلهوس للتؽهوط ت ه الشهجر المثمهر  ،هان ههاا المثهال
ٌههدخل ههً م ههل النههزاا لههو زاله الثمههر عههن الشههجر ٌ ،مههال هههل ٌممههى اسههم المثمههر
صادلا مٌمة علٌها ٌن،ا ٌكرل الجلوس أو ال ؟ اما لو اجتث الشجر صهار خشهمة
انها ال تدخل ً م ل النهزاا ،الن الهاا وههً (الشهجر ) لهد زاله مهزوال الوصهؾ
الههداخل ههً مٌمتههها ،ههبل ٌتعمههل معههه ممههاء وصههؾ الشههجر المثمههر لههها ،ال مٌمههة وال
مجههازا .وأمهها الخشه هههو اا أخههرى لههم ٌكههن ٌمهها مضههى لههد صههدق علٌههه  -ممهها أنههه
خش  -وصؾ الشجر المثمهر مٌمهة ،ا لهم ٌكهن متلمسها ممها ههو خشه مالشهجر ثهم
زال عنه التلمس .ومناء على اعتمار هاٌن الشرطٌن ٌتضح ما اكرنال ً صهدر الم ه
من أن موضع النزاا هً المشهتك ٌشهمل كهل مها كهان جارٌها علهى الهاا ماعتمهار لٌهام
صفة خارجة عن الاا وان كان معدودا مهن الجوامهد اصهطبل ا .وٌتضهح أٌضها عهدم
شمول النزاا لبل عال والمصادر .كما ٌتضهح أن النهزاا ٌشهمل كهل وصهؾ جهار علهى
الاا  ،وال ٌفرق ٌه مٌن أن ٌكون ممدأل مهن االعهرا الخارجٌهة المتأصهلة كالمٌها
والسواد والمٌام والمعود ،أو مهن االمهور االنتزاعٌهة كالفولٌهة والت تٌهة والتمهدم والتهأخر
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أو من االمور االعتمارٌة الم ضة كالزوجٌة والملكٌة والولهؾ وال رٌهة ] .مها المهراد
مهن المشهتك األصه ولً و رلهه عهن المشهتك الن هوي م ٌه نعلهم شهمول مها كهان
داخبل ً النزاا من األوصاؾ؟

جـــواب

 :هاا شروا من الماتن ( ً )الم ور الثانً أمور أرمعة

األمـر األول :م المراد م الم ت المبحو عته ؟
ٌهه أن المههراد مالمشههتك األصههولً هههو مهها ٌ مههل علههى الههاا ماعتمههار
اتص ا ها مالممدأ أي مصفة خارجة عن الاا ال تزول الاا ال مزوالهه .لهاا مهن
هاا التعرٌؾ اعتمر من شروط المشتك األصولً شرطان
ال رق األول أن ٌكون المشتك جارٌها ً علهى الهاا  ،ممعنهى أن ٌكهون اكٌها
عنها ,كأسماء الفاعل والمفعول والمكان وا لهة ,وههاا الشهرط وجهودي وتخهرج
من هاا الشرط األ عال والمصادر ألنها ال ت كً عن الاا .
ال رق الث تً أال تزول الاا مزوال تلمسها مالصفة ،ممعنى أن تممى الاا
م فوظة وان زال تلمسها مالصفة -أي الممدأ ,-وهاا الشرط عهدمً وتخهرج مهن
هاا الشرط األنواا واألجناس والفصول ألنها مزوالها تزول الاا .
أم ا المشتك الن وي هو ما اخا من ؼٌرل وٌمامله الجامد الن وي وههو مها
لم ٌبخا من ؼٌرل .اتضهح أن النسهمة مهٌن المشهتك األصهولً والمشهتك الن هوي
هههً العمههوم والخصههو مههن وجهههٌ ,جتمعههان ههً أسههمً الفاعههل والمفعههول,
وٌفترلههان ههً الفعههل الماضههً والمضههارا ,هههً مشههتما ن وٌههة ،أمهها الجوامههد
كالزوج والرق ههً مشهتما أصهولٌة  .ولتوضهٌح ههاٌن الشهرطٌن ضهبل عهن
النسمة مٌن المشتك األصولً والن وي ٌسوق المصنؾ ( )مثاال وهو
روى الكلٌنً ( )مسندل عن العاصم من مٌهد عهن الصهادق ( )لهال
لههال رجههل لعلههً مههن ال سههٌن علٌهمهها السههبلم أٌههن ٌتوضههأ الؽرمههاء ؟ لههال ([ )
تتقثثثـً قثثثـوق األت ثثثـ ر ،والقثثثرت الت يثثثـذة  ،وتحثثثت األ ثثثـ ر المثمثثثـرة ،
ومواضـي اللعثـ ] (ٖٔ) ,وم هل االستشههاد مالرواٌهة عهد مهواطن ٌصهدق علٌهها
اسم المشتك ومنها (الشجر المثمر ) ,ال كم هو كراهة الجلوس للتؽهوط ت ه
الشجر المثمر  ,وهاا ال كم ٌمكن اإل تاء مه ٌما لو للنا مشٌٌ،ن
األول لو ممٌ الاا وهً الشجر وزال عنها الصفة وهً الثمر  ،أما لو
اجتث الشجر صار خشمة مد زال الاا وال معنى لل كم.
(ٖٔ) الكا ًٖ ٘ٔ.
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الث تً لو للنا موضع المشتك متلمسا مالممدأ ً ال ال أم انمضى عنه التلمس
كما لو كان الشجر مثمر سامما وهً لٌس كالن ا ن.

ٕ -ـرٌ

التـزاع يً ااـم الزمـ

.29ســـؤال :لال [ ٕ  -جرٌان النزاا ً اسم الزمان مناء على ما تمدم لد ٌظهن
عدم جرٌان النزاا ً اسم الزمان ،النه لد تمدم أنه ٌعتمهر هً جرٌانهه ممهاء الهاا مهع
زوال الوصههؾ ،مههع ان زوال الوصههؾ ههً اسههم الزمههان مههبلزم لههزوال الههاا  ،الن
الزمههان متصههرم الوجههود كههل جههزء منههه ٌنعههدم موجههود الجههزء البل ههك ،ههبل تممههى اا
مستمر  .ذاا كان ٌوم الجمعة ممتهل زٌهد  -مهثبل ٌ -هوم السهم الهاي معهدل اا أخهرى
من الزمان لهم ٌكهن لهها وصهؾ المتهل ٌهها ،وٌهوم الجمعهة تصهرم وزال كمها زال نفهس
الوصههؾ .والجههوا ان هههاا ص ه ٌح لههو كههان السههم الزمههان لفههظ مسههتمل مخصههو ،
ولكن ال ك ان هٌ،ة اسم الزمان موضوعة لما هو ٌعم اسهم الزمهان والمكهان وٌشهملهما
معا ،معنى (المضهر ) مهثبل الهاا المتصهفة مكونهها ظر ها للضهر  ،والظهرؾ أعهم
مههن أن ٌكههون زمانهها أو مكانهها ،وٌتعههٌن أ ههدهما مالمرٌنههة .والهٌ،ههة اا كان ه موضههوعة
للجامع مٌن الظر ٌن ،هاا الجامع ٌكفً ً ص ة الوضع له وتعمٌمه لما تلهمس مالممهدأ
وما انمضى عنه أن ٌكون أ د ردٌه ٌمكن ان ٌتصور ٌه انمضاء الممدأ وممهاء الهاا .
والخبلصة ان النزاا ٌن،ا ٌكون ً وضع اصل الهٌ،ة التهً تصهلح للزمهان والمكهان
ال لخصو اسم الزمان .وٌكفً ً ص ة الوضع لبلعم امكهان الفهرد المنمضهً عنهه

٘ٙ
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الممدأ ً أ د ألسامه ،وان امتنع الفرد ا خر ] .هل ٌجري النزاا ً اسهم الزمهان
ماعتمار زوال الوصؾ ً اسم الزمان مبلزم لزوال الاا بل تممى اا ؟

جـــــواب

 :هههاا شههروا مههن المههاتن ( )ههً مٌههان األمههر الثههانً مههن األمههور

األرمعة
األمـر الث تً :رٌ

التزاع يً اام الزم :

نعم ٌجري النزاا ً اسم الزمان ،وما اكر مهن شهكال علهى خهروج الزمهان
إلنخرام الشرط الثانً وهو أال تزول الاا مزوال الصهفة و هً اسهم الزمهان أن
زوال الوصؾ مبلزم لزوال الاا  ,كما لو كهان ممتهل زٌهد ٌهوم الجمعهة هـ(ٌوم
ال جمعة) اا متصرمة الوجودٌ ,وم السهم الهاي معهدل اا أخهرى لهم تتصهؾ
مالمتل ,زوال ٌوم الجمعة مبلزم لزوال الوصهؾ ٌهها ههال المبلزمهة مهٌن زوال
الوصؾ وزوال الاا ٌ ،جا عنه
ن اسم الزمان واسم المكان موضوعان للضرؾ الهاي ٌشهمل هٌ،هة الزمهان
وهٌ،ة المكان ،الجهامع مهٌن الظهر ٌن أي اسهم الزمهان والمكهان ههو الهٌ،هة التهً
تصلح للزمان والمكان ،والمستشكل نهاظر لهى اسهم الزمهان وان سهلمنا امتناعهه
وزوال الاا ٌه لكن ٌكفً ً ص ة الوضع لؤلعهم مكهان ا هد الظهر ٌن وههو
اسم المكان وان امتنع الفرد ا خر وهو اسهم الزمهان .ت صهل ن اسهم الزمهان
ٌجههري ٌههه ال نههزاا ماعتمههار وضههع أصههل الهٌ،ههة الصههال ة لبلنطمههاق علههى اسههم
الزمان واسم المكان.

ٖ -اختـالف الم تقـ ت م

ة المب دئ
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.31ســـؤال :لال [ ٖ  -اختبلؾ المشتما من جهة الممهادئ ولهد ٌتهوهم معضههم
ان النزاا هنا ال ٌجري ً مع المشتما الجارٌة على الاا  ،مثهل النجهار والخٌهاط
والطمٌ والماضً ،ون و الن مما كان لل رؾ والمهن ،مل هً ههال مهن المتفهك علٌهه
مٌمهة علهى مهن انمضهى
أنه موضوا لبلعم .ومنشأ الوهم أنا نجد صدق هال المشتما
عنه التلمس مالممدأ  -من ؼٌر شن  ،-والن ن هو صهدلها علهى مهن كهان نا،مها  -مهثبل -
مع ان النها،م ؼٌهر متلهمس مالنجهار عهبل أو الخٌاطهة أو الطمامهة أو المضهاء ولكنهه كهان
متلمسا مها ً زمان مضى .وكالن ال ال ً اسماء ا لة كألمنشهار والممهود والمكنسهة
انها تصدق على اواتها مٌمهة مهع عهدم التلهمس ممماد،هها .والجهوا عهن الهن ان ههاا
التوهم منشأل الؽفلهة عهن معنهى الممهدأ المصه ح لصهدق المشهتك انهه ٌختلهؾ مهاختبلؾ
المشههتما  ،النههه تههار ٌكههون مههن الفعلٌهها  ،وأخههرى مههن الملكهها  ،وثالثههة مههن ال ههرؾ
والصناعا ( .مثبل) اتصاؾ زٌد مأنه لا،م انما ٌت مك اا تلمس مالمٌام عبل ،الن المٌهام
ٌبخا على ن و الفعلٌة ممدأ لوصؾ (لا،م) وٌفر االنمضاء مزوال علٌهة المٌهام عنهه.
واما اتصا ه مأنه عالم مالن و أو انه لاضً الملد ،لٌس ممعنى انه ٌعلم الن عبل أو انهه
مشؽول مالمضاء مٌن الناس عبل ،مل ممعنى ان له ملكهة العلهم أو منصه المضهاء ،مها
دام الملكة أو الوظٌفة موجودتٌن ههو متلهمس مالممهدأ هاال وان كهان نا،مها أو ؼها بل.
نعم ٌصح ان نتعمل االنمضاء اا زاله الملكهة أو سهلم عنهه الوظٌفهة ،و ٌن،ها ٌجهري
النزاا ً ان وصؾ الماضً  -مهثبل  -ههل ٌصهدق مٌمهة علهى مهن زال عنهه منصه
المضاء وكالن ال ال ً مثل النجار والخٌاط والمنشار بل ٌتصهور ٌهها االنمضهاء اال
مههزوال ر ههة النجههار ومهنههة الخٌاطههة وشههأنٌة النشههر ههً المنشههار .والخبلصههة ان
الزوال واالنمضاء ً كل شم م سمه ،والنزاا ً المشتك انما هو ً وضهع الهٌ،ها
مع لطع النظر عن خصوصهٌا الممهادئ المهدلول علٌهها مهالمواد التهً تختلهؾ اختبل ها
كثٌرا ] .هل ٌجري النزاا هً مثهل ههال المشهتما هان مثلهها ٌصهدق تهى معهد

انمضاء الممدأ عنها بل تكون موردا للنزاا ؟

جـــــواب

 :هههاا شههروا مههن المههاتن ( )ههً مٌههان األمههر الثاله مههن األمههور

األرمعة
األمـر الث ل  :اختالف الم تق ت م

ة المب ديء:

نعم ٌجري النزاا هً مثهل ههال المشهتما وتهدخل هً م هل النهزاا ,ومنشهأ
التهوهم هً خروجهها عههن م هل النهزاا ههو الخلههط مهٌن هٌ،هة المشهتما وممههادئ
المشتما التً توهم معضهم(ٕٖ) خروجهها عهن م هل النهزاا لهم ٌفهرق مهٌن هٌ،هة
المشهتما ومماد،هها  ،هان وضههع ههال المشهتما لؤلعهم مههن جههة االخهتبلؾ ههً
(ٕٖ) مخبلؾ الفاضل التونً – مدا،ع األ كار للرشتً ٔ  ,- ٔ:4ذنه توهم أن النزاا ال ٌجهري هً
المشتما التً ممدبها ال ر ة والصناعة والمو الملكة مل المتفك علٌه أن المشتك موضوا لؤلعم.
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ممادئ المشتما ان الممدأ المصه ح لصهدق المشهتك ٌختلهؾ مهاختبلؾ الممهادئ
وهههاا ال ٌههبثر ههً الخههروج أو الههدخول ههً م ههل النههزاا الن الممههادئ تختلههؾ
ماختبلؾ الخصوصٌا المدلول علٌها
ٔ -الفعلٌة كالضر

ً الضار .

ٕ -الشأنٌة كالسم مضر.
ٖ -المو والملكة كالعلمٌة ً العالم.
ٗ -ال ر ة والصناعة كالنجار ً النجار.
ههذطبلق المشههتك علههى هههال المشههتما نمهها ٌههدخل ههً م ههل النههزاا ٌمهها لههو
زال ال ر ة أو الفعلٌة أو الشأنٌة ،كما ً الطمٌ لو زاله عنهه مهنهة الطمامهة
ٌجري النزاا ٌه من ٌه كهون وصهؾ الطمامهة ههل ٌصهدق مٌمهة علهى مهن
زال عنه منص الط ؟
اتضح أن الزوال واالنمضاء أمران نسهمٌان ٌختلهؾ مهاختبلؾ المضهاؾ لٌهه
هاا ً ممادئ المشتما ولد عر نها انهه لهٌس المهدار هً الهدخول والخهروج هً
م ل النزاا مل المدار هو الزوال واالنمضاء للاا ٌرجعان لهى االخهتبلؾ هً
هٌ،ا المشتما وأن اء التلمس واالنمضهاء .أمها المشهتما التهً تهوهم خروجهها
ذنها تدخل من جهة االختبلؾ ً هٌ،اتها ال ً مماد،ها .

شرح أصول الفمه
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ٗ -ااتعم ل الم ت بلح ظ ح ل التلبال حقٌقـة
.31ســـــؤال :لههال [ ٗ  -اسههتعمال المشههتك مل ههاظ ههال التلههمس مٌمههة اعلههم أن
المشتما التً هً م ل النزاا مأجمعها هً من االسماء .واالسماء مطلما ال داللة لهها
على الزمان تى اسم الفاعل واسم المفعول انه كما ٌصدق العالم مٌمة علهى مهن ههو
عالم عبل كالن ٌصدق مٌمة على من كان عالما ٌما مضى أو ٌكون عالما ٌمها ٌهأتً
مبل تجوز اا كان اطبلله علٌه مل اظ هال التلهمس مالممهدأ ،كمها اا للنها كهان عالمها أو
سٌكون عالما ،ان الن مٌمة مبل رٌ  ،نظٌر الجوامد لو تمول ٌها مهثبل الرمهاد كهان
خشما أو الخش سٌكون رمادا .اان اا كان االمر كالن ما مولهع النهزاا هً اطهبلق
المشتك على ما مضى علٌهه التلهمس انهه مٌمهة أو مجهاز ؟ نمهول ان االشهكال والنهزاا
هنا انما هو ٌما اا انمضى التلمس مالممدأ وأرٌد اطبلق المشتك عهبل علهى الهاا التهً
انمضى عنها التلمس ،أي أن االطبلق علٌها مل اظ ال النسمة واالسناد الهاي ههو هال
النطك ؼالما ،كأن تمول مثبل (زٌد عالم عهبل) أي انهه ا ن موصهوؾ مأنهه عهالم ،النهه
كان ٌما مضى عالما ،كمثهال اثمها الكراههة للوضهوء مالمهاء المسهخن مالشهمس سهامما
متعمٌم لفظ المسخن ً الدلٌل لما كهان مسهخنا .ت صهل ممها اكرنهال ثبلثهة أمهور ٔ -
ان اطبلق المشتك مل اظ ال التلمس مٌمة مطلما ،سواء كان مالنظر لى ما مضهى أو
ال ال أو المستممل .والن ماالتفاق - ٕ .ان اطبلله على الاا عبل مل هاظ هال النسهمة
واالسناد لمل زمان التلمس النه سٌتلمس مهه ٌمها معهد ،مجهاز مهبل اشهكال ،والهن معبللهة
االول أو المشههار ة .وهههاا متفههك علٌههه اٌضهها - ٖ .ان اطبللههه علههى الههاا عههبل  -أي
مل اظ ال النسهمة واالسهناد  -النهه كهان متصهفا مهه سهامما ،ههو م هل الخهبلؾ والنهزاا
مال لوم مانه مٌمة ولهال آخهرون مانهه مجهاز ] .مها المهراد مهـ(ال ال) المهأخوا هً

م ل النزاا ،هل هو ال ال الزمانً أي زمان النطك والتكلم أو انه ال التلهمس
مالممدأ ؟

جـــــواب

 :هههاا شههروا مههن المههاتن ( )ههً مٌههان األمههر الرامههع مههن األمههور

األرمعة
األمـر الربي :ااتعم ل الم ت بلح ظ ح ل التلبال حقٌقة:
ٌه أن المههراد مال ههال ههً م ههل النههزاا هههو ههال التلههمس مالممههدأ مههع لطههع
النظهر عههن زمههان النطههك والههتكلم ،ههذطبلق المشهتك ٌكههون مٌمٌهها ٌمهها لههو تلههمس
مالممدأ مالفعل أو ٌما لو تلهمس مالممهدأ مالمسهتممل أو ٌمها لهو تلهمس مال هال .فهً
هال ال اال الثبلثة اإلطهبلق ٌكهون مٌمٌها ,األزمنهة الهثبل الماضهً وال هال
واالستممال ال تبخا مدلوال لل ال ,ألن األسماء ال داللهة لهها علهى الزمهان المتهة.
هاا مضها ا لهى طهبلق المشهتك ٌكهون مٌمٌها أٌضها ٌمها لهو كهان سهوؾ ٌتلهمس
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مالممدأ مالمستممل مل اظ ال النسمة واإلسناد .نهـعم ولهع الخهبلؾ هً أن طهبلق
المشتك مل اظ هال النسهمة واإلسهناد ٌمها لهو كهان متلمسها مالممهدأ وانمضهى عنهه
التلمس هل اإلطبلق مٌمً أو مجازي ؟ أي أن المشتك موضوا لخصو ما
تلمس مالممهدأ ٌكهون اإلطهبلق مجازٌها أو انهه موضهوا لؤلعهم ٌكهون اإلطهبلق.
مٌمٌهها ت صههل ن المههراد مههن ال ههال هههو ههال التلههمس مالممههدأ ال ههال زمههان
النطك ،و ال التلمس تار ٌكون مٌمٌا ,وثانٌة مجازٌا ،وثالثا م ل الخبلؾ.

المختـ ر
.32ســـؤال :اختار المصهنؾ ( )هً وضهع المشهتك لخصهو
مالممدأ واستدل مدلٌلٌن ،لال [ المختار اا عر ما تمدم من االمور ،نمول ال هك

مها تلهمس

ان المشتك مٌمة ً خصهو المتلهمس مالممهدأ ،ومجهاز هً ؼٌهرل .و (دلٌلنها) التمهادر
وص ة السل عمن زال عنه الوصهؾ ،هبل ٌمهال لمهن ههو لاعهد مالفعهل انهه لها،م .وال
لمن هو جاهل مالفعل انه عالم .والهن لمجهرد انهه كهان لا،مها أو عالمها ٌمها سهمك .نعهم
ٌصح الن على ن و المجاز ،أو ٌمال انه كان لا،ما أو عالمهاٌ ،كهون مٌمهة ٌن،ها ،ا
ٌكههون االطههبلق مل ههاظ ههال التلههمس .وعههدم تفرلههة معضهههم مههٌن االطههبلق مل ههاظ ههال
التلمس ،ومٌن االطبلق مل اظ ال النسمة واالسناد هو الاي أوهم المول موضع المشهتك
لبلعم ،ا وجد ان االستعمال ٌكهون علهى ن هو ال مٌمهة عهبل مهع ان التلهمس لهد مضهى،
ولكنه ؼفل عن ان االطبلق كهان مل هاظ هال التلهمس ،لهم ٌسهتعمله  -هً ال مٌمهة  -اال
ً خصو المتلمس مالممدأ ،ال ٌما مضى عنه التلمس تى ٌكون شهاهدا لهه .ثهم نهن
عر ٌ -ما سمك  -أن زوال الوصؾ ٌختلهؾ مهاختبلؾ المهواد مهن جههة كهون الممهدأ
مٌمهة علهى
أخا على ن و الفعلٌة ،أو على ن و الملكة أو ال ر ة .مثل صدق الطمٌه
من ال ٌشتؽل مالطمامة عبل لنوم أو را ة أو أكل ال ٌكشؾ عن كون المشتك مٌمة هً
االعم  -كما لٌل  -والن الن الممدأ ٌه أخا على ن و ال ر هة أو الملكهة ،وههاا لهم ٌهزل
تلمسه مه ٌن النوم أو الرا ة .نعم اا زال الملكة أو ال ر ة عنه كان اطبلق الطمٌه
علٌه مجازا ،اا لم ٌكن مل اظ ال التلمس كما لٌل هاا طمٌمنا ماالمس ،مأن ٌكهون لٌهد
(ماالمس) لمٌان ال التلمس .ان ههاا االسهتعمال ال شهن هً كونهه علهى ن هو ال مٌمهة.
ولد سمك مٌان الن ] .اشرح الن موضه ا ردود المصهنؾ علهى توهمها المها،لٌن

ماألعم ؟

جـــواب

 :هاا شروا من الماتن ( ً )مٌان الم ور الثال

المختـ ر:
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ٌ اسهتدل الشهٌخ ( )هً وضهع المشهتك انهه موضهوا لخصهو
مالممدأ مدلٌلٌن
(األول) التبـثثثـ در ا المتمهههادر مهههن المشهههتك ههههو خصهههو
(الضار  ،المضرو ).

مها تلهمس

مههها تلهههمس مممد،هههه

(الث تً) صحـة الاثـلب عمث زال عتثه الوصثف هبل ٌمهال لمهن ههو (ضهار )
مالفعل انه (ضهار ) اا زاله عنهه صهفة الضهر ٌمهال (انهه لهٌس مضهار )
ص ة السل عبلمة ال مٌمة لو كان المشتك موضوعا لؤلعهم لمها صهح السهل
ٌن،ا .
هههاا وان الممههدما األرمعههة لههها دخههل ههً توضههٌح اختٌههار المصههنؾ ()
موضههع المشههتك لخصههو مهها تلههمس مالممههدأ ،ولههد رد المصههنؾ ( )تههوهمٌن
م س ما تمدم من تلن الممدما على رأي الما،لٌن ماألعم
التثثوهم األول :مهها تمههدم ههً الممدمههة الرامعههة ههً الفههرق مههٌن ههال التلههمس و ههال
النطك أي ال النسمة واإلسناد ا منى الما،هل مهاألعم أن طهبلق المشهتك مل هاظ
ال التلمس ٌكون مٌمٌا مطلما مهع لطهع النظهر عهن األزمنهة الماضهٌة وال الٌهة
واالسههتممالٌة ،ولههد تمههٌن أن هههاا اإلطههبلق مل ههاظ ههال التلههمس ههً خصههو
المتلمس مالممدأ .وأم ا الاي انمضى عنه التلمس هو م هل النهزاا الهاي ههو هال
النسمة واإلسناد.
التثثوهم الث ث تً :مهها تمههدم ههً الممدمههة الثالثههة ههً الفههرق مههٌن ممههادئ المشههتما
وهٌ،اتها ا منى الما،ل ماألعم خروج معه المشهتما عهن هرٌم النهزاا ألنهها
مٌمة ً األعم ،ولد تمٌن أن هاا اإلطبلق مل هاظ االخهتبلؾ هً الممهادئ وههً
تختلؾ ماختبلؾ المضاؾ لٌه ,بل تكون مناطا للدخول هً النهزاا أو للخهروج
عنه .أما المناط هو االختبلؾ ً الهٌ،ا ال ً الممادئ كما تمدم.

ٔ:
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الب ب الث تً
األوامــر
المبح األول :م دة األمر
.33ســـؤال ً :األوامر م ثان وخاتمة ،وما ٌخ
األمرٌ ،ه مهٌن المصهنؾ ٌهها ثبلثهة مسها،ل ,لهال [ المم ه االول مهاد االمهر
المم

األول هو ماد

وهً كلمة (االمر) المبلفة من ال روؾ (أ .م .ر) و ٌها ثبل مسا،ل ٔ  -معنهى كلمهة
االمههر لٌههل ان كلمههة (االمههر) لفههظ مشههترن مههٌن الطل ه وؼٌههرل ممهها تسههتعمل ٌههه هههال
الكلمههة ،كال ادثههة والش هأن والفعههل ،كمهها تمههول (ج ،ه المههر كههاا) ،أو (شههؽلنً أمههر) أو
(أتى بلن مأمر عجٌ ) .وال ٌمعد أن تكون المعانً التً تسهتعمل ٌهها كلمهة االمهر مها
خبل الطل ترجع لى معنى وا د جامع مٌنها ،وهو مفهوم (الشهم)ٌ .كهون لفهظ االمهر
مشههتركا مههٌن معنٌههٌن مههط (الطل ه ) و (الشههم) .والمههراد مههن الطل ه ظهههار االراد
والرؼمههة مههالمول أو الكتامههة أو االشههار أو ن ههو هههال االمههور ممهها ٌصههح اظهههار االراد
والرؼمههة وامرازهمهها مههه مجههرد االراد والرؼمههة مههن دون اظهارههها ممظهههر ال تسههمى
طلما .والظاهر انه لٌس كل طل ٌسمى أمرا ،مل مشهرط مخصهو سهٌأتً اكهرل هً
المسألة الثانٌة تفسٌر االمر مالطل من ما تعرٌؾ الشهم مهاالعم .والمهراد مهن الشهم
من لفظ االمر أٌضا لٌس كل شهم علهى االطهبلقٌ ،كهون تفسهٌرل مهه مهن مها تعرٌهؾ
الشم ماالعم اٌضا ،ان الشم ال ٌمال له (أمر) اال اا كان من اال عال والصهفا  ،ولهاا
ال ٌمههال " رأٌه أمههرا " اا رأٌه انسههانا أو شههجرا أو ا،طهها .ولكههن لههٌس المههراد مههن
الفعههل والصههفة المعنههى ال ههدثً أي المعنههى المصههدري مههل المههراد منههه نفههس الفعههل أو
الصفة مما هو موجود ً نفسهٌ .عنً لم ٌبل ظ ٌه جهة الصدور من الفاعل واالٌجهاد
وهههو المعمههر عنههه عنههد معضهههم مههالمعنى االسههم المصههدري ،أي مهها ٌههدل علٌههه اسههم
المصدر  .ولاا ال ٌشتك منه بل ٌمال (أمرٌ .هأمر .آمهر .مهأمور) مهالمعنى المهأخوا مهن
الشم ،ولو كان معنى دثٌا الشتك منه .مخبلؾ االمر ممعنى الطل ان الممصود منه
المعنههى ال ههدثً وجهههة الصههدور واالٌجههاد ،ولههاا ٌشههتك منههه ٌمههال (أمههرٌ .ههأمر .آمههر.
مههأمور) .والههدلٌل علههى أن لفههظ االمههر مشههترن مههٌن معنٌههٌن الطلهه والشههم ،ال انههه
موضوا للجامع مٌنهمها ٔ  -ان (االمهر)  -كمها تمهدم  -ممعنهى الطله ٌصهح االشهتماق
منه ،وال ٌصهح االشهتماق منهه ممعنهى الشهم .واالخهتبلؾ ماالشهتماق وعدمهه دلٌهل علهى
تعدد الوضع - ٕ .ان (االمر) ممعنى الطل ٌجمع على " أوامر " وممعنى الشهم علهى
(أمور) واختبلؾ الجمع ً المعنٌٌن دلٌل علهى تعهدد الوضهع - ٕٔ .اعتمهار العلهو هً
معنى االمر لد سهمك أن االمهر ٌكهون ٌمعنهى الطله  ،ولكهن ال مطلمها مهل ممعنهى طله
مخصو  .والظاهر أن الطل المخصو هو الطل من العالً لى الهدانًٌ ،عتمهر
ٌهه العلهو هً ا مهر .وعلٌهه ال ٌسهمى الطله مهن الهدانً لهى العهالً أمهرا ،مهل ٌسهمى

ٕ:
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(استدعاء) .وكاا ال ٌسمى الطل من المساوي لى مساوٌه هً العلهو أو ال طهة أمهرا،
مل ٌسمى (التماسا) ،وان استعمل الدانً أو المساوي وأظههر علهول وتر عهه ولهٌس ههو
معال مٌمة .أما العالً طلمه ٌكون أمهرا وان لهم ٌكهن متظهاهرا مهالعلو .كهل ههاا م كهم
التمادر وص ة سل االمر عن طل ؼٌر العالً ،وال ٌصح اطبلق االمر على الطله
مههن ؼٌههر العههالً اال من ههو العناٌههة والمجههاز و ن اسههتعلى ٖ .داللههة لفههظ االمههر علههى
الوجههو اختلفههوا ههً داللههة لفههظ االمههر ممعنههى (الطلهه ) علههى الوجههو  ،مٌههل انههه
موضههوا لخصههو الطل ه الوجههومً .ولٌههل لبلعههم منههه ومههن الطل ه النههدمً .ولٌههل
مشههترن مٌنهمهها اشههتراكا لفظٌهها .ولٌههل ؼٌههر الههن .وال ههك عنههدنا انههه دال علههى الوجههو
وظههاهر ٌهههٌ ،مهها اا كههان مجههردا وعارٌهها عههن لرٌنههة علههى االسههت ما  .وا ههراز هههاا
الظهور مهاا الممدار كاؾ ً صه ة اسهتنماط الوجهو مهن الهدلٌل الهاي ٌتضهمن كلمهة
(االمر) وال ٌ تاج لى اثما منشأ هاا الظهور هل هو الوضع أو شم آخر .ولكن مهن
نا ٌههة علمٌههة صههر ة ٌ سههن أن نفهههم منشههأ هههاا الظهههور ،مههد لٌههل ان معنههى الوجههو
مأخوا لٌدا ً الموضوا له لفظ االمر .ولٌل مأخوا لٌدا ً المستعمل ٌه ان لم ٌكن
مأخواا ً الموضوا له .وال ك انه لٌس لٌدا ً الموضوا له وال ً المستعمل ٌهه.
مهل منشههأ هههاا الظهههور مههن جهههة كههم العمههل موجههو طاعههة ا مههر ،ههان العمههل ٌسههتمل
ملهههزوم االنمعههها عهههن معههه المهههولى واالنزجهههار عهههن زجهههرل ،لضهههاء ل هههك المولوٌهههة
والعمودٌة ،ممجرد مع المولى ٌجد العمل انه ال مد للعمد من الطاعة واالنمعها مها لهم
ً تركه وٌأان ً مخالفته .لٌس المدلول للفظ االمهر اال الطله مهن العهالً،
ٌرخ
ولكن العمهل ههو الهاي ٌلهزم العمهد االنمعها وٌوجه علٌهه الطاعهة المهر المهولى مها لهم
ٌصرح المولى مالترخٌ وٌأان مالترن .وعلٌه بل ٌكون اسهتعماله هً مهوارد النهد
مؽاٌرا الستعماله ً موارد الوجو من جهة المعنهى المسهتعمل ٌهه اللفهظ .لهٌس ههو
موضههوعا للوجههو  ،مههل وال موضههوعا لبلعههم مههن الوجههو والنههد  ،الن الوجههو
والنههد لٌسهها مههن التمسههٌما البل مههة للمعنههى المسههتعمل ٌههه اللفههظ ،مههل مههن التمسههٌما
البل مهههة لبلمهههر معهههد اسهههتعماله هههً معنهههال الموضهههوا لهههه ] .شهههـرح ههههال المسههها،ل

مذختصـار ؟
جـــواب  :هاا شروا من الماتن ( ً )الما الثانً األوامر ,وٌمع الكبلم
ٌه ً ضمن م اور
الم ههـور األول مههـاد األمههـر و ٌههه الم ه عههن أمههور ثبلثههة ٔ -معنههى كلمههة
األمر -ٕ .اعتمار العلو ً معنى األمر -ٖ .داللة لفظ األمر على الوجو .
الم ههـور الثههانً صٌؽههـة األمههـر و ٌههه الم ه عههن أ ههد عشههر أمههرا ً ٔ -معنههى
صههٌؽة األمههر -ٕ .ظهههور الصههٌؽة ههً الوجههو  -ٖ .التعمههدي والتوصههلً-ٗ .
الواج ه العٌنههً و طههبلق الصههٌؽة -٘ .الواج ه التعٌٌنههً و طههبلق الصههٌؽة-ٙ .
الواج النفسً و طبلق الصٌؽة -: .الفور والتراخهً -4 .المهر والتكهرار-1 .
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ٖ:

هههل ٌههدل نسههخ الوجههو علههى الجههواز ؟ ٓٔ -األمههر مشههًء مههرتٌن -ٔٔ .داللههة
األمر ماألمر على الوجو .
الم ـور الثاله تمسٌمهـا الهـواج و ٌهه الم ه عهن أمهور سهتة ٔ -المطلهك
والمشروط -ٕ .المعلك والمنجز -ٖ .األصلً والتمعً -ٗ .التخٌٌري والتعٌٌنً.
٘ -العٌنً والكفا -ٙ .ً،الموسع المضٌك.
وتفصٌل الكبلم ً هال الم اور الثبلثة ٌأتً تماعا ً
المحـور األول :مـ دة األمر:
ٌ أن ً مفرو السبال ثبلثهة اسهتفهاما أجها
من خبلل ثبلثة مسا،ل تتعلك مماد األمر

عنهها المصهنؾ ()

(الماألة األولى) معتى رلمة األمر
ههروؾ كلمههة األمههر األصههلٌة أي جههارها " أ ,م ,ر " ومشههتماتها " أمههر,
ٌأمر ,آمر ,مأمور ,أوامر "  ,ولها موارد كثٌر من ٌ االستعمال .لكن معنى
كلمة األمر مشترن مٌن معنٌٌن هما(الطل ) و(الشًء)(ٖٖ).
أمهها معنههى الطله هههو ظهههار اإلراد والرؼمههة مشههرط اعتمههار العلههو ههٌمن
ٌرٌد اإلظهار .وأما معنى الشًء هو ما كهان عهبلً أو صهفةً أي نفهس الفعهل أو
الصفة .أما الدلٌل على أن المراد من لفهظ األمهر ههو (الطله ) و(الشهًء) من هو
المشترن اللفظً هو شٌ،ان
ٔ -اخههتبلؾ االشههتماق أي أن اشههتماق لفههظ األمههر ممعنههى الطلهه ٌختلههؾ عههن
اشتماق األمر ممعنى الشًء  ٌ ،أن الطل ٌشتك منه (أمهرٌ ،هأمر ،آمهر،
مأمور) وال ٌشتك منه ممعنى الشًء.
ٕ -اخههتبلؾ الجمههع ههأن مجمههوا األمههر ممعنههى الطل ه هههو (أوامههر) وممعنههى
الشًء هو (أمور).

(ٖٖ) هنههان معههانً متعههدد للفههظ األمههر لؽ هةً ,منههها الفعههل ,الفعههل العجٌ ه  ,ال ادثههة ,الشههأن .كمهها أن
الكفاٌة ( ,)وهنان ألوال أخرى ,منها
المصنؾ ( )وا ك صا
ٔ -اإلراد والطل وهو مختار األصفهانً ( – )نهاٌة الدراٌة ٔ ٗ.- ٔ:
ٕ -الوالعة اا األهمٌة وهو مختار الناٌ،نً ( – )أجود التمرٌرا ٔ .- 4ٙ
ٖ -مشههترن لفظههً مههٌن الطل ه الممههرز مههالمول أو مؽٌههرل ,ومههٌن مفهههوم عههام ههاكً عههن الطل ه
الخارجً وهو مختار العرالً – نهاٌة األ كار ٔ .- ٔ٘ٙ
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ٗ:

(المسألة الثانٌة) اعتمهار العلهو هً معنهى األمهر المهد مهن اعتمهار العلهو هً
ا مر م كم التمادر وص ة سل األمر عن طل ؼٌر العالً ،لــــاا الطل من
العالً لى الدانً ٌسمى (أمراً) مشرط العلو ً ا مر ،والطله مهن الهدانً لهى
العالً ٌسمى (استدعا ًء) والطل من المساوي لى مساوٌه ٌسمى (التماساً).
(الماألة الث لثة) داللة لفظ األمر على الو وب
ن لفههظ األمههر دال علههى الوجههو م كههم العمههل ،ههأن العمههل ٌسههتمل ملههزوم
ا النمعا واالنزجار عند المعه والزجهر مها لهم ٌهرخ نفهس المهولى هً تهرن
االنمعا واالنزجار ،ان األمهر دال علهى الوجهو م كهم العمهل مها لهم ٌهرخ
المولى .

٘:
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المبح الث تً
صٌغة األمر
ٔ -معتـى صٌغة األمـر
الثانً صٌؽة االمر ٔ  -معنهى صهٌؽة االمهر صهٌؽة
.34ســـؤال :لال [ المم
االمههر ،أي هٌ،تههه ،كصههٌؽة ا عههل ون وههها تسههتعمل ههً مههوارد كثٌههر (منههها) المعه ،
كمولههه تعههالى ( ههألٌموا الصههبل )( .أو ههوا مههالعمود) .و (منههها) التهدٌههد ،كفولههه تعههالى
(اعملوا مها شه،تم) .و (منهها) التعجٌهز ،كمولهه تعهالى ( هأتوا مسهور مهن مثلهه) .وؼٌهر
الن ،من التسخٌر ،واالناار ،والترجً ،والتمنً ،ون وها .ولكن الظاهر أن الهٌ،هة هً
جمٌع هال المعانً استعمل هً معنهى وا هد ،لكهن لهٌس ههو وا هدا مهن ههال المعهانً،
الن الهٌ،ههة مثههل (ا عههل) شههأنها شههأن الهٌ،هها االخههرى وضههع ال ههاد نسههمة خاصههة
كال روؾ ولم توضع ال اد معان مستملة ،بل ٌصح ان ٌراد منها مفاهٌم ههال المعهانً
الماكور التً هً معان اسمٌة .وعلٌه ،ال ك انهها موضهوعة للنسهمة الخاصهة الما،مهة
مههٌن المههتكلم والمخاط ه والمههاد  ،والممصههود مههن المههاد ال ههد الههاي ولههع علٌههه مفههاد
الهٌ،ة ،مثل الضر والمٌام والمعود ً اضر ولم والعد ،ون و الهن .و ٌن،ها ٌنتهزا
منها عنوان طال ومطلو منه ومطلو  .مولنا (اضر )ٌ ،دل على النسمة الطلمٌهة
مٌن الضهر والمهتكلم والمخاطه  ،ومعنهى الهن جعهل الضهر علهى عههد المخاطه
ومعثه ن هول وت رٌكهه لٌهه ،وجعهل الهداعً هً نفسهه للفعهل .وعلهى ههاا مهدلول هٌ،هة
االمر ومفادها هو النسمة الطلمٌة ،وان ش ،سمها النسمة المعثٌة ،لؽر امهراز جعهل
المأمور مه  -أي المطلو  -هً عههد المخاطه  ،وجعهل الهداعً هً نفسهه وت رٌكهه
ومعثه ن ول .ما ش ،عمر .ؼٌر ان هاا الجعهل أو االنشهاء ٌختلهؾ ٌهه الهداعً لهه مهن
لمههل المههتكلم ( ،تههار ) ٌكههون الههداعً لههه هههو المع ه ال مٌمههً وجعههل الههداعً ههً نفههس
المخاط لفعل المأمور مهٌ ،كون هاا االنشاء ٌن،ا مصدالا للمعه والت رٌهن وجعهل
الداعً ،أو ان ش ،مل ٌكون مصدالا للطل  ،ان الممصود وا هد .و (أخهرى) ٌكهون
الداعً له هو التهدٌدٌ ،كون مصدالا للتهدٌد ،وٌكون تهدٌدا مال مهل الشهاٌع .و (ثالثهة)
ٌكون الداعً له هو التعجٌز ٌكون مصدالا للتعجٌز وتعجٌهزا مال مهل الشهاٌع ..وهكهاا
ً مالً المعانً الماكور وؼٌرها .والى هنا ٌتجلى ما نرٌد ان نوض ه ،انا نرٌهد ان
نمول من العمار  .ان المع أو التهدٌد أو التعجٌز أو ن وها لٌسه ههً معهانً لهٌ،هة
االمر لد استعمل هً مفاهٌمهها  -كمها ظنهه المهوم  -ال معهانً مٌمهة وال مجازٌهة .مهل
ال ك ان المنشأ مها لٌس اال النسمة الطلمٌة الخاصة ،وهاا االنشاء ٌكهون مصهدالا ال هد
هال االمور ماختبلؾ الدواعً ٌكون تار معثها مال مهل الشهاٌع وأخهرى تهدٌهدا مال مهل
الشهههاٌع وهكهههاا .ال أن ههههال المفهههاهٌم مدلولهههة للهٌ،هههة ومنشهههأ مهههها تهههى مفههههوم المعههه
والطل  .واالختبلط ً الوهم مٌن المفهوم والمصداق هو الاي جعل أول،هن ٌظنهون ان

شرح أصول الفمه

:ٙ

هههال االمههور مفههاهٌم لهٌ،ههة االمههر ولههد اسههتعمل ٌههها اسههتعمال اللفههظ ههً معنههال ،تههى
اختلفوا ً انه اٌها المعنى ال مٌمً الموضوا لهه الهٌ،هة وأٌهها المعنهى المجهازي ] .مها

هو المعنى الموضوا له صٌؽة األمر تمعا لما اختارل المصنؾ ( )؟

جـــواب :

هاا شروا من الماتن ً الم ور الثانً صٌؽة األمر

األمـر األول :معتى صٌغة األمر:
ٌ اختار المصنؾ ( )أن صٌؽة األمر معناها الهٌ،ة وهً معنى ر ً
 كما تمدم – شأنها شهأن كهل الهٌ،ها الموضهوعة أل هاد النسهمة ،والنسهمة هنهاهً النسهمة الطلمٌهة ,وأطرا هها آمهر ومهأمور ومهأمور مهه ،أي مهتكلم ومخاطه
وماد وهً ال د الاي ولع علٌه مفاد الهٌ،ة .لـاا ذن موارد استعمال الصهٌؽة
مختلفة ماختبلؾ الداعً ,ولٌس هال المهوارد ههً المعنهى الموضهوا لهه ,ومهن
هال الموارد  -م س ما اكرل المصنؾ (- )
صبلم م].
ٔ -البعـ كموله تعالى [ مأملٌِ ُمواْ ال َّ
ٕ -الت دٌـد كموله تعالى [ا ْع مملُوا مما ِشْ،ت ُ ْم] (ٖٗ).
ور ٍ ِ ّمن ِ ّمثْ ِل ِه] (ٖ٘).
ٖ -التع ٌـز كموله تعالى [ مأْتُواْ ِم ُ
س م
ٗ -التاخٌـر كموله تعالى [ ُكونُواْ لِ مر مد ً خما ِسٌِ،نم ] (.)ٖٙ
٘ -اإلتـذار كموله تعالى [لُ ْل ت م ممت َّ ْع مِ ُك ْف ِرنم لم ِلٌبلً] (.)ٖ:
 -ٙالتر ـً والتمتً كمول مريء المٌس " أال أٌهها اللٌهل الطوٌهل انجهل
"(.)ٖ4
 -:اإله تـة كموله تعالى [ ُا ْق ِنَّنم أمن م ْال مع ِز ُ
ٌز ْال مك ِرٌ ُم] (.)ٖ1
 -4االحتقـ ر كموله تعالى [لما مل ْ
ون] (ٓٗ).
اخ م
سبُ وا ٌِ مها مو مال ت ُ مك ِلّ ُم ِ

(ٖٗ) صل ٓٗ.
(ٖ٘) الممر ٖٕ.
( )ٖٙالممر ٘.ٙ
() ٖ:الزمر .4
( )ٖ4دٌوان أمريء المٌس .ٗ1
( )ٖ1الدخان .ٗ1
(ٓٗ) المبمنون .ٔٓ4

::
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ههال مهوارد مههن اسهتعمال الصهٌؽة ٌكههون المسهتعمل ٌهه وا ههدا ً وههو النسههمة
الطلمٌة ،اما مالً الموارد هٌ،ة (أ عل) مستعملة ماختبلؾ الدواعً ,تار ٌكهون
الهداعً مههن وراء المعه ال مٌمهً هههو ٌجههاد متعلمههة هً الخههارج ،وتههار أخههرى
ٌكون الداعً هو التهدٌد او التعجٌهز وهكهاا ههال االسهتعماال الكثٌهر للصهٌؽة
تكون ممثامة المصادٌك المختلفهة الهدواعً ومفهومهها وا هد وههو النسهمة الطلمٌهة
المنشأ ً صٌؽة األمر لهٌس ال ههال النسهمة ,ولٌسه مهوارد االسهتعمال منشهأ
مالصٌؽة بل تصلح موارد االستعمال ألن تكون معانً مٌمٌة وال مجازٌة ،هاا
الاي ٌجعل هال الموارد هً المعانً للصٌؽة نما ٌخلط مٌن المفهوم والمصداق,
وال ك ما لدمنال ً أن صٌؽة األمر وهٌ،ته موضوعة للنسمة الطلمٌة(ٔٗ).

ٕ -ظ ـور الصٌغة يً الو ـوب
.35ســـؤال :اختلؾ األصولٌون ً ظههور صهٌؽة األمهر هً الوجهو نمهل
المصنؾ ( )ألواال وردود علٌها ،وأهمها لوالن لال [ ٕ  -ظهور الصٌؽة ً
الوجو اختلهؾ االصهولٌون هً ظههور صهٌؽة االمهر هً الوجهو و هً كٌفٌتهه علهى
ألوال .والخبلؾ ٌشمل صٌؽة ا عل وما شامهها وما ممعناها من صٌػ االمر .وااللهوال
ههً المسههألة كثٌههر  ،واهمههها لههوالن (ا ههدهما) انههها ظههاهر ههً الوجههو  ،،امهها كونههها
موضوعة ٌه ،أو من جهة انصهراؾ الطله لهى أكمهل اال هراد( .ثانٌهمها) انهها مٌمهة
ً المدر المشهترن مهٌن الوجهو والنهد  ،وههو  -أي المهدر المشهترن  -مطلهك الطله
الشامل لهما من دون أن تكون ظاهر هً ا هدهما .وال هك انهها ظهاهر هً الوجهو ،
ولكههن ال مههن جهههة كونههها موضههوعة للوجههو وال مههن جهههة كونههها موضههوعة لمطلههك
الكفاٌههة (لههدس سههرهما) – نهاٌههة الدراٌههة ٔ ٕٔٗ

(ٔٗ) كمهها هههو رأي الم مههك األصههفهانً وصهها
الكفاٌة ٔ ٕٖٔ– وهنان عد ألوال
ٔ -النسمة اإلٌماعٌة مٌن الممدأ والفاعل وهو مختار الناٌ،نً ( – )وا،د األصول ٔ .ٕٔ1
ٕ -النسمة اإلرسالٌة والم ركٌة مٌن الممدأ والفاعل وهو مختار العرالً (.-ٔ:4 ٔ – )
ٖ -مراز األمر االعتماري النفسانً خارجا ً وهو مختار الخو – ً،الم اضرا ٔ ٕٕٔ .-
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الطل وان الوجو أظهر ا رادل .وشأنها ً ظهورها هً الوجهو شهأن مهاد االمهر
على ما تمدم هنان ،من ان الوجو ٌسهتفاد مهن كهم العمهل ملهزوم اطاعهة أمهر المهولى
ووجههو االنمعهها عههن معثههه ،لضههاء ل ههك المولوٌههة والعمودٌههة ،مهها لههم ٌههرخ نفههس
االمر لو خلى وطمعهه شهأنه أن ٌكهون مهن
المولى مالترن وٌأان مه .ومدون الترخٌ
مصادٌك كم العمهل موجهو الطاعهةٌ .كهون الظههور ههاا لهٌس مهن ن هو الظههورا
اللفظٌة ،وال الداللة هال على الوجهو مهن نهوا الهدالال الكبلمٌهة .ا صهٌؽة االمهر -
كمههاد االمههر  -ال تسههتعمل ههً مفهههوم الوجههو ال اسههتعماال مٌمٌهها وال مجازٌهها ،الن
الوجههو كالنههد أمههر خههارج عههن مٌمههة مههدلولها وال مههن كٌفٌاتههه وأ والههه .وتمتههاز
الصٌؽة عن ماد كلمة االمر أن الصٌؽة التدل ال على النسهمة الطلمٌهة كمها تمهدم ،ههً
مطرٌههك أولههى ال تصههلح للداللههة علههى الوجههو الههاي هههو مفهههوم اسههمً ،وكههاا النههد .
وعلههى هههاا المسههتعمل ٌههه الصههٌؽة علههى كههبل ال ههالٌن (الوجههو والنههد ) وا ههد ال
اخههتبلؾ ٌههه .واسههتفاد الوجههو  -علههى تمههدٌر تجردههها عههن المرٌنههة علههى اان ا مههر
مالترن  -انما هو كهم كالعمهل كمها للنها ،ا ههو مهن لهوازم صهدور االمهر مهن المهولى.
وٌشهد لما اكرنال من كون المستعمل ٌه وا دا ً مورد الوجو والند ما جاء هً
كثٌر من اال ادٌ من الجمع مٌن الواجما والمندوما مصهٌؽة وا هد وأمهر وا هد أو
أسهلو وا هد مهع تعهدد االمهر .ولهو كهان الوجهو والنهد مهن لمٌهل المعنٌهٌن للصههٌؽة
لكان الن ً االؼله مهن مها اسهتعمال اللفهظ هً أكثهر مهن معنهى وههو مسهت ٌل ،أو
تأوٌله ماراد مطلك الطل المعٌد ارادته من مساق اال ادٌ انه تجهوز  -علهى تمهدٌرل
 -ال شاهد له وال ٌساعد علٌه أسلو اال ادٌ الهوارد  ] .مها ههو مختهار المصهنؾ

( ً )المسألة مع مٌان األلوال وكٌفٌة الرد علٌها ؟

جـــواب  :األمر الثانً من األمور المتعلمة هً صهٌؽة األمهر ظههور صهٌؽة
األمههر ههً الوجههو  ٌ ,ه أن األلههوال كثٌههر  ,وأهمهها لههوالن كبلهمهها مههردودان
ٌتعٌن لوالً ثالثاً ,ؤللوال ثبلثة
(القول األول) الوضـي :ولهاا المول تصوٌران
ٔ -أن الوجههو ٌسههتفاد مههن صههٌؽة األمههر كونههها موضههوعة للطل ه الوجههومً,
تكون الصٌؽة مٌمة ً الوجو  ,ومجاز ً ؼٌرل.)ٕٗ( .
ٕ -ن الوجو ٌستفاد من صٌؽة األمر كون الوجو أكمل األ راد.
(القول الث تً) اإلقـالت :ن صٌؽة األمر ظاهر ً الوجو كونها موضهوعة
لمطلك الطل وان الوجو اظهر أ رادل ,ذاا أمر المولى وكان ً ممهام المٌهان
(ٕٗ) وهو مختار أصا
الكفاٌة ٔ ٖ٘ٔ .-

الموانٌن والمعالم والكفاٌة (لدس سرهم) – .الموانٌن ٔ ٖ 4المعالم
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ولم ٌنص لرٌنة على الوجو أو الند أو الجامع مٌنهمها ٌ ,مهل األمهر علهى
اإلراد الشدٌد التً ال ٌ تاج مٌانها لى مبونة زا،د  ,وهً الوجو (ٖٗ).
ٗٗ

(القثثول الث ل ث ) العقثثـل :أن صههٌؽة األمههر ظههاهر ههً الوجههو م كههم العمههل
مممتضى لانون المولوٌة ما لم ٌهرخ نفهس المهولى مهالترن ,العمهل ٌ كهم مهأن
وظٌفة العمودٌة والمولوٌة تمتضً لزوم الممادر على العمد ن و امتثال ما أمهرل
مه مولى و ا ًء لالن ال ك .وهاا المول هو مختار المصنؾ ( )كمها ههو ال هال
ً ماد األمر – كما تمدم  ,-ومعه ٌكون الوجو واالست ما أمرٌن خارجٌن
عن مٌمة الصٌؽة ومدلولها ,ا أن الصٌؽة تدل على النسمة الطلمٌة – كما تمهدم
– وهههً معناههها ر ههً كٌههؾ تههدل علههى الوجههو الههاي مفهومههه أسههمً ؟ لههاا
ٌتضههح الههرد علههى األلههوال الثبلثههة المتمدمههة مالتمرٌه الههاي اسههتدل مههه المصههنؾ
( )على داللة صٌؽة األمر على الوجو  .ثم استشهد المصنؾ ( )مشاهدٌن
ٌدل على أن الوجهو واالسهت ما أمهران ال ٌهدخبلن هً مفههوم الصهٌؽة ,وأن
الصٌؽة تدل على النسمة الطلمٌة
ٔ -ما ورد ً كثٌر من الرواٌا من الجمهع مهٌن الواجمها
وا د ,كما ً األمر ماالؼتسال للجمعة والجنامة.

والمسهت ما

مهأمر

ٕ -مهها ورد ههً كثٌههر مههن الرواٌهها مههن الجمههع مههٌن الواجمهها والمسههت ما
مأسلو وا د مع تعدد األمر ,كما ً اؼتسل للجمعة ,واؼتسل للجنامة٘ٗ.
لاا كان الوجو واالست ما معنٌٌن ؼٌر داخلٌن هً الصهٌؽة ال مهن مها
استعمال اللفظ ً كثٌر من معنى وهو م ال – كما تمدم . -

(ٖٗ) وهههو مختههار العرالههً ( – .)مههدا،ع األ كههار ٔ  .- ٔ1:ولههد أختلفههوا ههً تصههوٌر هههاا المههول
موجول ثبلثة اإلراد الشدٌد  ,األمر الوجودي ,اإلرسال – .الشهٌد الصدر ( )ال لمة الثالثة ٖ٘ .-
(ٗٗ) وهو مختار الناٌ،نً والخو( ً،لدس سرهما) – .األجود ٔ ٘ 1الم اضرا ٔ ٖٓٔ .-
(٘ٗ) اشٌة المفٌد ٔ ٗ.ٔٙ
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تتبٌ ـ
األول :ظ ـور ال ملة الخبرٌة الدالة على القلب يً الو وب
.36ســـؤال :لهال [ تنمٌههان (االول) ظههور الجملهة الخمرٌهة الدالهة علهى الطله
ً الوجو  .اعلم ان الجملة الخمرٌهة هً ممهام انشهاء الطله شهأنها شهأن صهٌؽة عهل
ً ظهورها ً الوجو  ،كما أشرنا لٌهه سهامما ،ممولنها " صهٌؽة ا عهل ومها شهامهها ".
والجملة الخمرٌة مثل لول " ٌؽتسهلٌ .توضهأٌ .صهلً " معهد السهبال عهن شهم ٌمتضهً
مثل هاا الجوا ون و الن .والسر ً الن أن المناط ً الجمٌهع ،وا هد انهه اا ثمه
المع من المولى مأي مظهر كان ومأي لفهظ كهان ،هبل مهد ان ٌتمعهه كهم العمهل ملهزوم
االنمعهها مهها لههم ٌههأان المههولى متركههه .مههل رممهها ٌمههال ان داللههة الجملههة الخمرٌههة علههى
الوجو آكد ،النها ً ال مٌمة اخمهار عهن ت مهك الفعهل مادعهاء أن ولهوا االمتثهال مهن
المكلؾ مفروغ عنه ] .كٌؾ دل الجملة الخمرٌة على الطل الوجومً ؟

جـــواب  :ال شكال عند األصولٌٌن ً صه ة سهتعمال الجملهة الخمرٌهة هً
اد الطل من لمٌل (ٌؽتسلٌ ,عٌدٌ ,صلًٌ ,صوم) لكن ولع الخبلؾ ً توجٌه
هال األدلة
مد وجهه المصهنؾ ( )ظهورهها هً الوجهو مهنفس السهم السهامك وههو
كم العمل ملزوم االنمعا ما لم ٌرخ المولى مالترن ,الن المنهاط والعلهة هً
الجمٌع وا د  .أي الصٌؽة أ عل وؼٌرهها وا هد ومشهترن ,مهل ٌترلهى المصهنؾ
( )لههى أن األدلههة الجملههة الخمرٌههة علههى وجههو آكههد وأظهههر ,الن الواضههع ال
ٌرضى ال مولوا ما أخمر عنه ٌكهون مهن ههاا التنمٌهه األول أن هنالهن أسهالٌ
أخرى ً األدلة على الوجو ومنها (الجملة الخمرٌة).
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الث تً :ظ ـور األمر بعد الحظـر أو توهمـه

.37ســـــؤال:

اا ورد أمههر عمٌ ه الخطههر (المنههع) أو تههوهم الخطههر ،لههال

[(الثانً) ظهور االمر معد ال ظر أو توهمه .لد ٌمع انشاء االمر معد تمدم ال ظهر  -أي
المنع  -أو عند توهم ال ظر ،كما لهو منهع الطمٌه المهرٌ عهن شهر المهاء ،ثهم لهال
له اشر الماء .أو لهال الهن عنهدما ٌتهوهم المهرٌ انهه ممنهوا منهه وم ظهور علٌهه
شرمه .ولد اختلؾ االصولٌون ً مثل ههاا االمهر انهه ههل ههو ظهاهر هً الوجهو أو
كهم
مط أي ر ع المنع مط من دون التعر لثمو
ظاهر ً االما ة ،أو الترخٌ
آخر من اما هة أو ؼٌرهها ،أو ٌرجهع لهى مها كهان علٌهه سهامما لمهل المنهع ؟ علهى ألهوال
مهط .والوجهه هً الهن
كثٌر  .وأصح االلوال هو الثال وهو داللتها علهى التهرخٌ
انن لد عر أن داللة االمر على الوجو انما تنشهأ مهن كهم العمهل ملهزوم االنمعها
ما لم ٌثم االان مالترن .ومنه تسهتطٌع أن تهتفطن انهه ال داللهة لبلمهر هً الممهام علهى
ههً العمههل ال اكثههر.
الوجههو  ،النههه لههٌس ٌههه داللههة علههى المع ه وانمهها هههو تههرخٌ
هً الفعهل
وأوضح من هاا ان نمهول ان مثهل ههاا االمهر ههو انشهاء مهداعً التهرخٌ
واالان مه ،هو ال ٌكون اال ترخٌصا واانا مال مهل الشهاٌع .وال ٌكهون معثها اال اا كهان
االنشاء مداعً المع  .وولوعه معد ال ظر أو توهمه لرٌنهة علهى كونهه مهداعً المعه ،
بل ٌكون داال على الوجو  .وعدم داللته على االما ة مطرٌهك أولهىٌ .رجهع ٌهه لهى
دلٌل آخر من أصل أو امار  .مثاله لوله تعالى " و اا للتم اصطادوا " انه أمر معد
ال ظهر عهن الصهٌد هال اال هرام هبل ٌهدل علهى وجهو الصهٌد .نعهم لهو التهرن الكههبلم
ممرٌنهة خاصههة علههى ان االمههر صههدر مههداعً المعه أو لؽههر مٌههان اما ههة الفعههل انههه
ٌن،ا ٌدل على الوجو أو االما ة .ولكن ههاا أمهر آخهر ال كهبلم ٌهه ،هان الكهبلم هً
ههر صههدور االمههر معههد ال ظههر أو توهمههه مجههردا عههن كههل لرٌنههة أخههرى ؼٌههر هههال

المرٌنة .] .؟
جـــواب

هل ٌدل األمر على الوجو أو ال ؟

 :المد من مٌان المسألة ممثال ثم اإلجامة عنه ،ومثاله

صه ٌْ ُد ْال مم ِ ّهر ممها د ُْمهت ُ ْم
اا تمدم منع أو خطر كمها هً لولهه تعهالى [م ُ ِ ّهر مم م
علمه ٌْ ُك ْم م
()ٗٙ
صه م
طادُواْ] أنهه أمهر
ُ ُرما ً]  .ثم ورد أمر كما هً لولهه تعهالى [ مو ِ ماا م لم ْلهت ُ ْم ما ْ
معد المنع عن الصٌد ال اإل هرام ،ههل ٌهدل ههاا األمهر علهى الوجهو أو ال ؟
ألوال ً المسألة( ،)ٗ:اختار المصنؾ ( )أن األمر ال ٌدل على الوجهو مهل
( )ٗٙالما،د .1ٙ
( ً )ٗ:المسألة ألوال
ٔ -اإلما ة وهو مختار المشهور.
ٕ -الوجو وهو مختار مع العامة والمعتزلة – .اإل كام لآلمدي .- ٕ ٔ:4
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مط ،والوجه ً الهن مها تمهدم سهامما أن منشهأ داللهة األمهر
ٌدل على الترخٌ
على الوجو هو م كم العمل ما لم ٌرخ المولى مهالترن ,و هً ممامنها نمهول
أن هنههان ترخٌصها ً مههالترن ههبل ٌكههون األمههر ظههاهرا ً ههً الوجههو  ,والتههرخٌ
مستفاد من وجود لرٌنة صار ة عهن الداللهة علهى الوجهو  ,وههً ولهوا األمهر
معههد الخطهههر أو توهمهههه ،لـــهههـاا ٌكهههون األمهههر الهههوارد عمٌههه الخطهههر داالً علهههى
مط .نـعم لو كان هنان لرٌنة خاصة دل على ر ع الخطر أي دل
الترخٌ
على وجو األمر أو ما ته ن ن والمرٌنة ,ومفرو المسألة هو ورود األمر
عمٌ ال طر مجردا ً عن المرٌنة سوى لرٌنة الترخٌ  ,وهً ولوا األمر معهد
الخطر أو توهمه.

ٖ -التـعبـدي والتـوصـلـً
تم ٌـد
.38ســـؤال ً :طهبلق صهٌؽة األمهر ههل ٌمتضهً التوصهٌلً أو التعمهدي ؟
ٌه خبلؾ ،لدم المصنؾ ( )أمورا ً لمعر ة المختار ،من ههال األمهور تعرٌهؾ
الواجه التوصههلً والتعمههدي ,ومٌههان منشههأ الخههبلؾ وت رٌههرل ٌهمهها ,لههال [ ٖ-
التعمدي والتوصلً تمهٌد كل متفمه ٌعرؾ ان ً الشهرٌعة الممدسهة واجمها ال تصهح
وال تسمط أوامرها اال ماتٌانها لرمٌة لى وجه هللا تعالى .وكونها لرمٌة انما ههو مذتٌانهها
ممصد امتثال أوامرها أو مؽٌرل من وجول لصهد المرمهة لهى هللا تعهالى ،علهى مها سهتأتً
االشههار لٌههها .وتسههمى هههال الواجمهها (العمادٌهها ) أو (التعمههدٌا ) كالصههبل والصههوم
ون وها .وهنان واجما أخرى تسمى (التوصلٌا ) وهً التً تسهمط أوامرهها ممجهرد
وجودههها وان لههم ٌمصههد مههها المرمههة ،كانمههاا الؽرٌههك وأداء الههدٌن ود ههن المٌ ه وتطهٌههر
الثو والمدن للصبل  ،ون و الن .وللتعمدي والتوصلً تعرٌؾ آخر كان مشهورا عنهد
المدماء .وهو أن التوصلً (ماكان الداعً لبلمر مه معلوما) و ً لماله التعمهدي وههو
(ما لهم ٌعلهم الؽهر منهه) .وانمها سهمً تعمهدٌا الن الؽهر الهداعً للمهأمور لهٌس اال
التعمههد مههأمر المههولى مههط .ولكههن التعرٌههؾ ؼٌههر صه ٌح اال اا أرٌههد مههه اصههطبلح ثههان
للتعمدي والتوصلًٌ ،هراد مالتعمهد التسهلٌم ع تعهالى ٌمها أمهر مهه وان كهان المهأمور مهه
توصلٌا مالمعنى االول ،كما ٌمولون مثبل (نعمل هاا تعمهدا) وٌمولهون (نعمهل ههاا مهن
ما التعمد) أي نعمل هاا من ما التسهلٌم المهر هللا وان لهم نعلهم المصهل ة ٌهه .وعلهى
ما تمدم من مٌان معنى التوصهلً والتعمهدي  -المصهطلح االول  -هان علهم هال واجه
مأنههه تعمههدي أو توصههلً ههبل اشههكال ،وان شههن ههً الههن هههل االصههل كونههه تعمههدٌا أو
توصلٌا ؟ ٌه خبلؾ مٌن االصولٌٌن .وٌنمؽً لتوضٌح الن ومٌان المختار تمهدٌم أمهور
ٖ -التفصٌـل مٌن الرجوا لى ما كان علٌه سامما ً لمهل المنهع مطلمها ً وههو مختهار المتمهدمٌن كالشهٌخ
ً العد والسٌد المرتضى ً الارٌعة – .العد ٔ ٖ ٔ4الارٌعة لى أصول الشرٌعة ٔ ٖ.- :
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(ٔ) منشأ الخهبلؾ وت رٌهرل ان منشهأ الخهبلؾ هنها ههو الخهبلؾ هً امكهان اخها لصهد
المرمة ً متعلهك االمهر  -كالصهبل مهثبل  -لٌهدا لهه علهى ن هو الجهزء أو الشهرط ،علهى
وجه ٌكون المأمور مه المتعلك لآلمر هو الصبل المأتً مهها ممصهد المرمهة ،مههاا المٌهد،
كمٌد الطهار ٌها ا ٌكون المأمور مه الصبل عن طههار المجهرد عهن ههاا المٌهد مهن
ٌ ه هههً هههً .مههن لههال مامكههان أخهها هههاا المٌههد  -وهههو لصههد المرمههة  -كههان ممتضههى
االصل عندل التوصلٌة ،اال اا دل دلٌهل خها علهى التعمدٌهة ،كسها،ر المٌهود االخهرى،
لما عر ان اطبلق كبلم المولى جة ٌج االخا مه مها لهم ٌثمه التمٌٌهد ،عنهد الشهن
ً اعتمار لٌد ٌمكن أخال ً المأمور مه المرجع (اصالة االطبلق) لنفهً اعتمهار الهن
المٌد .ومن لال ماست الة أخا لٌد لصد المرمة لٌس له التمسن مهاالطبلق ،الن االطهبلق
لٌس اال عمار عن عدم التمٌٌد ٌما من شأنه التمٌٌد ،الن التمامهل مٌنهمها مهن مها تمامهل
العههدم والملكههة (الملكههة هههً التمٌٌههد ،وعههدمها االطههبلق) .و اا اسههت ال الملكههة اسههت ال
عههدمها ممهها هههو عههدم ملكههة ،ال ممهها هههو عههدم مطلههك .وهههاا واضههح النههه اا كههان التمٌٌههد
مست ٌبل عدم التمٌٌد ً لسان الدلٌل ال ٌستكشؾ منه اراد االطهبلق ،هان عهدم التمٌٌهد
ٌجوز أن ٌكون الست الة التمٌٌد وٌجوز أن ٌكون لعدم اراد التمٌٌد ،وال طرٌهك الثمها
الثانً ممجرد عدم اكر المٌد و دل .ومعد هاا نمول اا شككنا ً اعتمار شم ً مهراد
المولى وما تعلك مه ؼرضه والعا ،ولم ٌمكن له مٌانه .بل م الة ٌرجع الن لهى الشهن
ً سموط االمهر اا خهبل المهأتً مهه مهن الهن المٌهد اال شهكون .وعنهد الشهن هً سهموط
االمر  -أي ً امتثاله  ٌ -كم العمل ملزوم االتٌان مه مهع المٌهد المشهكون كٌمها ٌ صهل
له العلم مفراغ امته من التكلٌؾ ،النه اا اشتؽل الامة مواج ٌمٌنا بل مهد مهن ا هراز
الفههراغ منههه ههً كههم العمههل .وهههاا معنههى مهها اشههتهر ههً لسههان االصههولٌٌن مههن لههولهم
(االشتؽال الٌمٌنً ٌستدعً الفراغ الٌمٌنً) .وهاا مها ٌسهمى عنهدهم مأصهل االشهتؽال أو
أصالة اال تٌاط ] وضح هاٌن األمرٌن ؟

جــــــواب  :األمهههر الثالههه مهههن األمهههور المتعلمهههة مصهههٌؽة األمهههر التعمهههدي
والتوصلً ,وٌمع الكبلم ً أن التعمدٌة والتوصلٌة هل هما من صفا الوجهو
أو مههن صههفا الواجه ؟ وهههل ٌكههون مههورد الم ه طههبلق الصهٌؽة أو طههبلق
الماد ؟ ولمل اإلجامة على هاا التسابل مٌن المصنؾ ( )تمهٌدا ً وأمورا ً أرمعة
ونتٌجة ,هنا جها ثبلثة
الجهة األولى تمهٌـد و ٌه تعرٌؾ الواج التعمدي والتوصلً.
الجهة الثانٌة أمور أرمعة و ٌه ٔ -منشأ الخبلؾ وت رٌرل -ٕ .م ل الخهبلؾ
مههن وجههول لصههد المرمههة -ٖ .اإلطههبلق والتمٌٌههد ههً التمسههٌما األولٌههة -ٗ .عههدم
مكان اإلطبلق والتمٌٌد ً التمسٌما الثانوٌة للواج .
الجهة الثالثة النتٌجة األصل ً الواجما هو التوصلٌة.
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وتفصٌل الكبلم ً هال الجها الثبلثة ٌأتً تماعا ً
ال ة األولى :تم ٌـد :تعرٌف الوا ب التوصلً والتعبدي:
استعر

المصنؾ ( )تعرٌفٌن للتوصلً والتعمدي

()ٗ4

األول :تعرٌف المتأخرٌ :
ٔ -الواج التوصلـً هو الواج الاي لم ٌمصهد مهه لصهد المرمهة و نمها ٌسهمط
أمرل ممجرد وجودل ،كالمعامبل من مٌع و جار .
ٕ -الواج التعمهـدي ههو الواجه الهاي لصهد مهه لصهد المرمهة ،كالعمهادا مهن
صبل وصوم و ب ،والممصود من لصد المرمة هو تٌهان الواجمها ممصهد
االمتثال أي امتثال األمر ً المأمور مه.
الث تً :تعرٌف القدم ء:
ٔ -الواج التوصلـً ما كان الداعً لؤلمر مه معلوماً.
ٕ -الواج التعمهـدي مها كهان الهداعً لؤلمهر مهه ؼٌهر معلهوم .ههاا التعرٌهؾ ال
ٌصح ال منهاءا علهى تفسهٌر التعمهدي مالتسهلٌم ألمهر هللا سهم انه أي االمتثهال لهه,
وان لم نكن نعلم المصل ة مه ،مهاا التوجٌه لد ٌصح تعرٌؾ المهدماء ,ضهرور
أن الما،ز مٌنهما ؼٌر ص ٌح ,وهو معلومٌهة الهداعً ,وكٌهؾ كهان هان علهم مهن
واج انه توصلً أو تعمدي ن ن والدلٌل لكن اا شككنا وا تملنا انه تعمدي أو
توصلً ،مااا تمتضً طبلق صٌؽة األمر هل التعمدٌة أو التوصلٌة ؟
ال ة الث تٌة :أمور أربعة:
األمـر األول :مت أ الخالف وتحرٌره
تمهدم لهدٌنا هً تعرٌهؾ التوصهلً او التعمهدي ن المها،ز مٌنهمها ههو اخها لصههد
المرمة ً متعلك أمرهما ،هأ ن جهاز أخها لصهد المرمهة الواجه تعمهدي ,وان لهم
ٌجههز هههو توصههلً .كههالن هنهها منشههأ الخههبلؾ ممنههً علههى اخهها لصههد المرمههة ههً
متعلك األمر لٌدا ً لمتعلك األمر على ن و الجزء أو الشرط ،هنا لوالن
(ٌ )ٗ4راجع وا،د األصول ٔ  ٖٔ:نهاٌة األ كار ٔ  ٖٔ4الم اضرا ٔ ٕ٘4مما
ٕ ٖ.ٙ

الدلٌل اللفظً
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(القول األول) ٌمكن اخا لصد المرمة ً متعلك األمهر والهن ألصهالة اإلطهبلق
ننفً الشن ً اعتمار لصد المرمة ،األصل ً الواجما ههو التوصهلٌة ،وههاا
الرأي منسو لى ما لمل زمان الشٌخ األنصاري ( ,)ولد التزم مه المصهنؾ
( )هنا كما سٌأتً.
(القثثول الث ث تً) ال ٌمكههن اخهها لصههد المرمههة ههً متعلههك األمههر والههن ألصههالة
اال تٌههاط وهههً تمتضههً التعمدٌههة ألن الشههن ههً دخههول ممتضههال ٌج ه ت صههٌله
ت صٌبل للفراغ الٌمٌنً ،وال نستطٌع هنا التمسن مأصالة اإلطهبلق ,ألنهه خهبلؾ
الؽههر  ,ألن اإلطههبلق معنههال عههدم التمٌٌههد ٌمهها مههن شههأنه التمٌٌههد أي أن التمامههل
مٌنهما تمامل الملكة والعدم  -خبل ا لتمامل الضدٌن مختار الم مهك الخهو,)( ً،
ولتمامل النمٌضٌن مختار الشهٌد الصدر ( - )ان اإلطبلق ٌست ٌل ٌه التمٌٌهد
الخههها ومهههن لهههال ماسهههت الة اخههها لصهههدا المرمهههة ٌعنهههً عهههدم مكانهههه للتمسهههن
ماإلطبلق .وهاا هو مختار الشٌخ األنصاري ( )ومن تمعه(.)ٗ1

(ب) محل الخالف م و وه قصد القربة
.39ســـؤال :لمصد المرمة وجول كثٌر  ,لال [ ( ) م ل الخبلؾ مهن وجهو
لصد المرمة ان م ل الخبلؾ ً الممام هو امكان اخا لصد امتثهال االمهر هً المهأمور
مه .وأما ؼٌر لصد االمتثال من وجول لصد المرمة ،كمصد م مومٌهة الفعهل المهأمور مهه
الااتٌههة ماعتمههار أن كههل مههأمور مههه ال مههد أن ٌكههون م مومهها لآلمههر ومرؼومهها ٌههه عنههدل،
وكمصد التمر لى هللا تعالى م ضا مالفعل ال من جههة لصهد امتثهال أمهرل مهل رجهاءا
لرضال ،ون و الن من وجول لصد المرمة ان كل هال الوجول ال مانع لطعا من اخهاها
لٌدا للمأمور مه ،وال ٌلزم الم ال الاي اكرول ً أخها لصهد االمتثهال علهى مها سهٌأتً.
ولكهن الشههأن ههً ان ههال الوجههول هههل هههً مهأخوا ههً المههأمور مهه عههبل علههى ن ههو ال
تكون العماد عماد اال مها ؟ ال ك انه لم ٌبخا شم منها ً المهأمور مهه .والهدلٌل علهى
الن ما نجدل من االتفاق على ص ة العماد  -كالصبل مثبل  -اا أتى مها مداعً أمرهها
مع عدم لصد الوجول االخرى .ولو كان ؼٌر لصهد االمتثهال مهن وجهول المرمهة مهأخواا
العماد ولما سمط أمرها ممجرد االتٌهان مهداعً أمرهها مهدون
ً المأمور مه لما ص
( )ٗ1ووا مههه األعههبلم الثبلثههة األصههفهانً والعرالههً والنههاٌ،نً (لههدس سههرهم) – .مطههارح األنظههار
ٔ ٙنهاٌة الدراٌة ٔ ٖٕٗ ماٌع األ كار ٔ ٕٖٕ أجود التمرٌرا ٔ .- ٔٔٙ
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لصد الن الوجه .الخبلؾ  -اان  -من صر ً امكان أخها لصهد االمتثهال واسهت الته.
(ج) االطههبلق والتمٌٌههد ههً التمسههٌما االولٌههة للواجهه ان كههل واجهه ههً نفسههه لههه
تمسٌما ماعتمار الخصوصٌا التً ٌمكن أن تل مه ً الخارج ،مثبل  -الصبل تنمسهم
ً ااتها مع لطع النظر عن تعلك االمر مها لى ٔ  -اا سهور  ،و الهدتها - ٕ .اا
تسلٌم ،و الدته - ٖ .صبل عن طهار  ،و الدتها - ٗ .صبل مسهتممل مهها المملهة ،وؼٌهر
مستممل مها - ٘ .صبل مع الساتر ومدونهه .وهكهاا ٌمكهن تمسهٌمها لهى مها شهاء هللا مهن
االلسههام ممبل ظههة اجزا،ههها وشههروطها ومبل ظههة كههل مهها ٌمكههن ههر اعتمههارل ٌههها
وعدمه .وتسمى مثل هال التمسٌما " التمسٌما االولٌة " ،النها تمسٌما تل مهها هً
ااتها مع لطع النظر عهن هر تعلهك شهم مهها ،وتماملهها " التمسهٌما الثانوٌهة " التهً
تل مههها معههد ههر تعلههك شههم مههها كههاالمر مههثبل وسههٌأتً اكرههها .ههذاا نظرنهها لههى هههال
التمسٌما االولٌة للواج ال كم مالوجو مالمٌاس لهى كهل خصوصهٌة منهها ال ٌخلهو
ً الوالع من أ د ا تمهاال ثبلثهة أن ٌكهون ممٌهدا موجودهها ،وٌسهمى م (شهرط شهم)
مثههل شههرط الطهههار والسههاتر واالسههتممال والسههور والركههوا والسههجود وؼٌرههها مههن
اجزاء وشرا،ط مالنسهمة لهى الصهبل  .أن ٌكهون ممٌهدا معهدمها ،وٌسهمى م " شهرط ال "،
مثل شرط الصبل معدم الكبلم والمهمهة وال هدٌ  ،لهى ؼٌهر الهن مهن لواطهع الصهبل .
أن ٌكون مطلما مالنسمة الٌهما أي ؼٌر ممٌد موجودهها وال معهدمها وٌسهمى (ال مشهرط)،
مثل عدم اشتراط الصبل مالمنو  ،ان وجومها ؼٌر ممٌد موجهودل وال معدمهه .ههاا هً
مر لة الوالع والثمو  ،وأما ً مر لهة االثمها والداللهة ،هان الهدلٌل الهاي ٌهدل علهى
وجو شم ان دل على اعتمار لٌد ٌه أو على اعتمار عدمه اان ،وان لهم ٌكهن الهدلٌل
متضمنا لمٌان التمٌٌد مما هو م تمل التمٌٌهد ال وجهودا وال عهدما ،هان المرجهع هً الهن
هو اصالة االطبلق ،اا تو ر الممدما المص ة للتمسن مأصالة االطبلق علهى مها
سٌأتً هً مامهه  -وههو مها المطلهك والممٌهد  ،-وماصهالة االطهبلق مستكشهؾ أن اراد
المتكلم ا مر متعلمة مالمطلك والعا ،أي أن الواج لم ٌبخا مالنسمة لهى المٌهد اال علهى
ن ههو البلمشههرط( .د) عههدم امكههان االطههبلق والتمٌٌههد ههً التمسههٌما الثانوٌههة للواجهه
والخبلصههة انههه ال مههانع مههن التمسههن مههاالطبلق لر ههع ا تمههال التمٌٌههد ههً التمسههٌما
االولٌة .ثم ان كل واج  -معد ثمو الوجو وتعلٌك االمر مهه والعها ٌ -نمسهم لهى مها
ٌ بتى مه ً الخارج مهداعً امهرل ،ومها ٌهبتى مهه ال مهداعً أمهرل .ثهم ٌنمسهم أٌضها لهى
معلههوم الواج ه ومجهولههه .وهههال التمسههٌما تسههمى " التمسههٌما الثانوٌههة " النههها مههن
لوا ك ال كم ومعد ر ثمو الوجو والعها ،ا لمهل ت مهك ال كهم ال معنهى لفهر
هً ههال ال الهة ال أمهر مهها تهى
اتٌان الصبل  -مثبل  -مداعً أمرهها ،الن المفهرو
ٌمكههن ههر لصههدل .وكههاا ال ههال مالنسههمة لههى العلههم والجهههل مههال كم .و ههً مثههل هههال
التمسٌما ٌست ٌل التمٌٌد أي تمٌٌد المأمور مهه ،الن لصهد امتثهال االمهر  -مهثبل  -هرا
وجود االمر ،كٌؾ ٌعمل ان ٌكون االمر ممٌدا مهه والزمهه ان ٌكهون االمهر هرا لصهد
االمههر ،ولههد كههان لصههد االمههر ههرا وجههود االمههرٌ ،لههزم ان ٌكههون المتمههدم متههأخرا
والمتأخر متمدما .وهاا خلؾ أو دور .و اا است ال التمٌٌد اسهت ال االطهبلق أٌضها ،لمها
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للنا سامما ان االطبلق من لمٌل عدم الملكة مالمٌاس لى التمٌٌد بل ٌفر اال هً مهورد
لامههل للتمٌٌههد ومههع عههدم امكههان التمٌٌههد ال ٌستكشههؾ مههن عههدم التمٌٌههد اراد االطههبلق.
(النتٌجة) و اا عر نا هال الممدما ٌ سن منا ان نرجع لهى صهل الموضهوا ،نمهول
لد اختلؾ االصولٌون ً ان االصل ً الواج  -اا شن ً كونهه تعمهدٌا أو توصهلٌا
 هههل أنههه تعمههدي أو توصههلً ؟ اهه جماعههة لههى ان االصههل ههً الواجمهها أن تكههونعمادٌة اال ان ٌموم دلٌل خا على عدم دخل لصد المرمة ً المهأمور مهه ،النهه ال مهد
من االتٌان مهه ت صهٌبل للفهراغ الٌمٌنهً مهع عهدم الهدلٌل علهى االكتفهاء مدونهه وال ٌمكهن
التمسن ماالطبلق لنفٌه س الفر  .ولهد تمهدم الهن هً االمهر االول .تكهون اصهالة
اال تٌه اط ههً المرجههع هنهها وههً تمتضههً العمادٌههة .واهه جماعهة لههى أن االصههل ههً
الواجمها أن تكهون توصهلٌة ،ال الجهل التمسههن مأصهالة االطهبلق هً نفهس االمههر ،وال
الجل أصالة المراء مهن اعتمهار لٌهد المرمهة ،مهل نتمسهن لهالن مهاطبلق الممهام .توضهٌح
الن انه الرٌ ً أن المأمور مه اطبللا وتمٌٌدا ٌتمع الؽر سهعة وضهٌما ،هان كهان
بل مد من مٌانه وأخال هً المهأمور مهه لٌهدا ،واال هبل .ؼٌهر ان
المٌد دخٌبل ً الؽر
الن ٌما ٌمكن أخال من المٌود ً المهأمور مهه  -كمها هً التمسهٌما االولٌهة .أمها مهاال
ٌمكن أخال ً المأمور مه لٌد ا  -كالاي ن ن ٌه وههو لٌهد لصهد االمتثهال  -هبل ٌصهح
من ا مر ان ٌتؽا ل عنه ٌ ال ٌمكن أخهال لٌهدا هً الكهبلم الوا هد المتضهمن لآلمهر،
مل ال منا له من اتماا طرٌمهة أخهرى ممكنهة السهتٌفاء ؼرضهه ،ولهو مانشهاء أمهرٌن
أ دهما ٌتعلك ماا الفعل مجردا عن المٌد ،والثانً ٌتعلهك مالمٌهد .مهثبل  -لهو هر ان
ؼر المولى لا،م مالصبل المأتى مها مداعً أمرها انه اا لم ٌمكن تمٌٌد المهأمور مهه
مالن ً نفس االمر المتعلك مها لما عر من امتناا التمٌٌهد هً التمسهٌما الثانوٌهة..
بل مد له (أي ا مر) لت صٌل ؼرضه أن ٌسلن طرٌمة أخرى كأن ٌهأمر أوال مالصهبل
ثم ٌأمر ثانٌا مذتٌانها مداعً أمرها االول ،ممٌنها الهن مصهرٌح العمهار  .وههاان االمهران
ٌكونان ً كم أمهر وا هد ثموتها وسهموطا ،النهمها ناشه،ان مهن ؼهر وا هد ،والثهانً
ٌكههون مٌانهها لههبلول ،مههع عههدم امتثههال االمههر الثههانً ال ٌسههمط االمههر االول مامتثالههه مههط
والن مأن ٌأتً مالصبل مجرد عهن لصهد أمرههاٌ ،كهون االمهر الثهانً مانضهمامه لهى
االول مشتركا مع التمٌٌد ً النتٌجة وان لم ٌسم تمٌٌدا اصطبل ا .اا عر الهن ،هذاا
أمر المولى مشم  -وكهان هً ممهام المٌهان  -واكتفهى مههاا االمهر ،ولهم ٌل مهه ممها ٌكهون
مٌانا له لم ٌأمر ثانٌا ممصد االمتثال ،انه ٌستكشهؾ منهه عهدم دخهل لصهد االمتثهال هً
الؽههر  ،واال لمٌنههه مههأمر ثههان .وهههاا مهها سههمٌنال مههاطبلق الممههام .وعلٌههه ،االصههل ههً
الواجما كونها توصلٌة تى ٌثم مالدلٌل انها تعمدٌة ] .هل ٌمكن أخا لصد المرمة

ً متعلك األمر ,وما عبللة الن مالتمسٌما األولٌة للواج من ٌ اإلطهبلق
والتمٌٌد ؟ مٌن الن ماختصار وصوال للنتٌجة النهاٌ،ة ً المسألة ؟

جـــواب :

هاا تتمٌم الم

ً الجها الثبلثة ,و ٌه
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ٌ أن م ل الخبلؾ من وجول لصهد المرمهة من صهر هً لصهد االمتثهال,
وأما ؼٌرل من الدواعً المرمٌة الكثٌر كمصد الم مومٌة ولصهد التمهر ورجهاء
المطلومٌة وؼٌرها بل ٌمكن أخاها ً متعلك األمر ,ذن ههال الوجهول ال شهكال
ً أخاها لٌدا ً للمأمور مه ,وال ٌلزم منها م اور الدور – كما سهٌأتً – الهوارد
على أخا لصد المرمة ً متعاق األمر .لكن اإلشكال ٌسري ً أخا هال الوجول
من ٌ اعتمار كونها مبلكا ً لعمادٌهة الواجه  ،أي ال تصهح عمادٌهة الواجه ال
مهاٌ ,عتمرها الشارا مص ةً للعماد  ,والدلٌل علهى عهدم أخها لصهد الم مومٌهة
هههو صهه ة العمههاد مههن دون اكههر الوجههول األخههرى مههن وجههول لصههد المرمههة،
كالصبل مثبل ذنها تصح اا أتى مها ممصد االمتثال ,وان لم تمصد سا،ر الوجول
من لصد المرمة .ذاا رضنا أن المأخوا ً الصبل هو لصدها ,هبلزم الهن أن
المصهلً اا أتههى مههها ممصههد أمرههها ال ممصههد م مومٌتههها لههم تصههح ,ألنههه لههم ٌههأ ِ
مالصههبل مههها ,وهههاا الههبلزم ماطههل لصه ة الصههبل مههن دون أخهها سهها،ر الههدواعً
المرمٌة – كما تمدم .-
األمر الث ل  :اإلقالت والتقٌٌد يً التقاٌم ت األولٌة للوا ب:
ً هاا األمر والاي ٌلٌه ٌرٌد المصنؾ ( )أن ٌمهٌن ٌهمها تمامها للممدمهة
أن (لصد المرمة) كمٌد  -معد أن تمدم انه منشأ الخهبلؾ وانهه من صهر  -انهه مهن
المٌههود الثانوٌههة للواج ه ٌسههت ٌل ٌههه اإلطههبلق والتمٌٌههد ،وهههاا ٌ تههاج لههى أن
نعرؾ أن للواج نوعٌن من التمسٌما
(التوع األول) التقاٌم ت األولٌـة :وهً التمسٌما التً تل ك الواج ً نفسه
مع لطع النظر عن تعلك الوجو مه ،كالصهبل تنمسهم لهى اا سهور و الهدتها
واا تسلٌم و الدته مع لطع النظر عن تعلك األمر مها.
(التوع الث تً) التقاٌم ت الث توٌثـة :وههً التمسهٌما التهً تل هك الواجه معهد
تعلك الوجو مه ،كالصبل تنمسم لى ما ٌبتى مها ً الخارج مداعً أمرها وما
ٌبتى مها ال مداعً أمرها .ثم أن للتمسٌما األولٌة مر لتٌن
(األولثثى) مرحلثثة الثبثثـوت وهههً مر لههة الوالههع ههال كم مههالوجو ال ٌخلههو مههن
ثبلثههة ههاال  -سههوؾ ٌههأتً الم ه عنههها تفصههٌبلً ههً م ه المطلههك والممٌههد
(اعتمارا الماهٌة)  -وا دا ً منها ٌبخا منه الواج
ٔ -أن ٌكهههون ال كهههم مهههالوجو ممٌهههدا ً موجهههود الماهٌهههة ،مثهههل الصهههبل مشهههرط
الطهار  ،وٌسمى مـ(الم هٌة ب رق ًء).
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ٕ -أن ٌكههون ال كههم مههالوجو ممٌههدا ً معههدم الماهٌههة ،مثههل شههرط الصههبل معههدم
المهمهة ،وٌسمى مـ(الم هٌة ب رق ال).
ٖ -أن ٌكون ال كم مالوجو مطلما ً أي ؼٌهر ممٌهد مهالوجود والعهدم ،مثهل عهدم
اشههتراط الصههبل مههالمنو ههأن وجههو الصههبل ؼٌههر ممٌههد وجههودا ً وعههدما ً
مهالمنو وتسههمى مههـ(الم هٌثثة ال ب ثثرق القاثثمً) .وهههاا هههو مهها ٌبخهها منههه
الواج – كما سٌأتً-
(الث تٌة) مرحلة اإلثبـ ت وهً مر لة الكشؾ والداللة ،أن دل الدلٌل على
التمٌٌد ٌبخا مه وان لم ٌدل ,ذن المرجع هنها ههو أصهالة اإلطهبلق لنفهً كهل لٌهد
نشن متمٌٌد الواج مه .ان المولى لد ال ظ الواج ههاا علهى ن هو (البلمشهرط
المسمً) مالنسمة لً تلن المٌود المشكوكةٌ ,كون المرجح أصالة اإلطهبلق .ههاا
مالنسمة لى التمسٌما األولٌة مد تمٌن أنها لاملة لئلطبلق والتمٌٌد ثموتها ً و ثماتهاً.
أمها التمسههٌما الثانوٌههة ههبل ٌمكههن ٌهها اإلطههبلق والتمٌٌههد للههزوم م ههاور الههدور,
وهاا ما سوؾ ٌمٌنه المصنؾ ( ً )األمر الثال .
األمر الرابي :عدم إمر تٌة اإلقالت والتقٌٌد يً التقاٌم ت الث توٌة للوا ب:
و ٌه ٌست ٌل اإلطبلق والتمٌٌد مخبلؾ التمسٌما األولٌة والن للهزوم م هاوري
الدور والخلؾ ,ومٌانه
ٔ -أن األمر متولؾ على لصد األمر.
ٕ -لصد األمر متولهؾ علهى وجهود األمهر .ههاا دور واضهح و نكهار أ هدهما
ٌعنً خلؾ الفر .
لههاا ههبل ٌمكههن أن نمٌههد الصههبل وال ٌمكننهها أان التمسههن مذطبللههها ألنههه مههن
المعلوم أاا است ال التمٌٌد ً هال التمسهٌما اسهت ال اإلطهبلق ٌهها أٌضهاً ,ألن
التمامههل مههٌن اإلطههبلق والتمٌٌههد منهها ًء علههى المختههار مههن مهها الملكههة والعههدم ,ههذاا
است ال التمٌٌد است ال اإلطبلق.
ال ة الث لثة :التتٌ ة
للنا أن هنان لولٌن ً المسألة أي هل أن طبلق صٌؽة األمهر ٌمتضهً عنهد
الشن التوصلٌة أو التعمدٌة ؟
(القثثول األول) األصههل ههً الواجمهها التعمدٌههـة وهههو التمسههن مأصههالة اال تٌههاط
مناءا ً على ما تمدم هً األمهر األول ،وههاا مختهار الشهٌخ االنصهاري ( )ومهن
تمعه.
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(القول الث تً) األصل ً الواجمها التوصلٌهـة ولهد اختلفهوا هً األصهل الهدال
علٌه ،مع تمسن مأصالة اإلطبلق كالم مك األصفهانً ( ,)ومع تمسهن
مأصالة المهراء كهالم مك الخهو ،)( ً،أمها المصهنؾ ( )مهد تمسهن مأصهالة
اإلطبلق الممامً(ٓ٘) والن ممٌان ممدمتٌن
ٔ .ن الؽههر مههن األمههر هههو ٌجههاد الههداعً ههً نفههس المكلههؾ ،ههذاا أتههى مههه
المكلؾ صل الؽر ل كم العمل ملزوم االنمعا ن و الؽر ما لم ٌوجد
ترخٌ  ،المولى اا كان ً ممام المٌان واكتفى مهاألمر مؽٌهر لصهد المرمهة
استكشفنا عدم دخالة لصد المرمة ً الؽر .
ٕ .هاا مضا ا لى أن لصد المرمة ال ٌمكن أخهال لٌهدا هً المهأمور مهه ألنهه مهن
التمسٌما الثانوٌة  -كمها تمهدم هً األمهر الثاله  -بلمهد لآلمهر والمهولى أن
ٌتمع طرٌمة أخرى ٌمكنه من خبللها أن ٌمٌن أن ؼرضه متعلك ممصد المرمة
وهال الطرٌمة تعتمد على نشاء أمرٌن
(األول) متعلك ماا الفعل مجردا عن المٌد وهو األمر مالصبل .
(الثههانً) متعلههك مالمٌههد وهههو اإلتٌههان مالصههبل مههداعً أمرههها .ههالمولى ههً ممههام
المٌان اا أمر مشًء واكتفى مه من دون أن ٌمٌن رادته لمصد االمتثال ,سكو
المولى وهو ً ممام المٌان داالً على عدم رادتهه لصهد المرمهة ،وههاا مها ٌسهمى
مهههاإلطبلق الممهههامً الهههاي ههههو اضهههعؾ مراتههه الظههههور لكنهههه جهههة هههً ممهههام
االستدالل.

(ٓ٘) اإلطبلق على ن وٌن
ٔ -اإلقالت اللفظً عمار عن التمسن مذطبلق اللفظ لنفهً المٌهد المشهكون ,وههً المٌهود األولٌهة أي
العارضة للشًء مما هو ً نفسهه ,كمها هً لهول المهولى أعتهك رلمهةً ,وشهككنا هً كهون مهرادل
الرلمة المبمنة أو الكا ر  ,اإلٌمان والكفر من المٌود األولٌة ,نتمسن ماإلطبلق اللفظً لنفً هال
المٌود.
ٕ -اإلقالت المق مً عمار عن التمسن مذطبلق الممام ,وهو كون المولى ً ممهام مٌهان تمهام مها لهه
دخل ً ؼرضه ,ذاا لم ٌستطع مٌانه مطرٌمة ,بلمد له سلون طرٌمة أخرى ,ذاا لم ٌمهٌن أمكننها
التمسن مذطبلق الممام لنفً المٌود الثانوٌة أي العارضة للطل معد تعلك األمر مه ,كما اا شككنا
ً أخا لصد المرمة ً متعلك األمر ,نتمسن ماإلطبلق الممامً لنفً لصد المرمة ,ماعتمار كهون
المولى ً ممام المٌان ولم ٌمٌن أخا لصد المرمة – .اشٌة المفٌد ٔ ٔ.- ٔ4
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ٗ -الوا ب العٌتـً وإقثـالت الصٌغثـة -٘ .الوا ثب التعٌٌتثً وإقثالت
الصٌغة .ٙ .الوا ب التفاً وإقالت الصٌغة

.41ســـؤال:

ً تشخٌ

الظهور ذن طبلق صٌؽة األمر تمتضً العٌنٌهة,

لال [ ٗ -الواج العٌنً واطبلق الصٌؽة الواج العٌنً (ما ٌتعلهك مكهل مكلهؾ وال
ٌسهههمط مفعهههل الؽٌهههر) كالصهههبل الٌومٌهههة والصهههوم .وٌماملهههه الواجههه الكفههها ،ً،وههههو
(المطلههو ٌههه وجههود الفعههل مههن أي مكلههؾ كههان) ٌسههمط مفعههل مع ه المكلفههٌن عههن
المالً ،كالصبل عهن المٌه وتؽسهٌله ود نهه .وسهٌأتً هً تمسهٌما الواجه اكرهمها.
و ٌما ٌتعلك ً مسألة تشخٌ الظهور نمول ان دل الدلٌل على أن الواج عٌنهً أو
كفا ً،اان ،وان لهم ٌهدل هان اطهبلق صهٌؽة ا عهل تمتضهً أن ٌكهون عٌنٌها سهواء أتهى
مالن العمل شخ آخر أم لم ٌأ مه ،ان العمل ٌ كم ملزوم امتثهال االمهر مها لهم ٌعلهم
سموطه مفعل الؽٌر .الم تاج لى مزٌد المٌان على أصل الصٌؽة هو الواج الكفها،ً،
ههذاا لههم ٌنصهه المههولى لرٌنههة علههى ارادتههه  -كمهها هههو المفههرو ٌ -علههم أن مههرادل
الوجو العٌنً - .الواج التعٌٌنهً واطهبلق الصهٌؽة الواجه التعٌٌنهً ههو (الواجه
مههبل واج ه آخههر ٌكههون عههدال لههه ومههدٌبل عنههه ههً عرضههه) كالصههبل الٌومٌههة .وٌماملههه
الواج التخٌٌهري كخصهال كفهار اال طهار العمهدي هً صهوم رمضهان ،المخٌهر مهٌن
اطعههام سههتٌن مسههكٌنا ،وصههوم شهههرٌن متتههامعٌن ،وعتههك رلمههة .وسههٌأتً ههً الخاتمههة
توضٌح الواج التعٌٌنً والتخٌٌري .ذاا علهم واجه انهه مهن أي المسهمٌن هاان ،واال
ممتضى اطبلق صٌؽة االمر وجو الهن الفعهل سهواء أتهى مفعهل آخهر أم لهم ٌهأ مهه،
الماعههد تمتضههً عههدم سههموطه مفعههل شههم آخههر ،الن التخٌٌههر م تههاج لههى مزٌههد مٌههان
مفمود - ٙ .الواج النفسهً واطهبلق الصهٌؽة الواجه النفسهً ههو (الواجه لنفسهه ال
الجل واج آخر) كالصبل الٌومٌة .وٌمامله الواج الؽٌري كالوضوء انه انمها ٌجه
ممدمة للصبل الواجمة ،ال لنفسه ا لهو لهم تجه الصهبل لمها وجه الوضهوء .هذاا شهن
ً واج انه نفسً أو ؼٌري ممتضى اطبلق تعلك االمر مه سواء وج شم آخهر أم
ال ،انه واج نفسً .االطبلق ٌمتضً النفسهٌة مها لهم تثمه الؽٌرٌهة ].مها ههو الوجهه

ً الن ؟
جـــواب  :األمر الرامهع مهن األمهور المتعلمهة مصهٌؽة األمهر الواجه العٌنهً
و طبلق الصٌؽة ٌ ,أن الواج ماعتمار تعلمهه مهالمكلفٌن ،مها أن ٌتعلهك مكهل
مكلؾ وال ٌسهمط مفعهل الؽٌهر ،ههاا الواجه عٌنهً كالصهبل والصهوم والخمهس
وؼٌرها من الواجما العٌنٌة  ،و ما أن ٌتعلك الواج مأي مكلؾ ٌسمط اا لام
مه مع المكلفٌن ،ههاا الواجه كفها ً،كالصهبل عهن المٌه  ,ذنهها تتعلهك مهأي
مكلؾ من و لو لام مها ا د سمط الوجو عن ا خهرٌن ,و ال اا لهم ٌمهم مهه ا هد
أثم الجمٌع.
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أما ما ٌتعلك ً طبلق صٌؽة األمر ,أن دل دلٌل على واج انه عٌنً أو
كفا ً،ن ن وداللهة الهدلٌل ،وأمها اا شهككنا هً داللتهه األصهل ٌمتضهً العٌنٌهة
ل كم العمل ملزوم االمتثال ما لم ٌعلم سموط الواج مفعل المكلفٌن ،أمها الوجه
الكفا ً،هو مما ٌ تاج لى مبنة زا،د ومٌان لى أصل الصهٌؽة .وهكهاا ال هال
ً الواج التعٌٌنً والتخٌٌري والواج النفسً والؽٌري ،أن األصل ٌمتضً
التعٌٌنٌة والنفسٌة ما لم ٌثم التخٌٌري والؽٌري ،منفس المٌان السامك تماماً.

 -7الـفـور والتراخـً
.41ســـؤال :لال [  - :الفهور والتراخهً اختلهؾ االصهولٌون هً داللهة صهٌؽة
االمر على الفور والتراخً على ألوال - ٔ .انها موضوعة للفور - ٕ .انها موضوعة
للتراخهههً - ٖ .انهههها موضهههوعة لهمههها علهههى ن هههو االشهههتران اللفظهههً - ٗ .انهههها ؼٌهههر
موض وعة ال للفور وال للتراخً وال لبلعم منهما ،مل ال داللهة لهها علهى أ هدهما موجهه
مهههن الوجهههول .وانمههها ٌسهههتفاد أ هههدهما مهههن المهههرا،ن الخارجٌهههة التهههً تختلهههؾ مهههاختبلؾ
المماما  .وال ك هو االخٌهر .والهدلٌل علٌهه مها عر ه مهن أن صهٌؽة ا عهل انمها تهدل
على النسمة الطلمٌة ،كما ان الماد لم توضع اال لنفس ال د ؼٌر المل وظهة معهه شهم
من خصوصٌاته الوجودٌة .وعلٌه ،بل داللة لها  -ال مهٌ،تها وال ممادتهها  -علهى الفهور
أو التراخً .مل ال مد من دال آخر على شم منهما ،ان تجرد عن الهدال ا خهر هان
الن ٌمتضً جواز االتٌان مالمأمور مهه علهى الفهور أو التراخهً .ههاا مهالنظر لهى نفهس
الصٌؽة ،اما مالنظر لى الدلٌل الخهارجً المنفصهل مهد لٌهل موجهود الهدلٌل علهى الفهور
ً جمٌع الواجمها علهى ن هو العمهوم اال مها دل علٌهه دلٌهل خها ٌهن علهى جهواز
التراخً ٌه مالخصو  .ولد اكروا لهالن آٌتهٌن (االولهى)  -لولهه تعهالى (وسهارعوا
لى مؽفر من رمكهم) .وتمرٌه االسهتدالل مهها أن المسهارعة لهى المؽفهر ال تكهون اال
مالمسارعة لى سممها ،وهو االتٌان مالمأمور مه ،الن المؽفر عل هللا تعالى هبل معنهى
لمسارعة العمد لٌها .وعلٌهه ٌكهون االسهراا لهى عهل المهأمور مهه واجمها لمها مهر مهن
ظهههور صههٌؽة ا عههل ههً الوجههو ( .الثانٌههة)  -لولههه تعههالى ( اسههتمموا الخٌههرا ) ههان
االستماق مهالخٌرا عمهار أخهرى عهن االتٌهان مهها هورا .و (الجهوا ) عهن االسهتدالل
مكلتهها ا ٌتههٌن ان الخٌههرا وسههم المؽفههر كمهها تصههدق علههى الواجمهها تصههدق علههى
المست ما أٌضا ،تكون المسارعة والمساممة شاملتٌن لما همها هً المسهت ما أٌضها.
ومن المدٌهً عدم وجهو المسهارعة ٌهها ،كٌهؾ وههً ٌجهوز تركهها رأسها .و اا كانتها
شاملتٌن للمست ما معمومهما كان الن لرٌنة على ان طل المسارعة لٌس علهى ن هو
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االلهههزام .هههبل تممهههى لهمههها داللهههة علهههى الفورٌهههة هههً عمهههوم الواجمههها  .مهههل لهههو سهههلمنا
ماختصاصهههما ههً الواجمهها لوج ه صههرؾ ظهههور صههٌؽة ا ع هل ٌههها ههً الوجههو
و ملها على االست ما  ،نظرا لى انا نعلهم عهدم وجهو الفورٌهة هً اكثهر الواجمها ،
ٌلزم تخصٌ االكثر ماخراج أكثر الواجما عن عمومها .والشن أن االتٌان مالكبلم
عاما مع تخصٌ االكثر واخراجه من العموم معد الن لمهٌح هً الم هاورا العر ٌهة
وٌعد الكبلم عنهد العهرؾ مسهتهجنا .ههل تهرى ٌصهح لعهارؾ مأسهالٌ الكهبلم ان ٌمهول
مثبل (مع اموالً) ،ثم ٌستثنً وا دا وا دا تهى ال ٌممهى ت ه العهام ال الملٌهل ؟ ال
شن ً أن هاا الكبلم ٌعد مستهجنا ال ٌصدر عهن كهٌم عهارؾ .اان ،ال ٌممهى منها
من مل ا ٌتٌن على االست ما  ] .هل أن طهبلق صهٌؽة األمهر تمتضهً الفورٌهة

أو التراخً ؟
جـــواب  :األمر السامع من األمور المتعلمة مصٌؽة األمهر الفهور والتراخهً,
ٌ أن الفور والتراخً هرا تمسهٌم الواجمها لهى مولتهة وؼٌهر مولتهة  -كمها
سههٌأتً ههً تمسههٌما الواج ه (الموسههع والمضههٌك)  -ؽٌههر المولتههة تنمسههم لههى
ورٌة وهو ما ال ٌجوز تأخٌرها عن أول أزمنة مكانهها أو أنهها مها ٌلهزم المهدار
لٌها ،وٌماملها ؼٌر الفورٌة وهً ما ٌجهوز تأخٌرهها أو مها ال ٌلهزم المهدار لٌهها,
وهاا معنى التراخً األصولٌون اختلفوا ً داللة صهٌؽة األمهر علهى الفهور أو
التراخً على ألوال كثٌر نمل منها المصنؾ ( )أرمعة
ٔ -أنها موضوعة للفـور ،وهو مختار المتمدمٌن(ٔ٘).
ٕ -أنها موضوعة للتـراخً ،وهو مختار العامة.
ٖ -أنها موضوعة لهما على ن و االشتران اللفظـً ،وهو مختار الوالفٌة.
ٗ -أنها ؼٌر موضوعة ال للفور وال للتراخهً وال لؤلعهم منهها ،و نمها الفورٌهة
والتراخههً تسههتفاد مههن المههرا،ن الخارجٌههة ،وهههو مختههار المصههنؾ ( )والههن
متمرٌ أن صٌؽة (أ عل) لٌس ٌها داللة علهى الفهور والتراخهً ال ممادتهها وال
مهٌ،تها ،لاا ذنها ت تاج لى دال آخر ٌهدل علٌهها ؼٌهر نفهس الفورٌهة والتراخهً.
هنا ن وان
ٔ -عدم داللة المـاد ألن المهاد موضهوعة لهنفس ال هد مهع لطهع النظهر عهن
خصوصٌا ته الوجودٌة األخرى التً منها لزوم المدار أو عدم لزوم المدار.

(ٔ٘) وو مهم مع العامة من ال نفٌة وال ماملة – .اإل كام لآلمهدي ٕ ٘ .- ٔٙومهن المتمهدمٌن مهن
علما،نا الشٌخ الطوسً ( ً )العد .- ٕٕ٘ ٔ – .
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ٕ -عدم داللة الهٌ،ـة ألن الصٌؽة موضوعة للنسمة الطلمٌة ,وهً معنى ر ً
متمههوم موجههود طر ٌههها وال داللههة لههها عههن تلههن الخصوصههٌا  ،ت صههل أن
صههٌؽة األمههر ال تههدل علههى الفههور والتراخههً .نههـعم لههد ٌسههتدل للفورٌههة ثماتهها
مدلٌلٌن لرآنٌٌن
عواْ ِ ملى مم ْؽ ِف مر ٍ ِ ّمهن َّر ِمّ ُكه ْم](ٕ٘).
ار ُ
(األول) آٌة الما رعـة ،وهً لوله تعالى [ مو م
س ِ
متمرٌ ن المؽفر عل هللا سم انه ،وسهارعوا عهل أمهر ظهاهر هً الوجهو ،
ٌكون المراد هو وجو المسهارعة لهى المؽفهر أي أسهما المؽفهر التهً منهها
أ كام هللا تعالى ،تكون ا ٌة دالة على وجو الفورٌة ً جمٌع األ كام.
(الث تً) آٌة االاتبـ ت ،وهً لولهه تعهالى [ ماسْهتممِمُواْ ْال مخٌ مْهرا ِ ](ٖ٘) .متمرٌه ن
الخٌرا هً األ كام الشرعٌة ،واستمموا عل أمهر ظهاهر هً الوجهو ٌ ،كهون
المراد هو وجو استماق الخٌرا أي وجو الفورٌة هً جمٌهع األ كهام .لكهن
المصنؾ (ٌ )رد على كلتا ا ٌتٌن مردٌن
(الههرد األول) نهها ال نسههلم داللههة ا ٌتههٌن علههى األ كههام الشههرعٌة مههن واجمهها
ومست ما مل أن الخٌرا وسم المؽفر اعهم مهن الواجمها والمسهت ما هبل
داللة لآلٌتٌن على الفورٌة.
(الههرد الثههانً) لههو سههلمنا اختصهها ا ٌتههٌن ماأل كههام الشههرعٌة مههن واجمهها
ومست ما ال انه ٌلهزم شهكال تخصهٌ األكثهر وههو لمهٌح أي ن هن نعلهم مهأن
أكثر الواجما ال تج ٌها الفورٌة كٌؾ صح خروجها من األ كام.

 -8الـمـرة والترـرار
.42ســـؤال :لال [  - 4المر والتكهرار واختلفهوا أٌضها هً داللهة صهٌؽة ا عهل
علههى المههر والتكههرار علههى ألههوال ،كههاختبل هم ههً الفههور والتراخههً .والمختههار هنهها
كالمختار هنان ،والدلٌل نفس الدلٌل من عدم داللة الصٌؽة ال مهٌ،تها وال ممادتهها علهى
(ٕ٘) آل عمران ٖٖٔ.
(ٖ٘) الممر  ,ٔٗ4الما،د .ٗ4
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المر وال التكرار ،لما عر من أنها ال تهدل علهى أكثهر مهن طله نفهس الطمٌعهة مهن
ٌه هههً .ههبل مههد مههن دال آخههر علههى كههل منهمهها .أمهها االطههبلق انههه ٌمتضههً االكتفههاء
مالمر  .وتفصٌل الن ان مطلو المولى ال ٌخلو من أ د وجول ثبلثة (وٌختلؾ ال كهم
ٌها من نا ٌة جواز االكتفاء وجواز التكرار) ٔ  -أن ٌكون المطلهو صهرؾ وجهود
الشم مبل لٌد وال شرط ،ممعنى انه ٌرٌد أال ٌممى مطلومه معدوما ،مل ٌخرج مهن ظلمهة
العدم لى نور الوجود ال أكثر ،ولو مفرد وا د .وال م الهة ٌ -ن،ها ٌ -نطمهك المطلهو
لهرا على أول وجوداته ،لهو أتهى المكلهؾ ممها أمهر مهه أكثهر مهن مهر االمتثهال ٌكهون
مالوجود االول ،وٌكون الثانً لؽوا م ضا ،كالصهبل الٌومٌهة - ٕ .أن ٌكهون المطلهو
الوجههود الوا ههد ممٌههد الو ههد  ،أي مشههرط أال ٌزٌههد علههى أول وجوداتههه لههو أتههى المكلههؾ
ٌن،هها مالمههأمور مههه مههرتٌن ال ٌ صههل االمتثههال أصههبل ،كتكمٌههر اال ههرام للصههبل ههان
االتٌان مالثانٌة عمٌ االولهى ممطهل لبلولهى وههً تمهع ماطلهة - ٖ .أن ٌكهون المطلهو
الوجود المتكرر ،اما مشرط تكررل ٌكون المطلو هو المجموا مما هو مجموا ،هبل
ٌ صل االمتثال مالمر أصبل كركعا الصبل الوا د  ،واما ال مشهرط تكهررل ممعنهى
انهه ٌكههون المطلههو كههل وا ههد مههن الوجههودا كصههوم أٌههام شهههر رمضههان ،لكههل مههر
امتثالههها الخهها  .والشههن أن الههوجهٌن االخٌههرٌن ٌ تاجههان لههى مٌههان زا،ههد علههى مفههاد
الصٌؽة .لو اطلك المولى ولم ٌمٌد مأ د الوجهٌن  -وهو ً ممام المٌهان  -كهان اطبللهه
دلههٌبل علههى اراد الوجههه االول .وعلٌههه ٌ صههل االمتثههال  -كمهها للنهها  -مههالوجود االول
ولكن ال ٌضر الوجود الثانً ،كمها انهه ال أثهر لهه هً االمتثهال وؼهر المهولى .وممها
اكرنا ٌتضح أن ممتضى االطبلق جواز االتٌان مأ راد كثٌر معا د عة وا د وٌ صهل
االمتثههال مههالجمٌع .لههو لههال المههولى تصههدق علههى مسههكٌن ،ممتضههى االطههبلق جههواز
االكتفهاء مالتصهدق مهر وا هد علهى مسهكٌن وا هد ،و صهول االمتثهال مالتصهدق علهى
عد مساكٌن د عة وا د  ،وٌكون امتثهاال وا هدا مهالجمٌع لصهدق صهرؾ الوجهود علهى
الجمٌع ،ا االمتثهال كمها ٌ صهل مهالفرد الوا هد ٌ صهل مهاال راد المجتمعهة مهالوجود] .

هل أن طبلق صٌؽة األمر تمتضً المر والتكرار ؟
جـــواب  :ن المراد من المر والتكرار  -م س مها أ هادل المصهنؾ (– )
هو الد عة والد عا ال الفرد واأل راد(ٗ٘) والفرق مٌنهما أن الد عة والد عا اعم
من الفرد واأل راد ا لد ٌت مك االمتثال مالمتعدد ٌما لو اوجد د عة وا د أ رادا
الكفاٌهة ( )دخهول
متعدد  ,أنه ٌت مك االمتثال مالمجموا ،نعم اختار صها
كبل المعنٌٌن ً م ل النزاا لكنهه مهع الهن اسهتظهر المعنهى األول وههو الد عهة
والد عا (٘٘).
الفصههول ( )الد عههة والههد عا  ,وصهها
(ٗ٘) اختههار صهها
الفصول ٔ :الموانٌن ٔ ٕ.- 1
(٘٘) الكفاٌة ٔ .:4

المههوانٌن ( )الفههرد واأل ههراد– .
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والنههزاا ههً هههال المسههألة ٌتمههع النههزاا واأللههوال المتفرعههة علٌههه ههً مسههألة
الفههور والتراخههً ،والمختههار هنهها كالمختههار هنههان مههنفس التمرٌهه  ،ا ال داللههة
للصههٌؽة ال ممادتههها وال مهٌ،تههها علههى المههر والتكههرار ,و نمهها المههر والتكههرار
ٌسههتفادان مههن دال آخههر ،ت صههل أن صههٌؽة األمههر تههدل مههط علههى طل ه نفههس
ال طمٌعهة مهن ٌه ههً ،متعلهك األمهر ههو وجهود الطمٌعهة خارجها ،هنها ٌجههوز
التمسن ماإلطبلق الاي ٌمتضً االكتفاء مالمر هً ممهام االمتثهال ،وههاا ٌتولهؾ
على مبل ظة مر لة الثمو واإلثما
هنا ثبلثة اال من ٌ أن مطلو المولى ال ٌخلهو مها
مر لة الثمـو
أن ٌكون صرؾ وجود الشًء أو ممٌدا أما ممٌد الو د أو ممٌد التكرار
ٔ -أن ٌكون المطلو صرؾ وجود الشًء ،أي ٌجاد الطمٌعة مبل لٌد أو شهرط
وٌت مهك المطلهو ولهو مفهرد وا هد أمها سها،ر األ هراد تكهون لؽهوا كالصهبل
الٌومٌة ,هأن اإلتٌهان مصهبل الفجهر مهثبل مهر وا هد ههو المطلهو والثهانً
ٌكون لؽوا ،وهاا الوجه ال ٌ تاج لى مٌان زا،د مخبلؾ الوجهٌن ا تٌٌن.
ٕ -أن ٌكههون المطلههو الوجههود الوا ههد ممٌههد الو ههد  ،أي ٌجههاد الطمٌعههة مشههرط
الوجود الوا د ٌكون الثانً ممطبل لؤلول كتكمٌر اإل رام.
ٖ -أن ٌكههون المطلههو الوجههود المتكههرر ،أي ٌجههاد الطمٌعههة متكههرر أمهها من ههو
العمههوم المجمههوعً أو من ههو الوجههود المتكههرر منفسههه ومثههال األول ركعهها
الصبل  ,والثانً صوم شهر رمضان.
وال ٌخفههى أن الههوجهٌن (ٕ ٌ )ٖ،تاجههان لههى مبنههة زا،ههد علههى مفههاد صههٌؽة
األمههر ،لههو كههان المههولى ههً ممههام المٌههان وأطلههك ال كههم ممطلومههه ههأن ممتضههى
اإلطههبلق التمسههن مالوجههه األول تثم ه المههر أي صههرؾ وجههود الشههًء ،وهههاا
المراد من أن الطمٌعة ال تدل ال على صرؾ وجود الشًء أي الطمٌعة مما هً،
مضهها ا لههى أن نفههً الههوجهٌن واثمهها الوجههه األول ال ٌ صههل ال ههً مر لههة
الكشؾ والداللة أي مر لة اإلثما .
مر لة اإلثمـا وهو ما لدمنال من نفً الوجهٌن واثما األول ٌ أن طهبلق
المههولى وهههو ههً ممههام المٌههان ٌمتضههً ثمهها المههر  ,ممعنههى أن المطلههو هههو
الطمٌعة مما هً ,ألنها ال ت تاج لى مبنة زا،د على مفاد الصٌؽة .أما الوجهان
ا خران ٌ تاجان لى مٌان زا،د إلثما لٌد الو د أو شرط التكرار.
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 -9هل ٌدل تاـخ الو ـوب على ال واز ؟
.43ســـؤال :لال [  - 1هل ٌدل نسخ الوجو على الجواز ؟ اا وج شهم هً
زمان مداللة االمر ،ثم نسخ الن الوجو لطعا .مد اختلفوا ً مماء الجهواز الهاي كهان
مدلوال لبلمر ،الن االمر كان ٌدل على جواز الفعل مع المنع من تركه ،منهم من لهال
مممههاء الجههواز ومههنهم مهن لههال معدمههه .وٌرجههع النههزاا  -ههً ال مٌمههة  -لههى النههزاا ههً
ممدار داللة نسخ الوجو  ،ان ٌه ا تمالٌن ٔ  -انهه ٌهدل علهى ر هع خصهو المنهع
من الترن مط ،و ٌن،ا تممى داللة االمر على الجواز على الها ال ٌمسها النسهخ وههو
المول االول .ومنشأ هاا أن الوجو ٌن ل لى الجواز والمنع مهن التهرن وال شهأن هً
النسخ اال ر ع المنع من الترن مهط وال تعهر لهه لجنسهه وههو الجهواز أي االان هً
الفعل - ٕ .انه ٌدل على ر هع الوجهو مهن أصهله ،هبل ٌممهى لهدلٌل الوجهو شهم ٌهدل
علٌه .ومنشأ ههاا ههو أن الوجهو معنهى مسهٌط ال ٌن هل لهى جهزءٌن هبل ٌتصهور هً
النسخ انه ر ع للمنع من الترن مط .والمختار هو المول الثانً ،الن ال ك ان الوجهو
أمر مسٌط ،وهو االلزام مالفعل والزمه المنع من الترن ،كما ان ال رمة هً المنهع مهن
الفعههل والزمههها االلههزام مههالترن ،ولههٌس االلههزام مههالترن الههاي هههو معنههال وجههو التههرن
جزءا من معنى رمة الفعل ،وكالن المنهع مهن التهرن الهاي معنهال رمهة التهرن لهٌس
جزءا من معنى وجو الفعل ،مل أ دهما الزم لآلخر ٌنشأ منه تمعا له .ثمو الجواز
معههد النسههخ للوجههو ٌجتههاج لههى دلٌههل خهها ٌههدل علٌههه وال ٌكفههً دلٌههل الوجههو  ،ههبل
داللة لدلٌل الناسخ وال لدلٌل المنسهوق علهى الجهواز ،وٌمكهن أن ٌكهون الفعهل معهد نسهخ
ال ٌست ك اكثر من
وجومه م كوما مكل وا د من اال كام االرمعة المالٌة .وهاا الم
هاا الكبلم لملهة الملهوى مهه .ومها اكرنهال ٌهه الكفاٌهة ] .ههل أن طهبلق صهٌؽة األمهر

تمتضً معد نسخ الوجو الجواز أو ال ؟
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جـــواب  :األمر التاسع مهن األمهور المتعلمهة مصهٌؽة األمهر ههل ٌهدل النسهخ
الوجو على الجواز ؟ ٌ ٌنمؽً مٌان معنى النسخ أوالً ,معنال لؽةً اإلمطال
أو النمل أو اإلزالة ،واصهطبل ا ٌمهع هً مهوردٌن تهار هً المهران وأخهرى هً
األ كام ،وم ل كبلمنا ً األ كام.
ذاا وجه شهًء ثهم نسهخ الهن الوجهو مهدلٌل ناسهخ ههل الوجهو معهد أن
أمطل وأزٌل المنع من تركه ٌممى على الجواز ماعتمار أن الوجو معنال مرك
من جواز الفعل والمنع من تركه أو أن الوجو معنال مسٌط وهو اإللزام مالفعل
والزمه المنع من الترن ؟ النزاا مٌمة ٌرجع لهى ممهدار داللهة نسهخ الوجهو
تمعهها لمعنههال ههذن ٌههه ا تمههالٌن ولههولٌن ا ههدهما ٌرجههع لههى أن الوجههو مرك ه
وا خر لى أن الوجو مسٌط
(المول األول) الوجو معنال مركـ  ،وهنا نسخ الوجو ٌدل على الجواز ذن
النسخ لد تصرؾ ً ر ع المنع من الترن مط وممً الجواز على اله.
(المول الثانً) الوجو معنال مسٌـط ،وهنا نسخ الوجهو ال ٌهدل علهى الجهواز،
ذن النسهخ لهد تصهرؾ هً ر هع الوجهو مهن أصهله هأرتفع اإللهزام مالفعهل مهع
الزمه وهو المنع مهن التهرن ,وههاا نضهٌر ال رمهة التهً تعنهً المنهع مهن الفعهل
والزمها اإللزام مالترن ،وههاا ههو مختهار المصهنؾ ( ،)هالجواز ٌ تهاج لهى
دلٌل آخر ٌدل علٌه ممتضى طبلق صٌؽة األمر ال تدل على الجهواز معهد نسهخ
الوجههو أمهها مهها هههو كههم الفعههل معههد نسههخ وجومههه هههو ا ههد األ كههام التكلٌفٌههة
األخرى من رمة أو است ما أو كراهة أو ما ة.

ٓٔ -األمـر ب ـًء مـرتٌ
.44ســـؤال :لهال [ ٓٔ  -االمهر مشهم مهرتٌن اا تعلهك االمهر مفعهل مهرتٌن ههو
ٌمكههن ان ٌمههع علههى صههورتٌن  - ٔ -أن ٌكههون االمههر الثههانً معههد امتثههال االمههر االول.
و ٌن،ا ال شهمهة هً لهزوم امتثالهه ثانٌها - ٕ .أن ٌكهون االمهر الثهانً لمهل امتثهال االمهر
االول .و ٌن،ا ٌمع الشن ً وجو امتثاله مرتٌن أو كفاٌة المر الوا د ً االمتثهال.
ان كان االمر الثانً تأسٌسا لوجو آخر تعٌن االمتثهال مهر أخهرى ،وان كهان تأكٌهدا
لبلمههر االول لههٌس لهمهها اال امتثههال وا ههد .ولتوضههٌح ال ههال ومٌههان ال ههك ههً المسههألة
نمول ان هاا الفر له أرمع اال (االولى)  -أن ٌكون االمهران معها ؼٌهر معلمهٌن
على شرط ،كأن ٌمول مثبل (صل) ثم ٌمول ثانٌا (صل)  -ان الظاهر ٌن،ا أن ٌ مهل
االمههر الثههانً علههى التأكٌههد ،الن الطمٌعههة الوا ههد ٌسههت ٌل تعلههك االمههرٌن مههها مههن دون
امتٌاز ً المٌن ،لو كان الثانً تأسٌسا ؼٌر مبكد لبلول لكان على ا مر تمٌٌهد متعلمهه
ولو من و (مر أخرى) .من عدم التمٌٌد وظهور و د المتعلهك ٌهمها ٌكهون اللفهظ هً
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الثههانً ظههاهرا ههً التأكٌههد ،وان كههان التأكٌههد ههً نفسههه خههبلؾ االصههل وخههبلؾ ظههاهر
الكبلم لو خلً ونفسه( .الثانٌة)  -أن ٌكون االمران معا معلمٌن على شرط وا هد ،كهأن
ٌمول المولى مثبل (ان كن م دثا توضأ) ،ثم ٌكرر نفس المول ثانٌا .فً هال ال الهة
أٌضهها ٌ مههل علههى التأكٌههد لعههٌن مهها للنههال ههً ال الههة االولههى مههبل تفههاو ( .الثالثههة)  -أن
ٌكون أ د االمرٌن معلما وا خر ؼٌهر معلهك كهأن ٌمهول مهثبل (اؼتسهل) ثهم ٌمهول (ان
كن جنما اؼتسل) .فً هال ال الة أٌضا ٌكون المطلو وا هدا وٌ مهل علهى التأكٌهد،
لو د المأمور مه ظاهرا المانعة من تعلك االمرٌن مه ،ؼٌر ان االمهر المطلهك  -أعنهً
ؼٌر المعلك  ٌ -مل اطبلله على الممٌد  -اعنً المعلك ٌ ،-كون الثهانً ممٌهدا الطهبلق
االول وكاشههفا عههن المههراد منههه( .الرامعههة)  -أن ٌكههون أ ههد االمههرٌن معلمهها علههى شههم
وا خر معلمها علهى شهم آخهر ،كهأن ٌمهول مهثبل (ان كنه جنمها اؼتسهل) وٌمهول (ان
مسس مٌتا اؼتسل) ،فً ههال ال الهة ٌ مهل  -ظهاهرا  -علهى التأسهٌس ،الن الظهاهر
ان المطلههو ههً كههل منهمهها ؼٌههر المطلههو ههً ا خههر ،وٌمعههد جههدا ملههه علههى أن
المطلههو وا ههد ،امهها التأكٌههد ههبل معنههى لههه هنهها ،وامهها المههول مالتههداخل ممعنههى االكتفههاء
مامتثال وا د عن المطلومٌن هو ممكن ،ولكنه لٌس من ما التأكٌهد ،مهل ال ٌفهر اال
معد ر التأسٌس وأن هنان أمهرٌن ٌمتهثبلن معها مفعهل وا هد .ولكهن التهداخل  -علهى
كل ال  -خبلؾ االصل ،وال ٌصار لٌه اال مدلٌل خا  ،كما ثم هً ؼسهل الجنامهة
عن التداخل مفصهبل هً مفههوم الشهرط.
انه ٌجزي عن كل ؼسل آخر ،وسٌأتً الم
] هل أن طبلق صٌؽة األمر تمتضً ٌما لو تعلك األمر مفعهل مهرتٌن االكتفهاء

ممر وا د أو مرتٌن ؟
جـــــواب  :األمههر العاشههر مههن األمههور المتعلمههة مصههٌؽة األمههر األمههر مشههًء
مرتٌن ,وٌمكن مٌان المراد منه متمرٌ
اا أمر المهولى كهـ(صل) ثهم أمهر ثانٌها مهأمر كهـ(صل) هورود األمهر الثهانً
ٌتصور مصورتٌن ما معد امتثال األمر األول أو لمل امتثال األمهر األول .هنها
هل ٌجوز مهل األمهر الثهانً علهى امتثهال ثهانً للصهبل ٌكهون األمهر مالصهبل
تأسٌسههٌا ،أو ٌ مههل األمههر الثههانً علههى التأكٌههد ههبل ٌج ه ال امتثههال وا ههد .هنهها
صورتان ا دهما و الٌة واألخرى خبل ٌة
(الصورة األولى) الو الٌـة ،أن ٌكون األمر الثانً معد امتثهال األمهر األول،
بل شمهة هنا ً كون األمر الثانً م موال على األمر التأسٌسً ٌبتى مه كونه
تكلٌفا ثانٌا.
(الصورة الث تٌة) خبل ٌـة ،أن ٌكون األمر الثهانً لمهل امتثهال األمهر األول،
هنهها أرمههع ههاال  ,ثبلثههة منههها ٌ مههل األمههر الثههانً علههى التأكٌههد ٌكتفههً مههالمر
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الوا د  ,و الة وا د ٌ مل األمر الثانً على التأسٌس بل ٌكتفهً مهالمر و نمها
مالمرتٌن
(الح لة األولى) أن ٌكهون كهبل األمهرٌن معها ؼٌهر معلمهٌن علهى شهرط ،هنها
ٌ مل األمر الثانً على التأكٌد الست الة تعلك األمرٌن مالطمٌعة الوا د .
(الح لة الث تٌة) أن ٌكون كبل األمرٌن معلمٌن على شرط وا د ،هنها ال كهم
كال الة األولى تماما.
(الح لة الث لثة) أن ٌكون ا د األمرٌن معلما واألمر ا خر ؼٌر معلك ،هنها
ٌ مل األمر المطلك على الممٌد ٌكون مبكدا كالن.
(الح لة الرابعة) أن ٌكون كبل األمرٌن معا معلمٌن لكن ا هدهما معلهك علهى
شهًء ؼٌهر مها علهك علٌهه ا خههر ،هنها ٌ مهل ا هدهما علهى التأسهٌس لطعهها ألن
المطلو ٌهما متعدد بل ٌكتفً مه مر وا د  ،ذن للهـ ٌمكهن ملهمها علهى
مطلو وا د من ما التداخل ،للـ نعم ٌمكن الن لكنه لٌس مهن مها التأكٌهد
كما أن التداخل را التأسٌس.
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ٔٔ -داللة األمـر ب ألمـر على الو ـوب
.45ســـؤال :لال [ ٔٔ  -داللة االمر ماالمر على الوجو اا أمهر المهولى أ هد
عمٌدل أن ٌأمر عمدل ا خر مفعل  -هل هو أمر مالن الفعل تى ٌج على الثانً علهه
؟ علههى لههولٌن .وهكههاا ٌمكههن رضههه علههى ن ههوٌن ٔ  -أن ٌكههون المههأمور االول علههى
ن هو المملههػ المههر المهولى لههى المههأمور الثهانً ،مثههل أن ٌههأمر ر،هٌس الدولههة وزٌههرل أن
ٌأمر الرعٌة عنه مفعل .وهاا الن و  -ال شن  -خارج عن م ل الخبلؾ ،النهه ال ٌشهن
أ د ً ظهورل ً وجو الفعل على المأمور الثانً .وكل أوامر االنمٌاء مالنسهمة لهى
المكلفٌن من هاا الممٌهل - ٕ .أال ٌكهون المهأمور االول علهى المملهػ ،مهل ههو مهأمور أن
ٌستمل ً توجٌه االمر لى الثانً من لمل نفسهه ،وعلهى ن هو لهول االمهام علٌهه السهبلم
(مرهم مالصبل وهم أمناء سمع) ٌعنً االطفال .وهاا الن و هو م ل الخبلؾ والم ه .
وٌل ك مه ما لم ٌعلم ال ال ٌهه أنهه علهى أي ن هو مهن الن هوٌن المهاكورٌن .والمختهار
ان مجرد االمر ماالمر ظاهر عر ا ً وجومهه علهى الثهانً .وتوضهٌح الهن ان االمهر
ماالمر ال على ن هو التملٌهػ ٌمهع علهى صهورتٌن (االولهى)  -أن ٌكهون ؼهر المهولى
ٌتعلههك ههً عههل المههأمور الثههانً ،وٌكههون أمههرل مههاالمر طرٌمهها للتوصههل لههى صههول
ؼرضه .و اا عرؾ ؼرضه انه على هال الصور ٌكون أمرل ماالمر  -ال شهن  -أمهرا
مالفعل نفسه( .الثانٌة)  -أن ٌكون ؼرضه هً مجهرد أمهر المهأمور االول ،مهن دون أن
ٌتعلك له ؼر مفعل المأمور الثانً ،كما لو أمر المولى امنهه  -مهثبل  -أن ٌهأمر العمهد
مشم ،وال ٌكون ؼرضهه اال أن ٌعهود امنهه علهى اصهدار االوامهر أو ن هو الهنٌ ،كهون
ؼرضه  -مط  ً -اصدار االول أمرل ،بل ٌكون الفعل مطلومها لهه أصهبل هً الوالهع.
وواضح لو علم الثانً المأمور مهاا الؽر ال ٌكون أمر المولى مهاالمر أمهرا لهه ،وال
ٌعد عاصٌا لموالل ولو تركه ،الن االمر المتعلك المر المولى ٌكون مأخواا علهى ن هو
الموضههوعٌة وهههو متعلههك الؽههر  ،ال علههى ن ههو الطرٌمٌههة لت صههٌل الفعههل مههن العمههد
المأمور الثانً .ان لام لرٌنة على ا دى الصورتٌن المهاكورتٌن هاان ،وان لهم تمهم
لرٌنة ان ظاهر االوامر  -عر ا  -مع التجرد عن المرا،ن هو أنه على ن هو الطرٌمٌهة.
اان ،االمر ماالمر مطلما ٌهدل علهى الوجهو اال اا ثمه انهه علهى ن هو الموضهوعٌة.
ولٌس مثله ٌمع ً االوامر الشرعٌة ] .هل أن طبلق الصٌؽة تمتضً ٌما لو كان

األمر ماألمر ٌدل على الوجو ؟
جـــواب  :األمر ال ادي عشر من األمور المتعلمة مصٌؽة األمر داللة األمر
ماألمر على الوجو  ,وٌمكن مٌان المراد منه متمرٌ
اا أمر المولى شخصا أن ٌهأمر شخصها آخهر ,ههاا ٌصهطلح علٌهه مهـ(األمر
ماألمر) ,كما ً الرواٌة الوارد عن اإلمام الصهادق ( [ )أنهـا نأمهـر صهمٌاننا
مالصبل اا كانوا منً خمس سنٌن مروا صهمٌانكم مالصهبل اا كهانوا منهً سهمع
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سنٌن ] ( ,)٘ٙأمر اإلمام ( )لآلماء أن ٌأمروا صمٌانهم مالصهبل اا ملؽهوا سهمع
سنٌن ،هل األمر ماألمر ٌدل على الوجو ممعنى وجومهه علهى المهأمور الثهانً
عله أو ال ؟ المصنؾ ( )صور الن مصورتٌن أٌضا
(الصورة األولثى) أن ٌكهون المهأمور األول علهى ن هو المملهػ ألمهر المهولى لهى
المأمور الثانً ،هنا الشن وال شمهة أن األمر ماألمر ظاهر مالوجو كٌؾ وان
أوامر األنمٌاء والمرسلٌن ( )جمٌعا من هاا الممٌل.
(الصورة الث تٌة) أال ٌكون المأمور األول على ن و المملػ ،هنها م هل الخهبلؾ
كما ً الرواٌة التً اسشهدنا مهها .وم هل الخهبلؾ ٌتضهح مهن خهبلل صهورتٌن
ماعتمار تعلك ؼر المولى أما على ن و الطرٌمٌة أو الموضوعٌة
(الصورة األولى) أن ٌكون ؼر المولى متعلمها مفعهل المهأمور الثهانًٌ ،كهون
أمر المولى مهاألمر طرٌمها لهى صهول ؼرضهه  ،هنها الشهن أن األمهر مهاألمر
ٌكون ظاهرا مالوجو .
(الصورة الث تٌة) أن ٌكون ؼر المولى لٌس متعلما ً مفعهل المهأمور الثهانً مهل
من ؼرضه متعلما مذصدار األوامر من المهأمور الثهانً وال دخهل لفعهل المهأمور
الثانً ً ؼهر المهولى والعها ،كمها لهو أمهر األ امنهه أن ٌهأمر ؼٌهرل ,وكهان
ؼر األ تعوٌد امنه على صدار األوامر.
وعموما ً ان الصور األولى وهً الطرٌمٌة هً الظاهر من األوامر ٌكون
األمر ظاهر ً الوجو .

( )٘ٙالوسا،ل ٖ ٕٔ.
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الخ تمة – تقاٌم ت الوا ب
ٔ -المقلـ والم ـروق
.46ســـــؤال :مهها المههراد مههن الواج ه المطلههك والمشههروط مههن ٌ ه لٌههاس
وجو الواج لى أمر خارج عنه ,لال [ الخاتمة ً تمسهٌما الواجه للواجه
عههد تمسههٌما ال مههأس مههالتعر لههها ،ال الهها ممما ه االوامههر واتمامهها للفا،ههد - ٔ .
المطلهك والمشهروط ان الواجه اا لهٌس وجومهه لههى شهم آخهر خهارج عهن الواجه ،،
هو ال ٌخرج عن ا هد ن هوٌن ٔ  -أن ٌكهون متولفها وجومهه علهى الهن الشهم ،وههو -
أي الشم  -مهأخواا هً وجهو الواجه علهى ن هو الشهرطٌة ،كوجهو ال هب مالمٌهاس
لى االسهتطاعة .وههاا ههو المسهمى (مالواجه المشهروط) ،الشهتراط وجومهه م صهول
الههن الشههم الخههارج ،ولههاا ال ٌج ه ال ههب اال عنههد صههول االسههتطاعة - ٕ .ان ٌكههون
وجو الواج ؼٌر متولؾ على صول الن الشم ا خر ،كهال ب مالمٌهاس لهى لطهع
المسا ة ،و ن تولؾ وجودل علٌه .وههاا ههو المسهمى (مالواجه المطلهك) ،الن وجومهه
مطلك ؼٌر مشروط م صول الن الشم الخهارج .ومنهه الصهبل مالمٌهاس لهى الوضهوء
والؽسههل والسههاتر ون وههها .ومههن مثههال ال ههب ٌظهههر أنههه  -وهههو واج ه وا ههد ٌ -كههون
واجمهها مشههروطا مالمٌههاس لههى شههم وواجمهها مطلمهها مالمٌههاس لههى شههم آخههر .المشههروط
والمطلههك أمههران اضهها ٌان .ثههم اعلههم ان كههل واج ه هههو واج ه مشههروط مالمٌههاس لههى
الشرا،ط العامة وههً الملهوغ والمهدر والعمهل ،الصهمً والعهاجز والمجنهون ال ٌكلفهون
مشم ً الوالع .واما (العلم) مد لٌل انه مهن الشهروط العامهة ،وال هك انهه لهٌس شهرطا
ههً الوجههو وال ههً ؼٌههرل مههن اال كههام ،مههل التكههالٌؾ الوالعٌههة مشههتركة مههٌن العههالم
والجاهل علهى هد سهواء .نعهم العلهم شهرط هً اسهت ماق العمها علهى مخالفهة التكلٌهؾ
ال جة وؼٌرها ان شاء هللا تعهالى .ولهٌس ههاا موضهعه].
على تفصٌل ٌأتً ً مما

؟
جـــواب  :هاا شروا من الماتن ( ً )الم ور الثال تمسٌما الواجه ,
وأول هال التمسٌما تمسٌم الواج لى الواج المطلهك ,والواجه المشهروط,
ٌ أن الواج معنال متعلك ال كم والوجو معنال ال كهم ،ولكهل مهن الواجه
والوجو ممدما ٌعتمد علٌها
أن كان هال الممدما ممتضٌة ومأخوا ً وجو الواج هً (ممدما
الوجههو ) الواجه الههاي ٌت ههدد مهههال الممههدما ٌسههمى مههـ(الواج المشههروط),
ومثاله وجو ال ب مالمٌاس لى االستطاعة ,وان كان ههال الممهدما ممتضهٌة
ومأخوا ال من و تولؾ الواج علٌها و نمها تضهٌٌك الواجه وتمٌهدل ،الواجه
الاي ٌت دد مهال الممدما ٌسمى مـ(الواج المطلك) وتسمى ممدماته مـ(ممدما
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الواج ) كال ب مالمٌاس لى لطع الطرٌك .من هنا اكهر المصهنؾ ( )ن هوٌن
للواج مالنسمة لمٌاس وجومه مشًء خارج عنه
ٔ -أن ٌكون الوجو متولفا ً على صول الن الشًء ،الواج مشروط.
ٕ -أال ٌكون الوجو متولفا ً على الن الشًء ,الواج مطلك.
ثم أن اإلطبلق واالشتراط وصفان ضا ٌان ولٌسا مٌمٌٌن ا ال ٌوجد واج
مطلههك ممههول مطلههك ,وال واجه مشههروط ممههول مطلههك ,و نمهها ٌت ههددان مضههامط
معٌن .كما أن هنان شرا،ط عامة للتكلٌؾ كالملوغ والمدر والعمل ههال الشهرا،ط
ممثامة ممدما الوجو من ٌ ان كل واج ٌتولؾ وجومه علٌها ,كمها أنهها
تتفك معها مأمر آخر وهو أنها ال ٌج ت صٌلها علهى المكلهؾ مخهبلؾ ممهدما
الواج أنها مما ٌج ت صٌلها .والفارق مهٌن وجهو ت صهٌل ههال الممهدما
وعههدم ت صههٌها هههو أن الواج ه الت صههٌل  -كمهها ههً الممههدما الواج ه ٌ -ههه
م ركٌة ن و المأمور مه ,مخبلؾ ؼٌر الواج الت صٌل لٌس ٌه م ركٌة مل
ٌلزم منها ت صٌل ال اصل لو للنا موجومها.
ممٌه شههار ههً الممههام اكرههها المصههنؾ ( )وهههً أن العلههم هههل هههو مههن
الشههرا ،ط العامههة أو ال ؟ ٌههه خههبلؾ ٌ ه اهم ه العامههة انههه مههن شههرا،ط علٌههة
األ كام من ال ٌعلم مال كم ال ٌكون ال كم علٌا ً علٌه ,لكهن اهمه األمامٌهة لهى
أن العلم من شرا،ط التنجٌز والتعاٌر أي الثهوا والعمها  ,امها مها ٌتعلهك مفعلٌهة
األ كام لماعد [ اشتران العالم الجاهل ً األ كام ] ٌكون العلهم والجههل علهى
د سواء لٌسا من شرا،ط علٌة األ كام وسٌأتً تفصٌل الكبلم عن ههال الماعهد
ال جب.
ً مم

ٕ -المعلـ والمت ـز
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.47ســـؤال :ما المراد من الواج المعلك والمنجز من ٌ
مالنسمة لزمهان الواجه  ,لهال [ ٕ  -المعلهك والمنجهز ال شهن أن الواجه المشهروط

علٌهة التكلٌهؾ

معد صول شرطه ٌكون وجومه علٌا شأن الواج المطلكٌ ،توجه التكلٌؾ عبل لهى
المكلههؾ .ولكههن علٌههة التكلٌههؾ تتصههور علههى وجهههٌن ٔ  -ان تكههون علٌههة الوجههو
ممارنههة زمانهها لفعلٌههة الواجه  ،ممعنههى أن ٌكههون زمههان الواجه نفههس زمههان الوجههو .
وٌسمى هاا المسم (الواج المنجهز) ،كالصهبل معهد دخهول ولتهها ،هان وجومهها علهً،
والواج وهو الصبل علً أٌضا ٕ .أن تكون علٌة الوجو  .ساممة زمانا على علٌهة
الواجهه ٌتههأخر زمههان الواجهه عههن زمههان الوجههو  .وٌسههمى هههاا المسههم (الواجهه
المعلك) لتعلٌك الفعل  -ال وجومه  -على زمان ؼٌر اصل معد ،كهال ب  -مهثبل  -انهه
عنههد صههول االسههتطاعة ٌكههون وجومههه علٌهها  -كمهها لٌههل  -ولكههن الواجه معلههك علههى
صول الموسم ،انه عند صول االسهتطاعة وجه ال هب ،ولهاا ٌجه علٌهه ان ٌهٌهم
الممدما والزاد والرا لة تى ٌ صل ولته وموسمه لٌفعله هً ولتهه الم هدد لهه .ولهد
والكبلم هنا ً ممامٌن (االول)  ً -امكهان الواجه المعلهك ،والمعهروؾ
ولع الم
الفصول المول مامكانه وولوعهه ،واالكثهر علهى اسهت الته ،وههو المختهار،
عن صا
وسهنتعر لههه ان شهاء هللا تعههالى ههً ممدمهة الواجه مهع مٌههان السههر هً الههاها لههى
امكانه وولوعه ،وسنمٌن أن الواج عبل ً مثال ال ب ههو السهٌر والتهٌ،هة للممهدما
وأما نفس أعمال ال ب وجومها مشروط م ضور الموسم والمدر علٌهها هً زمانهه .و
(الثانً)  ً -أن ظاهر الجملة الشرطٌة ً مثهل لهولهم ( اا دخهل الوله صهل) ههل
ان الشرط شهرط للوجهو هبل تجه الصهبل هً المثهال اال معهد دخهول الوله  ،أو أنهه
شرط للواج ٌكون الواج نفسه معلما علهى دخهل الوله هً المثهال ،وأمها الوجهو
هو علً مطلك ؟ ومعمار أخرى هل أن المٌهد شهرط لمهدلول هٌ،هة االمهر هً الجهزاء،
ٌجري تهى لهو كهان الشهرط
أو أنه شرط لمدلول ماد االمر ً الجزاء ؟ وهاا الم
ؼٌر الزمان ،كما اا لال المولى ( اا تطهر صل) .على المول مظههور الجملهة هً
رجوا المٌد لى الهٌ،ة  -أي انه شرط للوجهو ٌ -كهون الواجه واجمها مشهروطا ،هبل
ٌج ه ت صههٌل شههم مههن الممههدما لمههل صههول الشههرط .وعلههى المههول مظهورههها ههً
رجوا المٌد لى الماد  -أي انهه شهرط للواجه ٌ -كهون الواجه واجمها مطلمهاٌ ،كهون
الواج علٌا لمل صهول الشهرطٌ ،جه علٌهه ت صهٌل ممهدما المهأمور مهه اا علهم
م صول الشرط ٌما معد .وهاا النزاا هو النزاا المعروؾ مٌن المتأخرٌن ً رجهوا
المٌد ً الجملة الشرطٌة لهى الهٌ،هة أو المهاد  .وسهٌجم ت مٌهك ال هال هً موضهعه ان
شاء هللا تعالى ] .؟

جـــواب  -:للنا أن الواج
أما واج مطلك وواج

والوجو

مالنسمة لى ممدماتهما ٌختلفان من هوٌن
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مشروط ,وهنا أن الواج مالنسمة لى علٌته أي علٌة الوجو و علٌة الواج
تار تكون علٌهة الوجهو ممارنهة زمانها ً لفعلٌهة الواجه أي ٌتسهاوى ٌهه زمهان
الواج والوجو كالصبل معد دخول ولتها ههاا ٌسهمى مهـ (الواجه المنجهز).
وتار أخهرى تكهون علٌهة الوجهو سهاممة زمانها ً علهى علٌهة الواجه أي زمهان
الوجههو ٌتمههدم علههى زمههان الواج ه كالؽسههل منجههزا ً لمههل الصههوم هههاا ٌسههمى
مـ(الواج المعلك).
الفصول ( ,)٘:( )والداعً لى ٌجادل
وهاا التمسٌم من مخترعا صا
()٘4
مهن
هو ل شكال الممدما المفوتة  -كما سهٌأتً م ثهه هً ممدمهة الواجه
ٌ أن تمدم وجو الممهدما علهى وجهو اٌهها ,وههاا ٌخهالؾ تمعٌهة الممدمهة
لاٌها من هنا وجد عد م اوال لد ع ههاا اإلشهكال ومهن ههال الم هاوال مها
الفصههول ( )وهههو الما،ههل متمههدم زمههان الوجههو علههى طرٌمههة
لههام مههه صهها
الواج ه المعلههك ,ههبل مههانع مههن تمههدم وجههو الممدمههة لمههل زمههان اٌههها .والمهههم
المصنؾ (ٌ )شٌر لى ممامٌن مرتمطٌن مالواج المعلك
(المقثث م األول) ههً مكههان الواجهه المعلههك ,وللنهها أن الما،ههل مههه هههو صهها
الفصههول ( )لكههن المشهههور وجهههوا شههكاال ( )٘1علههى امكانٌتههة ضههبلً عههن
ولوعه ,منوا على است الته واختارل المصنؾ (.)
(المق م الث تً) رجوا المٌود لى الماد أو لى الهٌ،ة ,ذن كان المٌد راجعها ً لهى
المههاد أي لههى الواج ه ٌكههون الواج ه مطلم ها ً والوجههو ممٌههد ,وان كههان المٌههد
راجعا ً لى الهٌ،ة الوجو مطلك والواجه ممٌهد .مهد اختهار الشهٌخ األنصهاري
( )رجههوا المٌههد لههى الواج ه  -م اولههة أخههرى لتص ه ٌح وجههو الممههدما
المفوتة  -ومعنى الن أن الوجو عندل علٌا ً والواجه اسهتممالً ,هبل مهانع مهن
وجو الممدما المفوتة .لكن المصنؾ (ٌ )منع أصل شكال الممدما ممٌان
ممدمة الواج .
ٌأتً ً مم

ٖ -األصلـً والتبعـً
( )٘:الفصول الؽروٌة
(.ٕٗ٘ ٕ (٘4
( )٘1الكفاٌة ٔ .ٔ:1

.:1
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.48ســـؤال :ما المراد من األصلً والتمعً من ٌ
مذ ههاد وجومههه ,لههال [ٖ  -االصههلً والتمعههً (الواج ه االصههلً) مهها لصههد ا ههاد

تعلك الخطا مسهتمبلً

وجومههه مسههتمبل مههالكبلم ،كوجههومً الصههبل والوضههوء المسههتفادٌن مههن لولههه تعههالى
(وألٌموا الصبل ) ،ولوله تعالى ( اؼسلوا وجوهكم) .و (الواج التمعً) ما لم تمصهد
ا اد وجومه ،مل كان من توامهع مها لصهد ا ادتهه .وههاا كوجهو المشهً لهى السهوق
المفهوم من أمر المولى موجو شراء الل م من السوق ،ان المشً لٌهها ٌن،ها ٌكهون
واجما لكنه لم ٌكن ممصودا ماال اد من الكبلم .كما ً كل داللهة التزامٌهة ٌمها لهم ٌكهن
اللزوم ٌها من لمٌل المٌن مالمعنى االخ  ] .؟

جـــواب :

ن تمسٌم الواج

لى أصلً وتمعً له ل اظان

أولهما ما أشار لٌه المصنؾ ( )وهو ما ٌتعلك معالم الداللة والكشؾ ,الدلٌل
الدال على واج اما أن تمصد اد وجومه مستمبلً مالكبلم وجومه مل كان ل اظ
الخطا ٌه مالتمع كمع الممدما ؼٌر الممصود مالاا كمطع الطرٌهك مهثبلً
لملوغ ال جب.
وٌوجههد ل ههاظ ثههانً ههً تمسههٌم األصههلً والتمعههً وهههو الل ههاظ الثمههوتً الههاي
الكفاٌة ( ,)ٙٓ( )ذن الواج الاي تعلم مه راد مسهتملة ههو
اختارل صا
أصلً وأما اا لم تتعلك مه راد مستملة هو تمعً.

ٗ -التخٌـري والتعٌٌتـً
.49ســـؤال :ما المراد من التعٌٌنً والتخٌري من ٌ تعلك ؼر
مطل شًء معٌن ,لال [ ٗ  -التخٌٌري والتعٌٌنهً (الواجه التعٌٌنهً) مها نعلهك مهه

المولى

الطل ه مخصوصههه ،ولههٌس لههه عههدل ههً ممههام االمتثههال ،كالصههبل والصههوم ههً شهههر
رمضههان ،ههان الصههبل واجمههة لمصههل ة ههً نفسههها ال ٌمههوم ممامههها واج ه آخههر ههً
ٕ :ممولنها (ههو الواجه مهبل واجه آخهر ٌكهون
عرضها .ولد عر نهال ٌمها سهمك
عدال له ومدٌبل عنه ً عرضه) .وانما لٌدنا المدٌل هً عرضهه ،الن معه الواجمها
التعٌٌنٌههة لهههد ٌكهههون لههها مهههدٌل هههً طولههها وال ٌخرجهههها عهههن كونههها واجمههها تعٌٌنٌهههة
كالوضوء مثبل الاي له مدلٌل ً طوله وهو التٌمم ،النه انما ٌج اا تعهار الوضهوء،
وكالؽسهل مالنسههمة لههى التههٌمم أٌضهها كههالن .وكخصهال الكفههار المرتمههة ن ههو كفههار لتههل
الخطههأ ،وهههً العتههك أوال ههان تعههار صههٌام شهههرٌن ههان تعههار اطعههام سههتٌن مسههكٌنا.
(ٓ )ٙالكفاٌة ٔ ٕٕٔ.

ٓٔٔ
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(الواجههه التخٌٌهههري) ماكهههان لهههه عهههدل ومهههدٌل هههً عرضهههه ،ولهههم ٌتعلهههك مهههه الطلههه
مخصوصههه ،مههل كههان المطلههو هههو أو ؼٌههرل ٌتخٌههر مٌنهمهها المكلههؾ .وهههو كالصههوم
الواج ً كفار طار شههر رمضهان عمهدا ،انهه واجه ولكهن ٌجهوز تركهه وتمدٌلهه
معتك رلمة أو اطعام ستٌن مسهكٌنا .واالصهل هً ههاا التمسهٌم أن ؼهر المهولى رممها
ٌن،هها مههن أن ٌكههون هههو المطلههو والممعههو لٌههه
ٌتعلههك مشههم معههٌن ،انههه ال منهها
و ههدلٌ .كههون (واجمهها تعٌٌنٌهها) .ورممهها ٌتعلههك ؼرضههه مأ ههد شههٌٌ،ن أو أشههٌاء ال علههى
التعٌٌن ممعنهى أن كهبل منهها م صهل لؽرضههٌ ،كهون المعه ن وهها جمٌعها علهى ن هو
التخٌٌههر مٌنههها .وكههبل المسههمٌن والعههان ههً اراداتنهها ن ههن اٌضهها ،ههبل وجههه لبلشههكال هً
امكان الواج التخٌٌري ،وال موج الطالة الكبلم .ثهم ان اطهراؾ الواجه التخٌٌهري
ان كان مٌنهما جامع ٌمكن التعمٌر عنه ملفظ وا د ،انه ٌمكن أن ٌكون المع هً ممهام
الطل ن و هاا الجامع ذاا ولع الطل كالن ان التخٌٌهر ٌن،ها مهٌن االطهراؾ ٌسهمى
(عملٌها) ،وههو لهٌس مهن الواجه التخٌٌهري المم هو عنهه ،ههان ههاا ٌعهد مهن الواجه
التعٌٌنً ان كل واج تعٌٌنً كلً ٌ -كون المكلؾ مخٌرا عمبل مهٌن ا هرادل ،والتخٌٌهر
ٌسمى ٌن،ا عملٌا .مثاله لول االستاا لتلمٌال (اشتر للما) الجامع مٌن أنواا االلهبلم مهن
للم ال مر وللم الرصا وؼٌرهما ،ان التخٌٌر مٌن ههال االنهواا ٌكهون عملٌها كمها ان
التخٌٌر مٌن أ راد كل نوا ٌكون عملٌا أٌضا .وان لم ٌكن هنهان جهامع مثهل الهن  -كمها
ً مثال خصال الكفار  -ان المع اما أن ٌكون ن و عنهوان انتزاعهً كعنهوان (أ هد
هال االمور) ،أو ن و كل وا د منها مستمبل ولكن مع العطؾ م (أو) ون وهها ممها ٌهدل
علهى التخٌٌههرٌ .مههال ههً الن ههو االول مههثبل أوجهد أ ههد هههال االمههور .وٌمههال ههً الن ههو
الثههانً مههثبل صههم أو اطعههم أو اعتههك .وٌسههمى ٌن،هها التخٌٌههر مههٌن االطههراؾ (شههرعٌا)
وهو الممصود من التخٌٌر الممامل للتعٌٌن هنا .ثم هاا التخٌٌري الشرعً (تهار ) ٌكهون
مههٌن المتمههاٌنٌن كالمثههال المتمههدم ،و (اخههرى) مههٌن االلههل واالكثههر كههالتخٌٌر مههٌن تسههمٌ ة
وا د وثبل تسمٌ ا ً ثبلثٌة الصبل الٌومٌة ورماعٌتهها علهى لهول .وكمها لهو أمهر
المولى مرسم خط مسهتمٌم  -مهثبل  -مخٌهرا ٌهه مهٌن المصهٌر والطوٌهل .وههاا االخٌهر -
اعنً التخٌٌر مٌن االلل واالكثر  -انما ٌتصور ٌما اا كان الؽر مترتما على االلهل
م دل ،وٌترت على االكثر م دل اٌضا ،اما لهو كهان الؽهر مترتمها علهى االلهل مطلمها
ٌن،ا هو االلل مط ،وال تكون الزٌهاد واجمهة هبل
وان ولع ً ضمن االكمر الواج
ٌكون من ما الواج التخٌٌري ،مل الزٌاد ال مد ان ت مل على االست ما  ] .؟

جـــواب  :ن ؼر المولى له ن وان ماعتمار تعلمه مأمر معٌن أو ال تهار
ٌتعلههك ؼرضههه مههأمر معههٌن ٌطلمههه مخصوصههه وال ٌجعههل لههه مههدٌبلً ههً ؼرضههه,
كوجو الصهبل المتعلهك مهها ؼهر المهولى مخصوصهها ههاا الواجه ٌسهمى
(واجما ً تعٌٌنٌا ً ) ,وتار ثانٌة ٌتعلهك ؼهر المهولى مأ هد أمهور ال علهى التعٌهٌن
من و ٌجعل له مدٌبلً ً ؼرضه ممعنى أن امتثال ا د ههال األمهور ٌُعهد م صهبلً
لؽههر المههولى علههى ن ههو التخٌٌههر مٌنههها ,كصههوم شهههرٌن متتههامعٌن ههً كفههار
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طار شهر رمضان عمداً ,أنه ٌجوز تمدٌله معتك رلمة أو طعام سهتٌن مسهكٌنا ً
ههههاا الواجههه ٌسهههمى مهههـ (الواجههه التخٌٌهههري) .وكهههل مهههن الواجههه التعٌٌنهههً
والتخٌٌههري ممكنههان ووالعههان لكههن الوجههو التخٌٌههري ٌههه نمطتههان أشههار لٌهمهها
المصنؾ ()
التققة األولى :أطراؾ الواج التخٌٌري على لسمٌن ا دهما خارج عن م ل
وهو (التخٌٌر العملً) وهو الواج الاي ٌكون هنان جامع مٌن أطرا هه,
الم
وا خر داخل ً م هل الم ه وههو (التخٌٌهر الشهرعً) وههو الواجه الهاي ال
ٌوجههد هنههان جههامع مههٌن أطرا ههه وٌعمههر عنههه امهها مههـ(أ د) اا كههان هنههان عنههوان
انتزاعً أو ٌُعمر عنه مـ (أو) الدالة على التخٌٌر.
التققة الث تٌثة :التخٌٌهر الشهرعً علهى لسهمٌن ا هدهما مها تمهدم وٌعمهر عنهه مهـ
(التخٌٌر مٌن المتماٌنٌن) التخٌر مٌن طما،ع متماٌنة ,كالتخٌٌر مٌن خصال الكفار
لكههن ولههع الخههبلؾ ههً المسههم الثههانً وهههو (التخٌٌههر مههٌن األلههل واألكثههر) ههاه
المشهور لى است الته ,والن ألن التكلٌؾ مالتخٌٌر ال ٌصهح هً ههاا المسهم مهن
جهة أن األلل متى ما وجد ٌكون الؽر مترتما ً علٌه ٌسمط األمهر عند،هاٍ ,هبل
ٌممى األكثر على صفة الوجو مل ٌجعل على االسهت ما  .ولههاا التمرٌه لهال
المصنؾ ( )ماست الة التخٌٌر مٌن األلل واألكثر .نعـم لو كهان األلهل م صهبلً
للؽر م هدل الخها وكهالن األكثهر ٌكهون كبلهمها علهى صهفة الوجهو  ,هبل
ن كم ماست الة األلل واألكثر على هال الصور .

ٕٔٔ
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٘ -العٌتـً والرف ئـً
.51ســؤال  :ما المراد مكن العٌنً والكفا ً،من ٌ
مالشههًء المطلههو لههه مههن المههأمور ,لههال [ ٘  -العٌنههً والكفهها ً،تمههدم ان الواج ه
تعلك ؼهر

المهولى

العٌنههً مهها ٌتعلههك مكههل مكلههؾ وال ٌسههمط مفعههل الؽٌههر وٌماملههه الواجهه الكفهها ً،وهههو
الم طلو ٌه وجو الفعل من أي مكلؾ كهان .ههو ٌجه علهى جمٌهع المكلفهٌن ولكهن
ٌكتفههً مفعههل معضهههم ٌسههمط عههن ا خههرٌن وال ٌسههت ك العمهها متركههه .نعههم اا تركههول
جمٌعا من دون ان ٌموم مه وا د الجمٌع مهنهم ٌسهت مون العمها  ،كمها ٌسهت ك الثهوا
كل من اشترن ً عله .وأمثلة الواج الكفا ً،كثٌر ً الشرٌعة ،منها تجهٌز المٌ
والصههبل علٌههه ،ومنههها انمههاا الؽرٌههك ون ههول مههن التهلكههة ،ومنههها ازالههة النجاسههة عههن
المسجد ،ومنها ال رؾ والمهن والصناعا التً مها نظام معاٌش الناس ،ومنهها طله
االجتهههاد ،ومنههها االمههر مههالمعروؾ والنهههً عههن المنكههر .واالصههل ههً هههاا التمسههٌم ان
المولى ٌتعلك ؼرضه مالشم المطلو له من الؽٌر على ن هوٌن  - ٔ -ان ٌصهدر مهن
كل وا د من الناسٌ ،نما تكون المصل ة المطلومة ت صل من كل وا د مستمبل ،هبل
مد ان ٌوجه الخطا لى كل وا د منهم على ان ٌصهدر مهن كهل وا هد عٌنها ،كالصهوم
أو الصبل وأكثر التكهالٌؾ الشهرعٌة .وههاا ههو (الواجه العٌنهً) - ٕ .ان ٌصهدر مهن
أ د المكلفٌن ال معٌنهٌ ،نما تكون المصل ة ً صدور الفعل ولو مهر وا هد مهن أي
شخ كان ،بل مد ان ٌوجه الخطا لى جمٌع المكلفٌن لعدم خصوصهٌة مكلهؾ دون
مكلؾ ،وٌكتفهى مفعهل معضههم الهاي ٌ صهل مهه الؽهر ٌ ،جه علهى الجمٌهع مفهر
الكفاٌة الاي هو (الواج الكفها .)ً،ولهد ولهع االلهدمون مهن االصهولٌٌن هً ٌهر مهن
أمر (الوجو الكفا )ً،وتطمٌمه على الماعد ً الوجو الاي لوامه مهل الزمهه المنهع
من الترن ،ا رأوا أن وجومهه علهى الجمٌهع ال ٌهتبلءم مهع جهواز تركهه مفعهل معضههم،
وال وجهو مهدون المنهع مهن التهرن .لهاا ظهن معضههم انهه لهٌس المكلهؾ المخاطه ٌهه
الجمٌع مل المع ؼٌر المعٌن أي أ د المكلفٌن ،وظن معضهم انه معهٌن عنهد هللا ؼٌهر
معٌن عندنا وٌتعٌن من ٌسمك لى الفعل مهنهم ههو المكلهؾ مٌمهة ..لهى ؼٌهر الهن مهن
الظنون .ون هن لمها صهورنال مهالن التصهوٌر المتمهدم ال ٌممهى مجهال لههال الظنهون ،هبل
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نشؽل انفسنا ماكرها وردها .وتد ع ال ٌر مأدنى التفها  ،النهه اا كهان ؼهر المهولى
بل مد ان ٌسمط وجومه عن المالً ،ا ال ٌممى ما ٌهدعو لٌهه .ههو
ٌ صل مفعل المع
 اان  -واجه علههى الجمٌههع مههن أول االمههر ،ولههاا ٌمنعههون جمٌعهها مههن تركههه ،وٌسههمطمفعل معضهم ل صول الؽر منه ] .؟

جـــواب  -:ن ؼر المهولى ومطلومهه تهار ٌتعلهك مصهدور الفعهل مهن كهل
وا ههد مههن النههاس المكلفههٌن ٌتوجههه لههٌهم خطامها ً وا ههدا ً متعلههك مكههل ههرد مسههتمبلً
كذلامههة الصههبل المطلههو عٌن ها ً علههى كههل المكلفههٌن وهههاا مهها ٌسههمى مههـ(الواج
العٌنً) .وتار ثانٌة ٌكون مطلو المهولى ههو ٌجهاد أصهل الطمٌعهة ال الطمٌعهة
الممٌد  ,كمها هً التهار األولهى ٌتوجهه لهى المكلفهٌن خطها وا هدا ً متعلهك مههم
جمٌع ها ً لكههن المطلههو أمههر وا ههد وهههو ٌجههاد أصههل الطمٌعههة الههاي ٌ صههل مههه
ٌسمى الواج مـ (الواج الكفا.)ً،
الؽر
ثم أن هنان شكاال لدٌما ً على الواج الكفها ً،مهن نا ٌهة منا اتهه مهع أصهل
الوجو  ٌ ,أن الوجو ٌعنً عندهم طله الفعهل والزمهه المنهع عهن التهرن
وهاا ٌنها ً جهواز التهرن عنهد لٌهام الهمع مالفعهل هً الواجه الكفها ً،؟ هنها
ٌنمل المصنؾ ( )لولٌن مضا ا ً لى مختارل
(المههول األول) ن المخاطههه ههً الواجههه الكفهها ً،ههههو عنههوان انتزاعهههً ا هههد
المكلفٌن ولٌس المخاطه ٌهه جمٌهع المكلفهٌن تهى ت صهل المنا ها مهٌن مضهاد
الوجود ومضاد الواج الكفا.ً،
(المول الثانً) ن المخاط ً الواجه الكفها ً،معهٌن عنهد المهولى ؼٌهر معهٌن
عندنا ومن ٌسمك لى الفعل من المكلفٌن هو المعٌن .
(المول الثال ) ن المخاط ً الواجه الكفها ً،ههو المجمهوا مهن أول األمهر
ذاا لام الؽٌر مه سمط الوجو ً امة المجموا ,تترت
مشروط مفعل المع
علٌههه آثههارل ههبل منا هها ٌن،ه ٍا مههٌن الوجههو والواجه الكفهها ,ً،وهههاا مهها اختههارل
المصنؾ ( )وال اجة لما ً المولٌن وؼٌرهما من الظنون التً تولهع مهأدنى
تأمل والتفا .
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 -ٙالمواـي المضٌـ
.51ســـؤال :ما المراد مهن الموسهع والمضهٌك مهن ٌه اعتمهار الوله
ت مههك الواج ه  ,لههال [  - ٙالموسههع والمضههٌك ٌنمسههم الواج ه ماعتمههار الول ه

هً

لههى
لسههمٌن موله وؼٌههر موله ثههم الموله لههى موسههع ومضههٌك ثههم ؼٌههر الموله لههى
وري وؼٌر وري ولنمدأ مؽٌر المول (ممدمة) ،نمول (ؼٌر الموله ) مها لهم ٌعتمهر
ٌه شرعا ول مخصو وان كان كل عل ال ٌخلو  -عمهبل  -مهن زمهن ٌكهون ظر ها
له ،كمضاء الفا،تة وازالة النجاسة عن المسهجد واالمهر مهالمعروؾ والنههً عهن المنكهر
ون و الن .وهو  -كما للنا  -على لسمٌن ( هوري) وههو مهاال ٌجهوز تهأخٌرل عهن أول
أزمنة امكانه كازالهة النجاسهة عهن المسهجد ،ورد السهبلم ،واالمهر مهالمعروؾ .و (ؼٌهر
وري) وهو ما ٌجوز تهأخٌرل عهن أول أزمنهة امكانهه ،كالصهبل علهى المٌه  ،ولضهاء
الصبل الفا،تة ،والزكا  ،والخمس .و (المول ) ما اعتمر ٌه شرعا ول مخصهو ،
كالصهبل وال ههب ،والصههوم ون وههها .وهههو ال ٌخلههو  -عمههبل  -مههن وجههول ثبلثههة امهها أن
ٌكون عله زا،دا على ولته المعٌن له أو مسهاوٌا لهه أو نالصها عنهه .و (االول) ممتنهع،
النه من التكلٌؾ مما ال ٌطاق .و (الثانً) ال ٌنمؽً االشكال هً امكانهه وولوعهه .وههو
المسمى (المضٌك) كالصوم ا عله ٌنطمك على ولته مبل زٌاد وال نمصهان مهن طلهوا
الفجر لى الؽرو  .و(الثال ) هو المسمى (الموسع) ،الن ٌه توسعة على المكلؾ ً
أول الول و ً اثنا،ه وآخهرل ،كالصهبل الٌومٌهة وصهبل ا ٌها  ،انهه ال ٌجهوز تركهه
ً جمٌع الول  ،وٌكتفى مفعله مر وا د ً ضمن الول الم دد له .وال اشكال عند
العلماء ً ورود ما ظاهرل التوسعة ً الشرٌعة ،و نما اختلفوا ً جهوازل عمهبل علهى
لههولٌن امكانههه وامتناعههه ،ومههن لههال مامتناعههه أول مهها ورد علههى الوجههه الههاي ٌههد ع
االشكال عندل على ما سٌأتً .وال ك عندنا جواز الموسع عمبل وولوعه شرعا .ومنشأ
االشكال عند الما،ل مامتناا الموسع ،أن مٌمة الوجو متمومة مالمنع من الترن  -كمها
تمدم ٌ ،-نا ٌه ال كهم مجهواز تركهه هً أول الوله أو وسهطه .والجهوا عنهه واضهح،
ههان الواج ه الموسههع عههل وا ههد ،وهههو طمٌعههة الفعههل الممٌههد مطمٌعههة الول ه الم ههدود
م ههدٌن علههى أال ٌخههرج الفعههل عههن الول ه  ،تكههون الطمٌعههة ممبل ظههة ااتههها واجمههة ال
ٌجوز تر كهها .ؼٌهر ان الوله لمها كهان ٌسهع الٌماعهها ٌهه عهد مهرا  ،كهان لهها أ هراد
طولٌة تدرٌجٌة ممهدر الوجهود هً أول الوله وثانٌهة وثالثهة لهى آخهرلٌ ،مهع التخٌٌهر
العملً مٌن اال راد الطولٌة كالتخٌٌر العملً مٌن اال راد العرضٌة للطمٌعة المأمور مهها،
ٌجوز االتٌان مفرد وترن ا خر مهن دون ان ٌكهون جهواز التهرن لهه مسهاس هً نفهس
المههأمور مههه ،وهههو طمٌعههة الفعههل ههً الوله الم ههدود .ههبل منا هها مههٌن وجههو الطمٌعههة
ممبل ظة ااتها ومٌن جهواز تهرن أ رادهها عهدا هرد وا هد .والمها،لون ماالمتنهاا التجهأوا
لهى تأوٌههل مهها ظههاهرل التوسهعة ههً الشههرٌعة ،مههال معضههم موجومههه ههً أول الوله ،
واالتٌان مه ً الزمان المالً ٌكون من ما المضاء والتهدارن لمها ها مهن الفعهل هً
أول الول  .ولال آخر موجومه ً آخر الول  ،واالتٌان مهه لملهه مهن مها النمهل ٌسهمط
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مه الؽر  ،نظٌر اٌماا ؼسل الجمعة ً ٌوم الخمٌس ولٌلة الجمعهة .ولٌهل ؼٌهر الهن.
وكلههها ألههوال متروكههة عنههد علما،نهها ،واض ه ة الههمطبلن .ههبل اجههة لههى االطالههة ههً
ردها].؟

جـــــواب  :ن المههراد مههن الموسههع والمضههٌك ٌتولههؾ علههى مٌههان ممدمههة ههً
انمسام الواج من ٌ اعتمار الول لى لسمٌن
القام األول :الوا ب الموقـت وهو ما ٌعتمر شرعا ً ٌه ول مخصو .
القاثثم الثثث تً :الوا ثثب غٌثثر الموقثثـت وهههو مهها لههم ٌعتمههر شههرعا ً ٌههه ولهه
مخصو .
ولكل منهما ألسام مدأ المصنؾ ( )مالواج ؼٌر المول كممدمة للهدخول
ً المول الاي هو م ل كبلمنها .أمها الواجه ؼٌهر الموله ههو علهى لسهمٌن
أٌضا من ٌ جواز تأخٌرل أو تمدٌمه عن أول أزمنة مكانه
ٔ -الواج الفـوري وهو ما ال ٌجوز تأخٌرل ,كرد السبلم.
ٕ -الواجه ؼٌههر الفههـوري وههو مهها ٌجههوز تههأخٌرل ,كالصهبل علههى المٌه  .أمهها
الواج الموله ههو علهى ألسهام ثبلثهة عمهبلً مهن ٌه كهون الفعهل زا،هدا ً علهى
ولته أو مساوٌا ً له أو نالصا ً عنه
ٔ -الزائد على وقته وهو ٌمتنع عمبلً للزوم التكلٌؾ مما ال ٌطامك.
ٕ -الما وي له وهو المسمى مـ(الواج المضٌك) كالصهوم هأن علهه مسهاوي
لولته.
ٖ -ت قص ً عته وهو المسهمى مهـ(الواج الموسهع) كالصهبل الٌومٌهة هأن علهها
انم من ولتها .أما (الواج المضٌك) بل شكال ً مكانه وولوعه ,لكهن لهد
ٌستشههكل ههً مكههان (الواجه الموسههع) لكههن الصه ٌح عنههد المصههنؾ ( )هههو
جههوازل عم هبلً وولوعههه شههرعا ً كمهها صههرح مههالن .والمهههم هههو تصههوٌر شههكال
االمتناا عمبلً وكٌفٌة ردل ,هنا أمران
األمـر األول :تحرٌر اإل رـ ل:
ن الواج معنال  -كما تمهدم – متمهوم مهالمنع مهن التهرن أي ال ٌجهوز تركهه
والمول مالواجه الموسهع مهالمعنى المتمهدم الزمهه تهرن الواجه هً أول الوله
لؽر جواز التأخٌر لى آخر ول مكان األداء وهاا ٌنا ً معنى الواج .
األمـر الث تً :رد اإل ر ل:
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ٔٔ:

ال منا ا مٌن معنى الواج والمهول مالواجه الموسهع ألن جهواز التهرن هً
أول الول مالنسمة للواج الموسهع منشهابل التخٌٌهر العملهً مهٌن األ هراد ,والهن
ألن الواج الموسع عهل وا هد موضهوا للجهامع الهاي لهه أ هراد ,العمهل ٌ كهم
مالتخٌٌر سواء أكان هال األ راد طولٌة أم عرضٌة للطمٌعهة المهأمور مهها من هو
صههرؾ الوجههود ,ومعههه ٌجههوز اإلتٌههان مفههرد وا ههد ٌ مههك الؽههر وتههرن الفههرد
ا خر من دون أن ٌنا ً الن الترن نفس الطمٌعة المأمور مهها .مهن ههاا ٌظههر
مكان مل ولوا الواج الموسع وال تسمع دعوى الما،لٌن مامتناعه تى ٌلجهأوا
لى تأوٌل ما ظاهرل التوسعة تى اختلفوا هً وجومهه هً أول الوله أو آخهرل
كل الن مترون وواضح المطبلن.

هـل ٌتبـي القضـ ء األداء ؟
.52ســـؤال :لال [ هل ٌتمع المضاء االداء ؟ ممها ٌتفهرا عهاد علهى الم ه عهن
المول ه (مسههألة تمعٌههة المضههاء لههبلداء) وهههً مههن مما ه االلفههاظ ،وتههدخل ههً مهها
االوامر .ولكن أخر اكرها الى الخاتمة مع ان من مها ان تاكر لملها ،النها  -كما للنا
المول عاد  .نمول ان المول لهد ٌفهو هً ولتهه امها لتركهه عهن
 من روا معار أو عن عمد واختٌار ،واما لفسادل لعار أو لؽٌر عار .ذاا ا على أي ن هو مهن
هال االن اء ،مد ثم ً الشرٌعة وجو تهدارن معه الواجمها كالصهبل والصهوم،
ممعنى أن ٌأتً مها خارج الول  .وٌسمى هاا التدارن (لضاء) .وههاا ال كهبلم ٌهه .اال
ان االصولٌٌن اختلفوا ً أن وجو المضاء هل هو على ممتضى الماعد  ،ممعنهى ان
االمر منفس المول ٌدل على وجو لضا،ه اا ا ً ولتهٌ ،كون وجهو المضهاء
منفس دلٌل االداء ،أو ان الماعد ال تمتضً الهن ،مهل وجهو المضهاء ٌ تهاج لهى دلٌهل
خا ؼٌر نفس دلٌهل االداء ؟ و هً المسهألة ألهوال ثبلثهة لهول مالتمعٌهة مطلمها .ولهول
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معدمها مطلما .ولول مالتفصٌل مٌن ماااا كان الهدلٌل علهى التولٌه متصهبل ،هبل تمعٌهة،
ومٌن ماااا كان منفصهبل ،المضهاء تهامع لهبلداء .والظهاهر أن منشهأ النهزاا هً المسهألة
ٌرجههع لههى المسههتفاد مههن التولٌ ه هههو و ههد المطلههو أو تعههددل ؟ أي ان ههً المول ه
مطلومها وا ههدا هههو الفعههل الممٌهد مالوله ممهها هههو ممٌهد ،أو مطلههومٌن ،وهمهها اا الفعههل
وكونه والعا ً وله معهٌن ؟ علهى االول اا ها االمتثهال هً الوله لهم ٌمهك طله
منفس الاا  ،بل مد من ر أمر جدٌد للمضاء ماالتٌان مالفعهل خهارج الوله  .وعلهى
الثانً اا ا االمتثال ً الول انما ها امتثهال أ هد الطلمهٌن وههو طله كونهه هً
الول ه المعههٌن ،وأمهها الطل ه مههاا الفعههل مههاق علههى الههه .ولههاا اه ه معضهههم لههى
التفصٌل الماكور ماعتمار ان المستفاد مهن دلٌهل التولٌه هً المتصهل و هد المطلهو
ٌ تههاج المضههاء لههى أمههر جدٌههد ،والمسههتفاد ههً المنفصههل تعههدد المطلههو  ،ههبل ٌ تههاج
المضههاء لههى أمههر جدٌههد وٌكههون تامعهها لههبلداء .والمختههار هههو المههول الثههانً ،وهههو عههدم
ذاا لهال مهثبل (صهم
التمعٌة مطلما .الن الظاهر من التمٌٌد ان المٌد ركن ً المطلو
ٌوم الجمعة) بل ٌفهم منهه اال مطلهو وا هد لؽهر وا هد وههو خصهو صهوم ههاا
الٌههوم ،ال أن الصههوم مااتههه مطلههو  ،وكونههه ههً ٌههوم الجمعههة مطلههو آخههر .وأمهها ههً
مورد دلٌل التولٌ المنفصهل ،كمها اا لهال (صهم) ثهم لهال مهثبل (اجعهل صهومن ٌهوم
الجمعة) ،أٌضا كهالن ،نظهرا لهى أن ههاا مهن مها المطلهك والممٌهدٌ ،جه ٌهه مهل
المطلك على الممٌد ،ومعنى مل المطلك على الممٌد ههو تمٌٌهد أصهل المطلهو االول
مالمٌههدٌ ،كشههؾ الههن التمٌٌههد عههن أن المههراد مههالمطلك والعهها مههن أول االمههر خصههو
الممٌدٌ ،صمح الدلٌبلن مممتضى الجمع مٌنهما دلهٌبل وا هدا ،ال أن الممٌهد مطلهو آخهر
ؼٌر المطلك ،واال كان معنى الن مماء المطلهك علهى اطبللهه ،لهم ٌكهن مهبل ولهم ٌكهن
جمعهها مههٌن الههدلٌلٌن ،مههل ٌكههون أخههاا مالههدلٌلٌن .نعههم ٌمكههن أن ٌفههر  -وان كههان هههاا
رضا معٌد الولوا ً الشرٌعة  -أن ٌكون دلٌل التولٌه المنفصهل ممٌهدا مهالتمكن كهأن
ٌمول ً المثال (اجعل صومن ٌوم الجمعة ان تمكن ) أو كان دلٌل التولٌ لٌس ٌهه
اطبلق ٌعم صورتً التمكن وعدمه ،وصور الهتمكن ههً المهدر المتهٌمن منهه .هان هً
هاا الفر ٌمكن التمسن ماطبلق دلٌهل الواجه الثمها وجهو الفعهل خهارج الوله ،
الن دلٌل التولٌ ؼٌر صالح لتمٌٌد اطبلق دلٌهل الواجه اال هً صهور الهتمكن ،ومهع
االضطرار لى ترن الفعل ً الول ٌممهى دلٌهل الواجه علهى اطبللهه .وههاا الفهر
هو الاي ٌظهر من الكفاٌهة لشهٌخ اسهاتاتنا ا خنهد لهدس سهرل ،ولكنهه هر معٌهد جهدا.
على أنه مع هاا الفر ال ٌصدق الفو وال المضاء ،مل ٌكون وجومهه خهارج الوله
من نوا االداء ] هل ٌتمع المضاء األداء أو ٌ تاج المضاء لى أمر أو دلٌل جدٌهد

؟

جـــواب

 :لمل اإلجامة عن السبال المد من توضٌح المسألة نمول

لد ثم مالشرٌعة اإلسبلمٌة وجهو تهدارن معه الواجمها المولتهة اا ها
ولتها المخصو ووجو المضاء هاا اصطلح علٌه مهـ (المضهاء) ولهد أسسه
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لاعههد مفادههها [ أن األمههر مالواج ه المول ه ٌههدل علههى وجههو لضهها،ه ] هنهها
اختلؾ األصولٌون على ألوال ً وجو المضاء هل هو على ممتضهى الماعهد
أي وجو المضاء منفس دلٌل األداء أو أن وجو المضاء ٌ تاج لى دلٌل جدٌد
أي على خبلؾ الماعد ؟ نمل المصنؾ ( )ألواال ثبلثة
(القثثول األول) التمعٌههة مطلمههـاً ,أي علههى ممتضههى الماعههد ولٌههد (مطلم هاً) شههار
للخبلؾ ً المول الثال مٌن الدلٌل المتصل والمنفصل – كما سٌأتً .-
(القول الث تً) عدم التمعٌة مطلمـاً ,أي على خبلؾ الماعد ٌ تهاج المضهاء لهى
دلٌل جدٌد.
(القول الث ل ) التفصٌل مٌن الدلٌل المتصل بل تمعٌة ومٌن المنفصل مالتمعٌة.
اختههار المصههنؾ ( )المههول الثههانً وهههو عههدم التمعٌههة مطلمههـاً ,أي ٌ تههاج
المضاء لى أمر ودلٌل جدٌد .لكن لمل االسهتدالل علهى صه ة المهول الثهانً مهٌن
المصههنؾ ( )منشههأ النههزاا ههً المسههألة وهههو أن المسههتفاد مههن دلٌههل الواج ه
المول هل هو و د المطلو أي المطلو هو شًء وا هد وههو الفعهل الممٌهد
مالول أو أن المستفاد من دلٌل الواج المول هو تعدد المطلو أي المطلو
هو شهٌ،ان اا الفعهلٌ ,جهاد الفعهل هً الوله المعهٌن ؟ لهاا لهالوا مالتفصهٌل -
ومنهم الم مك األصفهانً ( - )ٙٔ( )مهٌن الهدلٌل المتصهل هبل تمعٌهة أي ٌ تهاج
المضاء لى أمر جدٌد كـ(صوم ٌوم االثنهٌن) هالمطلو ٌهه وا هد ,ومهٌن الهدلٌل
المنفصل مالتمعٌة أي ال ٌ تاج المضاء لى أمر جدٌد المطلو ٌه شٌ،ان.
أمهها دلٌههل المصههنؾ ( )علههى المههول الثههانً وهههو عههدم التمعٌههة مطلمهها ً أن
الظههههور ٌمتضهههً كهههون التمٌٌهههد سهههواء أكهههان متصهههبلً أم منفصهههبلً ٌهههدل علهههى أن
المطلههو وا ههد ,ومعههه ٌ تههاج المضههاء لههى دلٌههل جدٌههد وال ٌكتفههً مههنفس دلٌههل
األداء وهو دلٌل الواج الموله  .أمها ظههور التمٌٌهد هً مهورد الهدلٌل المتصهل
واضهح مههن أن الصهوم ههً ٌهوم االثنههٌن مطلهو وا ههد ,وأمها ههً مهورد الههدلٌل
المنفصههل هههو مههن مههل المطلههك علههى الممٌههد .ثههم أن المصههنؾ (ٌ )نههالش
الكفاٌة ( ,)ٕٙ( )مأنه ر معٌد ,و اصل ما
التفصٌل الاي اه لٌه صا
ً
أ ههادل ا خونههد ( )التفصههٌل مههٌن الههدلٌل المنفصههل اا كههان مطلمها ن تههاج لههى
دلٌل جدٌد ٌدل على تمعٌة المضاء لؤلداء ,ومٌن أن ٌكهون الهدلٌل المنفصهل ممٌهدا ً
بل ن تاج لى دلٌل جدٌد مل أن المضاء تامع لؤلداء.
(ٔ )ٙوسٌلة الوصول
(ٕ )ٙالكفاٌة ٔ ٗٗٔ.
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البـ ب الثـ ل
التـواهـً
ٔ -مـ دة الت ـً
ٖ٘.ســههـبال لههال [ المهها الثال ه النههواهً و ٌههه خمههس مسهها،ل ٔ  -مههاد النهههً
والممصود مهها كلمهة (النههً) كمهاد االمهر .وههً عمهار عهن طله العهالً مهن الهدانً
تهرن الفعهل .أو مهل  -علهى االصهح  -انهها عمهار عهن زجهر العهالً للهدانً عهن الفعهل
وردعه عنه ،والزم الهن طله التهرنٌ ،كهون التفسهٌر االول تفسهٌرا مهالبلزم علهى مها
سٌأتً توضٌ ه .وهً  -كلمهة النههً  -ككلمهة االمهر هً الداللهة علهى االلهزام عمهبل ال
وضعا وانما الفرق مٌنهما ان الممصود ً االمر االلزام مالفعهل ،والممصهود هً النههً
االلزام مالترن .وعلٌه تكون ماد النهً ظاهر ً ال رمة ،كما ان ماد االمر ظهاهر
ً الوجو  ] .ما معنى ماد النهً وهل ٌعتمر ٌها العلو واالستعبلء لكهً تكهون

ظاهر ً الوجو ؟
جـــواب  :هاا شروا من الماتن ( ً )الما الثال
ٌه ً ضمن م اور خمسة

النواهً ,وٌمع الكبلم

الم ور األول ماد النهـً و ٌه مٌان الممصود من ماد النهً.
ال م ور الثانً صٌؽة النهـً و ٌه مٌان الممصود من صٌؽة النهً.
الم ور الثال ظهور صٌؽة النهً ً الت رٌـم و ٌه مٌهان الوجهه هً ظههور
الصٌؽة ً الت رٌم.
الم ور الرامع ما المطلو

ً النهـً ؟ و ٌه مٌان متعلك النهً.

الم ور الخامس داللهة صهٌؽة النههً علهى الهدوام والتكهـرار و ٌهه مٌهان داللهة
صٌؽة النهً على المر أو التكرار.
وتفصٌل الكبلم ً هال الم اور ٌأتً تماعا ً
المحور األول :م دة الت ـً :روؾ كلمة النهً األصلٌة أي جهارها " ن ,ههـ,
ى " ومشتماتها " نهىٌ ,نهً ,ناهً ,منههً ,نهواهً " ,ولهها مهوارد كثٌهر مهن
ٌ االسهتعمال .لكهن معناهها الزجهر أو الهردا والزمهه طله التهرن ,لهاا هذن
الزجر أو الردا المد أن ٌكون صدورل مهن عهالً لهى دانهً ,طله العهالً مهن
الدانً ترن الفعهل أو زجهر العهالً الهدانً عهن الفعهل وردعهه عنهه ,وكهبل ههاٌن
المعنٌٌن ص ٌحٌ ,كون الزجر الزمه طل التهرن .أمها ظههور مهاد النههً هً

شرح أصول الفمه

ٕٔٔ

ال رمة ,مدلٌل العمل كما تمدم ً ماد األمر ,ولكن الفرق مٌنهما ً معنى كهل
منهما ,األمر معنال اإللزام مالفعل ,والنهً معنال اإللزام مالترن.

ٕ -صٌغـة الت ـً
.54ســـؤال :لال [ ٕ -صهٌؽة النههً المهراد مهن صهٌؽة النههً كهل صهٌؽة تهدل
على طله التهرن .أو مهل  -علهى االصهح  -كهل صهٌؽة تهدل علهى الزجهر عهن الفعهل
وردعه عنه كصٌؽة (ال تفعهل) أو (اٌهان ان تفعهل) ون هو الهن .والممصهود م (الفعهل)
ال د الاي ٌدل علٌهه المصهدر وان لهم ٌكهن أمهرا وجودٌهاٌ ،هدخل ٌهها  -علهى ههاا -
ن ههو لههولهم (ال تتههرن الصههبل ) ،انههها مههن صههٌػ النهههً ال مههن صههٌػ االمههر .كمهها أن
لولهم (اترن شر الخمر) تعد مهن صهٌػ االمهر ال مهن صهٌػ النههً وان أد مهبدى
(ال تشر الخمر) .والسر ً الهن واضهح ،هان المهدلول المطهاممً لمهولهم (ال تتهرن)
هو الزجر والنهً عن تهرن الفعهل ،وان كهان الزمهه االمهر مالفعهل ٌهدل علٌهه مالداللهة
االلتزامٌة .والمدلول المطاممً لمولهم (اترن) هو االمر متهرن الفعهل ،وان كهان الزمهه
النهً عن الفعل ٌدل علٌه مالداللة وااللتزامٌة .] .ما معنى صٌؽة النهـً ؟

جـــواب  :الم هور الثهانً صهٌؽة النههً ,والممصهود مهن صهٌؽة النههً كهل
صٌؽة تدل على الزجر أو الردا ,كـ(ال تفعل) و( ٌان أن تفعل).
ألن الصٌؽة معنى ر ً ولها مصادٌك ومتعلما  ,وهً األ عال أي ال د
الاي ٌدل علٌه المصدر ,الزجر أو الردا ٌكون عهن الفعهل مطلمها ً ,سهواء أكهان
هههاا الفعههل أمههرا ً وجودٌها ً كههـ(ال تسههرق أ ههداً) .أم كههان الفعههل أمههرا ً عههدمٌا ً كههـ( ال
تترن العماد ) .ت صل أن معنى صٌؽة النهً هو النسمة الزجرٌة.

ٖ -ظ ور صٌغة الت ً يً التحرٌـم
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.55ســـؤال :لال [ ٖ  -ظهور صٌؽة النهً ً الت هرٌم ال هك ان صهٌؽة النههً
ظههاهر ههً الت ههرٌم ،ولكههن ال النههها موضههوعة لمفهههوم ال رمههة و مٌمههة ٌههه كمهها هههو
المعروؾ .مل الها ً الن ال ظهور صٌؽة ا عل ً الوجهو  ،انهه لهد للنها هنهان
ان هاا الظهور انمها ههو م كهم العمهل ،ال أن الصهٌؽة موضهوعة ومسهتعملة هً مفههوم
الوجو  .وكالن صٌؽة ال تفعل ،انها أكثر مها تهدل علهى النسهمة الزجرٌهة مهٌن النهاهً
والمنهً عنه والمنهى .هذاا صهدر ممهن تجه طاعتهه ونهٌه ؟ ؟ االنزجهار مزجهرل
واالنتهاء عما نههى عنهه ،ولهم ٌنصه لرٌنهة علهى جهواز الفعهل ،كهان ممتضهى وجهو
طاعههة هههاا المههولى و رمههة عصههٌانه عمههبل  -لضههاء ل ههك العمودٌههة والمولوٌههة  -عههدم
جواز ترن الفعل الاي نهى عنه اال مع الترخٌ من لملهٌ .كهون  -علهى ههاا  -نفهس
صهههدور النههههً مهههن المهههولى مطمعهههه مصهههدالا ل كهههم العمهههل موجهههو الطاعهههة و رمهههة
المعصههٌةٌ ،كههون النهههً مصههدالا للت ههرٌم س ه ظهههورل االطبللههً ،ال أن الت ههرٌم -
الاي هو مفهوم اسمً  -وضع لهه الصهٌؽة واسهتعمل ٌهه .والكهبلم هنها كهالكبلم هً
صٌؽة ا عل مبل رق من جهة االلوال واالختبل ا  ] .كٌؾ دل صهٌؽة النههً علهى

الت رٌم أو لل ظهورها ً الت رٌم ؟
جـــواب  :الم ور الثال ظهور صٌؽة النهً هً الت هرٌم ,تمهدم هً صهٌؽة
األمر الخبلؾ واأللوال ً ظهورها ً الوجو  ,وهنا نفس التفصٌبل الساممة
تأتً مع ارق مٌن معنى صٌؽة األمر وصٌؽة النهً
صٌؽة النهً تهدل علهى النسهمة الزجرٌهة ,هذاا أطلمه كانه مصهدالا ً ل كهم
العمل موجو االنزجار ما لم ٌرخ المولى مالترن ,ومعه ٌكون المولى الهاي
اصدر نهٌا ً ظاهرا ً ً الت رٌم ,ألن النهً مصداق للت رٌم ,تكون داللة صهٌؽة
النهههً علههى الت ههرٌم أو لههل ظهورههها ههً الت ههرٌم م كههم العمههل ال الوضههع ,ألن
العمل ٌ كهم موجهو االنزجهار عنهد صهدورل مهن المهولى لضهاءا ً ل هك مولوٌتهه
ووجههو طاعتههه مهها لههم ٌههرخ نفههس المههولى مههالترنٌ ,ههدل الفعههل علههى جههواز
الترن معد أن كان مدلوله عدم جواز الترن.
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ٗ -م المقلوب يً الت ـً ؟
.56ســـؤال :اختلؾ األصولٌون ً متعلك النههً ههل ههو أمهر وجهودي أي
كؾ النفس أو أمر عدمً أي مجرد الترن ,لال [ ٗ  -ما المطلو هً النههً كهل
ما تمدم لٌس ٌهه خهبلؾ جدٌهد ؼٌهر الخهبلؾ الموجهود هً صهٌؽة ا عهل .وانمها اخهت
النهههً ههً خههبلؾ وا ههد ،وهههو ان المطلههو ههً النهههً هههل هههو مجههرد التههرن أو كههؾ
النفس عن الفعل .والفرق مٌنهما ان المطلهو علهى المهول االول أمهر عهدمً م ه ،
والمطلو على المول الثهانً أمهر وجهودي ،الن الكهؾ عهل مهن ا عهال الهنفس .وال هك
هو المول االول .ومنشأ المول الثانً توهم هاا الما،ل أن الترن  -الاي معنال اممهاء عهدم
الفعل المنهً عنه على اله  -لٌس مممدور للمكلؾ ،النه أزلً خارج عهن المهدر  ،هبل
ٌمكن تعلك الطل مهه .والمعمهول مهن النههً ان ٌتعلهك ٌهه الطله مهردا الهنفس وكفهها
عن الفعل ،وهو عل نفسهانً ٌمهع ت ه االختٌهار .والجهوا عهن ههاا التهوهم أن عهدم
الممدورٌة هً االزل علهى العهدم ال ٌنها ً الممدورٌهة ممهاءا واسهتمرارا ،ا المهدر علهى
الوجود تبلزم المدر على العدم ،مل المدر على العدم علهى طمهع المهدر علهى الوجهود،
واال لو كان العدم ؼٌر ممهدور ممهاء لمها كهان الوجهود ممهدورا ،هان المختهار المهادر ههو
الاي ان شاء هللا عل وان لم ٌشأ لهم ٌفعهل .والت مٌهك ان ههاا الم ه سهالط مهن أصهله،
انه  -كما اشرنا لٌه ٌما سمك  -لٌس معنى النهً هو الطل  ،تً ٌمهال ن المطلهو
هو الترن أو الكؾ ،وانما طل التهرن مهن لهوازم النههً ،ومعنهى النههً المطهاممً ههو
الزجهر والهردا .نعهم الهردا عهن الفعهل ٌلزمهه عمهبل طله التهرن ،كمها ان المعه ن ههو
الفعل ً االمر ٌلزمهه عمهبل الهردا عهن التهرن .هاالمر والنههً كبلهمها ٌتعلمهان مهنفس
الفعل رأسا ،بل مولع لل ٌر والشن ً ان الطل هً النههً ٌتعلهك مهالترن أو الكهؾ.
] .اشرح الن ممٌنا ً رأي المصنؾ ( )؟

جـــــواب  :الم ههور الرامههع مهها المطلههو ههً النهههً ؟ ٌه أن هنههان خبل ها ً
وا دا ً مٌن األصهولٌٌن هً مسهألة النهواهً وههو االخهتبلؾ هً متعلهك النههً أو
مطلو الشارا عند ورود النهً عنهه ههل أن المطلهو أو المتعلهك ههو األمهر
(ٖ)ٙ
الوجودي – كؾ النفس  -أو العدمً – مجرد الترن  -؟ ألوال ثبلثة
(ٗ)ٙ
صههرؾ الههنفس
(القثثول األول) األمثثر الو ثثـودي
أي كههؾ الههنفس ,ألن معنههال م
عن راد الفعل ,ومنشأ توهم هاا المول هو أن مجرد ترن العمل المنهً عنه ال
ٌمكن أن ٌكون متعلماً ,ألن عدم الفعل المنهً عنه خارج عن المدر كونه أزلٌا,
مخبلؾ كؾ النفس أنه أمهر ممهدور .لكهن أجٌه عهن ههاا االسهتدالل أن معنهى

(ٖ )ٙالكفاٌة ٕ .ٙ
(ٗ )ٙوهو مختار أكثر العامة – .شرح العضدي ٔ ٖٓٔ .-
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المختار المادر هو الاي " ن شهاء عهل وان شهاء تهرن " وههاا المعنهى كمها انهه
مت مك ً مجرد ترن العمل هو مت مك ً كؾ الهنفس كهبل المعنٌهٌن داخهبلن
ً لدر المكلؾ.
(القول الث تً) األمر العدمـً(٘ )ٙأي مجرد الترن وٌصهدق علهى مطلهك العهدم,
ولد تمٌن انه هو ال ك لوال ما جاء ً المول الثال .
(القثثول الث ل ث ) تفثثـال الفعثثل :وهههو مختههار المصههنؾ ( )معههد أن اسههمط كههبل
من أصله ال ٌرجع لى معنهى م صهل ,ألن الخهبلؾ
المولٌن من جهة أن الم
ً متعلك النهً أو مطلو الشارا عند ورود النهً عنه كان ممنٌا ً على تفسٌر
النهً مطل الترن صح تنازعهما ,لكهن المهراد مهن النههً ههو الزجهر والهردا
عن الفعل والزمه عمبلً طل التهرن والنههً تعلهك مهنفس الفعهل ممالهه مهن نسهمة
زجرٌة والزمها طل الترن ,كمها أن األمهر كهالن ,ذنهه تعلهك مهنفس الفعهل مهن
نسمة طلمٌة والزمها الردا عن الترن.

(٘ )ٙوهو مختار أكثر االمامٌة – .الم صول ً علم أصول الفمه ٔ ٖٓ٘ رشاد الف ول
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٘ -داللـة الت ـً على الـدوام والترـرار
.57ســـــؤال :لههال [ ٘  -داللههة صههٌؽة النهههً علههى الههدوام والتكههرار اختلفههوا ههً
داللة (صٌؽة النهً) على التكرار أو المر كاالختبلؾ ً صٌؽة ا عل .وال ك هنا مها
للنههال هنههان مههبل ههرق ،ههبل داللههة لصههٌؽة (ال تفعههل) ال مهٌ،تههها وال ممادتههها علههى الههدوام
والتكرار وال على المر  ،وانمها المنههً عنهه صهرؾ الطمٌعهة ،كمها ان الممعهو ن هول
ههً صههٌؽة ا عههل صههرؾ الطمٌعههة .ؼٌههر أن مٌنهمهها رلهها مههن نا ٌههة عملٌههة ههً ممههام
االمتثال ،ذن امتثال النهً ماالنزجار عن عل الطمٌعة ،وال ٌكون الن اال مترن جمٌهع
أ رادها انه لو علها مر وا د ماكان ممتثبل .وأمها امتثهال االمهر ٌت مهك مذٌجهاد أول
وجود من أ راد الطمٌعة ،وال تتولهؾ طمٌعهة االمتثهال علهى أكثهر مهن عهل المهأمور مهه
مر وا د  .ولٌس ههاا الفهرق مهن أجهل وضهع الصهٌؽتٌن وداللتهمها ،مهل الهن ممتضهى
طمههع النهههً واالمههر عمههبل( .تنمٌههه) لههم نههاكر هنهها مهها اعتههاد المبلفههون اكههرل مههن م ثههً
اجتمههاا االمههر والنهههً ،وداللههة النهههً علههى الفسههاد ،النهمهها داخههبلن ههً (المما ههه
العملٌههة) ،كمهها سههٌأتً ،ولههٌس همهها مههن مما ه االلفههاظ .وكههالن م ه ممدمههة الواج ه
ومسألة الضد ومسألة االجهزاء لٌسه مهن مما ه االلفهاظ أٌضها .وسهناكر الجمٌهع هً
الممصد الثانً (المما العملٌة) ان شاء هللا تعالى ] .هل أن صٌؽة النهً تدل علهى

المـر والتكـرار ؟
جـــواب  :الم هور الخهامس داللهة النههً علهى الهدوام والتكهرارٌ ,ه تمهدم
سههامما ً ههً مسههألة داللههة صههٌؽة األمههر علههى المههر والتكههرار كههالن هنهها الخههبلؾ
واأللوال ً صٌؽة النهً
الصٌؽ ة هنا كالصٌؽة هنان ال داللة لهها ال ممادتهها وال مهٌ،تهها علهى المهر
والتكرار ,ألن مدلول مهاد النههً ههو الطمٌعهة والهٌ،هة ههو النههً عهن الطمٌعهة.
لكن هنا ارق ً االستدالل على نفً المر والتكرار ً صٌؽة النهً وهو أن
كم العمل ً ممام االمتثال كما انه نستفٌد منه عدم الداللة على المر والتكرار
والمطلههو هههو ٌجههاد صههرؾ الطمٌعههة كههالن نسههتفٌد منههه أن ممتضههى النهههً ال
ٌت مك ال مترن جمٌع أ راد الطمٌعة ,لكن ممتضى األمر ٌت مهك مهأول وجهودا
الطمٌعة.
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البـ ب الرابـي
المفـ هٌـم
تم ٌـد

معتى رلمة المف وم
.58ســـؤالٌ :طلك المفهوم على معان عدٌهد  ,لهال [ المها الرامهع المفهاهٌم
تمهٌد هً معنهى كلمهة (المفههوم) ،و هً النهزاا هً جٌتهه ،و هً ألسهامه .ههال ثبلثهة
ٔ  -معنهى كلمهة المفههوم تطلهك كلمهة المفههوم علهى ثبلثهة معهان ٔ  -المعنهى
مما
المدلول للفظ الاي ٌفهم منهٌ ،ساوي كلمة المدلول ،سواء كان مدلوال لمفرد أو جملهة،
وسواء كهان مهدلوال مٌمٌها أو مجازٌها - ٕ .مها ٌمامهل المصهداقٌ ،هراد منهه كهل معنهى
ٌفهم وان لم ٌكن مدلوال للفظٌ ،عم المعنى االول وؼٌرل - ٖ .ما ٌمامل المنطوق ،وههو
أخ من االولهٌن وههاا ههو الممصهود مالم ه هنها .وههو اصهطبلح أصهولً ٌخهت
مالمههدلوال االلتزامٌههة للجمههل التركٌمٌههة سههواء كانهه انشههاٌ،ة أو اخمارٌههة ،ههبل ٌمههال
لمدلول المفرد مفهوم وان كان من المدلوال االلتزامٌة .اما المنطوق ممصهودهم منهه
ما ٌدل علٌه اللفهظ هً هد ااتهه علهى وجهه ٌكهون اللفهظ المنطهوق هامبل لهالن المعنهى
ولالما لهٌ ،سمى المعنى (منطولا) تسمٌة للمدلول ماسم الدال .ولالن ٌخهت المنطهوق
مالمدلول المطاممً مط ،وان كان المعنى مجازا لد اسهتعمل ٌهه اللفهظ ممرٌنهة .وعلٌهه،
المفهوم الهاي ٌماملهه مها لهم ٌكهن اللفهظ هامبل لهه داال علٌهه مالمطاممهة ولكهن ٌهدل علٌهه
ماعتمارل الزما لمفهاد الجملهة من هو اللهزوم المهٌن مهالمعنى االخه والجهل ههاا ٌخهت
المفهوم مالمدلول االلتزامً .مثاله لولهم ( اا ملػ الماء كرا ال ٌنجسه شم) .هالمنطوق
ٌههه هههو مضههمون الجملههة وهههو عههدم تههنجس المههاء المههالػ كههرا مشههم مههن النجاسهها .
والمفهوم  -على تمدٌر أن ٌكون لمثل هال الجملة مفهوم  -انه اا لهم ٌملهػ كهرا ٌتهنجس.
وعلههى هههاا ٌمكههن تعرٌفهمهها ممهها ٌلههً المنطههوق (هههو كههم دل علٌههه اللفههظ ههً م ههل
النطك) .والمفهوم (هو كم دل علٌه اللفهظ ال هً م هل النطهك) .والمهراد مهن ال كهم
ال كم مالمعنى االعم ،ال خصو أ د اال كام الخمسة .وعر وهما اٌضها مانهمها كهم
ماكور و كم ؼٌهر مهاكور ،وانهمها كهم لمهاكور و كهم لؽٌهر مهاكور ،وكلهها ال تخلهو
عن منالشا طوٌلهة الهاٌل .والهاي ٌههون الخطه انهها تعرٌفها لفظٌهة ال ٌمصهد منهها
الدلههة ههً التعرٌههؾ ،والممصههود منههها واضههح كمهها شههر نال ,] .مهها معنههى المفهههوم

المم و عنه أصولٌا ً ؟

جـــواب  :هاا شروا من الماتن ( ً )الما الرامع المفاهٌم ,وٌمع الكبلم
ٌه ً ضمن م اور ثبلثة
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ٕٔ:

الم ههور األول معنههى كلمههة المفهههـوم و ٌههه مٌههان الممصههود مههن كلمههة المفهههوم
المم و عنه ً الممام.
الم ور الث انً النزاا ً جٌة المفهـوم و ٌه ت رٌر م ل النهزاا هً جٌهة
المفهوم.
الم ور الثال ألسام المفهـوم و ٌه مٌان انمسهام المفههوم لهى مفههوم موا مهة,
مفهوم مخالفة مضا ا ً لمٌان موارد ألسام مفهوم المخالفة.
وتفصٌل الكبلم ً هال الم اور ٌأتً تماعا ً

المحور األول :معتى رلمة المف ـوم:
اكر الشهٌخ ( )ثبلثهة معهانً لكلمهة المفههوم ,ا هدها ههو المعنهى المطلهو
والمم و عنه أصولٌا ً ,هنا معان ثبل
(المعتى األول) م ٌق بل اللـفظ ٌراد منه المعنى المدلول للفظ.
(المعتى الث تً) م تق بل المصداتٌ :راد منهه كهل معنهى مفههوم وههو أعهم مهن
األول.
(المعتى الث ل ) م ٌق بل المتقـوت وهو م ل الكبلم.
ولكن اكر للمنطوق والمفهوم عد تعارٌؾ ال تخلو من نماشا لكن المهم
هنا هو مٌان معنى المفهوم اصولٌاً ,نمول ن المراد من المنطوق ههو المهدلول
المطههاممً للكههبلم ,والمههراد مههن المفهههوم المههدلول أاللتزامههً من ههو خهها  -كمهها
سٌأتً  -كما ً لولنا ( اا ملػ المهاء كهرا ً ال ٌنجسهه شهًء) منطهوق الكهبلم أي
مدلوله المطاممً هو عدم نجاسة المهاء المهالػ ممهدار الكرٌهة ,وأمها مفههوم الكهبلم
أي مدلولههه أاللتزامههً هههو نجاسههة المههاء اا لههم ٌملههػ ممههدار الكرٌههة .لههاا كانهه
تعرٌفا المنطوق والمفهوم تدور مدار ههاا المعنهى لكهن تختلهؾ ماأللفهاظ نوعها ً
ما .هنا تعرٌفا اكرهما المصنؾ ()
ٔ -المتقوت كم د َّل علٌه اللفهظ هً م هل الكهبلم ,والمفههوم
اللفظ ال ً م ل الكبلم.

كهم د َّل علٌهه

ٕٔ4

ٕ-
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المتقوت

كم ماكور .والمفهوم

كم ؼٌر ماكور(.)ٙٙ

ذتضههح لههدٌنا أن معنههى كلمههة المفهههوم مهها ٌمامههل المنطههوق ,وأن كههل شههًء
مسهههتفاد مههها وراء الداللهههة الكبلمٌهههة المطاممٌهههة ههههو مفههههوم خههها مالهههدالال
االلتزامٌههة( . )ٙ:كمهها أن هههال التعرٌفهها لفظٌههة الممصههود منههها مٌههان معنههى اللفههظ
وشههر ه ,ولههٌس مههن لمٌههل التعرٌفهها ال مٌمٌههة التههً تمههٌن ماهٌههة اللفههظ وشههرح
مٌمته ,وسٌأتً من المصنؾ ( )تكرار هاا المعنى(.)ٙ4

ٕ -التزاع يً ح ٌـة المف ـوم

.59ســـــؤال:

المفهههوم جههة ل جٌههة الظهههور مهها معنههى النههزاا ههً جٌههة

المفهوم ,لال [ ٕ  -النزاا ً جٌة المفهوم الشن أن الكبلم اا كان لهه مفههوم ٌهدل
علٌه هو ظاهر ٌهٌ ،كون جة من المتكلم على السامع ،ومهن السهامع علهى المهتكلم،
كسا،ر الظواهر االخرى .ان ،ما معنى النزاا ً جٌة المفهوم ٌنمها ٌمولهون مهثبل
هل مفهوم الشرط جة أوال ؟ وعلى تمدٌرل ،بل ٌدخل هاا النهزاا هً مما ه االلفهاظ
جٌهة الظههور،
التً كان الؽر منها تشخٌ الظهور ً الكبلم وتنمهٌح صهؽرٌا
عن جٌة الظهور و جٌة الكتا ون هو
ال جة كالم
مل ٌنمؽً ان ٌدخل ً مما
الن .والجوا ان النزاا هنا ً ال مٌمة انما هو ً وجهود الداللهة علهى المفههوم ،أي
ً أصل ظهور الجملة ٌه وعدم ظهورها .ومعمهار أوضهح ،النهزاا هنها هً صهول
( )ٙٙعر ههه العضههدي ههً شههر ه علههى مختصههر امههن ال اج ه  ,والشههوكانً ههً رشههاد الف ههول مههأن
المفهوم كم لؽٌر ماكور ,أي أنه كم لموضوا ؼٌهر مهاكور هً المنطهوق ,وأصهمح ههاا التعرٌهؾ
م بلً للنم واإلمرام – .الكفاٌة ٗ ٕ 1العضدي ٔ  ٖٓٙرشاد الف ول  ٔ:4الفصول ٗ٘ٔ
.( )ٙ:اتفموا على أن هنان مٌمتٌن ً تعرٌؾ المهوم ٔ -أن المفهوم عمار عن المهدلول االلتزامهً.
ٕ -أن لٌس كل مدلول التزامً ٌسمى مفهوماً .من هنا ا تجنا لوضع ضامطة عامة لتعرٌهؾ المفههوم,
و ٌها وجهان
ٔ -أن المفهوم عمار عن المدلول االلتزامً المٌن مالمعنى األخ  .وهو مختهار النهاٌ،نً ()
لدس .األجود ٔ ٗٔٗ .-
ٕ -أن المفهههوم عمههار عههن المههدلول االلتزامههً المسههتفاد مههن الههرمط الخهها مههٌن خصوصههٌة
الموضههوا والم مههول والنسههمة .وهههو مختههار الشهههٌد الصههدر ()لههدس  – .ال لمههة الثالثههة
ٔ.- :
( )ٙ4سوؾ ٌكرر المصنؾ ( )أن مثل هال التعارٌؾ ال ت تاج ال لشرح اللفظ وتمرٌ المعنى لى
الاهن أي من مها التعهارٌؾ اللفظٌهة ,لهاا ال م هل للتعهارٌؾ ال مٌمٌهة كمها هً معنهى الخها والعهام
والمطلك والممٌد مع مع المٌان ً المجمل والممٌن .والتعارٌؾ اللفظٌة كمها عهن ا خونهد ( )تمهع
ً جهوا السهبال مهـ(ما) الشهار ة .لكهن أورد علٌهه األصهفهانً ( )مأنهه ال مسهاولة مهٌن التعرٌهؾ
اللفظً و(ما) الشار ة ,ألن التعرٌؾ اللفظهً ٌمهٌن مفههوم اللفهظ ,و(مها) الشهار ة تمهٌن ماهٌهة مفههوم
اللفظ – .الكفاٌة ٕ  ٖٔ:نهاٌة الدراٌة ٔ .- ٖٕ:
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ٕٔ1

صهوله .معنهى النهزاا هً مفههوم الشهرط -
المفهوم للجملة ال ً جٌته معهد هر
مثبل  -ان الجملة الشرطٌة مهع لطهع النظهر عهن المهرا،ن الخاصهة ههل تهدل علهى انتفهاء
ال كهم عنهد انتفههاء الشهرط ؟ وههل هههً ظهاهر هً الههن ؟ ال انهه معهد داللتههها علهى هههاا
المفهوم وظهورها ٌه ٌتنازا ً جٌته ،ان هاا ال معنهى لهه ،وان أوههم الهن ظهاهر
مع ه تعمٌههراتهم ،كمهها ٌمولههون مههثبل مفهههوم الشههرط جههة أم ال .ولكههن ؼرضهههم مهها
اكرنا .كمها انهه ال نهزاا هً داللهة معه الجمهل علهى مفههوم لهها اا كانه لهها لرٌنهة
خاصة على الن المفههوم ،هان ههاا لهٌس موضهع كبلمههم .مهل موضهوا الكهبلم وم هل
النزاا ً داللة نوا تلن الجملة كنوا الجملة الشرطٌة على المفههوم مهع تجردهها عهن
المرا،ن الخاصة .] .؟

جـــــواب  :الم ههور الثههانً النههزاا ههً جٌههة المفهههومٌ ,ه أن النههزاا ههً
المفهوم ٌمكن همه على ن وٌن كمروٌا ً وصؽروٌا ً
(التحو األول) التزاع الربـروي وٌرجع لى جٌة الظههور أو أصهالة الظههور,
جٌتهها ,علهى أسهاس جٌتهها
ال جب لكن تمدم
ٌها ً مما
وٌأتً الم
ً
ٌكون المفهوم جة وال شكال ً النزاا ٌه أصبل.
(التحو الث تً) التزاع الصغـروي وٌرجع لى النهزاا هً أصهل ظههور الجملهة
الشههرطٌة أو الوصههفٌة أو ؼٌرههها ههً المفهههوم أو ال ؟ مههثبلً معنههى النههزاا ههً
الجملههة الشههرطٌة هههو أن الجملههة الشههرطٌة ( اا زال ه الشههمس صههل) مههع لطههع
النظر عن المهرا،ن الخاصهة ههل تهدل علهى انتفهاء ال كهم (وجهو الصهبل ) عنهد
انتفاء الشرط (الزوال) هل هً ظاهر ً الن أو ال ؟.

ٖٓٔ
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ٖ -أقاـ م المف ـوم
.61ســـؤالٌ :نمسم المفهوم ماعتمار موا مته أو مخالفته لل كهم الموجهود هً
المنطههوق لههى لسههمٌن لههال [ ٖ -السههام المفهههوم ٌنمسههم المفهههوم لههى مفهههوم الموا مههة
ومفهوم المخالفة ٔ ( -مفهوم الموا مة) ما كهان ال كهم هً المفههوم موا مها هً السهنخ
لل كم الموجود ً المنطوق ،ان كان ال كم ً المنطهوق الوجهو  -مهثبل  -كهان هً
المفهوم الوجو أٌضها ،وهكهاا .كداللهة االولوٌهة هً مثهل لولهه تعهالى (وال تمهل لهمها
اؾ) على النهً عن الضر والشتم لبلموٌن ون و الن مما هو أشد اهانة واٌبلمها مهن
التأ ٌؾ الم رم م كم ا ٌة .ولد ٌسهمى ههاا المفههوم ( هوى الخطها ) .وال نهزاا هً
جٌة مفهوم الموا مة ،ممعنى داللة االولوٌة على تعدي ال كم لى ما هو أولى ً علة
ال كم ولهه تفصهٌل كهبلم ٌهأتً هً موضهعه( - ٕ .مفههوم المخالفهة) ماكهان ال كهم ٌهه
مخالفهها ههً السههنخ لل كههم الموجههود ههً المنطههوق ،ولههه مههوارد كثٌههر ولههع الكههبلم ٌههها
نههاكرها مالتفصههٌل ،وهههً سههتة ٔ  -مفهههوم الشههرط - ٕ .مفهههوم الوصههؾ ٖ  -مفهههوم
الؽاٌة - ٗ .مفهوم ال صهر - ٘ .مفههوم العهدد - ٙ .مفههوم اللمه  ] .وضه هما ااكهرا ً

الموارد التً ولع النزاا ً داللتها على المفهوم ؟
جـــواب  :الم ور الثال ألسام المفهوم ٌ ,تمدم أن المنطوق هو المدلول
المطاممً للكبلم وان المفهوم هو المدلول أاللتزامً ,هنا لسمان للمفهوم ماعتمار
أن ال كم المدلول علٌه عن طرٌك المفههوم اا كهان موا مها ً ل كهم المنطهوق ههو
مفهوم موا مهة ,وان كهان ال كهم هً المفههوم مخالفها ً ل كهم المنطهوق ههو مفههوم
مخالفة .ان هنا لسمان
القام األول :مف وم الموايقـة وهو ما كان كم المفهوم ٌه موا مها ً هً السهنخ
ل كم المنطوق ,كف و ى الكبلم من لوله تعالى [ وال تـمـل لهمـا أؾ ] الدالة على
رمة التعدي على الوالدٌن ولو مأؾٍ .
القام الث تً :مف وم المخ لفـة وهو ما كان كم المفهوم ٌه مخالفا ً ً السهنخ
ل كم المنطوق ,كمولنا ( ن زر تصدق) الدالهة علهى عهدم التصهدق هً الهة
عدم الزٌار  .أمـا الموارد التً ولع ٌها النزاا ً مفهوم المخالفة هً ستة
ٔ -مفهوم الشرط -ٕ .مفههوم الوصهؾ -ٖ .مفههوم الؽاٌهة-ٗ .مفههوم ال صهر.
٘ -مفهوم العدد -ٙ .مفهوم اللم .
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األول– مف ـوم ال ـرق
تحرٌر محل التزاع
.61ســـؤال :ما هو م ل النزاا ً الجملهة الشهرطٌة معهد اتفهالهم علهى أنهها
تههدل علههى تعلٌههك التههالً ٌههها علههى الممههدم وضههعاً ,لههال [ االول  -مفهههوم الشههرط
ت رٌر م هل النهزاا الشهن هً أن الجملهة الشهرطٌة ٌهدل منطولهها  -مالوضهع  -علهى
تعلٌك التالً ٌها على الممدم الوالع مولع الفر والتمدٌر .وهً على ن وٌن ٔ  -أن
تكههون مسههولة لمٌههان موضههوا ال كههم ،أي أن الممههدم هههو نفههس موضههوا ال كههم ٌ ،ه
ٌكههون ال كههم ههً التههالً منوطهها مالشههرط ههً الممههدم علههى وجههه ال ٌعمههل ههر ال كههم
مدونه ،ن و لولهم (ان رزل ولدا اختنه) ،انه ً المثال ال ٌعمل ر ختهان الولهد
االمعههد ههر وجههودل .ومنههه لولههه تعههالى (وال تكرهههوا تٌههاتكم علههى المؽههاء أن أردن
راد الت صهن مهن لمهل
ت صنا) انه ال ٌعمل ر االكرال على المؽاء اال معد ر
الفتٌا  .ولد اتفك االصولٌون على أنه ال مفهوم لهاا الن هو مهن الجملهة الشهرطٌة ،الن
انتفاء الشرط معنال انتفاء موضوا ال كهم ،هبل معنهى لل كهم مانتفهاء التهالً علهى تمهدٌر
انتفاء الممدم ال على ن و السالمة مانتفاء الموضهوا .وال كهم ٌن،ها ماالنتفهاء ،مهل ههو
انتفاء ال كم .بل مفهوم للشرطٌة ً المثالٌن ،بل ٌمال ( ن لم ترزق ولدا بل تختنهه)،
والٌمال ) (ان لهم ٌهردن ت صهنا هأكرهوهن علهى المؽهاء) - ٕ .أال تكهون مسهولة لمٌهان
الموضواٌ ٌ ،كون ال كم ً التالً منوطا مالشرط على وجهه ٌمكهن هر ال كهم
مدونه ،ن و لولهم (ان أ سن صدٌمن أ سن لٌه) ،ان ر اال سان لهى الصهدٌك
ال ٌتولؾ عمبل على ر صدور اال سان منه ،انه ٌمكن اال سان لٌه أ سن أو لهم
ٌ سن .وههاا الن هو الثهانً مهن الشهرطٌة ههو م هل النهزاا هً مسهألتنا ،ومرجعهه لهى
النههزاا ههً داللههة الشههرطٌة علههى انتفههاء ال كههم عنههد انتفههاء الشههرط ،ممعنههى أنههه هههل
ٌستكشؾ من طمع التعلٌهك علهى الشهرط انتفهاء نهوا ال كهم المعلهك  -كهالوجو مهثبل -
على تمدٌر انتفاء الشهرط .وانمها للنها (نهوا ال كهم) ،الن شهخ كهل كهم هً المضهٌة
الشرطٌة أو ؼٌرها ٌنتفً مانتفاء موضوعه أو أ د لٌود الموضوا ،سواء كان للمضهٌة
مفهههوم أو لههم ٌكههن .و ههً مفهههوم الشههرطٌة لههوالن ألواهمهها أنههها تههدل علههى االنتفههاء عنههد
االنتفاء ] .؟

جــــــواب  :ن م هههل النهههزاا هههً الجملهههة الشهههرطٌة كمههها تمهههدم هههً النهههزاا
الصؽروي هو أن الجملة الشرطٌة هل تدل على انتفاء طمٌعً ال كم عند انتفهاء
الشرط .وٌتضح الن من خبلل تمسٌم الجملة الشرطٌة ماعتمار انمسام الشرط ً
الجملة الشرطٌة لى كونه مت دا ً مع شهرطه تسهمى (الجملهة الشهرطٌة المسهولة
لمٌان الموضوا) ,والى كونه مؽاٌرا ً مع شرطة هبل تكهون الجملهة مسهولة لمٌهان
الموضوا بل ٌثم المفهوم للن و األول وٌثم للن و الثانً ,الن وان هما
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موضوع الحرم:

(التحو األول) ال ملة ال رقٌة الماوقة لبٌ
أن ٌكون الشرط مت دا ً مهع موضهوا ال كهم هً الجهزاء ,كمها هً لولنها (اا
رزلن هللا ولدا ً أختنه) ممل مٌان ات اد الموضوا مهع الشهرط المهد مهن اإلشهار
لى أن الجملة الشرطٌة تتألؾ من أرمعة أشٌاء
ٔ -أداة ال ـرق وهً ( اا) .
ٕ -ال ـرق وهو (رزق الولد).
ٖ -الموضـوع وهو (الولد).
ٗ -ال ـزاء وهو (الختان) .
فههً الجملههة المسههولة لمٌههان الموضههوا أن الشههرط (رزق الولههد) والموضههوا
(الولد) مت دان بل معنى لثمو المفههوم لههال الجملهة ,ألن ال كهم ٌنتفهً مانتفهاء
موضوعه ,تكون الجملة الشرطٌة هنا ممثامة السالمة مانتفاء الموضوا.
الموضوع:

(التحو الث تً) ال ملة ال رقٌة غٌر الماوقة لبٌ
أن ٌكون الشرط ٌها مؽاٌرا ً لموضوا ال كم ً الجزاء كما ً لولنا " ن
أ سن صدٌمن لٌن أ سهن لٌهه  ,هذن الشهرط ( سهان الصهدٌك) والموضهوا
(اإل سههان لٌههه) متؽههاٌران ,ههذن ههر اإل سههان لههى الصههدٌك ال ٌتولههؾ علههى
صهدور اإل سههان منههه .لههاا ههاا الن ههو هههو م ههل النهزاا ٌم ه ههً مثلههه ههول
ثمو المفهوم ,معد انتفاء الشرط هل ٌممهى ال كهم ثامتها ً للموضهوا أم انهه ٌنتفهً
عنه ؟ لال المصنؾ ( )مأن ً المسألة لهولٌن ألواهمها ثمهو المفههوم للجملهة
الشرطٌة  -كما سٌأتً ت مٌمه معونه سم انه .-
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المـت ق يً مف ـوم ال ـرق
.62ســـؤال :استدل الشٌخ ( )على ظهور الجملهة الشهرطٌة علهى المفههوم
تار مالوضع وتار ماإلطبلق ,والن معد ثما اللزوم العلً أالن صاري ,لهال
[ المناط ً مفهوم الشرط ان داللة الجملة الشرطٌة على المفهوم تتولؾ على داللتهها
 مالوضهههع أو مهههاالطبلق  -علهههى أمهههور ثبلثهههة مترتمهههة ٔ  -داللتهههها علهههى االرتمهههاطوالمبلزمة مٌن الممدم والتالً - ٕ .داللتها  -زٌاد على االرتماط والمبلزمة  -علهى أن
التالً معلك على الممدم ومترت علٌه وتامع لهٌ ،كون الممهدم سهمما للتهالً .والممصهود
من السم هنا هو كل ما ٌترت علٌهه الشهم و ن كهان شهرطا ون هولٌ ،كهون أعهم مهن
السم المصطلح ً ن المعمهول - ٖ .داللتهها  -زٌهاد علهى مها تمهدم  -علهى ان صهار
السههممٌة ههً الممههدم ،ممعنههى أنههه السههم مههدٌل لههه ٌترته علٌههه التههالً .وتولههؾ المفهههوم
للجملة الشرطٌة على هال االمور الثبلثة واضح ،النه لو كان الجملهة اتفالٌهة ،أو كهان
التالً ؼٌر مترت على الممدم ،أو كان مترتما ولكن ال على ن و االن صار ٌه  -انهه
ً جمٌع الن ال ٌلزم من انتفاء الممدم انتفاء التالً .و نمها الهاي ٌنمؽهً ثماتهه هنها ،ههو
أن الجملة ظاهر ً ههال االمهور الثبلثهة وضهعا أو اطبللها لتكهون جهة هً المفههوم.
وال ك ظهور الجملة الشرطٌة ً هال االمور وضعا ً معضها واطبللها هً الهمع
ا خر - ٔ .أما داللتها على االرتماط ووجهود العلمهة اللزومٌهة مهٌن الطهر ٌن ،الظهاهر
أنه مالوضع م كم التمادر .ولكن ال موضع خصو ادوا الشرط تى ٌنكر وضهعها
لالن ،مل موضهع الهٌ،هة التركٌمٌهة للجملهة الشهرطٌة ممجموعهها .وعلٌهه اسهتعمالها هً
االتفالٌههة ٌكههون مالعناٌههة وادعههاء الههتبلزم واالرتمههاط مههٌن الممههدم والتههالً اا اتفمه لهمهها
الممارنة ً الوجود - ٖ .وأما داللتها على أن التالً مترت على الممدم مهأي ن هو مهن
أن ههاء الترته هههو مالوضههع أٌضهها ،ولكههن ال ممعنههى أنههها موضههوعة موضههعٌن وضههع
للتبلزم ووضع آخر للترت  ،مل ممعنى أنها موضوعة موضع وا هد لبلرتمهاط الخها
وهو ترت التالً على الممهدم .والهدلٌل علهى الهن ههو تمهادر ترته التهالً علهى الممهدم
عنههها ،انههها تههدل علههى أن الممههدم وضههع ٌههها موضههع الفههر والتمههدٌر ،وعلههى تمههدٌر
صههوله التههالً اصههل عنههدل تمعهها أي ٌتلههول ههً ال صههول .أو مههل أن المتمههادر منههها
صول الشرط .وهاا ال ٌمكهن أن ٌنكهرل اال مكهامر أو ؼا هل
المدٌة الجزاء عند ر
ان هاا هو معنى التعلٌك الاي هو مفاد الجملهة الشهرطٌة التهً المفهاد لهها ؼٌهرل .ومهن
هنا سموا الجهزء االول منهها شهرطا وممهدما ،وسهموا الجهزء الثهانً جهزاءا وتالٌها .هذاا
كان جملة انشهاٌ،ة أي أن التهالً متضهمن النشهاء كهم تكلٌفهً أو وضهعً ،انهها تهدل
على تعلٌك ال كم على الشرط ،تدل على انتفاء ال كم عند انتفهاء الشهرط المعلهك علٌهه
ال كههم .و اا كانه جملههة خمرٌههة أي أن التههالً متضههمن ل كاٌههة خمههر ،انههها تههدل علههى
تعلٌك كاٌتهه علهى الممهدم ،سهواء كهان الم كهً عنهه خارجها و هً الوالهع مترتمها علهى
الممههدم تتطههامك ال كاٌههة مههع الم كههً عنههه كمولنهها ن كانهه الشههمس طالعههة النهههار
موجههود ،أو مترت ه علٌههه مههأن كههان العكههس كمولنهها ان كههان النهههار موجههودا الشههمس
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طالعهة ،أو كهان ال ترته مٌنهمها كالمتضهاعفٌن هً مثهل لولنها ن كهان خالهد امنها لزٌهد
زٌد أمول - ٖ .وأما داللتها على أن الشهرط من صهر ،مهاالطبلق ،النهه لهو كهان هنهان
شرط آخر للجزاء مدٌل لالن الشرط ،وكاا لهو كهان معهه شهم آخهر ٌكونهان معها شهرطا
لل كم  -ال تاج الن لى مٌهان زا،هد أمها مهالعطؾ مهأو هً الصهور االولهى ،أو العطهؾ
مههالواو ههً الصههور الثانٌههة ،الن الترته علههى الشههرط ظههاهر ههً أنههه معنوانههه الخهها
مسههتمبل هههو الشههرط المعلههك علٌههه الجههزاء ههذاا أطلههك تعلٌههك الجههزاء علههى الشههرط انههه
ٌستكشؾ منه أن الشرط مستمل اللٌد آخر معه وأنه من صر ال مدٌل والعهدل لهه ،واال
لوج على ال كٌم مٌانه وههو  -سه الفهر  -هً ممهام المٌهان .وههاا نظٌهر ظههور
صٌؽة أ عل ماطبللها ً الوجو التعٌنً والتعٌٌنهً * * * .و لهى هنها تهم لنها مها أردنها
أن نههاه لٌههه مههن ظهههور الجملههة الشههرطٌة ههً االمههور التههً مههها تكههون ظههاهر ههً
المفهههوم .وعلههى كههل ههال ،ان ظهههور الجملههة الشههرطٌة ههً المفهههوم ممههاال ٌنمؽههً أن
ٌتطرق لٌه الشن اال مع لرٌنة صار ة أو تكهون وارد لمٌهان الموضهوا .وٌشههد لهالن
استدالل امامنا الصهادق علٌهه السهبلم مهالمفهوم هً رواٌهة أمهً مصهٌر لهال (سهأل أمها
عمهدهللا عهن الشها تهامح هبل تت هرن وٌههراق منهها دم كثٌهر عمهٌط ،مهال ال تأكههل ن
علٌا كان ٌمول اا ركض الرجل أو طر ه العهٌن كهل) ،هان اسهتدالل االمهام ممهول
علههً علٌههه السههبلم ال ٌكههون ال اا كههان لههه مفهههوم ،وهههو اا لههم تههرك الرجههل أو لههم
تطرؾ العٌن بل تأكل ] .وضَّح هاا االستدالل ااكرا ً األدلة ؟

جـــــواب ٌ :تولههؾ ظهههور الجملههة الشههرطٌة علههى المفهههوم علههى ثمهها أمههور
ثبلثة للجملة الشهرطٌة( , )ٙ1لكهن اختلفهوا هً ثمها ههال األمهور الثبلثهة ههل ههو
مالوضهههع أي الداللهههة التصهههورٌة أو مهههاإلطبلق أي الداللهههة التصهههدٌمٌة ؟ أجههها
المصنؾ ( )مالتفصهٌل ,ولمهل مٌهان التفصهٌل المهد مهن معر هة األمهور الثبلثهة
وهً
(األمر األول) اللـزوم ممعنى أن هنان رمطا ً لزومٌا ً مٌن الممدم والتالً.
(األمر الثهانً) العلٌهـة ممعنهى أن هنهان رمطها ً لزومٌها ً وكهون الشهرط علهة تامهة
للجزاء.
(األمر الثال ) االن صهـار ممعنهى أن هنهان رمطها ً لزومٌها ً وكهون الشهرط علهة
من صر للجزاء .
( )ٙ1خبل ا ً للم مك العرالً ( , )منى على أن منهاط الم ه هً المفههوم علهى أن المضهٌة المتكفلهة
لل كم هل هً ظاهر ً تعلٌك شخ ال كم على الشرط أو هً ظاهر ً تعلٌك سنخ ال كم على
الشرط ,على األول ال تدل المضٌة على المفههوم ,ا أن انتفهاء الشهرط ٌمتضهً انتفهاء شهخ ال كهم,
وهو ال ٌنا ً ثمو رد آخهر لل كهم هً ؼٌهر مهورد الشهرط ,وعلهى الثهانً ,تهدل علهى ال كهم ,ا أن
انتفاء الشرط ٌمتضً انتفاء سنخ ال كم تى ً ؼٌر مورد الشرط ,وهاا ما ٌُعهرؾ مهـ(مسلن الم مهك
العرالً) – .مماال األصول ٔ  ٖٔ4ال لمة الثالثة ٔ.- :

ٖ٘ٔ

شرح أصول الفمه

وٌمكن االستدالل على ظهور الجملة الشرطٌة ً هال األمور تار مالوضع
كما هً األمهر األول وههو (اللهزوم) واألمهر الثهانً وههو (العلٌهة) وتهار أخهرى
ماإلطبلق وهو األمر الثال (االن صار) ,واألدلة على الن
أمـا داللهة الجملهة الشهرطٌة علهى االرتمهاط اللزومهً ههو مالوضهع ,والهدلٌل
على الن هو التمادر ال اصل من وضع الجملة مهٌ،تها التركٌمٌهة الهدال علهى أن
هنان رمطا ً لزومٌا ً مٌن الممدم والتالً ,ال أن منشأ التمادر هو وضع أدا الشهرط
ً اللزوم مل منشأول هو الهٌ،ة التركٌمٌة للجملة.
أمـا داللة الجملة الشرطٌة على العلٌة هو مالوضع أٌضا ,والدلٌل علٌه على
الن أٌضا التمادر ذاا لٌل " اا جاءن زٌد أكرمه" تمادر لى الاهن ان (وجو
اإلكرام) معلول للمجًء وان (المجًء) علة لئلكرام ,ومعنى الوضع هنا وضهع
وا د ال وضهعان (وضهع للهتبلزم ووضهع للترته ) ,ودلٌهل الهن أٌضها التمهادر,
وهاا مما ال ٌنكر ,ومعه نفهم معنى التعلٌهك علهى الشهرط وتسهمٌة األول ممهدماً,
والثانً تالٌا ً سواء أكان ً الجملة اإلنشهاٌ،ة كمولنها " ٌها رجهل ن جهاءن زٌهد
أكرمه " أم ً الجملة الخمرٌة كما مثلنا.
أمـا داللة الجملة الشرطٌة على االن صار ماإلطبلق ,والهدلٌل علهى الهن ا
لو كان هنان علة أخرى للجزاء للزم اكرها ً الكهبلم .أمها معطو هة مهـ(أو) اا
كان الشهرط علهة تامهة أو معطو هة مهـ(الواو) اا كهان الشهرط جهزء علهة مها دام
المتكلم لهم ٌهاكر الهن ثمه أن الشهرط و هدل علهة تامهة ان صهارٌة للجهزاء ,وان
الشرط هو المهبثر الو ٌهد مواسهطة اإلطهبلق األ هوالً ,ونظٌهرل ظههور صهٌؽة
األمر ً الوجو التعٌنً والتعٌٌنً.
ت صل ن الجملة الشرطٌة ظاهر على المفهوم مذثما المناط ٌها ,وههو
كونههها تههدل علههى اللههزوم العلههً االن صههاري وضههعا ً أو طبللهها ,وٌشهههد لههالن
اسهههتدالل اإلمهههام الصهههادق ( )ممهههول أمٌهههر المهههبمنٌن ( )عنهههدما سههه،ل اإلمهههام
الصادق ( ً )رواٌة أمً مصٌر لهال سهأل أمها عمهد هللا عهن الشها تهامح هبل
تت رن وٌهراق منها دم كثٌر عمٌط ,مال (علٌه السبلم ) [ ال تأكـل ؟ ن علٌهـا ً
كههان ٌمههول اا ركض ه الرجههل أو طر ه العههٌن كههل ] (ٓ ,):ههذن لههول أمٌههر
المبمنٌن ( )مجملة شرطٌة ثم لها مفهوم وهو " اا لم تهرك الرجهل أو لهم
تطرؾ العٌن بل تأكل " وهاا ما أرادل اإلمام الصادق ( )ألمً مصٌر.

(ٓ ):الوسا،ل  ٕٙٗ/ٔٙما

الاما،ح ال دٌ ٔ .
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إذا تعـدد ال ـرق واتحـد ال ـزاء
.63ســـؤال :لال [ اا تعدد الشرط وات د الجهزاء ومهن لوا هك مم ه (مفههوم
الشرط) مسألة ما اا ورد جملتان شرطٌتان أو أكثر ،ولهد تعهدد الشهرط ٌهمها وكهان
الجههزاء وا ههدا .وهههاا ٌمههع علههى ن ههوٌن ٔ أن ٌكههون الجههزاء ؼٌههر لامههل للتكههرار ،ن ههو
التمصٌر ً السفر ٌما ورد ( اا خفً االاان مصر .و اا خفٌ الجهدران مصهر)ٕ .
 أن ٌكههون الجههزاء لههامبل للتكههرار كمهها ههً ن ههو ( اا أجنمه اؼتسههل .اا مسسه مٌتههااؼتسل) .أما (الن و االول)ٌ ،مع ٌه التعار مٌن الدلٌلٌن مناء على مفههوم الشهرط،
ولكن التعار انما هو مٌن مفهوم كل منهما مع منطوق ا خر ،كمها ههو واضهح .هبل
مد من التصرؾ ٌهما مأ هد وجههٌن (الوجهه االول)  -أن نمٌهد كهبل مهن الشهرطٌن مهن
نا ٌة ظهورهما ً االستمبلل مالسممٌة ،الن الظهور الناشم مهن االطهبلق  -كمها سهمك
 الههاي ٌماملههه التمٌٌههد مههالعطؾ مههالواوٌ ،كههون الشههرط ههً ال مٌمههة هههو المرك ه مههنالشههرطٌن وكههل منهمهها ٌكههون جههزء السههم  ،والجملتههان تكونههان ٌن،هها كجملههة وا ههد
ممدمها المرك مهن الشهرطٌن ،مهأن ٌكهون مبداهمها هكهاا ( اا خفهً االاان والجهدران
معا مصر) .ورمما ٌكون لهاتٌن الجملتٌن معا ٌن،ا مفهوم وا هد ،وههو انتفهاء الجهزاء
عند انتفهاء الشهرطٌن معها أو أ هدهما ،كمها لهو كانها جملهة وا هد ( .الوجهه الثهانً)  -أن
نمٌدهما من نا ٌة ظهورهما ً االن صار ،الن الظهور الناشم مهن االطهبلق الممامهل
للتمٌٌد مأو .و ٌن،ا ٌكون الشرط أ دهما على المدلٌهة ،أو الجهامع مٌنهمها علهى أن ٌكهون
منهما مصدا لا له ،والن ٌنما ٌمكن ر الجهامع مٌنهمها ولهو كهان عر ٌها .و ا ٌهدور
االمر مٌن الوجهٌن ً التصرؾ ،أٌهمها أولهى ؟ ههل االولهى تمٌٌهد ظههور الشهرطٌتٌن
ً االستمبلل أو تمٌٌد ظهورهما ً االن صار ؟ لوالن هً المسهألة .واالوجهه  -علهى
الظهههاهر  -ههههو التصهههرؾ الثهههانً ،الن منشهههأ التعهههار مٌنهمههها ههههو ظهورهمههها هههً
االن صار الاي ٌلزم منه الظهور ً المفهومٌ ،تعار منطوق كل منهما مع مفههوم
ا خر كما تمدم ،بل مد من ر ع الٌد عن ظهور كل منهما ً االن صار ماالضا ة لهى
الممههدار الههاي دل علٌههه منطههوق الشههرطٌة االخههرى ،الن ظهههور المنطههوق ألههوى ،أمهها
ظهور كهل مهن الشهرطٌتٌن هً االسهتمبلل هبل معهار لهه تهى تر هع الٌهد عنهه .و اا
ترجح المول الثانً وهو التصرؾ ً ظهور الشرطٌن هً االن صهارٌ .كهون كهل مهن
الشرطٌن مستمبل ً التأثٌر ،ذاا انفهرد أ هدهما كهان لهه التهأثٌر هً ثمهو ال كهم .و ن
صبل معا ،ان كهان صهولهما مالتعاله كهان التهأثٌر للسهامك .و ن تمارنها كهان االثهر
لهما معا وٌكونان كالسم الوا د ،المتناا تكرار الجزاء س الفهر  .وامها (الن هو
الثانً)  -وههو مها اا كهان الجهزاء لهامبل للتكهرار  -ههو علهى صهورتٌن ٔ  -أن ٌثمه
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مالدلٌل أن كبل من الشرطٌن جزء السم  .وال كبلم ٌن،ا ً أن الجهزاء وا هد ٌ صهل
عند صول الشرطٌن معا - ٕ .أن ٌثم مهن دلٌهل مسهتمل أو مهن ظهاهر دلٌهل الشهرط
أن كبل من الشرطٌن سم مستمل ،سواء كان للمضٌة الشرطٌة مفهوم أم لم ٌكهن  -مهد
ولع الخبلؾ ٌما اا اتفك ولوا الشرطٌن معا ً ول وا هد أو متعهالمٌن أن الماعهد
أي شم تمتضهً ؟ ههل تمتضهً تهداخل االسهما ٌكهون لهها جهزاء وا هد كمها هً مثهال
تداخل موجما الوضوء من خروج المول أو الؽا،ط والنوم ون وهمها ،أم تمتضهً عهدم
التههداخل ٌتكههرر الجههزاء متكههرار الشههروط ،كمهها ههً مثههال تعههدد وجههو الصههبل متعههدد
أسمامه من دخول ول الٌومٌة و صول ا ٌا ؟ ألهول الشهمهة هً أنهه اا ورد دلٌهل
خها علههى التههداخل أو عدمههه وجه االخهها مههالن الههدلٌل .وأمهها مههع عههدم ورود الههدلٌل
هههو م ههل الخههبلؾ .وال ههك أن الماعههد ٌهه عههدم التههداخل .مٌههان الههن أن لكههل
الخها
شرطٌة ظهورٌن ٔ ظهور الشرط ٌها ً االستمبلل مالسممٌة .وههاا الظههور ٌمتضهً
أن ٌتعدد الجزأ ً الشهرطٌتٌن موضهوعتً الم ه  ،هبل تتهداخل االسهما  - ٕ .ظههور
الجزاء ٌها ً أن متعلك ال كم ٌه صرؾ الوجود .ولمها كهان صهرؾ الشهم ال ٌمكهن
ان ٌكون م كوما م كمٌنٌ ،متضً الن أن ٌكون لجمٌهع االسهما جهزاء وا هد و كهم
وا ههد عنههد ههر اجتماعههها .تتههداخل االسههما  .وعلههى هههااٌ ،مههع التنهها ً مههٌن هههاٌن
الظهورٌن ،ذاا لدمنا الظهور االول ال مهد أن نمهول معهدم التهداخل .و اا لهدمنا الظههور
الثههانً المههد أن نمههول مالتههداخل ،أٌهمهها أولههى مالتمههدٌم ؟ واالرجههح ان االولههى مالتمههدٌم
ظهور الشرط على ظهور الجزاء ،الن الجزاء لما كان معلما على الشرط هو تهامع لهه
ثموتا و ثماتا ،ان كان وا دا ك ان الجزاء وا دا و ن كان متعددا كان متعهددا .و اا كهان
الممدم متعددا  -س ر ظهور الشرطٌتٌن  -كان الجزاء تمعا له .وعلٌه ال ٌستمٌم
للجزاء ظهور ً و د المطلو ٌ .خرج الممام عهن مها التعهار مهٌن الظههورٌن،
مهل ٌكهون الظههور هً التعهداد را عهها للظههور هً الو هد  ،الن الظههور هً الو ههد ال
ٌكون اال معد ر سموط الظهور ً التعداد أو معد ر عدمه ،أما مع وجودل هبل
ٌنعمههد الظهههور ههً الو ههد  .الماعههد ههً الممههام  -ان ( -عههدم التههداخل) .وهههو مههاه
أسههاطٌن العلمههاء االعههبلم لههدس هللا أسههرارهم .] .مهها معنههى تههداخل األسههما وهههل

ممتضى الماعد أن تتداخل األسما ٌكهون للجملهة الشهرطٌة جهزاء وا هد أو أال
تتدخل األسما ٌكون للجملة الشرطٌة جزاء متعدد متعدد الشروط واألسما ؟

جـــواب

 :من مل ما مم

الشرط مسألتان

(األولى) مسألة تداخل األسما .
(الثانٌة) مسألة تداخل المسمما .
و ً مفرو
ٌضا ها نمول

السبال هو المسألة األولى .ولمل مٌهان المختهار ٌهها المهد مهن
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ن معنى تداخل األسما وعدمهه ههو أن السهممٌن كمها هً لولنها " اا خفهً
األاان مصر " ولولنا " اا خفً الجدران مصر" خفهاء األاان السهم األول,
وخفاء الجدران السم الثانً وجزابهما وا د وهو (المصر) هذاا تعهدد السهممان
هل ٌمتضٌان وجومٌن بل تتداخل األسهما هً ممهام التهأثٌر أو ٌمتضهٌان وجومها ً
وا دا ً تتداخل األسما ؟
منى المصنؾ ( )على عدم التداخل كما ههو ممنهى مشههور
الجـــوا
األصولٌٌن .لكن لمل مٌان الن ممٌن المصنؾ ( )ن وٌن ماعتمهار كهون الجهزاء
تار ال ٌممل التكرار ٌمع التعار وتار أخرى ٌممل التكرارٌ ,مع النزاا ً
تداخل األسما وعدمه ,وأما الن وان
(التحو األول) أ ٌرو ال زاء غٌر ق بـل للتررار والتعدد:
كالمثال المتمدم على المول مظهور الجملة الشهرطٌة هً المفههوم  -كمها ههو
المختههار ٌ -مههع التعههار مههٌن منطههوق ا ههدهما ومفهههوم ا خههر ,وكٌفٌههة ولههوا
ٌما لو ا ترضنا أن المسا ر ملػ دا ً ال ٌسمع أاان الملهد ,ولكهن ٌهرى
التعار
جدرانه ,أمتثل لل كم وهو لصر الصبل  ,هاا ر منطهوق الجملهة األولهى [
اا خفً األاان مصهر ] وكهالن نفهس ال كهم ٌهتم مهع مفههوم الجملهة الثانٌهة [ اا
خفً الجدران مصر ] .كما لو ا ترضنا انه ملػ دا ً ٌسهمع ٌهه األاان وال ٌهرى
الجدرانٌ ,نٍ ،ا سوؾ ٌتم صبلته س مفهوم الجملة األولهى ,وممصهر سه
منطوق الجملة الثانٌة ,بلمد ٌنٍ ،ا من التصرؾ مظههور الجملهة الشهرطٌة مأ هد
وجهٌن
ٔ -التصرؾ ً االستمبلل والسممٌة التامةٌ ,كون معنى الجملتٌن جملهة وا هد
[ اا خفً األاان والجدران مصر ] مهد لٌهدنا كهبل الشهرطٌن ٌكهون السهم
التام هو خفاء كبل األمرٌن.
ٕ -التصرؾ ً االن صار ٌكون كل من الشرطٌن سمما ً مستمبلًٌ ,كون معنى
الجملتهههٌن [ اا خفهههً األاان أو خفهههً الجهههدران مصهههر ]ٌ ,كهههون كهههل مهههن
الشرطٌن سمما ً تاما ً.
ومههع هههاٌن التصههر ٌن ٌرتفههع التعههار لكههن األولههى تمههدٌم التصههرؾ ههً
االن صار ووجه األولوٌة هو أن التصرؾ هً االن صهار لطعهً وال معهار
له مخبلؾ التصرؾ ً السممٌة أنه مشكون بل معار له ال مدلٌل.
(التحو الث تً) أ ٌرو ال زاء ق بالً للتررار والتعدد:
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كما ً لولنا " اا أجنمه
هنا توجد صورتان
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أؼتسهل " ولولنها " اا مسسه مٌتها ً أؼتسهل ".

األولثثى أن ٌكههون الشههرطان جههزء السههم  ,هنهها ال شههمهة أن الجههزاء وا ههد
ٌ صل مت مك كل من الشرطٌن معاً.
الث تٌة أن ٌكون الشرطان كبلً منهما سمما ً مستمبلً ,هنا ٌمع النزاا هل تعدد
السههممٌن موجم ها ً ل صههول وجههو وا ههد تتههداخل األسههما  ,أو موجم ها ً ل صههول
وجههومٌن ههبل تتههداخل ؟ مهها هههً الماعههد ؟ أجهها المصههنؾ ( )معههدم التههداخل
والدلٌل علٌه ن لكهل جملهة شهرطٌة ظههورٌن متنها ٌٌن المهد مهن تمهدٌم ا هدهما
على ا خر والظهوران
ٔ .ظهور الشرط ً الجملة الشرطٌة ً االستمبلل مالسممٌة ,المتمادر من
الجملتٌن [ اا أجنم أؼتسل ] و [ اا مسس مٌتا ً أؼتسل ] ههو عهدم
التههداخل ممعنههى أن كههل شههرط علههة ل ههدو الجههزاء ,وهههاا معنههال تعههدد
وجو االؼتسال ,وهاا الظهور هو األولى مالتمدٌم ,ألنه راجع لظهور
الشرط والجزاء معلك علٌه ,وم س الفر أن الشرطٌن متعددان .لاا
ٌتعدد الجزاء متعددهما ,بل ٌكون معنى ألن ٌكهون الجهزاء ظهاهرا ً هً
و ههد المطلههو مههل ٌكههون الظهههور ههً التعههداد ,كمهها ههً الشههرط را عها ً
للظهور ً الو د كما ً الجزاء.
ٕ .ظهور الجزاء ً الجملة الشرطٌة ً أن الواج ههو صهرؾ الوجهود,
المتمادر من الجملتٌن كونهما م كومٌن م كم وا د تتهداخل األسهما .
مههن هنهها ٌمههع التنهها ً مههٌن ظهههور الشههرط  -كمهها ههً الظهههور األول -
وظهور الجزاء  -كمها هً الظههور الثهانً  -لكهن عر نها هل التعهار
والتنهها ً مٌنهمهها ,تكههون الماعههد الجارٌههة ههً الممههام هههً عههدم تههداخل
األسما أ هم.

ٓٗٔ
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تتبٌ ـ
ٔ -تداخـل الماـبب ت
ً المسألة السهاممة
.64ســـؤال :لال [ تنمٌهان ٔ  -تداخل المسمٌا ن الم
انما هو عما اا تعدد االسما ٌ ،تسأل ٌها عما اا كان تعددها ٌمتضً المؽاٌر هً
الجزاء وتعدد المسمما  -مهالفتح  -أو ال ٌمتضهً تتهداخل االسهما  ،وٌنمؽهً أن تسهمى
(ممسههألة تههداخل االسههما ) .ومعههد الفههراغ عههن عههدم تههداخل االسههما هنههانٌ ،نمؽههً أن
أن تعدد المسمما اا كان تشترن ً االسهم وال مٌمهة كاالؼسهال ههل ٌصهح أن
ٌم
ٌكتفى عنها موجود وا هد لهها أو ال ٌكتفهى ؟ .وههال مسهألة أخهرى ؼٌهر مها تمهدم تسهمى
(ممسههألة تههداخل المسههمما ) ،وهههً مههن مل مهها االولههى .والماعههد ٌههها أٌضهها عههدم
التههداخل .والسههر ههً الههن أن سههموط الواجمهها المتعههدد مفعههل وا ههد وان أتههً مههه منٌههة
امتثال الجمٌع ٌ تاج لى دلٌهل خها  ،كمها ورد هً االؼسهال ماالكتفهاء مؽسهل الجنامهة
عن مالً االؼسال وورد أٌضها جهواز االكتفهاء مؽسهل وا هد عهن أؼسهال متعهدد  .ومهع
ان كل وجو ٌمتضً امتثاال خاصا مه ال ٌؽنً عنه امتثهال
عدم ورود الدلٌل الخا
ا خر و ن اشترك الواجما ً االسم وال مٌمة .نعم لهد ٌسهتثنى مهن الهن مها اا كهان
مههٌن الههواجمٌن نسههمة العمههوم والخصههو مههن وجههه ،وكههان دلٌههل كههل منهمهها مطلمهها
ماالضا ة لى مورد االجتماا ،كما اا لال  -مثبل  -تصدق على مسهكٌن ،ولهال  -ثانٌها
 تصدق على امن سمٌل ،جمع العنوانٌن شخ وا د مأن كان مٌهرا وامهن سهمٌل هانالتصدق علٌه ٌكون مسمطا للتكلٌفهٌن .] .مها معنهى تهداخل المسهمما وههل ممتضهى

الماعد أن تتداخل المسمما ٌكون للجملهة الشهرطٌة تكلٌهؾ وا هد أو ال تتهداخل
المسمما ٌكون للجملة الشرطٌة عد تكالٌؾ وال ٌكتفً متكلٌؾ وا د ؟
جـــــواب  :هههال هههً المسههألة الثانٌههة مههن لوا ههك مم ه المفههاهٌم وهههً ههرا
المسألة الساممة (تهداخل األسهما ) معهد أن ت ممهٌن أن ممتضهى الماعهد هنهان ههو
عههدم تههداخل األسههما أي ثمههو تكههالٌؾ متعههدد أو جههزاءا متعههدد  ,هنهها هههل
ٌكتفى مفعل وا د وتكلٌؾ وا هد هً ممهام االمتثهال عهن تلهن التكهالٌؾ المتعهدد ,
ٌكون ممتضى الماعد تداخل األسما أو ال ٌكتفى مفعل وا د ً ممام االمتثهال
مل تتعدد التكالٌؾ ٌكون ممتضى الماعد عدم التداخل ؟
اختار المصهنؾ ( )عهدم التهداخل أٌضهاً ,والسهر ٌهه أن اإلتٌهان متكهالٌؾ
متعدد مفعل وا د ٌ تاج لى دلٌل جدٌد وخا كما ً مسألتٌن ً االؼتسال
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ٔ -االكتفاء مؽسل الجنامة عن مالً األؼسال ,كما ً الرواٌة عهن ا هدهما ()
انه لال [ إذا اغتاـل الم تب بعد قلوع الف ثر أ ثزأ عتثه ذلثك الغاثل مث
رل غال ٌلزمه يً ذلك الٌوم ] (ٔ.):
ٕ -االكتفاء مؽسل وا د عهن اؼتسهال متعهدد كمها هً رواٌهة اإلمهام المهالر ()
لههال [ إذ ح ضثثت المثثرأة وهثثً تثثب أ زأه ث غاثثل واحثثد ] (ٕ .):نعههـم لههد
ٌستثنى من لاعد عدم التداخل والمول مالتداخل مأن ٌبتى مفعل وا د ,والهن
ً مورد اا كان هنان واجمان مٌنهما عموم من وجه ,وكان دلٌل كل منهما
مطلما ً ماإلضا ة لى مهورد االجتمهاا ,كمها اا كهان الواجه األول (تصهدق
علههى مسههكٌن) والواج ه الثههانً (صههدق عههن امههن سههمٌل)ٌ ,ن،هها ٌجتمههع
العنوانان مشخ وا د مأن ٌكون مسكٌنا ً وامن سمٌل هنا الماعد هً تداخل
األسما .

(ٔ ):الوسا،ل ج ٔ .ٖٖ4
ٖٖٖ.
(ٕ ):الوسا،ل ج ٔ
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األصـل العملً يً الماألتٌ
.65ســـــؤال :لههال [ ٕ  -االصههل العملهههً ههً المسههألتٌن ن ممتضههى االصهههل
العملً عند الشن ً تداخل االسما هو التداخل ،الن تهأثٌر السهممٌن هً تكلٌهؾ وا هد
متٌمن ،و نما الشن ً تكلٌؾ ثان زا،د .واالصل ً مثله المهراء  .ومعكسهه هً مسهألة
تداخل المسمما  ،ان االصل ٌمتضهً ٌهه عهدم التهداخل كمها مهر االشهار لٌهه ،النهه
معد ثمو التكهالٌؾ المتعهدد متعهدد االسهما ٌشهن هً سهموط التكهالٌؾ الثامتهة لهو عهل
عههبل وا ههدا .وممتضههى الماعههد  -ههً مثلههه  -االشههتؽال ،ممعنههى أن االشههتؽال الٌمٌنههً
ٌستدعً الفهراغ الٌمٌنهً ،هبل ٌكتفهى مفعهل وا هد هً ممهام االمتثهال ] .مها ههو األصهل

العملً الاي ٌرجع لٌه ً مسألتً تداخل األسما والمسمما ؟
جـــواب  :األصل العملً الجاري ً الممام ٌختلؾ ماختبلؾ المسهألتٌن ,هأن
األصل ً تداخل األسما ذنه
شن ً أصل التكلٌؾ ,والهن ألن تهأثٌر الشهرطٌن أو السهممٌن هً تكلٌهؾ وا هد
متٌمن ,وٌممى التكلٌؾ الزا،د هو مشكون لاا نجري المراء ٌه .وأما ً تداخل
المسمما  ,ذنه شن ً المأمور مه أو المكلؾ مهه ,والهن ألن التكهالٌؾ المتعهدد
متٌمنة الثمو  ,و نما الشن ً سموط تلن التكالٌؾ مفعل وا د .لاا هذن ممتضهى
االشتؽال الٌمٌنً ٌستدعً الفراغ الٌمٌنً ,وهاا هو مجرى أصالة االشتؽال.

الث تً  -مف ـوم الوصـف
موضـوع البـح
.66ســــــؤال :لهههال [ الثهههانً  -مفههههوم الوصهههؾ موضهههوا الم ههه الممصهههود
مالوصؾ هنا ما ٌعهم النعه وؼٌهرلٌ ،شهمل ال هال والتمٌٌهز ون وهمها ممها ٌصهلح أن
ٌكون لٌدا لموضوا التكلٌؾ .كما أنه ٌخت مما اا كهان معتمهدا علهى موصهوؾ ،هبل
ٌشهمل مها اا كهان الوصههؾ نفسهه موضهوعا لل كهم ن ههو (والسهارق والسهارلة ههالطعوا
أٌهدٌهما) ههان مثههل ههاا ٌههدخل ههً مهها مفههوم اللمه  .والسههر هً الههن أن الداللههة علههى
انتفاء الوصؾ ال مد ٌها من ر موضوا ثام لل كهم ٌمٌهد مالوصهؾ مهر وٌتجهرد
عنه أخرى ،تى ٌمكهن هر نفهً ال كهم عنهه .وٌعتمهر  -أٌضها  -هً المم هو عنهه
هنا أن ٌكون أخ مهن الموصهوؾ مطلمها أو مهن وجهه ،النهه لهو كهان مسهاوٌا أو أعهم
مطلما ال ٌوج تضهٌٌما وتمٌٌهدا هً الموصهوؾ ،تهى ٌصهح هر انتفهاء ال كهم عهن
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الموصوؾ عند انتفاء الوصؾ .وأما دخهول االخه مهن وجهه هً م هل الم ه انمها
هو مالمٌاس لى مورد ا تراق الموصوؾ عهن الوصهؾ ،فهً مثهال ( هً الؽهنم السها،مة
زكا ) ٌكون مفهومه  -لو كان له مفهوم  -عهدم وجهو الزكها هً الؽهنم ؼٌهر السها،مة
وهً المعلو ة .وأما مالمٌاس لى مورد ا تهراق الوصهؾ عهن الموصهوؾ هبل داللهة لهه
على المفهوم لطعها ،هبل ٌهدل المثهال علهى عهدم الزكها هً ؼٌهر الؽهنم السها،مة أو ؼٌهر
السا،مة كاالمل  -مثبل  -الن الموضوا  -وهو الموصوؾ الاي ههو الؽهنم هً المثهال -
ٌجه أن ٌكههون م فوظهها ههً المفهههوم ،وال ٌكههون متعرضهها لموضههوا آخههر ال نفٌهها وال
ثماتا .ما عن مع الشا عٌة من المول مداللة المضٌة المهاكور علهى عهدم الزكها هً
االمل المعلو ة ال وجه له لطعا ً ] .ما معنهى الوصهـؾ أصهـولٌاً ,واألمهور المعتمهر

ٌه كونه موضوعا ً للمـ

؟

جـــواب  :الممصود من الوصهؾ أصهولٌا ً ههو كهل مها ٌصهلح أن ٌكهون لٌهدا ً
لموضههوا التكلٌههؾ .هههو ٌشههمل ال ههال والتمٌٌههز واإلضهها ة وؼٌرههها ممهها ٌوجه
التضٌٌك ً موضوا ال كم مل تى متعلك ال كم.
ومثههال تضههٌٌك الموضههوا لولههه تعههالى [ احثثل لحرثثم صٌثثـد البثثـحر ] (ٖ,):
ـ(الصٌد) موضوا ال كم والمٌد (الم ر) أصمح ال كم وهو ال لٌهة ؼٌهر شهامل
لصٌد المر ,ومثال تضٌٌك متعلك ال كم لوله تعالى [ يم اعتدى علٌرم ي عتدوا
علٌه بمثل م اعتدى علٌرـم ] (ٗ ,):هـ(االعتداء) متعلهك ال كهم والمٌهد (ممثهل مها
اعتدى علٌكم) .ثم أن األمور المعتمر ً الوصؾ أرمعة
(األمر األول) أال ٌكهون الوصهؾ مسهاوٌا ً للموصهوؾ ,كمولهه تعهالى [والاث رت
والا رقثثـة يثث ققعوا أٌثثدٌ م ] (٘ ,):ألن انتفههاء ا ههد المتسههاوٌٌن ٌوج ه انتفههاء
ا خر.
(األمههر الثههانً) أال ٌكههون الوصههؾ أعههم مههن الموصههوؾ ,كمولنهها (اطعههم الفمٌههر
بل مفهوم.
الهاشمً) ألن انتفاء األعم ٌوج انتفاء األخ
(األمر الثال ) أن ٌكون مٌن الوصؾ والموصوؾ عموم من وجهه ,كمولهه ()
[ يثثً الغتثثـم الا ئمثثـة زرثثـ ة ] مههط ههً الههة ا تههراق الموصههوؾ عههن الوصههؾ
ولٌس العكس ذن السوم والؽنم لد ٌجتمعهان ولهد ٌفترلهان هذاا انتفهى ا هدهما لهد
ٌنتفً ا خر.

(ٖ ):الما،د .1ٙ
(ٗ ):الممر ٗ.ٔ1
(٘ ):الما،د .ٖ4
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(األمر الرامع) أن ٌكون الوصؾ اخ من الموصهوؾ  ,كمولنها (أكهرم الفمٌهر
العادل) ذن العادل اخ من الفمٌر ,ذاا انتفى األخ ال ٌوج انتفاء األعم.
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األقـوال يً الماـألة والحـ يٌ ـ
.67ســـــؤال :لههال [ االلههوال ههً المسههألة وال ههك ٌههها الشههن ههً داللههة التمٌٌههد
مالوصؾ على المفهوم عند وجود المرٌنة الخاصة ،والشن ً عدم الداللهة عنهد وجهود
المرٌنههة علههى الههن ،مثلمهها اا ورد الوصههؾ مههورد الؽال ه الههاي ٌفهههم منههه عههدم ناطههة
ال كههم مههه وجههودا وعههدما ،ن ههو لولههه تعههالى (ورمهها،مكم البل،ههً ههً جههوركم) انههه ال
مفهههوم لمثههل هههال المضههٌة مطلمهها ،ا ٌفهههم منههه أن وصههؾ الرما،ه مأنههها ههً جههوركم
النهها ؼالمها تكهون كهالن ،والؽهر منهه االشهعار معلهة ال كهم ،ا أن البل،هً ترمهى ههً
ال جور تكون كالمنا  .و نما الخبلؾ عند تجهرد المضهٌة عهن المهرا،ن الخاصهة ،هانهم
اختلفوا ً أن مجرد التمٌٌد مالوصؾ هل ٌدل على المفهوم أي انتفاء كهم الموصهوؾ
عنههد انتفههاء الوصههؾ أو ال ٌههدل ؟ نظٌههر االخههتبلؾ المتمههدم ههً التمٌٌههد مالشههرط و ههً
المسألة لوالن ،والمشهور المول الثانً وههو عهدم المفههوم .والسهر هً الخهبلؾ ٌرجهع
لى أن التمٌٌد المستفاد من الوصؾ هل هو تمٌٌهد لهنفس ال كهم أي أن ال كهم منهوط مهه،
أو أنههه تمٌٌههد لههنفس موضههوا ال كههم أو متعلههك الموضههوا مههاختبلؾ المههواردٌ ،كههون
الموضوا أو متعلك الموضوا هو المجموا المبلؾ من الموصوؾ والوصؾ ؟ .هان
كهان االول ههان التمٌٌههد مالوصههؾ ٌكهون ظههاهرا ههً انتفههاء ال كهم عنههد انتفا،ههه مممتضههى
االطبلق ،الن االطهبلق ٌمتضهً  -معهد هر اناطهة ال كهم مالوصهؾ  -ان صهارل ٌهه
كمهها للنهها ههً التمٌٌههد مالشههرط .و ن كههان الثههانً ،ههان التمٌٌههد ال ٌكههون ظههاهرا ههً انتفههاء
ال كم عند انتفاء الوصؾ ،النه ٌن،ا ٌكون من لمٌل مفهوم اللم  ،ا أنه مكون التعمٌهر
مالوصؾ والموصوؾ لت دٌد موضهوا ال كهم مهط ،ال أن الموضهوا اا الموصهوؾ
والوصههؾ لٌههد لل كههم علٌههه ،مثلمهها اا لههال الما،ههل (اصههنع شههكبل رماعٌهها لهها،م الزواٌهها
متساوي االضبلا) هان المفههوم منهه ان المطلهو صهنعه ههو المرمهع عمهر عنهه مههال
المٌود الدالة علٌهٌ ،ه ٌكهون الموضهوا ههو مجمهوا المعنهى المهدلول علٌهه مالعمهار
المبلفة من الموصوؾ والوصؾ ،وهً ً المثال (شكل رماعً لا،م الزواٌها متسهاوي
االضبلا) وهً ممنزلة كلمة مرمع ،كما أن جملة (اصنع مرمعا) ال تدل علهى االنتفهاء
عنههد االنتفههاء كههالن مهها هههو ممنزلتههها ال تههدل علٌههه ،النههه ههً ال مٌمههة ٌكههون مههن لمٌههل
الوصههؾ ؼٌهههر المعتمهههد علههى الموصهههوؾ .اا عر ههه الههن ،نمهههول أن الظهههاهر هههً
الوصؾ  -لو خلً وطمعه من دون لرٌنة  -أنه من لمٌهل الثهانً أي أنهه لٌهد للموضهوا
ال لل كههمٌ ،كههون ال كههم مههن جهتههه مطلمهها ؼٌههر ممٌههد .ههبل مفهههوم للوصههؾ .ومههن هههاا
التمرٌر ٌظهر مطبلن ما استدلوا مه لمفهوم الوصؾ ماالدلهة ا تٌهة ٔ  -أنهه لهو لهم ٌهدل
الوصههؾ علههى االنتفههاء عنههد االنتفههاء لههم تمههك ا،ههد ٌههه .والجههوا أن الفا،ههد ؼٌههر
من صر مرجوعه لى ال كم .وكفى ا،د ٌهه ت دٌهد موضهوا ال كهم وتمٌٌهدل مهه- ٕ .
أن االصهههل هههً المٌهههود أن تكهههون ا ترازٌهههة .والجهههوا أن ههههاا مسهههلم ،ولكهههن معنهههى
اال تراز هو تضٌٌك دا،ر الموضوا واخراج ما عدا المٌهد عهن شهمول شهخ ال كهم
له .ون ن نمول مه ولٌس هاا من المفهوم ً شم ،الن ثما ال كم لموضهوا ال ٌنفهً
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ثمو سنخ ال كم لما عدال ،كما ً مفهوم اللم  .وال اصل أن كهون المٌهد ا ترازٌها ال
ٌلههزم ارجاعههه لٌههدا لل كههم - ٖ .أن الوصههؾ مشههعر مالعلٌههةٌ ،لههزم ناطههة ال كههم مههه.
والجوا أن هاا االشعار و ن كان مسلما ،ال أنه ما لم ٌصل لى د الظهور ال ٌنفهع
ً الداللة على المفهوم - ٗ .االستدالل مالجمل التً ثمته داللتهها علهى المفههوم ،مثهل
لوله صلى هللا علٌه وآله (مطل الؽنً ظلم) .والجهوا أن الهن علهى تمهدٌرل ال ٌنفهع،
النهها ال نمنههع ،مههن داللههة التمٌٌههد مالوصههؾ علههى المفهههوم أ ٌان ها لوجههود لرٌنههة ،و نمهها
ً التضاء طمع الوصؾ لو خلً ونفسهه للمفههوم .وخصهو المثهال
موضوا الم
نجهد المرٌنههة علهى ناطههة ال كهم مههالؽنً موجههود مهن جهههة مناسهمة ال كههم والموضههوا،
ٌفهم أن السم ً ال كم كون المدٌن ؼنٌاٌ ،كون مطله ظلما ،مخبلؾ المدٌن الفمٌهر،
لعجزل عهن أداء الهدٌن ،هبل ٌكهون مطلهه ظلمها ً ] .التمٌٌهد مالوصهؾ ههل ٌهدل علهى

المفهوم ممعنى انتفاء كم الموصوؾ ٌوج انتفاء الوصؾ أو ال ٌدل ؟
جــــواب  :اختههار الشهٌخ ( )عههدم داللههة الوصهؾ علههى المفههوم .والههن مههن
خههبلل استعراضههه ألدلههة المهها،لٌن ممفهههوم الوصههؾ ,و مطالههها ,ولمههل الههن مههٌن
المصنؾ ( )م ل الخبلؾ ً المسألة أي أن م ل الخبلؾ ٌرجع لى تجهرد
الجملة الوصفٌة من المهرا،ن الدالهة علهى ثمهو المفههوم للوصهؾ أو الدالهة علهى
عدم ثمو المفهوم ,ذن تجرد الجملة الوصفٌة من المرا،ن .أنه ٌمال
هههل أن التمٌٌههد مالوصههؾ راجههع لل كههم أو للموضههوا ؟ ههأن كههان راجعهها ً
للموضوا ٌكون ال كم مطلما ً ؼٌر ممٌد بل ٌستفاد المفههوم مهن الوصهؾ ,وان
كان التمٌٌد راجعا ً لى ال كم ٌكون الموضوا مطلما ً ؼٌر ممٌهد ٌسهتفاد المفههوم
من الوصؾ .للنا اختار المصنؾ األول أي ال مفهوم للوصؾ تمعا للمشهور ,ثم
أن أدلة داللة الوصؾ على المفهوم أرمعة جمٌعها مردود
ٔ .االستدالل ملزوم اللؽوٌة والعمثٌة من التمٌٌد لو لم ٌدل الوصؾ على المفهوم.
ٌرد علٌه عدم ان صار الفا،د رجاا المٌد لل كم.
ٕ .االستدالل مماعد ا ترازٌة المٌودٌ .هرد علٌهه نعهم أن األصهل هً المٌهود أن
تكههون ا ترازٌههة ال انههه ال مبلزمههة مههٌن ا ترازٌتههها ومههٌن رجهوا المٌههد لههى
ال كم.
ٖ .االستدالل مذشعار الوصؾ مالعلٌةٌ .هرد علٌهه نعهم ن هنهان شهعارا مالعلٌهة
والترت ال انه لم تصل النومة لى تشخٌ الظهور.
ٗ .االسههتدالل مثمههو المفهههوم لههمع الجمههل الوصههفٌة ,كمولههه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) [ مقثثـل
الغتـً ظلـم ] أي مماطلة الؽنً ظلمٌ .رد علٌهه لهو سهلمنا داللهة ههال الجمهل
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ٔٗ:

على المفهوم لكن ممرا،ن خارجٌة ,وم ل كبلمنا لو خلً الوصهؾ والمهرا،ن
هل ٌدل مطمعه على المفهوم أو ال.

الث ل – مف وم الغ ٌة
.68ســـؤال :لال [ الثاله  -مفههوم الؽاٌهة اا ورد التمٌٌهد مالؽاٌهة ن هو (وأتمهوا
الصههٌام لههى اللٌههل) ،ون ههو (كههل شههم ههبلل تههى تعههرؾ أنههه ههرام معٌنههه)  -مههد ولههع
خبلؾ االصولٌٌن ٌه من جهتٌن (الجهة االولى)  ً -دخول الؽاٌة هً المنطهوق أي
ً كم المؽٌى ،مد اختلفوا هً أن الؽاٌهة وههً الوالعهة معهد أدا الؽاٌهة ن هو ( لهى) و
( تى) ههل ههً داخلهة هً المؽٌهى كمها ،أو خارجهة عنهه ،و نمها ٌنتههً لٌهها المؽٌهى
موضوعا و كما ؟ على ألوال (منهها) التفصهٌل مهٌن كونهها مهن جهنس المؽٌهى تهدخل
ٌه ن و صم النهار لى اللٌل ،ومٌن كونها من ؼٌر جنسه بل تدخل كمثهال كهل شهم
بلل( .ومنها) التفصٌل مٌن كون الؽاٌة والعة معهد ( لهى) هبل تهدخل ٌهه .ومهٌن كونهها
وا لعة معد ( تى) تدخل ن و (كل السمكة تى رأسها) .والظاهر أنهه ال ظههور لهنفس
التمٌٌد مالؽاٌهة هً دخولهها هً المؽٌهى وال هً عدمهه ،مهل ٌتمهع الهن المهوارد والمهرا،ن
الخاصة ال ا هة مهالكبلم .نعهم ،ال ٌنمؽهً الخهبلؾ هً عهدم دخهول الؽاٌهة ٌمها اا كانه
ؼاٌههة لل كههم ،كمثههال كههل شههم ههبلل ،انههه ال معنههى لههدخول معر ههة ال ههرام ههً كههم
ال بلل .ثهم أن الممصهود مهن كلمهة ( تهى) التهً ٌمهع الكهبلم عنهها ههً ( تهى الجهار )،
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دون العاطفة و ن كان تدخل على الؽاٌة أٌضا ،الن العاطفة ٌج دخول ما معدها ً
كم ما لملها الن هاا هو معنى العطؾ ،ذاا لل ما الناس تى االنمٌهاء هان معنهال
أن االنمٌاء ماتوا أٌضا .مل ( تى العاطفة) تفٌهد أن الؽاٌهة ههو الفهرد الفها،ك علهى سها،ر
أ راد المؽٌى ً المو أو الضعؾ ،كٌؾ ٌتصور المعطوؾ مها داخهبل هً ال كهم ،مهل
تى آدم( .الجههة الثانٌهة) هً مفههوم
لد ٌكون هو االسمك ً ال كم ن و ما كل أ
هنا ذنه لد اختلفوا ً أن التمٌٌد مالؽاٌة  -مع لطع النظهر
الؽاٌة .وهً موضوا الم
عن المرا،ن الخاصة  -ههل ٌهدل علهى انتفهاء سهنخ ال كهم عمها وراء الؽاٌهة ومهن الؽاٌهة
نفسها أٌضا اا لهم تكهن داخلهة هً المؽٌهى ،أوال ؟ نمهول أن المهدرن هً داللهة الؽاٌهة
على المفهوم كالمدرن ً الشرط والوصؾ ،هذاا كانه لٌهدا لل كهم كانه ظهاهر هً
انتفاء ال كم ٌما وراءها ،وأما اا كان لٌدا للموضوا أو الم مول مط بل داللهة لهها
علههى الفهههوم .وعلٌههه مهها علههم ههً التمٌٌههد مالؽاٌههة أنههه راجههع لههى ال كههم ههبل شههكال ههً
ظهورل ً المفهوم مثل لوله (ا) (كل شم طاهر تهى تعلهم أنهه نجهس) وكهالن مثهال
كل شم بلل .و ن لم ٌعلم الن من المرا،ن بل ٌمعد المول مظهور الؽاٌة هً رجوعهها
لههى ال كههم وأنههها ؼاٌههة للنسههمة الوالعههة لملههها ،وكونههها ؼاٌههة لههنفس الموضههوا أو نفههس
الم مول هو الاي ٌ تاج لى المٌان والمرٌنة .المول ممفهوم الؽاٌة هو المهرجح عنهدنا.

] التمٌٌد مالؽاٌة هل ٌدل على المفهوم ممعنى انتفاء المؽٌى ٌوجه انتفهاء الؽاٌهة
أو ال ٌدل ؟
جـــواب  :الممصود من الؽاٌة هً ما تمع معد أدا الؽاٌة ,كمولنا (صم تى
اللٌل) ,ذن هال الجملة تتكون من
ٔ -تـى وهً أدا الؽاٌة.
ٕ -اللٌـل وهو الؽاٌة.
ٖ -وجـو الصوم وهو المؽٌى.
نمل المصهنؾ ( )خبل هٌن هً مم ه الؽاٌهة (ا هدهما) خهارج عهن م هل
وهو دخول الؽاٌة (اللٌهل) هً كهم المؽٌهً (وجهو الصهوم) ههل الؽاٌهة
الم
ً
داخلههة ههً المؽٌههى كمها أو خارجههة عنههه ؟ .و(ثانٌهمهها) م ههل الكههبلم وهههو هههل
للؽاٌة مفهوم أو ال ؟ ثم استدالل على ثمو المفهوم للؽاٌهة .لهاا هالكبلم ٌمهع هً
أمرٌن
األمـر األول :دخول الغ ٌة يً حرم المغٌى:
و ٌها ألوال أهمها ثبلثة
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(األول) التفصٌل مٌن كون الؽاٌة من جنس المؽٌهى تهدخل ٌهه كمولنها (صهم
النهار لى اللٌل) ذن اللٌل والنهار من جنس ال كم وهو الصوم(.):ٙ
(الثانً) التفصٌل مٌن كون الؽاٌة والعهة معهد ( لهى) هبل تهدخل ٌهه كمولنها (صه ْم
لى اللٌل) ,ومٌن الوالعة معد ( تهى) تهدخل كمولنها (كهل السهمكة تهى رأسهها)
(.)::
(الثال ) ال ظهور لنفس التمٌٌد مالؽاٌة ً دخولها ً المؽٌى كما ً أو خروجهها
عنه مل المدار ً الن ٌدور مدار المرا،ن الخاصة الم فو ة مالكبلم.
األمـر الث تً :مف ـوم الغ ٌة:
والمرجههع عنههد المصههنؾ ( )أن الؽاٌههة لههها مفهههوم( ):4والههن مههنفس الههدلٌل
الههدال علههى صههول المفهههوم للشههرط وعههدم صههوله ههً الوصههؾ وهههو رجههوا
التمٌٌد مالؽاٌة لى ال كهم ٌكهون الموضهوا والم مهول مطلمهٌن ٌسهتفاد المفههوم
من التمٌٌد مالؽاٌة فً المثال السامك [صم تى اللٌهل] أي معهد ت مٌهك اللٌهل هأن
المنتفً هو طمٌعً الصوم بل صوم أصبلً ً الشهرٌعة معهد دخهول الؽاٌهة وههو
اللٌل .

( ):ٙنسمه امن ال اج ً الكا ٌة لى األندلسً – .شرح الكا ٌة ٕ .- ٖٕٙ
( )::وهو مختار امن ال اج ً الكا ٌة ,واختارل العرالً ( – .)شرح الكا ٌة ٕ  ٖٕٙالممهاال
ٔ ٘ٔٗ .-
( ):4وهههو مختههار المشهههور خبل ها ً للسههٌد المرتضههى والشههٌخ الطوسههً (لههدس سههرهما) – .الكفاٌههة
ٕ ٕٗٔ .-
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الرابي – مف ـوم الحصـر
معتى الحصـر
.69ســـؤال :لال [ الرامع  -مفهوم ال صر معنى ال صر ال صر لهه معنٌهان
ٔ  -المص هر ماالصههطبلح المعههروؾ عنههد علمههاء المبلؼههة ،سههواء كههان مههن نههوا لصههر
الصفة علهى الموصهوؾ ،ن هو (ال سهٌؾ ال او الفمهار وال تهى ال علهً) ،أم مهن نهوا
لصر الموصوؾ على الصفة ،ن و (وما د ال رسول ،نما أنه منهار) - ٕ .مها ٌعهم
المصهههر واالسهههتثناء الهههاي ال ٌسهههمى لصهههرا ماالصهههطبلح ن هههو ( شهههرموا اال للهههٌبل).
والممصود مه هنا هو هاا المعنى الثانً .اخهتبلؾ مفههوم ال صهر مهاختبلؾ أدواتهه أن
مفهوم ال صر ٌختلؾ اله ماختبلؾ أدوا ال صر كمها سهترى ،لهالن كهان علٌنها أن
عنها وا د وا د  ،نمول ٔ  ( -ال) .وهً تأتً لثبلثة وجول ٔ  -صفة ممعنهى
نم
ؼٌر - ٕ .استثناٌ،ة - ٖ .أدا صر معد النفً .أما (اال الوصهفٌة) ههً تمهع وصهفا لمها
لملها كسا،ر االوصاؾ االخرى .هً تهدخل مهن ههال الجههة هً مفههوم الوصهؾ ،هان
للنا هنان أن للوصؾ مفهوما هً كالن ،واال بل .ولد رج نها ٌمها سهمك أن الوصهؾ
ال مفهوم له ،ذاا لال الممر مثبل ( ً امتً عشر دراهم اال درهم) مجعل (اال درهم)
وصفا ،ذنه ٌثم ً امتهه تمهام العشهر الموصهو ة مأنهها لٌسه مهدرهم .وال ٌصهح أن
تكون استثناٌ،ة لعدم نص درهم .وال مفهوم لها ٌن،ها هبل تهدل علهى عهدم ثمهو شهم
آخر ً امته لزٌد .وأمها (اال االسهتثناٌ،ة) هبل ٌنمؽهً الشهن هً داللتهها علهى المفههوم،
وهههو انتفههاء كههم المسههتثنى منههه عههن المسههتثنى ،الن (اال) موضههوعة لبلخههراج وهههو
االسههتثناء ،والزم هههاا االخههراج مههاللزوم المههٌن مههالمعنى االخهه أن ٌكههون المسههتثنى
كههم المسههتثنى منههه .ولمهها كههان هههاا اللههزوم مٌنهها ظههن معضهههم أن هههاا
م كومهها منمههٌ
المفهوم من ما المنطوق .وأما (أدا ال صر معد النفهً) ن هو (ال صهبل ال مطههور)،
هههً ههً ال مٌمههة مههن نههوا اال سههتثناٌ،ة ( .ههرا)  -لههو شههككنا ههً مههورد أن كلمههة ( ال)
(لبلستثناء) أو وصفٌة ،مثل ما لو لهال الممهر (لهٌس هً امتهً لزٌهد عشهر دراههم اال
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درهههم) ،ا ٌجههوز ههً المثههال أن تكههون ال وصههفٌة ،وٌجههوز أن تكههون اسههتثناٌ،ة  -ههان
االصل ً كلمة ( ال) أن تكون لبلستثناء ٌثم ً امته ً المثال درهم وا د .أما لو
كانه وصههفٌة انههه ال ٌثمه ههً امتههه شههم ،النههه ٌكههون لههد نفههً العشههر الههدراهم كلههها
الموصهو ة تلههن الههدراهم مأنهها لٌسه مههدرهم( - ٕ .انمهها) .وههً ادا صههر مثههل كلمههة
( ال) ،ذاا استعمل ً صهر ال كهم هً موضهوا معهٌن دله مالمبلزمهة المٌنهة علهى
انتفا،ه عن ؼٌر الن الموضهوا وههاا واضهح( - ٖ .مهل) .وههً لبلضهرا  ،وتسهتعمل
ً وجول ثبلثة (االول)  -للداللة على أن المضرو عنه ولع عن ؼفلة أو على ن هو
الؽلط .وال داللة لها ٌن،ها علهى ال صهر .وههو واضهح( .الثهانً)  -للداللهة علهى تأكٌهد
المضرو عنه وتمرٌرل ،ن هو زٌهد عهالم مهل شهاعر .وال داللهة لهها أٌضها ٌن،ها علهى
ال صر( .الثال )  -للداللة على الردا و ٌصال ما ثم أوال ،ن و (أم ٌمولون مه جنهة،
مل جهاءهم مهال ك) .تهدل علهى ال صهرٌ ،كهون لهها مفههوم ،وههال ا ٌهة الكرٌمهة تهدل
على انتفاء مجٌ،ه مؽٌر ال ك - ٗ .وهنان هٌ،ا ؼٌر االدوا تدل على ال صر ،مثهل
تمدم المفعول ن و (اٌان نعمد .و ٌان نستعٌن) ،ومثهل تعرٌهؾ المسهند لٌهه مهبلم الجهنس
هاام) .ون هو الهن ممها ههو مفصهل
مع تمدٌمه ن و (العالم د) ،و (أن المول مها لاله
ً علم المبلؼة .هان ههال الهٌ،ها ظهاهر هً ال صهر ،هذاا اسهتفٌد منهها ال صهر هبل
ٌنؽً الشن ً ظهورهها هً المفههوم ،النهه الزم لل صهر لزومها مٌنها .وتفصهٌل الكهبلم
ٌها ال ٌسعه هاا المختصر .وعلى كهل هال ،هان كهل مها ٌهدل علهى ال صهر ههو دال
على المفهوم مالمبلزمة المٌنهة .] .التمٌٌهد مال صهر ههل ٌهدل علهى المفههوم ممعنهى

انتفاء الم صور ٌوج انتفاء ال صر أو ال ٌدل ؟

جـــواب

ٌ :طلك ال صر وٌراد مه معنٌان

وههههو ضهههر مهههن ضهههرو ٌجهههاز الكهههبلم
األول :القصثثثر أو الت ثثثخٌ
المبلؼً ,ذن جملة ال صر أو المصر تؽنهً عهن جملتهٌن كمولنها (مها عظهٌم ال
هللا) هً ممو (هللا عظٌم) و (لٌس عظٌما ً ؼٌر هللا) ,وهاا المعنى م ل الم ه
عن ألسامه وأنواعه.
ٌه المبلؼة كما وٌم
أو االستثناء ٌشمل مطلك التخصٌ
الث تً :م ٌعم القصر أو التخصٌ
ال اصل من الطرق المم و عنها التهً تفٌهد تخصهٌ أمهر مهأمر آخهر ,وههاا
عنه هنا ً األصول ن انتفاء ال كم ٌوج انتفاء ال صهر أو ال
المعنى ٌم
؟ المصههنؾ ٌسههتعر أدوا وطههرق ال صههر واؼلمههها ظههاهر ههً ال صههر
ومالتالً ٌثم لها مفهوم .أما أدوا ال صر هً
ٔ ( -ال ) واألصل ٌها أن تستعمل لبلسهتثناء ,تفٌهد انتفهاء كهم المسهتثنى منهه
عن المستثنى كمولنا [ ال اله ال هللا ] مد صرنا اإللوهٌة ماع و دل ونفٌنا
أن ٌكون اله ؼٌرل .ولد تأتً ( ال) إل اد الوصؾ.
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ٕ ( -نما) واألصهل ٌهها أن تسهتعمل لل صهر ,لتصهرٌح أههل اللؽهة ضهبلً عهن
كثر االسهتعماال الهوارد ٌهها شهاهد علهى ادتهها ال صهر ,كمولهه تعهالى
صهبلم م موٌُبْ تُهونم َّ
الز مكها م
سولُهُ موالَّاٌِنم آ ممنُهواْ الَّه ِاٌنم ٌُ ِمٌ ُمهونم ال َّ
ّللاُ مو مر ُ
[ ِنَّ مما مو ِلٌُّ ُك ُم ّ
():1
مو ُه ْم مرا ِكعُونم ] .
ٖ ( -مل) وهً لئلضهرا لكهن (مهل) االضهطرامٌة داخلهة هً أسهلو (العطهؾ
ماألدوا ) وهو من أسالٌ المصر.
ومهن ههال األدوا ( لكهن ,ال ) كمولهه تعهالى [ َّمهها مكهانم ُم م َّمه بد أمممها أ م م ه ٍد ِ ّمههن
سو مل َّ ِ
ّللا موخمات ممم النَّمٌٌِِّنم ] صر الرسالة والخاتمٌهة مهالنمً ()
ِ ّر مجا ِل ُك ْم مولم ِكن َّر ُ
هههو الممصههود مههن ا ٌههة نعههم ممههدم ا ٌههة (مهها كههان د أمهها ا ههد) ص ه ٌح لكههن
المطلو ثماتهه ههو صهر الرسهالة والخاتمٌهة .ثهم أن (مهل) كمها أ هاد الهردا
و مطال ما ثم أوال كموله تعالى [أ م ْم ٌممُولُونم ِم ِه ِجنَّةب مم ْل مجهاء ُهم ِم ْ
ك] مجهًء
هال م ّ ِ
النمً ( )مهال ك ههو مطهال لمها أراد أن ٌثمه لهه المخهالفون مهن أماطٌهل ,وأمها
(مل) اا أ اد التأكٌد أو الؽفلة بل داللة لها على ال صر.
ٗ -هٌ،ـا ال صر وهً كثٌر كتمدٌم ما مه التأخٌر كموله تعالى [ ٌَِّانم نم ْعمُ ُد
و ٌَِّانم نم ْست م ِع ُ
ٌن](ٓ .)4وتعرٌؾ المسند مبلم الجهنس وتمدٌمهه علٌهه(ٔ ,)4كمولنها
(العههالم د) ولصههر الصههفة علههى الموصههوؾ كمولنهها (ال تههى ال علههً) أو
لصر الموصوؾ على الصفة كمولنا (ما علً ال تى).
ت صل أن اؼل أدوا وطرق ال صر ظاهر ً ال صر ٌهدل علهى
المفهوم م كم المبلزمة المٌنة ,ذن استعمال األدوا ً ال صر ٌدل على انتفاء
طمٌعً الموضوا.

الخ مال – مف وم الـعـدد
.71ســـــؤال :لههال [ الخههامس  -مفهههوم العههدد ال شههن ههً أن ت دٌههد الموضههوا
معهدد خها ال ٌهدل علههى انتفهاء ال كهم ٌمها عههدال ،هذاا لٌهل (صهم ثبلثههة أٌهام مهن كههل
شهر) ذنه ال ٌهدل علهى عهدم اسهت ما صهوم ؼٌهر الثبلثهة االٌهام .هبل ٌعهار الهدلٌل
( ):1الما،د ٘٘.
(ٓ )4الفات ة ٘.
(ٔ )4الموانٌن ٔ .ٔ44
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علههى اسههت ما صههوم أٌههام أخههر .نعههم لههو كههان ال كههم للوجههو  -مههثبل  -وكههان الت دٌههد
مالعهدد مههن جههة الزٌههاد لمٌههان ال هد االعلههى  -ههبل شهمهة ههً داللتههه علهى عههدم وجههو
الزٌههاد كههدلٌل صههوم ثبلثههٌن ٌومهها مههن شهههر رمضههان .ولكههن هههال الداللههة مههن جهههة
خصوصٌة المورد ال من جههة أصهل الت دٌهد مالعهدد ،تهى ٌكهون لهنفس العهدد مفههوم.
ال ك أن الت دٌد مالعدد ال مفهوم له ] .هل ٌدل التمٌٌد مالعدد على المفههوم ممعنهى

انتفاء ال كم ً المعدود ٌوج انتفاء العدد ؟
جـــــواب  :أجهها المص هنؾ ( )مههأن ال ههك أن ٌمههال عههدم داللههة العههدد علههى
المفهوم ,وان متمرٌ
أن الظاهر والمنصرؾ لٌه أن التمٌٌد مالعدد ال ٌدل علهى انتفهاء ال كهم ٌمها
عدال ,ذاا للنا (صم ٌومٌن ً األسموا) هاا ال ٌدل على عدم است ما صوم
ؼٌههر الٌههومٌن ,ههبل منا هها مٌنههه ومههٌن الههدلٌل الههدال علههى اسههت ما صههوم ؼٌههر
الٌومٌن من أٌام أخرى .لكهن هنهان هاال خاصهة دل الهدلٌل علهى أن العهدد لهه
مفهوم ,كمٌام الهدلٌل علهى ت دٌهد صهوم ثبلثهٌن ٌومها ً مهن شههر رمضهان ,ورممها
تشهد لرٌنة على الت دٌهد ,كمولهه تعهالى [ واستشههـدوا شهٌهـدٌن مهن رجهـالكم ]
(ٕ .)4عموما ً ن ن وداللة الدلٌل أو المرٌنة لكن األصل ً المسألة هو أن العهدد
ال ٌدل على المفهوم.

(ٕ )4النور ٕ.
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الا دال – مف ـوم اللقـب
.71ســـؤال :لال [ السادس  -مفهوم اللمه الممصهود ماللمه كهل اسهم  -سهواء
كان مشتما أم جامدا  -ولع موضوعا لل كم كالفمٌر ً لولهم أطعم الفمٌهر ،وكالسهارق
والسارلة ً لوله تعالى (السهارق والسهارلة هالطعوا أٌهدٌهما) .ومعنهى مفههوم اللمه
نفههً ال كههم عمهها ال ٌتناولههه عمههوم االسههم .ومعههد أن استشههكلنا ههً داللههة الوصههؾ علههى
المفهههوم عههدم داللههة اللمه أولههى ،ههذن نفههس موضههوا ال كههم معنوانههه ال ٌشههعر متعلٌههك
ال كم علٌه ضبل عن أن ٌكون له ظهور ً االن صار .نعم ؼاٌهة مها ٌفههم مهن اللمه
عدم تناول شخ ال كم لؽٌر ما ٌشمله عموم االسم ،وهاا ال كبلم ٌه ،أما عدم ثمو
نوا ال كم لموضوا آخر بل داللة له علٌه أصبل .ولهد لٌهل أن مفههوم اللمه أضهعؾ
المفهوما  ] .هل ٌدل التمٌٌهد ماللمه علهى المفههوم ممعنهى نتفهاء ال كهم ٌمها لهو

انتفى ا د طر ً الجملة اللممٌة أو ال؟
جـــــواب  :الممصههود ماللم ه هههو مهها كههان موضههوعا ً لل كههمٌ .شههمل العمههـلم
مألسامه .كاللم أو الكنٌة وؼٌر العلهم مهن المعهارؾ سهواء أكهان اسهما ً مشهتما ً أم
جامداً ,كمولنا (أكرم الفمٌر).
معنى ثمو المفهوم للجملة اللممٌة هو داللتها على أن ؼٌهر الفمٌهر ال ٌجه
كرامه ,أي انتفاء طمٌعً ال كم عن ؼٌر الفمٌر .والمشهور هو عدم داللة اللم
على المفهوم ,ألن ؼاٌة ما تفٌدل الجملة اللممٌة ههو ثمهو شهًء لشهًء ,وههاا ال
ٌدل على نفً ال كم عن ؼٌرل ,ألن انتفهاء ال كهم مهن انتفهاء الموضهوا تصهمح
الجملههة مههن لمٌههل السههال مة مانتفههاء الموضههوا كمهها تمههدم ههً مفهههوم الوصههؾ هنهها
أولى.
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خ تمـة :يً داللة االقتضـ ء والتتبٌـه واإل ـ رة
.72ســـؤال :لال [ خاتمة ً داللة االلتضهاء والتنمٌهه واالشهار تمهٌهد ٌجهري
كثٌههرا علههى لسههان الفمهههاء واالصههولٌٌن اكههر داللههة االلتضههاء والتنمٌههه واالشههار  ،ولههم
تشرح هال الدالال ً أكثر الكت االصولٌة المتعار هة .ولهالن رأٌنها أن نم ه عنهها
عنها ٌمع من جهتٌن االولى ً موالع ههال
مشم من التفصٌل لفا،د الممتدٌ،ن .والم
الدالال الهثبل وأنهها مهن أي ألسهام الهدالال  ،والثانٌهة هً جٌتهها .الجههة االولهى -
موالههع الههدالال الههثبل لههد تمههدم أن (المفهههوم) هههو مههدلول الجملههة التركٌمٌههة البلزمههة
للمنطوق لزوما مٌنا مالمعنى االخه  .وٌماملهه (المنطهوق) الهاي ههو مهدلول اا اللفهظ
مالداللهة المطاممٌهة .ولكههن ٌممهى هنهان مههن المهدلوال مها ال ٌههدخل هً المفههوم وال ههً
المنطوق اصطبل ا ،كما اا دل الكبلم مالداللة االلتزامٌة (ٔ) على لفظ مفرد أو معنهى
مفههرد لههٌس مههاكورا ههً المنطههوق صههرٌ ا ،أو اا دل الكههبلم علههى مفههاد جملههة الزمههة
للمنطوق اال أن اللزوم لٌس على ن و اللزوم المٌن مهالمعنى االخه  .هان ههال كلهها ال
تسههمى مفهومهها وال منطولهها ،ان مههااا تسههمى هههال الداللههة ههً هههال الممامهها ؟ نمههول
االنس أن نسمً مثل هال الداللة  -علهى وجهه العمهوم ( -الداللهة السهٌالٌة) ،كمها رممها
ٌجري هاا التعمٌهر هً لسهان جملهة مهن االسهاطٌن لتكهون هً ممامهل الداللهة المفهومٌهة
والمنطولٌة .والممصود مها  -على هاا  -أن سٌاق الكبلم ٌهدل علهى المعنهى المفهرد أو
المرك أو اللفظ الممدر .ولسموها لهى الهدالال الهثبل المهاكور االلتضهاء والتنمٌهه
واالشههار  .لنم ه عنههها وا ههد وا ههد ٔ  -داللههة االلتضههاء وهههً أن تكههون الداللههة
ممصود للمهتكلم م سه العهرؾ ،وٌتولهؾ صهدق الكهبلم أو صه ته عمهبل أو شهرعا أو
لؽههة أو عههاد علٌههها .مثالههها لولههه صههلى هللا علٌههه وآلههه (ال ضههرر وال ضههرار هههً
االسبلم) ،ذن صهدق الكهبلم ٌتولهؾ علهى تمهدٌر اال كهام وا ثهار الشهرعٌة لتكهون ههً
المنفٌههة مٌمههة ،لوجههود الضههرر والضههرار لطعهها عنههد المسههلمٌنٌ .كههون النفههً للضههرر
ماعتمار نفً آثهارل الشهرعٌة وأ كامهه .ومثلهه (ر هع عهن أمتهً مها ال ٌعلمهون ومها (ٔ)
الممصود مهن الداللهة االلتزامٌهة مها ٌعهم الداللهة التضهمنٌة ماصهطبلح المناطمهة ماعتمهار
رجوا الداللة التضمنٌة لى االلتزامٌة النها ال تتم اال ٌ ٌكهون معنهى الجهزء الزمها
للكل تكون الداللة من نا ٌة المبلزمة مٌنهما .اضطروا لٌه .)..مثال آخر ،لولهه علٌهه
السبلم (ال صبل لمن جارل المسجد ال ً المسجد) ذن صدق الكبلم وص ته تتولهؾ
على تمدٌر كلمة (كاملة) م او هة لٌكهون النفهً كمهال الصهبل  ،ال أصهل الصهبل  .مثهال
ثال  ،لوله تعالى (وأسأل المرٌة) ،هذن صه ته عمهبل تتولهؾ علهى تمهدٌر لفهظ (أههل)،
اؾ المضاؾ ،أو على تمدٌر معنى أهلٌ ،كون من مها المجهاز هً
ٌكون من ما
االسناد .مثال رامع ،لولهم (أعتك عمدن عنً على ألؾ) ذن ص ة ههاا الكهبلم شهرعا
تتولؾ على طل تملٌكه أوال له مألؾ النه ال عتهك ال هً ملهن ٌكهون التمهدٌر ملكنهً
العمههد مههألؾ ثههم أعتمههه عنههً .مثههال خههامس ،لههول الشههاعر ن ههن ممهها عنههدنا وأنه ممهها *
عنههدن را والههرأي مختلههؾ ههذن ص ه ته لؽههة تتولههؾ علههى تمههدٌر (رضههوان) خمههرا
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للممتههدأ (ن ههن) ،الن را مفههرد ال ٌصههح أن ٌكهههون خمههرا لههن ن .وجمٌههع الهههدالال
االلتزامٌة على المعانً المفرد  ،وجمٌع المجازا ً الكلمة أو ً االسناد ترجع لهى
(داللههة االلتضههاء) .ههذن لههال لا،ههل ن داللههة اللفههظ علههى معنههال المجههازي مههن الدالل هة
المطاممٌههة كٌههؾ جعلههتم المجههاز مههن نههوا داللههة االلتضههاء  -نمههول لههه هههاا ص ه ٌح،
وممصودنا من كون الداللة على المعنى المجازي من نهوا داللهة االلتضهاء ،ههو داللهة
نفس المرٌنة الم فوؾ مها الكبلم على راد المعنى المجازي من اللفهظ ،ال داللهة نفهس
اللفظ علٌه متوسط المرٌنة( .والخبلصة) أن المنهاط هً داللهة االلتضهاء شهٌ،ان االول
أن تكون الداللة ممصود  ،والثهانً أن ٌكهون الكهبلم ال ٌصهدق أو ال ٌصهح مهدونها .وال
ٌفرق ٌها مٌن أن ٌكون لفظها مضهمرا ،أو معنهى مهرادا مٌمٌها أو مجازٌها - ٕ .داللهة
التنمٌه وتسمى (داللة االٌماء) أٌضا ،وهً كاالولى ً اشتراط المصد عر ا ولكهن مهن
ؼٌر أن ٌتولؾ صدق الكبلم أو ص ته علٌها ،و نما سٌاق الكبلم مها ٌمطهع معهه مهذراد
الن الهبلزم أو ٌسهتمعد عهدم رادتهه .ومههاا تفتهرق عهن داللهة االلتضهاء النهها كمها تمهدم
ٌتولؾ صدق الكبلم أو ص ته علٌها .ولداللة التنمٌه موارد كثٌر ناكر أهمهها ٔ  -مها
اا أراد المتكلم مٌان أمر نمه علٌه ماكر ما ٌبلزمه عمبل أو عر ا ،كمها اا لهال الما،هل
(دله السههاعة العاشههر ) مههثبلٌ ،ه تكههون السههاعة العاشههر موعههدا لههه مههع المخاط ه
لٌنمهههه علههى لههول الموعههد المتفههك علٌههه .أو لههال (طلع ه الشههمس) مخاطمهها مههن لههد
استٌمظ من نومه ٌن،ها ،لمٌهان هوا وله أداء صهبل الؽهدا  .أو لهال ( نهً عطشهان)
للداللة على طل الماء .ومن هاا الما اكر الخمر لمٌان الزم الفا،هد  ،مثهل مهالو أخمهر
المخاط  .مموله ( نن صا،م) لمٌان أنه عالم مصومه .ومهن ههاا المها أٌضها الكناٌها
اا كان المراد ال مٌمً ممصودا ماال اد من اللفهظ ،ثهم كنهى مهه عهن شهم آخهر - ٕ .مها
اا لترن الكبلم مشم ٌفٌد كونهه علهة لل كهم أو شهرطا أو مانعها أو جهزءا ،أو عهدم ههال
االمورٌ .كون اكر ال كم تنمٌها على كون الن الشم علة أو شرطا أو مانعا أو جهزءا
أو عدم كونه كالن .مثاله لول المفتهً (أعهد الصهبل ) لمهن سهأله عهن الشهن هً أعهداد
الثناٌ،ة ذنه ٌستفاد منه أن الشن الماكور علة لمطبلن الصبل ولل كم موجو االعهاد .
مثال آخر لوله علٌه السبلم (كفر) لمن لال له والع أهلً ً نههار شههر رمضهان،
ذنههه ٌفٌههد أن الولههاا ههً الصههوم الواج ه موج ه للكفههار  .ومثههال ثال ه  ،لولههه (مطههل
المٌع) لمن لال له (مع السمن ً النهر) ٌفهم منهه اشهتراط المهدر علهى التسهلٌم هً
المٌع .ومثال رامع لوله (ال تعٌهد) لمهن سهأل عهن الصهبل هً ال مهام ،هٌفهم منهه عهدم
مانعٌهة الكهون ههً ال مهام للصهبل  ..وهكههاا - ٖ .مها اا التهرن الكههبلم مشهم ٌفٌهد تعٌههٌن
مع متعلما الفعل ،كما اا لال الما،ل (وصل لى النهر وشرم ) ،هٌفهم مهن ههال
الممارنة أن المشرو هو الماء وأنه من النهر .ومثل ما اا لهال (لمه وخطمه ) أي
وخطمهه لا،مهها ..وهكههاا - ٖ .داللههة االشههار وٌشههترط ٌههها  -علههى عكههس الههداللتٌن
الساممتٌن أال تكون الداللهة ممصهود مالمصهد االسهتعمالً م سه العهرؾ ،لكهن مهدلولها
الزم لمدلول الكبلم لزوما ؼٌر مٌن أو لزوما مٌنا مالمعنى االعم ،سواء استنمط المهدلول
مهن كههبلم وا ههدا أم مههن كبلمههٌن .مثههال الههن داللهة ا ٌتههٌن علههى ألههل ال مههل ،وهمهها آٌههة
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(و مله و صهاله ثبلثهون شههرا) وآٌهة (والوالهدا ٌرضهعن أوالدههن هولٌن كهاملٌن)،
ذنه مطرح ال ولٌن من ثبلثٌن شهرا ٌكون المالً سهتة أشههر ٌعهرؾ أنهه ألهل ال مهل.
ومههن هههاا المهها داللههة وجههو الشههم علههى وجههو ممدمتههه ،النههه الزم لوجههو اي
الممدمههة مههاللزوم المههٌن مههالمعنى االعههم .ولههالن جعلههوا وجههو الممدمههة وجومهها تمعٌهها ال
أصلٌا ،النه لٌس مدلوال للكهبلم مالمصهد ،و نمها ٌفههم مهالتمع ،أي مداللهة االشهار  .الجههة
الثانٌة  -جٌة هال الدالال أمها داللهة (االلتضهاء والتنمٌهه) ،هبل شهن هً جٌتهمها اا
جٌة الظواهر .وال كبلم ً الن .وأما داللهة
كان هنان داللة وظهور ،النه من ما
جٌة الظواهر م ل نظر وشن ،الن تسمٌتها مالداللهة مهن
(االشار ) جٌتها من ما
مهها المسههام ة ،ا المفههرو أنههها ؼٌههر ممصههود والداللههة تامعههة لههبلراد  ،و مههها أن
تسمى شار و شهعارا مهط مؽٌهر لفهظ الداللهة لٌسه ههً مهن الظهواهر هً شهم تهى
تكههون جههة مههن هههال الجهههة .نعههم هههً جههة مههن مهها المبلزمههة العملٌههة ٌ ه تكههون
مبلزمةٌ ،ستكشؾ منها الزمها سواء كهان كمها أم ؼٌهر كهم ،كاالخها ملهوازم الهرار
الممههر و ن لههم ٌكههن لاصههدا لههها أو كههان منكههرا للمبلزمههة .وسههٌأتً ههً م لههه ههً مهها
المبلزما العملٌهة ن شهاء هللا تعهالى ] .مها معنهى ومهدى جٌهة الهدالال الثبلثهة

داللة االلتضاء ,داللة التنمٌه ,داللة اإلشار ؟
ً هال الدالال الثبلثة مهن مختصها ههاا الكتها لهـاا
جـــواب  :ن الم
مد م ثها المصنؾ ( )منهوا مهن التفصهٌل والمٌهان ,والممهام هً م ثهها ٌرجهع
لى جهتٌن لما هو مفرو السبال وتمعا ً لمٌان المصنؾ ()
(ال ة األولى) معتـى هذه الدالالت:
ولمههل مٌههان معناههها وضههامطها ههاول المصههنؾ ( )تمسههٌم داللههة الكههبلم لههى
لسمٌن
(القاثثم األول) الثثدالالت الرالمٌثثـة وهههً التههً تكههون مدلولههه للكههبلم م ههدود
المنطوق والمفههوم الكبلمهً ,تشهمل الداللهة المطاممٌهة والداللهة االلتزامٌهة ,ولهد
المفاهٌم.
ً هاٌن النوعً ً مم
تمدم الم
(القام الث تً) الدالالت الاٌ ٌقٌـة وهً التً تكون مدلولة لسٌالا الكهبلم
ونظمههه مههن دون أن ٌكههون لههها دخههل ههً منطههوق الكههبلم ومفهومههه ,وهههاا مهها
سنعر ه ً هال الدالال الثبلثهة ومهدى ارتماطهها مفههم العهرؾ العهام منهها .لهـاا
ً ممصود هال الدالال تفصٌبلً هو تمسٌمها لى ثبلثة دالال
الم
(الداللة األولى) داللة االقتضـ ء
وهههً مههن لسههم الههدالال السههٌالٌة ,ومعناههها أن ٌكههون سههٌاق الكههبلم داالً
مالداللة االلتزامٌة على معناها ,ومناطها ٌتولؾ على شٌٌ،ن
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ٔ -أن تكون ممصود للمتكلم م س العرؾ.
ٕ -أن ٌتولههؾ صههدق الكههبلم وص ه ته علٌههها ,تههار ٌكههون التولههؾ هههو ص ه ة
الكبلم ,كما ً لوله ( [ )ال ضـرر وال ضـرار ً اإلسـبلم ] ,أن صدق
الكههبلم وصه ته ٌتولههؾ علههى تمههدٌر شههًء ٌفهمههه العههرؾ ,وٌكههون ممصههودا ً
للمههتكلم ,وهههو أن المنفههً لههٌس هههو مٌمههة الضههرر مههل أن المنفههً هههو آثههارل
وأ كامههه الشههرعٌة .وتههار ٌكههون التولههؾ شههرعٌاً ,كمهها ههً لولههه ( [ )ال
صـبل لمن جارل المسجد ال ً المسجد ] ,ذن األدلة كم مص ة صهبل
جههار المسههجد ههً ؼٌههر المسههجد  ,ههالمنفً ههً الكههبلم هههو مٌمههة الصههبل ال
ص تها الشرعٌة.
(الداللة الث تٌة) داللة التتبٌـه:
ومناطها ٌتولؾ على شٌٌ،ن
ٔ -أن تكون ممصود للمتكلم م س العرؾ كداللة االلتضاء.
ٕ -أن ٌتولؾ صدق الكبلم وصه ته علهى مها ٌمطهع مهه السهٌاق الكبلمهً ,ومههاا
تختلؾ عن داللة االلتضهاء .ولهها أمثلهة كثٌهر منهها كمها لهو لهال الما،هل ( نهً
صا،م) للداللة على طل اإل طار ً موعهدل ,ومنهها كمها لهو لهال الما،هل (اعهد
الصبل ) للداللة على مطبلن ما س،ل عنه عن أ كام الصبل كما لو لهمهه السها،ل
ً صبلته.
(الداللة الث لثة) داللة اإل ـ رة:
ومناطها ٌتولؾ على شٌٌ،ن
ٔ -أال تكون ممصود للمتكلم عند العرؾ معكس الداللتٌن.
ٕ -أن ٌتولهؾ صه ة الكهبلم وصههدله علههى الفههم التمعههً كهاللزوم المههٌن مههالمعنى
األعم .ولها أمثلة كثٌر  .منها ن الل ال مل هو ستة أشهر المفهوم مالتمع من
آٌتٌن هما آٌة [ و ملـه و صالـه ثبلثهـون شههـرا ً ] ةٌهة [ والوالهـدا ٌرضعهـن
أوالدهن ولٌـن كاملٌـن ] هأن ا ٌهة األولهى أشهار لهى مهد ال مهل والفصهال
(ٖٓ) شهراً ,وا ٌة الثانٌة أشهار لهى مهد الرضهاعة (ٕٗ) شههراًٌ ,نهتب مهن
طههرح ال ههولٌن ( )ٙأشهههر .ومنههها وجههو الممدمههة المفههوم تمعها ً لوجههو اي
الممدمة األصلً ألنه مٌن مالمعنى األعم.
(ال ة الث تٌة) ح ٌـة هذه الـدالالت:
تختلؾ جٌة هال الدالال تمعا ً الختبلؾ المدرن ٌها
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ٔ -داللههة االلتضههـاء أنههها جههة كونههها تامعههة لممصههود المههتكلم وهههو المصههد
جٌتها ل جٌة الظهواهر
أالستعمالً أي الداللة التصدٌمٌة األولى ,ولد ثمت
وأصالة الظهور.
ٕ -داللة التنمٌـه أنها جة كالن لنفس المٌان السامك تماماً.
ٖ -داللة اإلشـار أنها لٌس م جة لعهدم لصهدها مهن المهتكلم مهل كونهها داللهة
م ههل نظههر ومسههام ة واض ه ة ,لكههن لههد تكههون جٌتههها مسههتفاد مههن مهها
المبلزمة العملٌة ال اللفظٌة.
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الب ب الخ مال
العـ م والخـ
تم ٌـد
.73ســـؤال :لال [ تمهٌد (العام والخا ) هما من المفاهٌم الواض ة المدٌهٌهة
التً ال ت تاج لى التعرٌؾ اال لشرح اللفظ وترلٌ المعنى لى الاهن ،لهالن ال م هل
لتعرٌفهما مالتعارٌؾ ال مٌمٌة .والمصهد مهن (العهام) اللفهظ الشهامل ممفهومهه لجمٌهع مها
ٌصلح انطماق عنوانه علٌه ً ثمو ال كم له .ولد ٌمال لل كهم أنهه عهام أٌضها ماعتمهار
شموله لجمٌع أ راد الموضهوا أو المتعلهك أو المكلهؾ .والمصهد مهن (الخها ) ال كهم
الههاي ال ٌشههمل اال مع ه أ ههراد موضههوعه أو المتعلههك أو المكلههؾ ،أو أنههه اللفههظ الههدال
على الن( .والتخصٌ ) هو خراج معه اال هراد عهن شهمول ال كهم العهام ،معهد أن
كان اللفظ ً نفسه شامبل له لوال التخصٌ ( .والتخصه ) ههو أن ٌكهون اللفهظ مهن
أول االمر  -مبل تخصٌ  -ؼٌر شامل لالن الفرد ؼٌر المشمول لل كهم .ألسهام العهام
ٌنمسم العام لى ثبلثة ألسهام ماعتمهار تعلهك ال كهم مهه ٔ ( -العمهوم االسهتؽرالً) ،وههو
أن ٌكون ال كم شامبل لكل رد ردٌ ،كون كل رد و دل موضوعا لل كم ،ولكل كم
متعلههك مفههرد مههن الموضههوا عصههٌان خهها ن ههو (أكههرم كههل عههالم)( - ٕ .العمههوم
المجمههوعً) ،وهههو أن ٌكههون ال كههم ثامتهها للمجمههوا ممهها هههو مجمههوا ٌكههون المجمههوا
موضوعا وا دا ،كوجو االٌمان ماال،مة ،بل ٌت مك االمتثال اال ماالٌمان مهالجمٌعٖ .
 (العمههوم المههدلً) ،وهههو أن ٌكههون ال كههم لوا ههد مههن اال ههراد علههى المههدلٌ ،كههون ههردوا د مط  -علهى المهدل  -موضهوعا لل كهم ،هذاا امتثهل هً وا هد سهمط التكلٌهؾ ،ن هو
أعتهك أٌهة رلمهة شه . ،هذن لهال لا،هل ن عههد ههاا المسهم الثاله مهن ألسهام العمهوم ٌههه
مسام ة ظاهر الن المدلٌة تنا ً العموم ،ا المفرو أن متعلك ال كهم أو موضهوعه
لٌس ال ردا وا دا مط .نمول ً جوامهه العمهوم هً ههاا المسهم معنهال عمهوم المدلٌهة،
أي صبلح كل رد الن ٌكون متعلمها أو موضهوعا لل كهم .نعهم اا كهان اسهتفاد العمهوم
من هاا المسم مممتضى االطبلق ،هو ٌدخل ً المطلك ال هً العهام .وعلهى كهل هال،
أن عموم متعلك ال كم ال واله وأ رادل اا كان متعلما لبلمهر الوجهومً أو االسهت مامً،
هو على االكثر من نوا العموم المدلً .اا عر ههاا التمهٌهدٌ ،نمؽهً أن نشهرا هً
ً صول  ] .ما معنى العام والخا وألسام العام
العام والخا
تفصٌل مما

م س تعلك ال كم مه ,مٌن الن مع اكر صول هاا الما ؟
جـــواب  :هاا شهروا مهن المهاتن ( )هً المها الخهامس العهام والخها
وٌمع الكبلم ٌه ً ضمن م ورٌن
الم ور األول تمهٌـد و ٌه مٌان تعرٌؾ العام والخا

 ,وألسام العام.

,
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عن تفصٌل مما

و ٌه الم
الم ور الثانً صـول الم
ً
ً ضمن أ د عشر صبل ,وهً

العام والخا

ٔ -ألفاظ العموم -ٕ .المخص المتصل والمنفصل -ٖ .هل استعمال العام هً
ً المالً -٘ .هل ٌسري اجمال
المخص مجاز ؟ ٗ -جٌة العام المخص
لههى العههام (أ) الشههمهة المفهومٌههة ) ( .الشههمهة المصههدالٌة -ٙ .ال
المخص ه
عن المخص  -: .تعمٌ العام مضهمٌر ٌرجهع
ٌجوز العمل مالعام لمل الف
لههى معهه أ ههرادل -4 .تعمٌهه االسهههتثناء لجمههل متعههدد  -1 .تخصههٌ العهههام
مالمفهوم -ٔٓ .تخصٌ الكتها مخمهر الوا هد -ٔٔ .الهدوران مهٌن التخصهٌ
والنسخ.
وتفصٌل الكبلم ً هاٌن الم ورٌن مع الفصول ٌأتً تماعا ً

المحور األول :تم ٌـد :و ٌه أمران
األمـر األول :تعـرٌف الع م والخ

:

للعام والخا معنى لؽوي واصطبل ً ,أما المعنى اللؽوي للعام ههو مها
ٌدل على مطلك االستٌعا والشهمول ,وٌماملهه الخها اللؽهوي الهدال علهى عهدم
الشمول واالستٌعا  .أما المعنى االصطبل ً للعام هو اللفظ الشامل لجمٌع ما
ٌصلح انطماق عنوان العام علٌه ً ثمو ال كم .وٌمامله الخها االصهطبل ً
هو ال كم الاي ال ٌشهمل ال معه أ هراد موضهوعه .وههاان المعنٌهان  -العهام
والخهها  -سههواء أكانهها اللؽههوٌٌن أم االصههطبل ٌٌن همهها مههن المعههانً المدٌهٌههة
الواض ة التً ال ت تاج لى التعرٌؾ ال من ما شرح اللفهظ وتمرٌه المعنهى.
علم من التعرٌفٌن أن للعام خاصٌة الشهمول وللخها خاصهٌة التخصهٌ ,
ولد ُ
تعنههً خههراج
أمهها الشههمولٌة تعنههً االسههتٌعا أل ههراد ال كههم ,وأمهها التخصههٌ
ً
مع األ هراد عهن شهمول ال كهم مالعهام لكهن لهد ٌكهون اللفهظ منفسهه شهامبل لهوال
التخصٌ كما ال ٌخفى.
األمـر الث تً :أقاـ م الع م:
للعام ألسام م س تعلك ال كم مه وهً ثبلثة ,ولكن المنشهأ هً ههاا التمسهٌم
الثبلثههً راجههع لههى أن ال كههم لههد ٌكههون شههامبلً لكههل ههرد ههرد مصههور عرضههٌة
واستؽرالٌة هاا هو (العموم االستؽرالً) وهو األصل ,ولد ٌكون ال كم شهامبلً
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لكهل األ هراد مصهور مجموعٌهة ههاا ٌسهمى مهـ(العموم المجمهوعً) ,ولهد ٌكههون
ال كم شامبلً لكل رد مصور تمادلٌة طولٌة هاا ٌسمى مـ(العموم المدلً) (ٖ.)4
ال انه ٌوجد خبلؾ ً عد (العمهوم المهدلً) مهن ألسهام العمهوم وههاا راجهع
لى أن هنان خبل ا ً ً منشأ تمسٌم العام همع اهه لهى أن منشهأ المسهمة ههو
اخههتبلؾ العههام ههً هههال األلسههام ممطههع النظههر عههن تعلههك ال كههم مالعههام .وعمومها ً
األلسام ثبلثة
ٔ -العمثثوم االاثثتغراقً وهههو أن ٌكههون ال كههم شههامبلً لكههل األ ههراد ولكههل منههها
وجو خا وعصٌان خا كـ(اكرم العلماء).
ٕ -العمثثثوم الم مثثثوعً وههههو أن ٌكهههون ال كهههم شهههامبلً لكهههل األ هههراد مصهههور
مجموعٌة ٌكون ال كم للمجموا كـ(أكرم العلماء) جمٌعهم.
ٔ -العموم البثدلً وههو أن ٌكهون ال كهم شهامبلً لكهل هرد هرد مصهور تمادلٌهة
كـ(أكرم أي عالم) .ال أن الشٌخ الناٌ،نً ( )استشكل ً عد العموم المدلً
مههن ألسههام العمههوم لمهها ٌههه مههن منا هها واض ه ة إلسههتٌعا األ ههراد ,ال أن
المصههنؾ ( )اعتمههر العمههوم ممهها لههه األهلٌههة والصههبل ٌة لئلسههتٌعا وهههو
مت مك ً العموم المدلً بل تبخا ممالة من أنكرل.

(ٖ )4ال شههكال وال شههمهة ههً تمسههٌم العمههوم لههى هههال األلسههام الثبلثههة ,ولكههن الخههبلؾ ههً منشهأ هههاا
الكفاٌة ( )لى أن المنشأ ههو ل هاظ المهولى ل كمهه ,هذن كهان ال كهم
التمسٌم الثبلثً ,اه صا
وا ههدا ً ههالعموم مههدلً ,و ن كههان متعههددا ً من ههو ٌكههون مجمههوا األ ههراد هههو موضههوا ال كههم ههالعموم
مجموعً ,أو من و ٌكون أ كام متعهدد هالعوم اسهتؽرالً .لكهن أورد علٌهه الشههٌد الصهدر ( )مهأن
مهبلن المسهمة لهٌس ال كهم ول هاظ المهولى مهل نفهس العهوم سهواء كهان هنهان كهم أم لهم ٌكهن ضهرور
وضوح الفرق مٌن الصور الاهنٌة التً تعطٌها ههال األلسهام الثبلثهة – .الكفاٌهة ٕ  ٖٔ4ال لمهة الثالثهة
.- ٙٙ
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ٔ -ألفـ ظ العمـوم
.74ســـــؤال :للعههام أدوا دل ه علههى عمومههه ,لههال [ ٔ ( -ألفههاظ العمههوم) ال
شههن أن للعمههوم ألفاظهها تخصههه دالههة علٌههه أمهها مالوضههع أو مههاالطبلق مممتضههى ممههدما
ال كمة .وهً ما أن تكون ألفاظها مفهرد مثهل (كهل) ومها هً معناهها مثهل (جمٌهع) ،و
(تمام) و (أي) و (دا،ما) ،وأما أن تكون هٌ،ها لفظٌهة كولهوا النكهر هً سهٌاق النفهً
أو النهً ،وكون اللفظ جنسا م لى مالبلم جمعا كان أو مفردا .لنهتكلم عنهها مالتفصهٌل
ٔ  -لفظة (كل) وما ً معناها ،ذنه من المعلوم داللتها مالوضع علهى عمهوم مهدخولها
سواء كهان عمومها اسهتؽرالٌا أو مجموعٌها ،و ن العمهوم معنهال الشهمول لجمٌهع أ رادهها
مهما كان لها من الخصوصٌا البل مة لمدخولها( - ٕ .ولوا النكر هً سهٌاق النفهً
أو النهههً) ذنههه ال شههن ههً داللتههها علههى عمههوم السههل لجمٌههع أ ههراد النكههر عمههبل ،ال
وضعا ،الن عدم الطمٌعة نمها ٌكهون معهدم جمٌهع أ رادهها .وههاا واضهح ال ٌ تهاج لهى
مزٌد مٌان( - ٖ .الجمع الم لى مالبلم والمفرد الم لى مها) ال شهن هً اسهتفاد العمهوم
منهما عند عدم العهد ،ولكن الظهاهر أنهه لهٌس الهن مالوضهع هً المفهرد الم لهى مهالبلم
و نما ٌستفاد ماالطبلق مممتضى ال كمة ،وال رق مٌنهما من جهة العموم ً اسهتؽراق
جمٌع اال راد هردا هردا .ولهد تهوهم معضههم أن معنهى اسهتؽراق الجمهع الم لهى وكهل
جمهع مثههل أكههرم جمٌههع العلمههاء هههو اسههتؽراق مل ههاظ مراته الجمههع ،ال مل ههاظ اال ههراد
ههردا ههرداٌ ،شههمل كههل جماعههة جماعههة ،وٌكههون ممنزلههة لههول الما،ههل (أكههرم جماعههة
جماعة)ٌ ،كهون موضهوا ال كهم كهل جماعهة علهى هد ال كهل مفهرد ،هذكرام شهخ
وا د ال ٌكون امتثاال لبلمر .والن نظٌر عموم التثنٌهة ،هذن االسهتؽراق ٌهها ممبل ظهة
مصادٌك التثنٌةٌ ،شمل كل اثنٌن اثنٌن ،ذاا لال (أكرم كل عالمٌن) موضهوا ال كهم
كل اثنٌن من العلماء ال كل رد .ومنشأ هاا التهوهم أن معنهى الجمهع الجماعهة ،كمها أن
معنى التثنٌة االثنٌن ذاا دخل أدا العموم علٌهه دله علهى العمهوم مل هاظ كهل جماعهة
جماعة ،كما اا دخل على المفرد دل على العموم مل اظ كل رد رد ،وعلى التثنٌهة
دل علٌه ل اظ كل اثنٌن اثنٌن ،الن أدا العموم تفٌد عموم مهدخولها .ولكهن ههاا تهوهم
اسد للفرق مٌن التثنٌة والجمع ،الن التثنٌة تدل على االثنٌن الم هدود مهن جانه الملهة
والكثر  .مخبلؾ الجمع ،ذنه ٌهدل علهى مها ههو م هدود مهن جانه الملهة مهط ،الن ألهل
الجمههع ثبلثههة ،وأمهها مههن جان ه الكثههر ؽٌههر م ههدود أمههدا .كههل مهها تفههر لههالن اللفههظ
المجموا من أ راد مهما كثر هً مرتمة من الجمع وا د وجماعة وا د  ،تهى لهو
أرٌد جمٌع اال راد مأسرها ،ذنها كلها مرتمة وا د من الجمع ،ال مجموعة مرات لهه.
ٌكون معنى استؽراق الجمع عدم الولهوؾ علهى هد خها مهن هدود الجمهع ومرتمهة
دانٌة منه ،مل الممصهود أعلهى مراتمههٌ .هاه اسهتؽراله لهى آخهر ا هاد ال لهى آخهر
المرات  ،ا لٌس هنان مل اظ جمٌع اال راد ال مرتمة وا د ال مراته متعهدد  ،ولهٌس
اال د وا د هو ال د االعلى ،ال دود متكثر  ،هو من ههال الجههة كاسهتؽراق المفهرد
معنال عدم الولوؾ على د خا ٌ ،اه لى آخر ا اد .نعم الفرق مٌنهما نمها ههو

ٗٔٙ
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هً عههدم االسهتؽراق ،ههذن عهدم اسههتؽراق المفههرد ٌوجه االلتصههار علهى وا ههد .وعههدم
استؽراق الجمع ٌوج االلتصار على ألل الجمع ،وهو ثبلثة ] .ما هً ههال األلفهاظ

وكٌؾ دل على العموم ,الوضع أو اإلطبلق أو العمل ؟
الفصل األول ألفاظ العمهومٌ ,ه
جـــواب  :الم ور الثانً صول الم
(ٗ)4
أن للعام أدوا دل على عمومه وههاا ال شهمهة ٌهه وال خهبلؾ  ,لكهن ولهع
الخبلؾ ً كٌفٌة داللة هال األدوا على العمهوم ههل ههو مالوضهع أو اإلطهبلق
وممههدما ال كمههة أو العمههل ؟ المصههنؾ ( )اكتفههى مههالجوا علههى الههن متعههداد
ثبلثة من أدوا العموم وكٌفٌة داللتها على العموم وأما األدوا هً
أوالً :لفظة (رـل):
وما معناها كـ" جمٌع ,كا ة ,تمام ,أي ,دا،ما ً " داللة (كل) وما معناها على
العموم مالوضع ,كما ً لولنها (أكهرم كهل مٌهه) ,وههو مها اهه لٌهه المشههور
الواضع وضع (كل) الستٌعا مدخولها ولكن خالؾ الم مك الناٌ،نً ( )مأن
(كل) م اجة لى جراء ممدما ال كمة(٘.)4

ث تٌ ً :وقوع التررة يً اٌ ت التفً أو الت ً:

(ٗ )4مل ولع خبلؾ مٌن األصولٌٌن ً أنه هل للعموم صٌؽة خاصة تدل علٌه أو لٌس له صهٌؽة ؟
ألوال ثبلثة
ٔ -للعمههوم صههٌؽة خاصههة وهههو مختههار المشهههور ,ومنسههو لههى الشهها عً ومع ه المعتزلههة
وكثٌر من مهاء العامة – .اإل كام لآلمدي ٕ ٕٓٓ التاكر مأصول الفمه ٖٖ .-
ٕ -لٌس للعموم صٌؽة خاصة وهو مختار المرج،ة والمالبلنً – .المعتمد ٔ ٕ.- ٔ1
وهههو منمههول عههن أمههً ال سههن األشههعري,
ٖ -أن الصههٌػ مشههتركة مههٌن العمههوم والخصههو
واختارل السٌد المرتضى ( – .)اإل كام لآلمدي ٕ ٕٓٓ الارٌعة ٔ ٕٔٓ .-
(٘ )4أ اد الشهٌد الصدر ( ً )ت رٌر منشأ الخبلؾ كونهه راجعها ً لهى معنهى أدوا العمهوم ,فٌهه
ا تماالن
ٔ -أن أدوا العموم موضوعة الستٌعا وشمول ما ٌصلح علٌه المدخول ,هنا تدل األدا مالوضع,
وٌثم لول المشهور ,ألن المدخول منفسه صالح ااتاا ً لشمول أ رادل.
ٕ -أن أدوا العموم موضوعة الستٌعا وشمول ما ٌراد من مدخول األدا  ,هنا ن تاج لى جراء
ممدما ال كمةٌ ,ثم مختار الناٌ،نً ( – .)ال لمة الثالثة .- ٙٙ

شرح أصول الفمه

٘ٔٙ

وهههً مههن الهٌ،هها اللفظٌههة الدالههة علههى العمههوم كمولنهها (ال رجههل ههً الههدار)
ههالمنفً وجههودل هههً الههدار عمهههبلً كههل أ ههراد النكهههر والسههٌاق ههههو الههدال علهههى
العموم( , )4ٙألن عدم الطمٌعة نما ٌكون معدم جمٌع أ رادها – كما تمدم .-
ث لث ً :ال مي المحلى ب لالم والمفرد المحلى ب :
وهً من الهٌ،ا اللفظٌة كالن الدالة على العمهوم كمولنها هً الجمهع (أكهرم
العلمههاء) ,ولولنهها ههً المفههرد (أكههرم العههالم) وداللتهمهها علههى العمههوم متولههؾ ال
تكون (أل) عهدٌة ,وداللتهما على العموم ماإلطبلق وممدما ال كمة.
لههد ٌمههـال ههً الجمههع الم لههى كمولنهها (أكههرم العلمههاء) أن معنههى االسههتٌعا
والشمول هو الجماعة ال المفرد ماعتمار أن معنى الجمع الجماعة ,كما أن معنى
التثنٌة االثنهٌن ,ومعهه ال ٌكهون كهرام هرد وا هد موجمها ً المتثهال األمهر كمها ههو
ال ال ً العموم االستؽرالً.
ذنه ٌمـال ن لٌاس التثنٌة مالجمع ؼٌر ص ٌح من جهة أن التثنٌة معناها مها
دل على اثنٌن الم دود مهن جانه الملهة والكثهر  ,أمها معنهى الجمهع ههو مها دل
على أكثر من ثبلثة الم دود من جان الملة وهً الثبلثة ,أمها الكثهر ههً ؼٌهر
م دود  ,الممصود من االستؽراق هو اسهتؽراق آخهر ا هاد مهن ههال المرتمهة
ؼٌههر الم ههدود  ,ال ههد وا ههد ال انههه هنههان ههدود متكثههر أو مجموعههة مرات ه ,
ٌكهون الجمهع مشههامها ً للمفهرد .هههاا هً االسهتٌعا والشههمول أمها ههً الهة عههدم
االستٌعا ٌظهر الفرق مهٌن المفهرد والجمهع ألن عهدم اسهتؽراق المفهرد ٌوجه
االختصار على وا د ,أما الجمع ٌوج االلتصار على ثبلثة.

الكفاٌههة ( – )الكفاٌههة ٕ ٖٗٔ – ألن نفههس النكههر ال ٌمكههن أن تكههون
( (4ٙتمع ها ً لمههاه صهها
مفهوم ها ً مسههتوعما ً ال ههراد العمههوم ,ألنههها موضههوعة إلسههم الجههنس الممٌههد ممٌههد الو ههد  ,وهههاا ٌنهها ً
تفسٌر لفهم الشمولٌة المدعا من لوا النكر ً سهٌاق النههً
االستٌعا والشمولٌة ,لاا ا تجنا لطرح
ٍ
أو النفً ,وجد تفسٌران
ٔ -ما عن ا خوند وتمعه المصنؾ (لدس سرهما).
ٕ -أن نفس السٌاق ٌخرج النكر عن اد الو د لى أهلٌة وصهبل ٌة االسهتٌعا والشهمولٌة وههو
مختار الشهٌد الصدر ( – .)ال لمة الثالثة ٓ.- :

ٔٙٙ
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الـمتصل والـمتفصل
ن تخصٌ

العام ما ٌكهون ممخصه

متصهل أو ممخصه

منفصل ,لال [ ٕ  -المخص المتصل والمنفصل ن تخصٌ العام علهى ن هوٌن
ٔ  -أن ٌمترن مه مخصصة ً نفس الكبلم الوا د الملمى من المتكلم كمولنا (أشههد أن
ال له ال هللا) .وٌسمى المخص (المتصل)ٌ .كون لرٌنة على راد ما عهدا الخها
من العموم .وتل ك مه  -مل هً منهه  -المرٌنهة ال الٌهة المكتنهؾ مهها الكهبلم الدالهة علهى
راد الخصو  ،على وجه ٌصح تعوٌل المتكلم علٌها ً مٌان مهرادل - ٕ .أال ٌمتهرن
مههه مخصصههه ههً نفههس الكههبلم ،مههل ٌههرد ههً كههبلم آخههر مسههتمل لملههه أو معههدل .وٌسههمى
المخصه (المنفصههل)ٌ ،كهون أٌضهها لرٌنهة علههى راد مها عههدا الخها مههن العمههوم،
كاالول .ذان ال رق مٌن المسمٌن من نا ٌهة المرٌنهة علهى مهراد المهتكلم ،و نمها الفهرق
مٌنهما من نا ٌة أخرى ،وهً نا ٌة انعماد الظهور هً العمهوم فهً المتصهل ال ٌنعمهد
للكبلم ظهور ال ً الخصو  ،و ً المنفصهل ٌنعمهد ظههور العهام هً عمومهه ،ؼٌهر
أن الخا ظهورل ألهوىٌ ،مهدم علٌهه مهن مها تمهدٌم االظههر علهى الظهاهر أو الهن
على الظاهر .والسر ً الن أن الكهبلم مطلمها  -العهام وؼٌهرل  -ال ٌسهتمر لهه الظههور
وال ٌنعمههد اال معههد االنتهههاء منههه واالنمطههاا عر هها ،علههى وجههه ال ٌممههى م س ه العههرؾ
مجال الل اله مضمٌمة تصلح الن تكون لرٌنة تصر ه عهن ظههورل االمتهدا ً،االولهً،
و ال الكبلم مادام متصبل عر ا ذن ظهورل مراعى ،ذن نمطهع مهن دون ورود لرٌنهة
علههى خبل ههه اسههتمر ظهههورل االول ،وانعمههد الكههبلم علٌههه ،و ن ل متههه المرٌنههة الصههار ة
تمدل ظهورل االول لى ظهور آخهر سه داللهة المرٌنهة ،وانعمهد ٌن،ها علهى الظههور
الثانً .ولاا لو كان المرٌنهة مجملهة أو ن وجهد هً الكهبلم مها ٌ تمهل أن ٌكهون لرٌنهة
أوج الن عدم انعماد الظههور االول ،و ال ظههور آخهرٌ ،عهود الكهبلم مرمتهه مجمهبل.
هاا من نا ٌة كلٌة ً كل كبلم .وممامنا مهن ههاا المها  ،الن المخصه  -كمها للنها -
من لمٌل المرٌنة الصهار ة ،العهام لهه ظههور امتهدا - ً،أو مهدوي  -هً العمهومٌ ،كهون
مراعى مانمطاا الكبلم وانتها،هه ،هذن لهم ٌل مهه مها ٌخصصهه اسهتمر ظههورل االمتهداً،
وانعمد على العموم ،و ن ل متهه لرٌنهة التخصهٌ لمهل االنمطهاا تمهدل ظههورل االول،
وانعمههد لهههه ظهههورل آخهههر سهه داللهههة المخصهه المتصهههل .ان العههام المخصههه
مالمتصههل ال ٌسههتمر وال ٌنعمههد لههه ظهههورل ههً العمههوم ،مخههبلؾ المخصه مالمنفصههل،
الن الكبلم م س الفر لد انمطهع مهدون ورود مها ٌصهلح للمرٌنهة علهى التخصهٌ ،
ٌسههتمر ظهههورل االمتههدا ً،ههً العمههوم .ؼٌههر أنههه اا ورد المخص ه المنفصههل ٌههزا م
ظهور العامٌ ،مدم علٌه من ما أنه لرٌنة علٌه كاشفة عن المراد الجهدي ] .مها ههو

الفرق مٌنهما من جهة تشخٌ

ظهور العام ؟

جـــواب  :الفصل الثانً المخص المتصل والمنفصل ٌ ,تمدم سامما ً أن
ذنههه ال
العهام معنهال ال كههم الهاي ٌشهمل جمٌههع أ هراد موضهوعه مخههبلؾ الخها
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ٌشمل ال مع
من وٌن

ٔٙ:

أ راد موضوعه .لاا ذن عموم العهام ماعتمهار تخصٌصهه ٌكهون

(التحثثو األول) المخصث المتصثثل :وهههو المخصه الممتههرن مالعههام ههً نفههس
الكبلم ,كتخصٌ أو لصر اإللوهٌة ماع تعالى (اشهد ال اله ال هللا).
(التحو الث تً ) المخص المتفصل :وهو المخص ؼٌهر الممتهرن مالعهام هً
نفس الكبلم ,كمولنا (اشهد أن ال له) ومعهد تهر نمهول ( ال هللا) .المرٌنهة وا هد
ً المخص المتصل والمنفصل وههً راد مها عهدا الخها مهن العمهوم .ال
أن هنههان رل ها ً ارل ها ً مههٌن المخصصههٌن مههن نا ٌههة انعمههاد الظهههور للعههام وعههدم
انعمادل ,ذن العام ً المخص المتصل ال ٌنعمهد لهه ظههور هً العمهوم مسهم
الترانه مالمخص المتصل ً نفس الكبلم ,وٌكون المخص المنفصل ممثامة
المرٌنة الصار ة على راد ما عدا الخا من العموم.
ان الظهور المنعمد ٌكون خاصا ً مالمخص أما ظهور العام بل ٌنعمهد ال
ما كان له من ما الظهور المدوي أو االمتدا ,ً،وهاا سرعان مها ٌتمهدل ممجهرد
ل وق المخص المتصل ً نفهس الكهبلم .أمها العهام هً المخصه المنفصهل
هو مخبلؾ المتصل تمامهاً ,ألن العهام سهوؾ ٌنعمهد لهه ظههور هً عمومهه ,ألن
المخص لم ٌمترن ً الكبلم وم س المناء العر ً العام الما،م علهى اسهتمرار
الظهور للكبلم عنهد االنتههاء منهه وهنها اسهتمر للعهام ظههور هً العمهوم .نعهم اا
ورد المخص المنفصل ٌكون ممثامة األظهر أو األلوى ظهورا من العام ٌمدم
ٌنٍ ،ا الخا على العام بل ٌممى للعام ظهور ال ً راد ما عدا العام.
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ٖ -هل ااتعمـ ل العـ م يً الـمخص

مـ ز ؟

.76ســـؤال :اا خص
العهههام المهههالً ,لهههال [ ٖ  -ههههل اسهههتعمال العهههام هههً المخصههه
العام ممخص

متصل أو منفصل وأرٌد من الهن

مجهههاز ؟ للنههها ن
المخص ممسمٌه لرٌنة على راد ما عدا الخا من لفظ العمومٌ ،كون المراد مهن
العام مع مها ٌشهمله ظهاهرل .ولهع الكهبلم هً أن ههاا االسهتعمال ههل ههو علهى ن هو
المجاز أو ال مٌمة .واختلؾ العلماء ٌه على ألوال كثٌهر (منهها) أنهه مجهاز مطلمها ،و
(منها) أنه مٌمة مطلما .و (منها) التفصٌل مٌن المخص مالمتصهل ومهٌن المخصه
مالمنفصههل ،ههذن كههان التخصههٌ مههاالول هههو مٌمههة دون مهها كههان مالثههانً ،ولٌههل
مالعكس .وال ك عندنا هو المول الثانً أي أنه مٌمهة مطلمها( .الهدلٌل)  -أن منشهأ تهوهم
المول مالمجاز أن أدا ال عموم لما كان موضوعة للداللة على سعة مدخولها ،وعمومه
لجمٌههع أ ههرادل ،لههو أرٌههد منههه معضههه مههد اسههتعمل ههً ؼٌههر مهها وضههع لهههٌ ،كههون
االستعمال مجازا .وهاا التوهم ٌد ع مأدنى تأمل ،النه ً التخصٌ مالمتصهل كمولهن
 مههثبل  -أكههرم كههل عههالم ال الفاسههمٌن لههم تسههتعمل أدا العمههوم ال ههً معناههها ،وهههًالشمول لجمٌع أ راد مدخولها ،ؼاٌة االمر أن مدخولها تار ٌهدل علٌهه لفهظ وا هد مثهل
أكرم كل عادل ،وأخرى ٌدل علٌه أكثر من لفظ وا د هً صهور التخصهٌ ٌ ،كهون
التخصههٌ معنههال أن مههدخول (كههل) لههٌس مهها ٌصههدق علٌههه لفههظ عههالم مههثبل مههل هههو
خصو العالم العادل ً المثال .وأمها (كهل) ههً مالٌهة علهى مالهها مهن الداللهة علهى
العموم والشمول ،النها تدل ٌن،ا على الشمول لكهل عهادل مهن العلمهاء ،ولهاا ال ٌصهح
أن ٌوضع مكانها كلمهة (معه ) ،هبل ٌسهتمٌم المعنهى لهو لله أكهرم معه العلمهاء ال
الفاسمٌن ،و ال لما صح االستثناء كما ال ٌسهتمٌم لهو لله أكهرم معه العلمهاء العهدول،
ذنه ال ٌدل على ت دٌد الموضوا كما لو كان (كل) واالستثناء موجهودٌن .وال اصهل
أن لفظة (كل) وسا،ر أدوا العمهوم هً مهورد التخصهٌ لهم تسهتعمل اال هً معناهها
وهو الشمول .وال معنى للمول مأن المجاز ً نفس مهدخولها ،الن مهدخولها مثهل كلمهة
عههالم موضههوا ل هنفس الطمٌعههة مههن ٌ ه هههً ،ال الطمٌعههة مجمٌههع أ رادههها أو معضههها.
نما ٌكهون مهن داللهة لفظهة خهرى ك (كهل) أو (معه ) ،هذاا
و راد الجمٌع أو المع
لٌد مدخولها وأرٌد منه الممٌد مالعدالة ً المثال المتمدم لم ٌكن مستعمبل ال هً معنهال.
وهو من له العلهم ،وتكهون راد مها عهدا الفاسهك مهن العلمهاء مهن داللهة المجمهوا المٌهد
والممٌد ،من ما تعدد الدال والمهدلول .وسهٌجم ن شهاء هللا تعهالى أن تمٌٌهد المطلهك ال
ٌوجههه مجهههازا .ههههاا الكهههبلم كلهههه عهههن المخصهههو مالمتصهههل .وكهههالن الكهههبلم عهههن
المخصو مالمنفصل ،النا للنا ن التخصٌ مالمنفصل معنهال جعهل الخها لرٌنهة
منفصلة على تمٌٌد مهدخول (كهل) ممها عهدا الخها  ،هبل تصهرؾ هً أدا العمهوم ،وال
ً مدخولها ،وٌكون أٌضا مهن مها تعهدد الهدال والمهدلول .ولهو هر أن المخصه
المنفصل لٌس ممٌدا لمهدخول أدا العمهوم ،مهل ههو تخصهٌ للعمهوم نفسهه هذن ههاا ال
ٌلزم منه أن ٌكهون المسهتعمل ٌهه هً العهام ههو الهمع  ،تهى ٌكهون مجهازا ،مهل نمها
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ٌكشؾ الخا

ٔٙ1

عن المراد الجدي من العام ] .هل استعمال العهام هً المهالً مٌمهة

أو مجاز ؟
جـــواب  :الفصل الثاله ههل اسهتعمال العهام هً المخصه مجهاز ؟ ألهوال
نمل المصنؾ ( )منها ثبلثة ,ولكن لمل مٌانها المد من مٌان معنى المسألة ,هنا
أمران
األمـر األول :معتـى الماألة:
كمهها لههو لههال المههولى (كههل مههاء طههاهر) ثههم خصه هههاا العههام مههدلٌل متصههل أو
منفصل مأن لال ( ال المتؽٌر مالنجاسة) ٌكون مراد المولى (كهل مهاء طهاهر ال
ما تؽٌر مالنجاسة هو نجس) ثم شككنا ماستثناء الماء الملٌل المبللً للنجاسة من
دون تؽٌٌر ,هل هاا الفرد داخل ً عموم العام أي أن استعمال العام ً المالً
مٌمة ,ن كم مطهارته ,أو ال ؼٌر داخل هً عمهوم العهام أي أن اسهتعمال العهام
ً المالً مجاز ,ن كم منجاسته ؟.
األمـر الث تً :األقـوال يً الماألة:
وهً ثبلثة
القثثول األول :الم زٌثثة أي ن اسههتعمال الع هام ههً المههالً مجههاز( ,)4:ألن
اسهههتعمال أدا العمهههوم هههً ؼٌهههر مههها وضهههع لهههه مموجههه راد معههه عمهههوم
مدخولها ,وال ال أنها موضوعه لعموم أ راد مدخولهاٌ ,كون استعمال العام ً
المالً مجازاً.
القثثول الثث تً :الحقٌقثثة أي ن اسههتعمال العههام ههً المههالً مٌمههة( ,)44سههواء
أكان المخص متصبلً أم منفصبلً أما انه مٌمة مالمتصل ؤلن (كل) ً لولنا
(أكرم كل عالم ال الفاسك) استعمل ً ما وضع له من العموم ال مٌمً.
بل ٌمال ننا نستفٌد المجازٌة من مدخول (كل) وهو (عالم) .ذنه ٌمهال ن
معنى (عالم ) موضوا لنفس الطمٌعة واستفاد العمهوم منهه مسهم دخهول (كهل)
علٌههه .وأمهها أن المههالً مٌمههة ٌمهها اا كههان المخص ه منفص هبلً لههنفس السههم
المتمههدم ههً المخص ه المتصههل ,هنهها كههالن التخصههٌ مالمنفصههل ال ٌوج ه
المجازٌههة ههً العههام المههالً لممههاء (كههل) ومههدخولها (عههالم) ههً الوضههع لمعناههها
ال مٌمً ال أن مدخولها لد تضٌم دا،رته .نعـم لد ٌخص نفس العام ٌكشهؾ
( )4:وهو مختار العامة – .اإل كام لآلمدي ٕ ٕٕ .-
الكفاٌة وتمعه الماتن (لدس سرهما) – .الكفاٌة ٕ .- ٔٗ:
( )44وهو مختار صا
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ٓٔ:

هً المههراد الجهدي وال ٌلهزم منهه المجازٌهة ,وأكثههر
المخصه عهن التخصهٌ
َ
ْ
الربَث
المخصصا
ً ِمث َ ِ ّ
المنفصلة من هاا الممٌل ,كت رٌم الرما [ َوذ ُروا َم بَ ِقث َ
()41
ْ
سهنة  -رمهة الرمها مؽٌهر
إِ رُتتُم ُّمب ِمتٌِ َ ]  ,ثم ٌرخ الشارا  -مواسطة ال ُ
الوالد والولد كـ[ ال رمـا مٌن الـوالد وولـدل ].
القثثول الث ل ث  :التفصثثٌل أي التفصههٌل مههٌن المخصه
مٌمً ,ومٌن المخص المنفصل االستعمال مجازي .
(ٓ)1

ٗ -ح ٌـة العـ م الـمخص

المتصههل االسههتعمال

يً الب قـً

.77ســـــؤال :اا خص ه العههام ممخص ه متصههل أو منفصههل ,لههال [ ٗ -
هً المهالً اا شهككنا هً شهمول العهام  -المخصه  -لهمع
جٌة العهام المخصه
أ ههراد المههالً مههن العههام معههد التخصههٌ  ،هههل العههام جههة ههً هههاا الههمع ٌ ،تمسههن
مظاهر العموم الدخاله هً كهم العهام ؟ علهى ألهوال مهثبل ،اا لهال المهولى (كهل مهاء
طاهر) ،ثم استثنى من العموم مدلٌل متصل أو منفصل المهاء المتؽٌهر مالنجاسهة ،ون هن
ا تملنا استثناء الماء الملٌل المبللً للنجاسة مدون تؽٌٌر ،ذاا للنا مأن العام المخصه
جههة ههً المههالً نطههرد هههاا اال تمههال مظههاهر عمههوم العههام ههً جمٌههع المههالً ،ههن كم
مطهار الماء المبللً ؼٌر المتؽٌر .و اا لم نمل م جٌته هً المهالً ٌممهى ههاا اال تمهال
معلمهها ال دلٌههل علٌههه مههن العههام ،نلههتمس ،لههه دلههٌبل آخههر ٌمههول مطهارتههه أو نجاسههته.
وااللوال ً المسألة كثٌر منها التفصهٌل مهٌن المخصه مالمتصهل ٌكهون جهة هً
المالً ،ومٌن المخص مالمنفصل بل ٌكون جهة .ولٌهل مهالعكس وال هك هً المسهألة
( )41الممر .ٕ:4
(ٓ )1وهو مختار الملخً من العامة – .اإل كام لآلمدي ٕ ٕٕ .-
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هو ال جٌة مطلما ،الن أساس النهزاا ناشهم مهن النهزاا هً المسهألة السهاممة ،وههً أن
العام المخص مجاز ً المالً أم ال ؟ ومهن لهال مالمجهاز ٌستشهكل هً ظههور العهام
و جٌتههه ههً جمٌههع المههالً مههن جهههة أن المفههرو أن اسههتعمال العههام ههً تمههام المههالً
مجاز واستعماله ً مع المالً مجاز آخر أٌضهاٌ ،مهع النهزاا هً أن المجهاز االول
ألر لى ال مٌمةٌ ،كون العام ظاهرا ٌه أو أن المجهازٌن متسهاوٌان ،هبل ظههور هً
أ دهما .ذاا كان المجاز االول هو الظاهر كهان العهام جهة هً تمهام المهالً ،و ال هبل
مٌمة كمها تمهدم ،فهً را هة مهن
ٌكون جة .أما ن ن الاٌن نمول مأن العام المخص
هاا النزاا ،النا للنا أن أدا العموم مالٌة على ما لهها مهن معنهى الشهمول لجمٌهع أ هراد
مدخولها ،ذاا خرج من مدخولها مع اال راد مالتخصٌ مالمتصل أو المنفصل هبل
تزال داللتها على العموم مالٌة على الها ،و نما مدخولها تتضٌك دا،رته مالتخصهٌ .
هً ظهههورل ههً الشههمول لكههل مهها
كههم العههام ؼٌههر المخصه
كههم العههام المخصه
مٌمهة هً المهالً
ٌمكن أن ٌدخل ٌه .وعلى أي ال ،معد المول مهأن العهام المخصه
علهى مها مٌنهال ال ٌممهى شهن هً جٌتهه هً المهالً .وأٌمها ٌمهع الشهن علهى تمهدٌر المههول
مالمجازٌة ،مد نمول أنه جة ً المالً على هاا التمدٌر ،ولد ال نمول .ال أنهه كهل مهن
ٌمول مالمجازٌة ٌمول معدم ال جٌهة ،كمها تهوهم الهن معضههم ] .ههل العهام جهة هً

المالً معد التخصٌ

أو ال ؟

ههً المههالً ,ألههوال نمههل
جـــــواب  :الفصههل الرامههع جٌههة العههام المخص ه
المصنؾ ( )منها ثبلثة ,لكن لمل استعراضها نضر مثهاالً لتوضهٌح المسهألة
– كما عل المصنؾ ( ,- )هنا أمران
األمـر األول :معتـى الماألة:
كمهها لههو لههال المههولى (كههل مههاء طههاهر) ثههم خصه هههاا العههام مههدلٌل متصههل أو
منفصل مأن لال ( ال المتؽٌر مالنجاسة) ٌكون مراد المولى (كهل مهاء طهاهر ال
ما تؽٌر مالنجاسة هو نجس) ثم شككنا ماستثناء الماء الملٌل المبللً للنجاسة من
دون تؽٌٌههر ,هههل هههاا الفههرد داخههل ههً عمههوم العههام أي جٌههة العههام ههً المههالً
ن كم مطهارته أو ال ؼٌر داخل ً عموم العام أي عدم جٌة العهام هً المهالً
؟.
األمـر الث تً :األقـوال يً الماألة:
وهً ثبلثة

ٕٔ:

شرح أصول الفمه

ٔ -التفصٌل مٌن المخص المتصل ٌكون العام جة ً المالً وأما اا كهان
المخص منفصبلً لٌس العام م ج ٍة ً المالً(ٔ.)1
ٕ -عكس المول األول مأن لو كان المخص متصبلً بل ٌكون العام جة أو لو
كان المخص منفصبلً العام جة ً المالً(ٕ.)1
ٖ -العههام جههة ههً المههالً وهههو مختههار المشهههور المنصههور والههن ألن هههال
المسألة نفس المسألة الساممة مٌمة أو مجاز ؟ مهن لهال مالمجازٌهة استشهكل
ً جٌة العام ً المالً ,والهن ألن (كهل) أو أدوا العمهوم مسهتعملة ٌمها
وضههع لههه مههن أ ههاد العمههوم واالسههتٌعا لجمٌههع أ ههراد مههدخولها تههى
مههدخولها مسههتعمل ٌمهها وضههع لههه وهههو الطمٌعههة لكههن دا،رتههه لههد تضههٌم
مالتخصههٌ  ,ومعههه ههبل شههكال ههً جٌههة العههام ههً المههالً .نعههـم مههن لههال
مالمجازٌة ً المسألة الساممة ٌشكل عندل جٌة العام ً المهالً ,ألن أدوا
العموم موضوعة لؽٌر ما وصف له ,ههاا مجهاز أولهً وهنهان مجهاز ثهانً
وهو استعمال العام ً المع أٌضا ً مجاز ٌمهع النهزاا مهٌن المجهازٌٌن لهاا
نشأ اإلشكال.

(ٔ )1وهو مختار الملخً من العامة .اإل كام لآلمدي ٕ ٕٕ .-
(ٕ )1وهو مختار العامة – .نفس المصدر .-
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٘ -هل ٌاـري إ مـ ل الـمخص

إلى العـ م ؟

.78ســــــؤال :اا خصههه
المخص مجمبلً ,لال [ ٘  -هل ٌسري جمال المخص
العهههام ممخصههه

متصهههل أو منفصهههل ,وكهههان

لى العام ؟ كان الم ه
السامك وهو ( جٌة العام ً المالً) ً ر أن الخها ممهٌن ال جمهال ٌهه ،و نمها
الشهن ههً تخصههٌ ؼٌههرل مهها علههم خروجهه عههن الخهها  .وعلٌنهها ا ن أن نم ه عههن
جمال الخا  .واالجمال على ن وٌن( - ٔ .الشمهة المفهومٌة)
جٌة العام ً ر
 وهً ً ر الشن ً نفس مفهوم الخا مأن كان مجمبل ،ن و لولهه (ا) (كهلماء طاهر ال ما تؽٌر طعمهه أو لونهه أو رٌ هه) الهاي ٌشهن ٌهه أن المهراد مهن التؽٌهر
خص و التؽٌر ال سً أو مها ٌشهمل التؽٌهر التمهدٌري .ون هو لولنها (أ سهن الظهن ال
مخالد) الاي ٌشن ٌه أن المراد من خالد هو خالد من مكر أو خالد مهن سهعد ،مهثبل- ٕ .
(الشمهة المصدالٌة) ،وهً ً ر الشن ً دخول رد من أ راد العهام هً الخها
مع وضوح مفهوم الخا  ،مأن كان ممٌنها ال جمهال ٌهه ،كمها اا شهن هً مثهال المهاء
السامك أن ماء معٌنا ،أتؽٌر مالنجاسة دخل ً كم الخها أم لهم ٌتؽٌهر ههو ال ٌهزال
مالٌا على طهارته .والكبلم هً الشهمهتٌن ٌختلهؾ اختبل ها مٌنها .لنفهرد لكهل منهمها م ثها
مستمبل( .أ  -الشمهة المفهومٌة) الدوران ً الشمهة المفهومٌة (تهار ) ٌكهون مهٌن االلهل
واالكثر ،كالمثال االول ،ذن االمر دا،ر ٌه مٌن تخصٌ خصو التؽٌر ال سً أو
ٌعم التمدٌري ( ،االلل) هو التؽٌر ال سً ،وهو المتٌمن( .واالكثر) هو االعم منه ومهن
التمههدٌري( .وأخههرى) ٌكههون مههٌن المتمههاٌنٌن كالمثههال الثههانً ،ههذن االمههر دا،ههر ٌههه مههٌن
تخصٌ خالد من مكر ،ومٌن خالد من سعد ،وال لدر متٌمن ً المٌن .ثم علهى كهل مهن
التمههدٌرٌن ،أمهها أن ٌكههون المخص ه متصههبل أو منفصههبل .وال كههم ههً الممههام ٌختلههؾ
مهاختبلؾ ههال االلسهام االرمعهة هً الجملهة ،لنهاكرها مالتفصهٌل ٌٔ - ٕ ،مها اا كهان
المخص (متصبل) سواء كان الدوران ٌه مٌن االلهل واالكثهر أومهٌن المتمهاٌنٌن ،هذن
ال ههك ٌههه أن جمههال المخص ه ٌسههري لههى العههام أي أنههه ال ٌمكههن التمسههن مأصههالة
العمهوم الدخههال المشههكون ههً كههم العههام .وهههو واضههح علههى مهها اكرنههال سههامما مههن أن
المخص المتصل من نوا لرٌنة الكبلم المتصلة ،بل ٌنعمد للعام ظهور ال ٌمها عهدا
الخا  ،ذاا كان الخها مجمهبل سهرى جمالهه لهى العهام ،الن مها عهدا الخها ؼٌهر
معلههوم ،ههبل ٌنعمههد للعههام ظهههور ٌمهها لههم ٌعلههم خروجههه عههن عنههوان الخهها  - ٖ .ههً
الدوران مٌن (االلل واالكثر) اا كهان المخصه (منفصهبل) هذن ال هك ٌهه أن جمهال
الخا ال ٌسري لى العام ،أي أنه ٌصح التمسن مأصالة العموم الدخال ما عدا االلهل
ً كم العام .وال جة ٌه واض ة مناء علهى مها تمهدم هً الفصهل الثهانً مهن أن العهام
مهن
المخص مالمنفصهل ٌنعمهد لهه ظههور هً العمهوم ،و اا كهان ٌمهدم علٌهه الخها
ما تمدٌم ألوى ال جتٌن ذاا كان الخها مجمهبل هً الزا،هد علهى المهدر المتهٌمن منهه،
ههبل ٌكههون جههة ههً الزا،ههد ،النههه  -س ه الفههر  -مجمههل ال ظهههور لههه ٌههه ،و نمهها
تن صر جٌته ً المهدر المتهٌمن وههو االلهل .كٌهؾ ٌهزا م العهام المنعمهد ظههورل هً
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الشمول لجمٌع أ هرادل التهً منهها المهدر المتهٌمن مهن الخها  ،ومنهها المهدر الزا،هد علٌهه
المشكون دخوله ً الخا  .ذاا خرج المدر المتٌمن م جة ألوى من العام ٌممهى المهدر
الزا،د ال مزا م ل جٌة العام وظهورل ٌهه - ٗ .هً الهدوران مهٌن (المتمها،نٌن) اا كهان
المخص (منفصبل) ،ذن ال ك ٌه أن جمال الخا ٌسري لى العام ،كالمخصه
صههول العلههم االجمههالً مالتخصههٌ والعهها ،و ن تههردد مههٌن
المتصههل ،الن المفههرو
شٌٌ،نٌ ،سمط العموم عن ال جٌة ً كل وا هد منهمها .والفهرق مٌنهه ومهٌن المخصه
المتصل المجمل أنه ً المتصل ٌرتفع ظهور الكبلم ً العمهوم رأسها ،و هً المنفصهل
المردد مٌن المتما،نٌن ترتفع جٌة الظهور ،و ن كان الظههور المهدوي مالٌها ،هبل ٌمكهن
التمسههن مأصههالة العمههوم هً أ ههد المههرددٌن .مههل لههو ههر انههها تجههري مالمٌههاس لههى
أ دهما هً تجري أٌضا مالمٌاس لى ا خر ،وال ٌمكن جرٌانهما معا لخهروج أ هدهما
عههن العمههوم لطعههاٌ ،تعارضههان وٌتسههالطان .و ن كههان ال ههك أن نفههس وجههود العلههم
االجمههالً ٌمنههع مههن جرٌههان أصههالة العمههوم ههً كههل منهمهها رأسهها ال أنههها تجههري ٌهمهها
ٌ صههل التعههار ثههم التسههالط - ( .الشههمهة المصههدالٌة) للنهها ن الشههمهة المصههدالٌة
تكون ً ر الشن ً دخول رد من أ راد مها ٌنطمهك علٌهه العهام هً المخصه ،
مع كون المخص ممٌنها ال جمهال ٌهه ،و نمها االجمهال هً المصهداق .هبل ٌهدرى أن
خهرج عهن كهم العهام ،أم لهم ٌتصهؾ ههو مشهمول
هاا الفرد متصؾ معنهوان الخها
ل كم العام ،كالمثال المتمدم ،وههو المهاء المشهكون تؽٌهرل مالنجاسهة ،وكمثهال الشهن هً
الٌد على مال أنها ٌد عادٌة أو ٌد أمانةٌ ،شن ً شمول العام لها وهو لولهه صهلى هللا
تى تبدي) ،النها ٌد عادٌة ،أو خروجها منهه النهها ٌهد
علٌه وآله (على الٌد ما أخا
أمانة ،لما دل على عهدم ضهمان ٌهد االمانهة المخصه لهالن العمهوم .رممها ٌنسه لهى
المشهور من العلماء االلدمٌن المول مجواز التمسن مالعام هً الشهمهة المصهدالٌة ،ولهاا
أ تهوا هً مثههال الٌهد المشهكوكة مالضههمان .ولهد ٌسههتدل لههاا المهول مههأن نطمهاق عنههوان
العام على المصداق المردد معلوم ٌكون العام جهة ٌهه مها لهم ٌعهار م جهة ألهوى،
جة ٌهه ،هبل ٌهزا م
وأما انطماق عنوان الخا علٌه ؽٌر معلوم ،بل ٌكون الخا
العام ،وهو نظٌر ما للنال ً المخص المنفصل هً الشهمهة المفهومٌهة عنهد الهدوران
مٌن االلل واالكثر .وال ك عدم جواز التمسن مالعام ً الشمهة المصدالٌة ً المتصهل
والمنفصل معا .ودلٌلنا على الن أن المخصه لمها كهان جهة ألهوى مهن العهام ،ذنهه
موجه لمصههر كههم العههام علههى مههالً أ ههرادل ،ورا ههع ل جٌههة العههام ههً معه مدلولههه.
والفرد المشكون مردد مٌن دخوله ٌما كان العام جة ٌه ومٌن خروجه عنهه مهع عهدم
داللة العام على دخوله ٌما هو جة ٌه ،بل ٌكون العام جة ٌه مبل مزا م كمها لٌهل
ً دلٌلهم .ول،ن كان انطماق عنوان العام علٌه معلوما ،لٌس هو معلوم االنطماق علٌهه
مما هو جة .وال اصل ،أن هنان عنهدنا جتهٌن معلهومتٌن سه الفهر (أ هداهما)
العههام ،هههو جههة ٌمهها عههدا الخهها ( .وثانٌتهمهها) المخص ه  ،وهههو جههة ههً مدلولههه،
والمشههتمه مههردد مههٌن دخولههه ههً تلههن ال جههة أو هههال ال جههة .ومهههاا ٌظهههر الفههرق مههٌن
الشههمهة المصههدالٌة ومههٌن الشههمهة المفهومٌههة ههً المنفصههل عنههد الههدوران مههٌن االلههل
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ً الشمهة المفهومٌة لٌس جة ال ً االلهل ،والزا،هد المشهكون
واالكثر .ذن الخا
لٌس مشكون الدخول ٌما كان الخا معلوم ال جٌة ٌه مل الخا مشكون أنه جعل
جة ٌه أم ال .ومشكون ال جٌهة هً شهم لهٌس م جهة  -لطعها  -هً الهن الشهم .وأمها
جههة ٌههه .وعلٌههه ال ٌكههون االكثههر مههرددا مههٌن
العههام هههو جههة ال ٌمهها كههان الخهها
دخوله هً تلهن ال جهة أو ههال ال جهة ،كالمصهداق المهردد ،مهل ههو معلهوم أن الخها
لٌس جة ٌه لمكان الشن ،بل ٌزا م جٌة العام ٌه .وأمها تهوى المشههور مالضهمان
ً الٌد المشكوكة أنها ٌد عادٌة أو ٌد أمانهة هبل ٌعلهم أنهها الجهل المهول مجهواز التمسهن
مالعام ً الشمهة المصدالٌة ،ولعل لها وجها آخر لٌس الممام م ل اكرل( .تنمٌه)  -هً
جههواز التمسههن مالعههام ههً الشههمهة المصههدالٌة اا كههان المخص ه لمٌهها  -الممصههود مههن
المخص (اللمً) ما ٌمامل اللفظً ،كاالجماا ودلٌل العمهل اللهاٌن همها دلهٌبلن ولٌسها
من نوا االلفاظ مهد نسه لهى الشهٌخ الم مهك االنصهاري (لهدس سهرل) جهواز التمسهن
مالعهههام هههً الشهههمهة المصهههدالٌة مطلمههها اا كهههان المخصههه لمٌههها .وتمعهههه جماعهههة مهههن
الكفاٌة) لدس سرل لى التفصهٌل
المتأخرٌن عنه .واه الم مك شٌخ اساتاتنا (صا
مٌن ما اا كان المخص اللمً مما ٌصهح أن ٌتكهل علٌهه المهتكلم هً مٌهان مهرادل مهأن
كان عملٌا ضرورٌا ،ذنه ٌكون كالمتصل ،بل ٌنعمد للعام ظهور ً العموم هبل مجهال
للتمسههن مالعههام ههً الشههمهة المصههدالٌة  -ومههٌن مهها اا لههم ٌكههن كههالن ،كمهها االههم ٌكههن
التخصٌ ضرورٌا على وجه ٌصح أن ٌتكل علٌه المتكلم ،ذنهه ال مهانع مهن التمسهن
مالعام ً الشمهة المصدالٌة ،لمماء العام على ظهورل ،وهو جة مبل مزا م .واستشههد
على الن م ما اكرل من الطرٌمة المعرو ة والسٌر المستمر المألو ة مٌن العمهبلء ،كمها
اا أمهر المههولى مههنهم عمههدل مههذكرام جٌرانههه ،و صههل المطههع للعمههد مههأن المههولى ال ٌرٌههد
كرام من كان عدوا له من الجٌران ،ذن العمد لٌس له أال ٌكرم مهن ٌشهن هً عداوتهه،
وللمولى أن ٌباخال على عدم كرامه وال ٌصح منهه االعتهاار ممجهرد ا تمهال العهداو ،
الن مناء العمبلء وسٌرتهم هً مبلن جٌة أصالة الظههورٌ ،كهون ظههور العهام  -هً
هاا الممام  -جة مممتضى مناء العمبلء .وزاد على الن مأنه ٌستكشؾ مهن عمهوم العهام
للفههرد المشههكون أنههه لههٌس ههردا للخهها الههاي علههم خروجههه مههن كههم العههام .ومثههل لههه
معموم لوله (لعن هللا منً هبلن لاطمهة) المعلهوم منهه خهروج مهن كهان مبمنها مهنهم هذن
شن ً ٌمان شخ ٌ كم مجواز لعنه للعموم .وكل من جاز لعنه لهٌس مبمنهاٌ .نهتب
الكفاٌهة (لهدس
من الشكل االول (هاا الشخ لٌس مبمنا) .هاا خبلصهة رأي صها
سرل) ولكن شٌخنا الم مك الكمٌر الناٌ،نً أعلى هللا ممامه لم ٌهرت ههاا التفصهٌل .وال
طبلق رأي الشٌخ لدس سرل ،مل اه لى تفصٌل آخر( .وخبلصهته) ن المخصه
اللمً سواء كان عملٌا ضرورٌا ٌصح أن ٌتكل علٌهه المهتكلم هً ممهام التخاطه  ،أو لهم
ٌكن كهالن ،مهأن كهان عملٌها نظرٌها أو جماعها  -ذنهه كالمخصه اللفظهً كاشهؾ عهن
تمٌٌد المراد الوالعً ً العام من عدم كون موضوا ال كم الوالعً مالٌا على طبللهه
الاي ٌظهر ٌه العام بل مجال للتمسن مالعهام هً الفهرد المشهكون مهبل هرق مهٌن اللمهً
واللفظً ،الن المهانع مهن التمسهن مالعهام مشهترن مٌنهمها وههو انكشهاؾ تمٌٌهد موضهوا
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ال كم والعا .وال ٌفرق ً هال الجهة مٌن أن ٌكون الكاشؾ لفظٌا أو لمٌا .واستثنى مهن
الن ما اا كان المخص اللمً لم ٌستكشؾ منه تمٌٌد موضوا ال كم والعا ،مهأن كهان
العمل نما أدرن مها ههو مهبلن كهم الشهارا والعها ،أو لهام االجمهاا علهى كونهه مبلكها
ل كم الشارا (كما اا أدرن العمهل أو لهام االجمهاا علهى أن مهبلن لعهن منهً هبلن ههو
كفرهم) ذن الن ال ٌوج تمٌٌد موضوا ال كهم الن المهبلن ال ٌصهلح لتمٌٌهدل ،مهل مهن
العموم ٌستكشؾ وجود المبلن ً جمٌعهم .ذاا شن ً وجهود المهبلن هً هرد ٌكهون
عموم ال كم كاشفا عن وجودل ٌه .نعم لو علم معدم وجود المبلن ً رد ٌكهون الفهرد
نفسه خارجا كما لو أخرجه المولى مالن علٌه ،ال أنه ٌكون كالممٌد لموضهوا العهام.
وأما سكو المولى عن مٌانه ،هو أما لمصل ة أو لؽفلة اا كان من الموالً العهادٌٌن.
نعم لو تردد االمر مٌن أن ٌكهون المخصه كاشهفا عهن المهبلن أو ممٌهدا لعنهوان العهام
الكفاٌة ٌكون وجٌهها( .وال اصهل) أن المخصه أن
ذن التفصٌل الاي اكرل صا
أ رزنا أنهه كاشهؾ عهن تمٌٌهد موضهوا العهام ،هبل ٌجهوز التمسهن مهالعموم هً الشهمهة
المصدالٌة أمدا ،و ن أ رزنا أنه كاشؾ عن مهبلن ال كهم مهط مهن دون تمٌٌهد هبل مهانع
من التمسن مالعموم ،مل ٌكون كاشفا عن وجود المبلن هً المشهكون .و ن تهردد أمهرل
ولم ٌ رز كونه لٌدا أو مبلكا ،ذن كهان كهم العمهل ضهرورٌا ٌمكهن االتكهال علٌهه هً
التفهٌم ٌل ك مالمسم االول ،و ن كهان نظرٌها أو جماعها ال ٌصهح االتكهال علٌهه ٌل هك
مالمسههم الثههانًٌ ،تمسههن مههالعموم ،لجههواز أن ٌكههون الفههرد المشههكون لههد أ ههرز المههولى
وجههود المههبلن ٌههه ،مههع ا تمههال أن مهها أدركههه العمههل أو لههام علٌههه االجمههاا مههن لمٌههل
المبلكا  .هاا كلهه كاٌهة ألهوال علما،نها هً المسهألة .و نمها أطله هً نملهها الن ههال
المسههألة ادثههة ،أثارههها شههٌخنا االنصههاري (لههدس سههرل) مبسههس االصههول ال ههدٌ .
واختلههؾ ٌههها أسههاطٌن مشههاٌخنا ونكتفههً مهههاا الممههدار دون مٌ هان مهها نعتمههد علٌههه مههن
االلوال ل،بل نخرج عن الؽهر الهاي وضهع لهه الرسهالة .وماالختصهار أن مها اهه
لٌه الشٌخ هو االولى ماالعتمهاد .ولكهن مهع ت رٌهر لمولهه علهى ؼٌهر مها ههو المعهروؾ
لى العام ,بل ٌكون جة ً العموم أو ال
عنه ] .هل ٌسري جمال المخص

؟
لهى العهام ؟ لمهل
جـــواب  :الفصهل الخهامس ههل ٌسهري جمهال المخصه
اإلجامههة ههذن جمههال الخهها علههى ن ههوٌن مهها أن ٌكههون اإلجمههال ههً مفهههوم
تسههمى مههـ(الشمهة المفهومٌههـة) أو ٌكههون اإلجمههال ههً انطمههاق ههرد مههن
الخهها
تسمى مهـ(الشمهة المصدالٌهـة) المصهنؾ (ٌ )وضهح
أ راد العام على الخا
هاٌن الن وٌن لٌصهل لهى اإلجامهة علهى التسهابل ,وههو ههل العهام جهة ٌجهوز
التمسن مه ً الشمهة المفهومٌة أو المصدالٌة ؟ وال ك كمها ههو علٌهه المصهنؾ
( )أن هنههان تفصههٌبلً مههٌن الشههمهة المفهومٌههة ,ومههٌن الشههمهة المصههدالٌة ,هنهها
أمران
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األمـر األول :ال ب ة المف ومٌـة:
وهً ٌمها اا هر الشهن هً نفهس مفههوم الخها سهعةً وضهٌماً ,كمها هً
لوله ( [ )الخمس معد المبونة ] (ٖ )1الاي خص عموم لولهه تعهالى [ أَتَّ َمث
َ
ا ثهُ ] (ٗ ,)1و رضههنا أن مفهههوم (المبنههة) مجمههل,
غ ِت ْم ثتُم ِ ّم ث َ ث ًْ نء يَ ثأ َ َّ ِ ّ ِ
ُ ُخ ُم َ
نشن ً أن المراد من المبونة هل هو خصو ما ٌكون مبونة تمام السنة أو
ٌشمل ما ٌخرج من المبونة لمل نتهاء السنة ؟ وهً على أرمعة ألسام نظرا ً لى
لى متصل ومنفصل ,وانمسام الدوران ً الشمهة المفهومٌهة
انمسام المخص
لى دورانٌن
ٔ -دوران مٌن األلل واألكثر ومثاله ما لو شهككنا هً مفههوم التؽٌهر ال اصهل
الماء هل ههو التؽٌهر ال سهً وههو األلهل أم األعهم منهه ومهن التمهدٌري وههو
األكثر.
ٕ -دوران مٌن المتماٌنٌن ومثاله الشن ً زٌهد ههل ههو (زٌهد مهن أرلهم) ٌجه
كرامه أو (زٌد من سعد) بل ٌج .
ان األلسههام أرمعههة ٌختلههؾ ٌههها جٌههة العههام ثبلثههة ألسههام منههها ال ٌجههوز
التمسههن ههً العههام – ٔ – ٗ ,ٕ ,ولسههم وا ههد ٌجههوز – ٖ  ,-وعمومها ً األلسههام
هً
(المسم األول والثانً) اا كان المخص متصبلً سهواء أكهان الهدوران مهٌن
األلههل واألكثههر أم مههٌن المتمههاٌنٌن ,ههال كم هنهها هههو عههدم جٌههة العههام ههبل ٌمكههن
التمسههن مالعههام إلدخههال الفههرد المشههكون ,ألن جمههال المخص ه المتصههل ههً
الشمهة المفهومٌة ٌسري لى العام.
(المسم الثال ) اا كان المخص منفصبلً ً الة دوران األمر مٌن األلهل
واألكثههر ,هههال كم هنهها ههههو جٌههة العهههام ههٌمكن التمسهههن مالعههام إلدخهههال الفهههرد
المشكون ألن جمال المخص المنفصهل هً الشهمهة المفهومٌهة ال ٌسهري لهى
العههام منههاءا ً علههى مهها تمههدم مههن انعمههاد الظهههور للعههام ههبل ٌكههون الخهها المجمههل
مزا ما ً له ومانعا ً من ظهورل ً العموم .نعم جٌة الخا المجمهل تكهون هً
(األلل) ماعتمار لدر متٌمن.

(ٖ )1الوسا،ل ما  4دٌ ٔ.
(ٗ )1األنفال ٔٗ.
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(المسههم الرامههع) اا كههان المخص ه منفص هبلً ههً الههة دوران األمههر مههٌن
المتماٌنٌن ً المتصل المجمل المنفصهل المجمهل ال ٌرتفهع ظههور العمهوم رأسها ً
مخبل ه ً المتصل المجمل لاا ال ٌمكن التمسن مالعام ٌها.

األمر الث تً :ال ب ة المصداقٌـة:
أطههال المصههنؾ ( )ههً مٌههان هههال المسههألة مههن خههبلل نملههه لخمسههة ألههوال
لعلما،نا األصولٌٌن وعل ّل سم اإلطالة كون هال المسألة [ ـادثة أثارها شهٌخنا
٘1
األنصاري ( )مبسس األصول ال دٌ واختلؾ ٌهها أسهاطٌن مشهاٌخنا.]..
وعموما ً األلوال ً المسألة
(المههول األول) جههواز التمسههن مالعههام ههً الشههمهة المصدالٌههـة مطلم ها ً وهههو
المول المشهوري( )1ٙوتمرٌ االستدالل مهاا المول أن ٌمال
أن ر المسألة لا،م على أن هنان شكا ً ً دخول رد من أ راد ما ٌنطمك
الشهههن هههً المصهههداق ,م هههل النهههزاا ٌن،ههه ٍا ههههو
علٌهههه العهههام هههً المخصههه
المصداق المشكون المجمل هل ٌنطمك علٌه عنوان العام ٌكون العام جة ٌهه
ٌكهون العهام لههٌس
مها لهم ٌعهار م جهة الهوي أو ٌنطمههك علٌهه عنهوان الخها
م جة ؟ والص ٌح أن انطماق عنهوان العهام علهى المصهداق معلهوم ٌكهون العهام
جةً .لاا ٌجوز التمسن معموم العام ً الشمهة المصدالٌة.
(المول الثانً) عدم جواز التمسن مالعام ً الشمهة المصدالٌـة وهو مختار
المصنؾ ( ,)1:( )وتمرٌ االستدالل لهاا المول أن ٌمال أن المخص ألوى
صر كم
واظهر من العام لاا أنه را ع ل جٌة العام ً مع مدلوله ٌوج
العام على مالً أ رادل .م ل النهزاا ٌن،ه ٍا هً دخهول الفهرد المهردد هً جٌهة
الخا  ,بل ٌكون العام جة أو ً دخوله ً جٌة العام .لهاا جٌهة الخها
تشمل المصداق المردد ,بل ٌجهوز ٌن،ه ٍا التمسهن مالعهام هً الشهمهة المصهدالة,
(٘ )1أصول الفمه ٔ ٖ٘ٔ.
( )1ٙوهو مختار لدماء األص ا كما ً نهاٌة األ كار ٕ  .٘ٔ4ونُس لى الم مك النهاوندي على
ما ً تهاٌ األصول ٕ  .ٔ1ولد ٌُنس لى الفمٌه الٌزدي ( )لكن السٌد الخو )( ً،د هع نسهمته
لٌه ً الم اضرا ٘ ٘ – .ٔ4اشٌة الكفاٌة للشٌخ عماس الزارعً السمزواري ٕ ٗ٘ٔ .-
( )1:وهو مختار كثٌر من المتأخرٌن منهم العرالً وال ا،ري والخمٌنً والخو( ً،لدس سرهم)– .
درر الفوا،د ٔ ٗ ٔ4نهاٌة األ كار ٕ  ٘ٔ4مناهب الوصول ٕ ٕ٘ٗ الم اضرا ٘ ٖ.- ٔ4
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ومهاا ٌظهر الفرق ً هاا المول ومٌن ال الهة الثالثهة التهً ٌجهوز التمسهن مالعهام
ههً الشههمهة المفهومٌهههة ههً الهههدوران مههٌن األلههل واألكثهههر اا كههان المخصههه
منفصبلً ,ذن الخا هنان جة ً األلل ,وأما العام هو جهة مهبل أي مهزا م
ألن األكثههر معلههوم والخهها لههٌس جههة ههً األكثههر .أمهها اإلسههتدالل المشهههوري
مفتههوى الضههمان ههً الٌههد المشههكوكة أنههها ٌههد عادٌههة أو أمانههة لعههل مههدركها ؼٌههر
جواز التمسن مالعام ً الشمهة المصدالٌة كورود الدلٌل الخها علٌهها أو ؼٌهر
الن..
(المول الثال ) التفصهٌل مهٌن المخصه اللمهً كاإلجمهاا والسهٌر والعمهل,
سههنة ,ههبل ٌجههوز
ٌجههوز التمسههن مالعههام ,ومههٌن المخص ه اللفظههً كالكتهها وال ُ
مالعام ٌه( ,)14وهو مختار الشٌخ األنصاري (.)
(المول الرامع) التفصٌل مٌن المخص اللفظً والمخص اللمهً المتصهل
الاي ٌصح أن ٌتكل علٌه ً المتكلم ً مٌان مرادلٌ ,جوز التمسن مالعهام ٌهه,
ومٌن المخص اللمً المنفصهل الهاي ال ٌصهح أن ٌتكهل علٌهه المهتكلم هً مٌهان
مهرادل ,هبل ٌجهوز التمسههن مالعهام ٌهه .وههاا هههو مختهار االخونهد ( )وتمرٌه
االسهتدالل مهههاا المهول أن ٌمههال أن دٌهدن العمههبلء وسهٌرتهم انعمههد علهى األخهها
معموم العام ما لم ٌكن المخص دلٌبلً لمٌا ً ٌصح أن ٌتكل علٌه المتكلم ً ممهام
التخاط  ,ألنه ٌمٌد موضوا ال كم والعاً ,بل ٌجهوز التمسهن مالعهام هً الشهمهة
المصدالٌة .هاا مخبلؾ الدلٌل اللفظً ,ذنهه ال مهانع ٌهه مهن التمسهن مالعهام هً
الشمهة المصدالٌة .ومثل ا خوند ( )لالن معمهوم مها ورد هً الزٌهار [ لعهـن
هللا منـً أمٌـة لاطمـة ] ذن عموم العام ٌشهمل لعهن كهل مهن كهان مهن منهً أمٌهة,
لكن ٌخرج من هاا العموم المبمن مممتضى الدلٌل اللمً العملً ,هذاا شهككنا هً
ٌمان شخ من منً أمٌة ذنه ٌ كم مجواز لعنه للعموم.
(المول الخامس) التفصٌل مهٌن أن ٌكهون المخصه اللفظهً والمخصه اللمهً
الاي ال ٌوجه تمٌٌهد موضهوا ال كهم وتضهٌٌمه ,هبل ٌجهوز التمسهن مالعهام ٌهه,
ومٌن المخص اللمً الاي ٌوج تمٌٌد موضوا ال كمٌ ,جوز التمسهن مالعهام
ٌه .وهاا هو مختار الشٌخ الناٌ،نً ( ,)11( )وتمرٌ االستدالل لههاا المهول أن
ٌمال أن الشٌخ الناٌ،نً ( )لم ٌرت تفصٌل االخوند ( ً )المهول الرامهع.
أما عدم تممل تفصٌل االخوند ٌرجع لى انهه ال هرق مهٌن أن ٌكهون المخصه
دلٌبل لمٌا أو لفظٌا كبلهما ال ٌجوز لنا التمسن مالعهام .نعهم التفصهٌل ٌرجهع لهى
( )14نسمه الناٌ،نً لى األنصاري (لدس سرهما) – .وا،د األصول .-
( )11وا،د األصول ٕ .ٖ٘ٙ
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كاشفٌة المخص عن تمٌٌد الموضوا أو المهبلن وههاا رد علهى طهبلق الشهٌخ
األنصاري ( )كما مٌنال.

 -ٙال ٌ ـوز العمل ب لعـ م قبل الـفح

ع الـمخص

.79ســـؤال :لال [  - ٙال ٌجهوز العمهل مالعهام لمهل الف ه عهن المخصه
شههن ههً أن معهه عمومهها المههرآن الكههرٌم والسههنة الشههرٌفة ورد لههها مخصصهها
الممصههود مههن تلههن العمومهها  .وهههاا معلههوم مههن طرٌمههة صهها
منفصههلة شههر
الشههرٌعة ،واال،مههة االطهههار علههٌهم الصههبل والسههبلم تههى لٌههل (مهها مههن عههام اال ولههد
خ ) .ولاا ورد عن أ،متنا ام من استمدوا مرأٌهم ً اال كام ،الن ً الكتها المجٌهد
والسنة عاما وخاصا ومطلما وممٌهدا .وههال االمهور ال تعهرؾ ال مهن طرٌهك آل المٌه
علهٌهم السههبلم .وهههاا مها أوجه التولههؾ هً التسههرا ماالخهها معمهوم العههام لمههل الف ه
والٌههأس مههن وجههود المخص ه  ،لجههواز أن ٌكههون هههاا العههام مههن العمومهها التههً لههها
مخص موجود ً السنة أو ً الكتا لم ٌطلع علٌه من وصل لٌهه العهام .ولهد نمهل
عههدم الخههبلؾ مههل االجمههاا علههى عههدم جههواز االخهها مالعههام لمههل الف ه والٌههأس .وهههو
ال ههك .والسههر ههً الههن واضههح لمهها لههدمنال ،النههه اا كان ه طرٌمههة الشههارا ههً مٌههان
مماصدل تعتمد على المرا،ن المنفصهلة ال ٌممهى اطم،نهان مظههور العهام هً عمومهه ذنهه
ٌكهههون ظههههورا مهههدوٌا .وللشهههارا ال جهههة علهههى المكلهههؾ اا لصهههر هههً الف ههه عهههن
ههً مظانههه ،تههى صههل لههه
المخصه  .أمهها اا مههال وسههعه و ه عههن المخصه
االطم،نان معدم وجودل له االخا مظهور العام .ولٌس للشارا جهة علٌهه ٌمها لهو كهان
مهل للمكلهؾ
هنان مخصصا والعا ،لم ٌتمكن المكلؾ مهن الوصهول لٌهه عهاد مهالف
لهم أظفهر مهه ،ولهو كهان مخصه هنهان
أن ٌ تب ٌمول نً ص عن المخص
كان ٌنمؽً مٌانه على وجه لو صنا عنه عاد لوجدنال ً مظانهه .و ال هبل جهة ٌهه
علٌنا .وهاا الكبلم جهار هً كهل ظههور ،ذنهه ال ٌجهوز االخها مهه اال معهد الف ه عهن
المكلؾ ولم ٌظفر مها له أن ٌأخا مالظهور وٌكون جهة
المرا،ن المنفصلة .ذاا
علٌه .ومن هنا نستنتب لاعد عامة تأتً هً م لهها ونسهتو ً الم ه عنهها ن شهاء هللا
تعههالى ،والممههام مههن صههؽرٌاتها ،وهههً ( ن أصههالة الظهههور ال تكههون جههة ال معههد
الواج أههو الهاي ٌوجه الٌهأس
والٌأس عن المرٌنة) .أما مٌان ممدار الف
الف
على ن و المطع معدم المرٌنة أو على ن و الظن الؽاله واالطم،نهان معهدمها ؟ ؟ ،هالن
موكول لى م له .والمختار كفاٌة االطم،نان .والهاي ٌههون الخطه هً ههال العصهور
المتأخر أن علماءنا لدس هللا تعالى أروا هم لهد مهالوا جههودهم علهى تعاله العصهور
ً جمع االخمار وتموٌمهها والم ه عنهها وتنمٌ هها هً كته االخمهار والفمهه ،تهى أن
عن المهرا،ن مهالرجوا لهى مظانهها المهٌ،هة ،هذاا
الفمٌه أصمح ا ن ٌسهل علٌه الف
ٌ صل له المطع ؼالما معدمها .] .ما معنى مها لٌهل ,ومها ههً
لم ٌجدها معد الف
ال

عبللته مماعد عدم جٌة الظهور ال معد الف

والٌأس عن المرٌنة ؟
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جــــــواب  :الفصهههل السهههادس ال ٌجهههوز العمهههل مالعهههام لمهههل الف ههه
المخص (ٓٓٔ) ,ووجهه

عهههن

سههنة المطهههر عمومهها و طبللهها
ال شههن وال شههمهة أن ههً الكتهها الكههرٌم وال ُ
ورد لههها مخصصهها وممٌههدا منفصههلة تههار ههً الكتهها الكههرٌم ,وأخههرى ههً
ارى] أو لولهه
صهبلم م موأمنهت ُ ْم ُ
سنة المطهر من لمٌل لوله تعالى [الم ت م ْم مرمُهواْ ال َّ
ال ُ
سه مك م
عز وجل [ م مو ِّل موجْ مهنم ش ْ
ّللاُ ْال ممٌْه مع
مط مر ْال ممس ِْج ِد ْال م مر ِام] أو لولهه سهم انه [ موأ م م ه َّل ّ
سههنة مههن لمٌههل لعههن شههار الخمههر وسههالٌها
الر ممهها] وتههار أخههرى ههً ال ُ
مو م ه َّهر مم ِ ّ
و املها والمعد لها ,أو ت هرٌم أصهناؾ مهن المٌهع كهالؽرري وؼٌهرل .لهاا اشهتهر
مٌنهم (ما من عام ال ولد خ ) ,ومعه ال ٌجوز العمل واألخا مظهور العام ً
عن وجود ما ٌخصصه أو ٌمٌدل لجرٌان السٌر ً سهن
عمومه ال معد الف
الموانٌن اإللهٌة ضبل عن الوضعٌة على وجود مخصصا أو ممٌهدا لعمهوم
العام أو طبلق المطلك.
عهن المخصصها
من هنا وج تمٌٌد جٌة أصالة الظهور ال معد الف
أو المرا،ن المنفصلة ,لو صل االطم،نان معدم وجود المخصصا جاز األخها
مأصالة الظهور ,ألن الن ٌنا ً لٌهام السهٌر العمبلٌ،هة علهى وجهود مخصصها
للعموما .

(ٓٓٔ) ٌه خبلؾ ,أي مع لا،ل مالجواز مهل نُفهً الخهبلؾ عهن عهدم الجهواز كمها ههو المنمهول عهن
الؽزالً وا مدي واألنصاري وا خوند – .مطارح األنظار  ٔ1:الكفاٌة ٕ ٗ.ٔٙ
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 -7تـعقٌب الـعـ م بـضمٌر ٌر ـي إلى بـعض أيـراده
.81ســـؤال :لو ورد عام معهدل ضهمٌر ٌرجهع لهى معه
االستخدام ,لال [  -:تعمٌ العام مضهمٌر ٌرجهع لهى معه أ هرادل لهد ٌهرد عهام ثهم

أ هرادل علهى سهمٌل

تههرد معههدل جملههة ٌههها ضههمٌر ٌرجههع لههى معه أ ههراد العههام ممرٌنههة خاصههة .مثههل لولههه
تعههالى (والمطلمهها ٌترمصههن مأنفسهههن ثبلثههة لههروء )..لههى لولههه (ومعههولتهن أ ههك
مردهن ً الن) ذن المطلما عامة للرجعٌا وؼٌرهها ،ولكهن الضهمٌر هً معهولتهن
ٌراد مه خصو الرجعٌا  .مثل هاا الكبلم ٌدور ٌهه االمهر مهٌن مخهالفتٌن للظهاهر،
أما ٔ  -مخالفة ظهور العام ً العمهوم ،مهأن ٌجعهل مخصوصها مهالمع الهاي ٌرجهع
لٌههه الضههمٌر .وأمهها ٕ  -مخالفههة ظهههور الضههمٌر ههً رجوعههه لههى مهها تمههدم علٌههه مههن
المعنههى الههاي دل علٌههه اللفههظ مههأن ٌكههون مسههتعمبل علههى سههمٌل االسههتخدامٌ ،ههراد منههه
المع  ،والعام ٌممى على داللتهه علهى العمهوم  -هأي المخهالفتٌن أولهى ؟ ولهع الخهبلؾ
على ألهوال ثبلثهة (االول)  -أن أصهالة العمهوم ههً الممدمهةٌ ،لتهزم مالمخالفهة الثانٌهة.
(الثانً)  -أن أصالة عدم االستخدام هً الممدمهةٌ ،لتهزم مالمخالفهة االولهى( .الثاله ) -
عههدم جرٌههان االصههلٌن معهها ،والرجههوا لههى االصههول العملٌههة .أمهها عههدم جرٌههان أصههالة
العموم لوجود ما ٌصلح أن ٌكون لرٌنة ً الكهبلم وههو عهود الضهمٌر علهى الهمع ،
ههبل ٌنعمههد ظهههور العههام ههً العمههوم .وأمهها أن أصههالة عههدم االسههتخدام ال تجههري ههبلن
االصههول اللفظٌههة ٌشههترط ههً جرٌانههها  -كمهها سههمك أول الكتهها  -أن ٌكههون الشههن ههً
مههراد المههتكلم ،لههو كههان المههراد معلومهها  -كمهها ههً الممههام  -وكههان الشههن ههً كٌفٌههة
االستعمال ،بل تجري لطعا .وال ك ان أصالة العموم جارٌة وال مانع منها ،النها ننكهر
أن ٌكون عود الضمٌر لى مع أ راد العام موجما لصرؾ ظهور العموم ،ا ال ٌلهزم
من تعٌن المع مهن جههة مرجعٌهة الضهمٌر ممرٌنهة أن ٌتعهٌن راد الهمع مهن جههة
كم العام الثام له منفسه الن ال كم ً الجملة المشتملة على الضمٌر ؼٌر ال كهم هً
الجملهة المشههتملة علهى العههام ،وال عبللهة مٌنهمهها ،ههبل ٌكهون عههود الضهمٌر علههى معه
العام من المرا،ن التً تصرؾ ظهورل عن عمومهه .واعتمهر الهن هً المثهال ،لهو لهال
المولى (العلماء ٌج كرامهم) ثم لال (وهم ٌجوز تملٌدهم) وأرٌد من الن (العهدول)
ممرٌنة ،ذنه واضح ً هاا المثال أن تمٌٌد ال كم الثانً مالعدول ال ٌوجه تمٌٌهد ال كهم
االول مالن ،مل لٌس ٌهه شهعار مهه .وال ٌفهرق هً الهن مهٌن أن ٌكهون التمٌٌهد ممتصهل
كمهها ههً مثالنهها أو ممنفصههل كمهها ههً ا ٌههة ] .هههل تمٌٌ هد العههام مضههمٌر متصههل أو

منفصل مانع عن عموم العام أو ال ؟

جـــواب

 :الفصل السامع تعمٌ العام مضمٌر ٌرجع لى مع

أ رادل ,و ٌه

ألوال نمل ٌها المصنؾ ( )منها ثبلثة ,ولمل نملها المهد مهن توضهٌح المسهألة,
هنا أمران
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األمـر األول :معتـى الماألة:
كمهها ههً لولههه تعههالى [ والمقلقث ت ٌتربصث بأتفاث ثالثثثة قثثروء وبعثثولت
أحثثـ بثثـرده يثثً ذلثثك ] (ٔٓٔ) ,ههذن العههام هنهها (المطلمهها ) جههًء معههدل مضههمٌر
(معولتهن) ٌعود على (المطلما ) ,هل أن الضمٌر ٌوج تخصٌ العام أو ال
ٌوج تخصٌ العام مالضمٌر الراجع لى مع أ راد العام ؟.
األمـر الث تً :األقـوال يً الماألة:
وهً ثبلثة
ٔ -التصههرؾ ههً العمههوم مههأن ٌ مههل (المطلمهها ) علههى خصههو المطلمهها
الرجعٌا ٌ ,كون موضهوا ا ٌهة الرجعٌها  .وههو مختهار المصهنؾ (,)
والن ألن عود الضمٌر علهى معه أ هراد العهام ال ٌوجه صهرؾ الظههور
علههى عمومههه .نعههـم هههو لرٌنههة علههى تعٌههٌن مع ه األ ههراد وهههن المطلمهها
الرجعٌا  ,لكن ٌممى العام على عمومه ,وال موج لصر ه عن الظهور.
ٕ -التصههرؾ ههً ظههاهر الضههمٌر(ٕٓٔ) المعمههر عنههه مههـ(أصالة عههم االسههتخدام)
ٌعود الضمٌر على معه أ هراد العهام وههو الرجعٌها مهع كهون المطلمها
مطلما ً موضوعا ً لل كم ملزوم الترم .
ٖ -جرٌهان األصههـول العملٌهة(ٖٓٔ) لعههدم جرٌهان األصههلٌن اللفظٌهٌن معها ً ٌتعههٌن
ٌن،ا مالرجوا لؤلصل العملً ,و ال تكون ا ٌة مجملة.

(ٔٓٔ) الممر .ٕ44
(ٕٓٔ) وهو مختار السٌد الخو .)( ً،الم اضرا ٘ .ٕ44
الكفاٌة ( .)الكفاٌة ٕ ٔ.ٔ4
(ٖٓٔ) وهو مختار صا
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 -8تـعقٌب االاتثتـ ء ل مـل متعـددة

.81ســـؤال:

لو ورد

عد عموما

ً كبلم وا د ومعهدها اسهتثناء وا هد,

لال [  - 4تعمٌ االستثناء لجمل متعدد لد تهرد عمومها متعهدد هً كهبلم وا هد ثهم
ٌتعممها استثناء ً آخرها ٌشن ٌن،ا ً رجوا االستثناء لخصهو الجملهة االخٌهر
أو لجمٌههع الجمههل .مثالههه لولههه تعههالى (والههاٌن ٌرمههون الم صههنا ثههم لههم ٌههأتوا مأرمعههة
شهداء اجلدوهم ثمانٌن جلد  ،وال تمملوا لهم شهاد أمدا ،وأول،ن هم الفاسهمون ال الهاٌن
تام وا) ذنهه ٌ تمهل أن ٌكهون ههاا االسهتثناء مهن ال كهم االخٌهر مهط وههو سهك ههبالء.
وٌ تمل أن ٌكون استثناء منه ومن ال كم معدم لمول شهادتهم وال كم مجلهدهم الثمهانٌن.
واختلؾ العلماء ً الن على أرمعة ألوال ٔ  -ظهور الكبلم ً رجوا االستثناء لهى
خصو الجملهة االخٌهر  ،و ن كهان رجوعهه لهى ؼٌهر االخٌهر ممكنها ،ولكنهه ٌ تهاج
لى لرٌنة علٌه - ٕ .ظهورل ً رجوعه لى جمٌع الجمل .وتخصٌصهه مهاالخٌر مهط
هو الاي ٌ تاج لهى الهدلٌل - ٖ .عهدم ظههورل هً وا هد منهها ،و ن كهان رجوعهه لهى
االخٌر متٌمنا على كل ال .أما ما عدا االخٌر تممى مجملة لوجود ما ٌصلح للمرٌنهة
بل ٌنعمد لها ظهور ً العموم ،هبل تجهري أصهالة العمهوم ٌهها - ٗ .التفصهٌل مهٌن مها
اا كان الموضوا وا دا للجمل المتعالمة لهم ٌتكهرر اكهرل ،ولهد اكهر هً صهدر الكهبلم
هوا،جهم ال الفاسهمٌن)  -ومهٌن مها اا
مثل لولن (أ سن لى الناس وا ترمهم واله
كان الموضوا متكررا اكرل لكل جملة كا ٌة الكرٌمهة المتمدمهة ،و ن كهان الموضهوا
ً المعنى وا هدا هً الجمٌهع .هذن كهان مهن لمٌهل االول ههو ظهاهر هً رجوعهه لهى
الجمٌع الن االستثناء نما هو مهن الموضهوا ماعتمهار ال كهم ،والموضهوا لهم ٌهاكر ال
ً صدر الكبلم مط ،بل مد من رجهوا االسهتثناء لٌههٌ ،رجهع لهى الجمٌهع .و ن كهان
مههن لمٌههل الثههانً ،هههو ظههاهر ههً الرجههوا لههى االخٌههر  ،الن الموضههوا لههد اكههر ٌههها
مستمبل مد أخا االستثناء م له ،وٌ تاج تخصٌ الجمل الساممة لى دلٌهل آخهر مفمهود
مالفر ٌ ،تمسن مأصالة عمومها .وأما ما لٌل ن الممام من مها اكتنهاؾ الكهبلم ممها
ٌصلح الن ٌكون لرٌنة ،بل ٌنعمد للجمل االولى ظهور ً العموم  -بل وجه لهه ،النهه
لما كان المتكلم س الفر لد كرر الموضوا مالاكر ،واكتفى ماستثناء وا د ،وههو
ٌأخهها م لههه مههالرجوا لههى االخٌههر  ،لههو أراد رجاعههه لههى الجمٌههع لوج ه أن ٌنص ه
لرٌنة على الن و ال كهان مخهبل ممٌانهه .وههاا (المهول الرامهع) ههو أرجهح االلهوال ،ومهه
ٌكههون الجمههع مههٌن كلمهها العلمههاء مههن اههه لههى المههول مرجوعههه لههى خصههو
االخٌر  ،لعله كان نهاظرا لهى مثهل ا ٌهة المماركهة التهً تكهرر ٌهها الموضهوا .ومهن
اه لى المول مرجوعه لى الجمٌع لعلهه كهان نهاظرا لهى الجمهل التهً لهم ٌهاكر ٌهها
الموضههوا ال ههً صههدر الكههبلمٌ .كههون النههزاا علههى هههاا لفظٌهها ،وٌمههع التصههالح مههٌن
المتنازعٌن ] .هل تمٌٌد العام ماستثناء مانعا ً عن أي عموم من هال العموما ؟

جـــواب :

الفصل الثامن تعمٌ االستثناء لجمل متعدد  ,و ٌه
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ألوال أرمعة ,ولمل مٌانها المد من مٌان المسألة ,هنا أمران
األمـر األول :معتـى الماألة:
كما ً لوله تعالى [ والهـاٌن ٌهـرمون الم صهنا ثهم لهم ٌأتهـوا مأرمعهـة شههداء
ـاجلدوهم ثهـمانٌن جهـلد وال تهـمملوا لههم شهـهاد أمهـدا وأول،هـن ههم الفاسهمون ال
الاٌههـن تامههـوا مههن معههد الههن وأصل ههـوا ههذن هللا ؼفههور ر ٌههـم ] (ٗٓٔ) ,االسههتثناء
الوا د هو [ ال الاٌـن تامـوا من معهد الهن وأصل هـوا ] لهد تعمه عهد عمومها
م كوما معد أ كام منها " الفسك ,عدم لمول الشهاد  ,جلهدهم ثمهانٌن جلهد "
فً رجوا االستثناء لى الجمٌع أو لى الجملة األخٌر (الفسك) ألوال أرمعة.
األمـر الث تً :األقـوال يً الماألة:
وهً أرمعة
ٔ -رجوا االستثناء لى الجملة األخٌر (الفسك) (٘ٓٔ).
ٕ -رجوا االستثناء لى جمٌع الجمل(.)ٔٓٙ
ٖ -عههدم رجههوا االسههتثناء لههى أي مههن الجمههل( .)ٔٓ:أي عههدم ظهههور الكههبلم ههً
وا ٍد منهماٌ ,ممى ما عدا الجملة األخٌر مجمبلً.
ٗ -التفصٌل مٌن تكرار الموضوا وعدم تكررل( )ٔٓ4ذاا كان موضهوا الجمهل
وا ههدا ً ولههم ٌتكههرر ههذن االسههتثناء ٌرجههع لههى جمٌههع الجمههل كمولنهها (أكههرم
العلمههاء وا تههرمهم وولههرهم ال الفاسههمٌن) ,ومههٌن مهها كههان موضههوا الجمههل
متكههررا ً كا ٌهها المتمدمههة ,ههذن االسههتثناء ظههاهر ههً رجوعههه لههى الجملههة
األخٌر (الفسك) .ولد رجح المصنؾ ( )المهول الرامهع مالتفصهٌل مهل لٌهه
ترجع ممٌ األلوالٌ ,كون النزاا راجعها ً لهى اللفهظ أي لفظٌها ً مهن جههة أن
المههول األول لعلههه نههاظر لههى صههور تكههرر الموضههوا ,والمههول الثههانً لعلههه
ناظر لى صور و د الموضوا.
(ٗٓٔ) النور ٗ. ٘,
الفصهول (لهدس سهرهما)– .
(٘ٓٔ) وهو المول المنسو لى أمً نٌفة ,واختارل العبلمهة وصها
اإل كام لآلمدي ٕ ٖٓٓ مماديء الوصول  ٖٔٙالفصول الؽروٌة ٕٗٓ .-
( )ٔٓٙوهو ماه الشا عٌة واختارل الشٌخ الطوسً ( – .)اإل كام لآلمدي ٕ ٖٓٓ العد ٔ ٕٖٔ
.( )ٔٓ:وهو مختار ا خوند ( – .)الكفاٌة ٕ .- ٔ4ٙ
( )ٔٓ4وهو السٌد الخو – .)( ً،الم اضرا ٘  ,- ٖٓ4وهنان لول خامس وههو التفصهٌل مهٌن
ما تكرر ال كم دون الموضوا ,وهو مختار الناٌ،نً – .وا،د األصول ٕ ٘٘٘ .-

ٔ4ٙ
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الـعـ م ب لـمف وم

.82ســـؤال :لو ورد عام ومفهوم أخ منهه مطلمهاً ,لهال [  - 1التخصهٌ
العام مالمفهوم (المفهوم) ٌنمسم كما تمدم لى الموا ك والمخالؾ ،ذاا ورد عهام ومفههوم
أخ مطلما ،بل كهبلم هً تخصهٌ العهام مهالمفهوم اا كهان (مفهومها موا مها) ،مثالهه
لوله تعالى (أو وا مالعمود) ذنه عام ٌشمل كل عمهد ٌمهع ماللؽهة العرمٌهة وؼٌرهها ،هذاا
ورد دلٌل على اعتمار أن ٌكون العمد مصٌؽة الماضً مد لٌل أنهه ٌهدل ماالولوٌهة علهى
اعتمار العرمٌة ً العمد ،النه لمها دل علهى عهدم صه ة العمهد مالمضهارا مهن العرمٌهة،
ل،ن لم ٌصح من لؽة أخرى من طرٌهك أولهى .وال شهن أن مثهل ههاا المفههوم ن ثمه
ذنه ٌخص العام المتمدم ،النه كهالن أو أظههر مهن عمهوم العهامٌ ،مهدم علٌهه .وأمها
التخصٌ (مالمفهوم المخالؾ) مثاله لوله تعالى ( ن الظن ال ٌؽنً عن ال هك شهٌ،ا)
الهدال معمومههه علههى عهدم اعتمههار كههل ظههن تهى الظههن ال اصههل مهن خمههر العههادل .ولههد
ورد آٌههة أخههرى هههً ( ن جههاءكم اسههك منمههأ تمٌنههوا )..الدالههة ممفهههوم الشههرط علههى

ٔ4:
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جواز االخا مخمر ؼٌر الفاسك مؽٌر تمٌن .هل ٌجوز تخصٌ الن العام مهاا المفههوم
المخههالؾ ؟ لههد اختلفههوا علههى ألههوال مههد لٌههل متمههدٌم العههام وال ٌجههوز تخصٌصههه مهههاا
المفهههوم .ولٌههل متمههدٌم المفهههوم .ولٌههل معههدم تمههدٌم أ ههدهما علههى ا خههر ٌممههى الكههبلم
مجمبل .و صل معضهم تفصٌبل كثٌر ٌطول الكبلم علٌها( .والسر ً ههاا الخهبلؾ)
أنه لما كان ظهور المفهوم المخالؾ لٌس من المو م ٌ ٌملهػ درجهة ظههور المنطهوق
أو المفهوم الموا ك  -ولع الكبلم ً أنه ألوى من ظهور العام ٌمدم علٌهه ،أو أن العهام
ألوى هو الممدم ،أو أنهما متساوٌان ً درجة الظهور هبل ٌمهدم أ هدهما علهى ا خهر،
أو أن الههن ٌختلههؾ مههاختبلؾ الممامهها  .وال ههك أن المفهههوم لمهها كههان أخ ه مههن العههام
هو لرٌنة عر ا على المراد مهن العهام ،والمرٌنهة تمهدم علهى اي المرٌنهة
س الفر
وتكون مفسر لما ٌراد من اي المرٌنة ،وال ٌعتمر أن ٌكون ظهورها ألوى مهن ظههور
اي المرٌنة .نعم لهو هر أن العهام كهان نصها هً العمهوم ذنهه ٌكهون ههو لرٌنهة علهى
المهراد مههن الجملههة اا المفهههوم ههبل ٌكههون لهها مفهههوم ٌن،هها .وهههاا أمههر آخههر ] .هههل

ٌخص

المفهوم عموم العام ؟

جـــواب  :الفصل التاسع تخصٌ العام مالمفهوم ,و ٌه أن تخصٌ العام
مالمف هوم ٌختلؾ ماختبلؾ نوعً المفههوم لهى مفههوم موا مهة ,ومفههوم مخالفهة,
هنا أمران
األمـر األول :تخصٌ

الع م بمف وم الموايقة:

ههبل شههكال وال خههبلؾ ههً جههواز تخصههٌ العههام ممفهههوم الموا مههة لعمههوم
العام ,ذنه ٌمدم على العام ألنه ن أو اظهر من عمهوم ,ومثالهه كمها هً لولهه
تعالى [ أ َ ْويُواْ بِ ْلعُقُو ِد ] أنه عام ٌشمل وجو اإلٌفاء مهالعمود مطلمهاً ,هذاا ورد
دلٌل مفادل جهواز العمهد مالماضهوٌة ,هذن مفههوم الموا مهة لههاا الهدلٌل ٌخصه
العمهههوم المرآنهههً ,أي أن الهههدلٌل ٌهههدل ماألولوٌهههة علهههى اعتمهههار العرمٌهههة مالعمهههد
ٌخص العموم مهال األولوٌة أٌضاً.
األمـر الث تً :تخصٌ

الع م بمف وم المخ لفة:

ولههع خههبلؾ ههً تخصههٌ العههام ممفهههوم المخالفههة( .)ٔٓ1ومختههار المصههنؾ
( )هو جواز تخصٌ العام ممفهوم المخالفة ,ذنه ٌمدم على العام ألنه اخ
( )ٔٓ1األلوال أرمعة
ٔ -ال ٌجوز تخصٌ العام ممفهوم المخالفة وٌُنس
ٓ ٔٙاللمع ٖٗ .-
ٌٕ -جوز تخصٌ العام ممهوم المخالفة وهو مختار أكثهر العامهة مهل ادعهى ا مهدي عهدم الخهبلؾ
ٌه ,واختارل من االمامٌة أكثرهم ,منهم صا مً المعالم والفصول ,تمعهم الماتن (لدس سرهم).
– اإل كام ٕ  ٖٕ4المعالم ٓٗٔ الفصول ٕٕٔ .-
لى أمً العماس مهن سهرٌح – .رشهاد الف هول

ٔ44
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من العام م س الفر ٌ ,كون المفهوم لرٌنةً عر ا ً علهى أنهه المهراد مهن العهام
تمدم ٌنٍ ،ا المرٌنة ,ألنها مفسر لاٌها وهو اي المرٌنة أي العهام .كمها هً لولهه
تعالى [ ن الظهن ال ٌؽنهً مهن ال هك شهٌ،ا ً ] (ٓٔٔ) ,ذنهه دال معمومهه علهى عهدم
اعتمار كل ظن ,تى الظن الناشم من خمر العادل ,وورد آٌة أخرى ,كما ً
لوله سم انه [ ن جهاءكم اسهك منمهأ تمٌنهوا ] (ٔٔٔ) ,وههً تهدل ممفههوم الشهرط
على اعتمار الظن الناشم من خمر ؼٌر الفاسك ,هل ٌجوز تخصٌ الن العهام
مهههاا المفهههوم أو ال ؟ اختههار المههاتن ( – )كمهها تمههدم – تخصههٌ العههام مهههاا
المفهوم.

ٖ -التفصٌـل مٌن ٌما اا كان المفهوم أخ مطلما ً من العام ٌمدم علٌه ,ومٌن العموم من وجهه مهد
ٌمدم العام على المفهوم ولد ال ٌمدم ,وهو مختار الناٌ،نً ( – .)وا،د األصول ٕ .- ٘٘1
ٗ -األصول العملٌة وهو مختار ا خوند ( – .)الكفاٌة ٕ ٖ.- ٔ4
(ٓٔٔ) النجم .ٕ4
(ٔٔٔ) ال جرا .ٙ
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ٓٔ -تـخصٌ
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الـرت ب العزٌـز بخـبر الـواحـد

.83ســـــؤال :لههال [ ٓٔ  -تخصههٌ الكتهها العزٌههز مخمههر الوا ههد ٌمههدو مههن
الصع على الممتدئ أن ٌهبمن الول وهلهة مجهواز تخصهٌ العهام الهوارد هً المهرآن
الكرٌم مخمر الوا د ،نظرا لى أن الكتا الممدس نما هو و ً منزل مهن هللا ال رٌه
ٌهه ،والخمهر ظنهً ٌ تمهل ٌهه الخطهأ والكهها  ،كٌهؾ ٌمهدم علهى الكتها  .ولكهن سههٌر
العلماء من المدٌم على العمل مخمر الوا د اا كان مخصصا للعهام المرآنهً ،مهل ال تجهد
علههى االؼل ه خمههرا معمههوال مههه مههن مههٌن االخمههار التههً مأٌههدٌنا ههً المجههامٌع ال وهههو
مخالؾ لعام أو مطلك ً المرآن ،ولو مثل عمومها ال هل ون وهها .مهل علهى الظهاهر
أن مسألة تمدٌم الخمر الخا على ا ٌة المرآنٌة العامة من المسا،ل المجمع علٌهها مهن
ؼٌر خبلؾ مٌن علما،نها ،مها السهر هً الهن مهع للنهال ؟ نمهول ال رٌه هً أن المهرآن
الكرٌم  -و ن كان لطعً السهند ٌ -هه متشهامه وم كهم (نه علهى الهن المهرآن نفسهه)،
والم كم ن وظاهر ،والظاهر منه عام ومطلك .كما ال رٌه أٌضها هً أنهه ورد هً
كبلم النمً واال،مة علٌهم الصبل والسبلم ما ٌخص كثٌرا من عمومها المهرآن ومها
ٌمٌد كثٌرا من مطلماته ،وما ٌموم لرٌنة على صهرؾ جملهة مهن ظهواهرل .وههاا لطعهً
ال ٌشهن ٌهه أ هد .ههذن كهان الخمهر لطعههً الصهدور هبل كهبلم ههً الهن ،و ن كهان ؼٌههر
لطعً الصدور ،ولد لام الدلٌل المطعً علهى أنهه جهة شهرعا ،النهه خمهر عهادل مهثبل،
وكهان مضهمون الخمههر أخه مهن عمههوم ا ٌهة المرآنٌهة ٌ -ههدور االمهر مهٌن أن نطههرح
الخمر ممعنى أن نكا راوٌة ومٌن أن نتصرؾ مظاهر المرآن ،النه ال ٌمكن التصرؾ
ممضمون الخمر ،النه ن أو أظهر ،وال مسهند المهرآن النهه لطعهً .ومرجهع الهن لهى
الههدوران  -ههً ال مٌمههة  -مههٌن مخالفههة الظههن مصههدق الخمههر ومههٌن مخالفههة الظههن معمههوم
ا ٌة .أو مل ٌدور االمر مٌن طرح دلٌل جٌة الخمر ومٌن طرح أصهالة العمهوم ،هأي
الههدلٌلٌن أولههى مههالطرح ؟ وأٌهمهها أولههى مالتمههدٌم ؟ نمههول ال شههن أن الخمههر صههالح الن
ٌكون لرٌنة على التصرؾ ً ظاهر الكتا  ،النه مداللته ناظر ومفسر لظاهر الكتها
م س الفر  .وعلى العكس من ظاهر الكتا  ،ذنه ؼٌر صالح لر هع الٌهد عهن دلٌهل
جٌة الخمر النه ال عبللة له ٌه من هال الجهة  -س الفهر  -تهى ٌكهون نهاظرا
لٌه ومفسرا له .الخمر لسانه لسان الممٌن للكتا ٌ ،مهدم علٌهه .ولهٌس الكتها مظهاهرل
مصدد مٌان دلٌل جٌة الخمر تى ٌمدم علٌه .و ن ش ،مل ن الخمر م س الفهر
لرٌنة على الكتا  ،واالصل الجاري ً المرٌنة  -وهو هنا أصهالة عهدم كها الهراوي
 -ممدم على االصل الجاري هً اي المرٌنهة ،وههو هنها أصهالة العمهوم ] .ههل ٌجهوز

تخصٌ

العام المرآنً مخمر الوا ـد ,وما الوجه ً الن ؟

جـــواب

 :الفصل العاشر تخصٌ

الكتا العزٌز مخمر الوا د ,و ٌه

شرح أصول الفمه
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اتفههك األصههولٌون علههى جههواز تخصههٌ الكتهها الكههرٌم مههالخمر المطعههً
الصهدور مثهل الخمهر المتهواتر(ٕٔٔ) ,لكهنهم اختلفهوا هً جهواز تخصهٌ الكتها
مههالخمر ؼٌههر لطعههً الصههدور مثههل خمههر الوا ههد الههاي لههام الههدلٌل الشههرعً علههى
جٌته ,وأما المصنؾ ( )مد اه لى جوار الن مطلماً .لكنه َّ
مٌن أوالً منشهأ
الخبلؾ ثم الوجه ً تخصٌ العام المرآنً مخمر الوا د ,هنا أمران

األمـر األول :مت ـأ الخالف:
راجع لى كون الكتا الكرٌم لطعهً الصهدور وال جٌهة لمٌهام التهواتر علهى
الن أما خمر الوا د هو ؼٌر لطعهً الصهدور ,كٌهؾ ٌخصه مها ههو م تمهل
الخطأ أي ؼٌر لطعً الصدور ما هو ؼٌر م تمل للخطأ أي لطعً الصدور ؟.
األمـر الث تً :الو ـه يً التخصٌ

:

ن دٌدن العلماء ً ممام ستنماطهم لؤل كام الشرعٌة لا،مهة علهى تخصهٌ
العام المرآنً مخمر الوا د مل هً مهن المسها،ل التهً لهام اإلجمهاا علٌهها ,والهن
مسهم صهبل ٌة خمهر الوا هد ألن ٌكهون لرٌنههة علهى التصهرؾ هً ظهاهر العههام
المرآنً ,ألنه اكم علٌه الخمر نهاظر ومفسهر و هاكم علهى العهام المرآنهً الهاي
للاُ ا ْلبٌَْث َي ] هذن عمهوم
هو مفسر ومنظور وم كوم ,ومثاله لوله تعالى [ َوأ َ َح َّل ّ
ههً اإلخمههار كههالنهً عههن مٌههع المزامنههة
ال ههل المشههار لٌههه ههً ا ٌههة خص ه
والم اللههة ,كمهها ههً رواٌههة اإلمههام الصههادق ( [ )ت ثثى راثثول ( )ع ث
المحثثـ قلة والمثثـزابتةت قلثثت :وم ث هثثو ؟ ق ث ل ( :)أ ٌ تثثـري حمثثـل التخثثـل
ب لتـمر والـزرع ب لـحتقة ](ٖٔٔ).

(ٕٔٔ) خبل ا ً للشٌخ الطوسً ( )الاي منى على عدم جواز تخصٌ العام الكتامً مخمر الوا هد –
العد ٔ ٖٗٗ  .-ولد تعر ا خوند ( ً )كفاٌته لى عر أرمعة وجهول اسهتدل مهها المخهالفون
وردها – .الكفاٌة ٕ .- ٔ41
(ٖٔٔ) الوسا،ل ٖٔ .ٔٙ
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ٔٔ -الـدورا بٌ الـتخصٌ
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والـتاـخ

.84ســـؤال :لو ورد عام معدل خا
ٌكون مخصصا ً أو ناسهخاً ,لهال [ ٔٔ  -الهدوران مهٌن التخصهٌ

منفصل مد ٌدور أمر الخا

مهٌن أن

والنسهخ علهم أن
العههام والخهها المنفصههل ٌختلههؾ الهمهها مههن جهههة العلههم متأرٌخهمهها معهها أو متههأرٌخ
أ ههدهما ،أو الجهههل مهمهها معهها مههد ٌمههال ههً معه اال ههوال متعٌههٌن أن ٌكههون الخهها
ناسههخا للعههام أو منسههوخا لههه ،أو مخصصهها ٌههال .ولههد ٌمههع الشههن ههً معهه الصههور
ولتفصٌل ال ال نمول ن الخها والعهام مهن نا ٌهة تهأرٌخ صهدورهما ال ٌخلهوان مهن
خمهههس هههاال  ،أمههها أن ٌكونههها معلهههومً التهههأرٌخ ،أو مجههههولً التهههأرٌخ ،أو أ هههدهما
مجهوال وا خر معلوما .هال ثبل صور .ثم المعلوم تارٌخهمها أمها أن ٌعلهم تمارنهمها
عر ا أو ٌعلم تمدم العام أو ٌعلم تهأخر العهام .تكهون الصهور خمسها (الصهور االولهى)
اا كانا معلومً التأرٌخ مهع العلهم متمارنهمها عر ها ،ذنهه ال مجهال لتهوهم النسهخ ٌهمها.
(الصور الثانٌة) اا كانا معلومً التارٌخ مع تمدم العام ،هال علهى صهورتٌن ٔ  -أن
ٌكون ورود الخها لمهل العمهل مالعهام .والظهاهر أنهه ال شهكال ٌن،ها هً ملهه علهى
التخصٌ مؽٌر كهبلم ،أمها الن النسهخ ال ٌكهون لمهل وله العمهل مالمنسهوق كمها لٌهل،
وأما الن االولى ٌه التخصٌ كما سهٌأتً هً الصهور ا تٌهة - ٕ .أن ٌكهون ورودل
معد ول العمل مالعام .وهال الصور هً أشهكل الصهور ،وههً التهً ولهع ٌهها الكهبلم
ههً أن الخهها ٌجه أن ٌكههون ناسههخا ،أو ٌجههوز أن ٌكههون مخصصهها ولههو ههً مع ه
ال ههاال  .ومههع الجههواز ٌههتكلم ٌن،هها ههً أن ال مههل علههى التخصههٌ هههو االولههى ،أو
ال مل على النسخ .الاي ٌاه لى وجو أن ٌكون الخا ناسخا هو ناظر لهى أن
العام لما ورد و ل ول العمل مه م س الفر  ،تأخٌر الخا عن ول العمل لهو
كان مخصصا وممٌنا لعموم العام ٌكون من ما تأخٌر المٌهان عهن وله ال اجهة ،وههو
لمٌح من ال كٌم ،الن ٌه ضاعة لبل كام ولمصالح العماد مبل ممهرر .وجه ان ٌكهون
ٌجه
ناسخا للعام ،والعام ماق علهى عمومهه ٌجه العمهل مهه لهى هٌن ورود الخها
العمل ثانٌا على طمك الخا  .واما من اه لى جهواز كونهه مخصصها ،لعلهه نهاظر
لههى أن العههام ٌجههوز أن ٌكههون واردا لمٌههان كههم ظههاهري صههوري لمصههل ة التض ه
كتمان ال كم الوالعً ،ولو مصل ة التمٌة ،أو مصل ة التدرج ً مٌان اال كام كما ههو
المعلوم من طرٌمة النمً صهلى هللا علٌهه وآلهه هً مٌهان أ كهام الشهرٌعة ،مهع أن ال كهم
الوالعً التامع للمصالح الوالعٌهة الثامتهة لبلشهٌاء معناوٌنهها االولٌهة نمها ههو علهى طمهك
الخهها  .هههذاا جهههاء الخههها ٌكهههون كاشهههفا عههن ال كهههم الهههوالعًٌ ،كهههون ممٌنههها للعهههام
ومخصصهها لههه ،وأمهها ال كههم العههام الههاي ثم ه أوال ظههاهرا وصههور ن كههان لههد ارتفههع
وانتهى أمدل ،ذنه نما ارتفع الرتفاا موضهوعه ولهٌس ههو مهن مها النسهخ .و اا جهاز
أن ٌكون العام واردا على ههاا الن هو مهن مٌهان ال كهم ظهاهرا وصهور  ،هذن ثمه الهن
كان الخا مخصصا أي كان كاشهفا عهن الوالهع لطعها .و ن ثمه أنهه هً صهدد مٌهان
ال كم الوالعً التامع للمصالح الوالعٌهة الثامتهة لبلشهٌاء معناوٌنهها االولٌهة ،هبل شهن هً
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أنه ٌتعٌن كون الخا ناسخا له .وأما لو دار االمر مٌنهمها ا لهم ٌمهم دلٌهل علهى تعٌهٌن
أ ههدهما ،أٌهمهها أرجههح ههً ال مههل ؟ نمههول االلههر لههى الصههوا هههو ال مههل علههى
التخصٌ  .و (الوجه ٌه) أن أصالة العمهوم ممها ههً ال تثمه أكثهر مهن أن مها ٌظههر
من العام هو المهراد الجهدي للمهتكلم ،وال شهن أن ال كهم الصهوري الهاي نسهمٌه مهال كم
الظاهري كالوالع مراد جدي للمتكلم النه ممصهود مهالتفهٌم ،العهام لهٌس ظهاهرا ال هً
أن المراد الجدي هو العموم سواء كان العمهوم كمها والعٌها أو صهورٌا .أمها أن ال كهم
والعهً هبل ٌمتضههٌه الظههور أمههدا تهى ٌثمه مأصههالة العمهوم ،ال سههٌما أن المعلهوم مههن
الشرٌعة هو مٌهان العمومها مجهرد عهن لهرا،ن التخصهٌ  ،وٌكشهؾ
طرٌمة صا
المراد الوالعً منها مدلٌل منفصل ،تى اشتهر المول مأنه (ما من عهام ال ولهد خه )
كما سمك .وعلٌه هبل دلٌهل مهن أصهالة العمهوم علهى أن ال كهم والعهً تهى نلتجهم لهى
ال مل على النسخ ،مل راد ال كم الوالعً من العام على الن الوجه ٌ تهاج لهى مبنهة
مٌان زا،د أكثر من ظهور العموم .والجل هاا للنا ن ال مل علهى التخصهٌ ألهر
لى الصوا من ال مل على النسخ ،و ن كان كهل منهمها ممكنها( .الصهور الثالثهة) اا
كانا معلومً التارٌخ مع تمهدم الخها  ،ههال أٌضها علهى صهورتٌن ٔ  -أن ٌهرد العهام
لمل ول العمل مالخا  ،بل ٌنمؽً االشكال ً كون الخا مخصصها - ٕ .أن ٌهرد
معد ول العمل مالخها  ،هبل مجهال لتهوهم وجهو ال مهل علهى النسهخ مهن جههة لهمح
تأخٌر المٌان عن ول ال اجة ،النه مهن مها تمهدٌم المٌهان لمهل وله ال اجهة ،وال لهمح
ٌههه أصههبل .ومههع الههن لٌههل ملههزوم ال مههل علههى النسههخ ،ولعههل نظههر هههاا الما،ههل لههى أن
أصالة العمهوم جارٌهة ،وال مهانع منهها اال ا تمهال أن ٌكهون الخها المتمهدم مخصصها
ولرٌنة على العام ،ولكن أٌضا ٌ تمل أن ٌكون منسوخا مالعام ،بل ٌ رز أنه مهن مها
المرٌنة .وال شن أن الخا المنفصل نما ٌمدم على العام النهه ألهوى ال جتهٌن ولرٌنهة
علٌههه .ومههع هههاا اال تمههال ال ٌكههون الخهها المنفصههل ألههوى ههً الظهههور مههن العههام.
(لل ) االصو أن ٌ مل على التخصٌ كالصهور السهاممة ،لمها تمهدم مهن أن العهام
ال ٌدل على أكثر مهن أن المهراد جهدي ،وال ٌهدل هً نفسهه علهى أن ال كهم والعهً تهامع
اا
للمصالح الوالعٌة الثامتة لبلشٌاء معناوٌنها االولٌة .و نما ٌكون العام ناسهخا للخها
كان داللته على هاا الن و ،و ال العموما الوارد ً الشرٌعة علهى االؼله لٌسه
هً نفسهه لطعها ،كمها ال ٌر هع
كالن .وأما ا تمال النسخ ،بل ٌملل مهن ظههور الخها
جٌته ٌما هو ظاهر ٌه ،بل ٌخرجه عن كونه صال ا لتخصٌ العهامٌ ،مهدم علٌهه،
النه ألوى ً نفسه ظههورا .مهل ٌمكهن أن ٌمهال أن العهام البل هك للخها ال ٌنعمهد لهه
ظهور هً العمهوم ال مودٌها مالنسهمة لهى مهن ال ٌعلهم مسهمك الخها  ،لجهواز أن ٌعتمهد
المتكلم ً مٌان مرادل على سممهٌ ،كهون المخصه السهامك كالمخصه المتضهل أو
كالمرٌنة ال الٌة ،بل ٌكون العهام ظهاهرا هً العمهوم تهى ٌتهوهم أنهه ظهاهر هً ثمهو
ال كههم الههوالعً( .الصههورتان الرامعههة والخامسههة) اا كانها مجهههولً التههارٌخ أو أ ههدهما
مط كان مجهوال ،ذنه ٌعلم ال ال ٌهما مما تمهدم ٌ ،مهل علهى التخصهٌ مهبل كهبلم.
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ههً جمٌههع الصههور ،وهههاا

وال وجههه لتههوهم النسههخ ال سههٌما معههد أن رج نهها التخصههٌ
واضح ال ٌ تاج لى مزٌد مٌان ] .اشرح هال ال اال ماختصار ؟

جـــواب  :الفصل ال ادي عشر الدوران مٌن التخصٌ والنسخٌ ,ه للنها
ٌما سمك أن النسخ معنال اإلمطال أو اإلزالة ,والتخصهٌ معنهال خهراج هرد
هاال
أو عنوان عن كونه م كوما ً م كم العام .ولكهل مهن النسهخ والتخصهٌ
و دود ٌُعرؾ من خبللهما د النسخ عهن هد التخصهٌ أشهار لٌهها المصهنؾ
( )من خبلل تعرضه لمٌان اال خمسة ٌمارن ٌها العام والخا من ٌ
تارٌخ صدورهما
أمههها أن ٌكونههها معلهههومً التهههارٌخ أو مجههههولً التهههارٌخ ,ولكهههل مهههن ههههاٌن
ال التٌن صور أما معلومها التهارٌخ لهمها صهور ثبلثهة ,وأمها مجههوال التهارٌخ
لهما صورتان ,المجموا خمسة ,ولمل مٌان الصور الخمسة المد من مٌان د
النسخ و د التخصٌ وشروطهما ,هنا أمران
األمـر األول :حـد الـتخصٌ
أما د التخصٌ

والتاخ:

ٌشترط ٌه أمران

ٔ -أن ٌكون ورود الخا
ال اجة وهو لمٌح.
ٕ -أن ٌكههون ورود الخهها
الوالع.

لمل العمل مالعام والن للزوم تأخٌر المٌان عن ول
مسههم كشههفه عههن الوالههع وكونههه طرٌم ها ً إل ههراز

وأما د النسخ ٌشترط ٌه أمران
ٔ -أن ٌكون ورود النسخ معد العمل مالمنسوق.
ٕ -أن ٌكون ورود النسخ مسم مٌان ال كم الوالعً وكونه م رزا ً للوالع.
األمـر الث تً :الصـور الخماة:
رجح المصنؾ ( )ال مل على التخصٌ
التخصٌ (ٗٔٔ) ,والصور هً
للتخصهٌ

ال النسخ مسهم ت مهك شهرطً

عنهد دوران األمهر مهٌن كونهه مخصصها ً أو

(ٗٔٔ) اتفهك األصهولٌون علهى تعهٌن الخها
ناسخا ً ال أنهم اختلفوا ً وجه التعٌن
ٔ -أن شهر التخصٌ وندر النسخ توجمان ألواٌ،ة ظهور الخا
ً العموم ,وهو مختار ا خوند ( – )الكفاٌة ٕ ٖ.- ٔ1

ً الخصو

من ظهور العام
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(الصههور األولههى) أن ٌكههون العههام والخههها معلههومً التههارٌخ مههع العلهههم
متمارنهما عر اً ,هنها ٌ مهل األمهر علهى التخصهٌ لتخلهؾ شهرطً النسهخ هبل
مجال لتوهمه لطعاً.
(الصور الثانٌة ) أن ٌكون العام والخا معلومً التارٌخ مهع تمهدم العهام,
هنهها مهها أن ٌكههون ورود الخهها لمههل العمههل مالعههام ,هنهها ٌ مههل األمههر علههى
التخصٌ لتو ر شرط التخصٌ األول أو أن ٌكون ورود الخا معد العمل
مالعام ,هال الصور من أشكل الصور – كما عمر عنها المصهنؾ ( – )لكهن
األولى ٌها ال مل على التخصٌ  ,وان لم ٌتو ر ٌها شرط التخصٌ األول,
والوجه ً الن هو أن أصالة العموم ت تاج لى مبونهة زا،هد أكثهر مهن ظههور
العموم ,وان كان من الممكن التمسن مهها .لكهن األولهى ههو أن التخصهٌ عنهد
ورود عههن طرٌههك الههدلٌل المنفصههل كشههؾ عههن المههراد الههوالعً م س ه الشههرط
الثانً لتخصٌ ولٌس ألصالة العموم ظهور ً الكشؾ عن ال كم الوالعً.
(الصور الثالثة) أن ٌكون العهام والخها معلهومً التهارٌخ مهع تمهدٌم الخها .
هنا نفهس الصهورتٌن هً الصهور الثانٌهة تهأتً هنها أٌضها أمها أن ٌكهون ورود
العام لمل ول العمل مالخا  ,هنا ٌ مل األمر على التخصٌ لتو ر شهرطه
األول ,وأما أن ٌكهون العهام واردا ً لمهل وله العمهل مالخها  ,هنها ال مهل علهى
التخصٌ أولى منفس المٌان السامك من جهة أن أصالة العموم لٌس لها ظههور
ً المراد الجدي ,ن تاج لى مبنة زا،د ٌكون التخصٌ أولى.
(الصههورتان الرامعههة والخامسههة) أن ٌكههون العههام والخهها مجهههولً التههارٌخ أو
ا دهما مجهوالً ,ال مل هنا أٌضا على التخصهٌ مهنفس المٌانها السهاممة هبل
اجة لى التطوٌل.

ٕ -عدم جرٌهان أصهالة العمهوم عنهد ورود المخصه لعهدم وجهود الممتضهً وههو ممهدما ال كمهة
سههواء تمههدم الخهها علههى العههام أو تههأخر عنههه .وهههو مختههار النههاٌ،نً ( – )أجههود التمرٌههرا
ٔ .- ٘ٓٙ
ٖ -أن التخصٌ ممدم على النسخ لتمدٌم أصهالة السهند والجههة علهى أصهالة الظههور والبللهة .وههو
مختار العرالً ( – )مماال األصول ٔ .- ٗ4ٙ
ٗ -أن دلٌل المخص كاشؾ عن تخصٌ ال كم العام من األول سواء كان العام متأخرا ً زمانا ً أم
متمدماً ,بل موج لتوهم كونه ناسخا ً للخا مل ال منا من جعل الخا مخصصا ً له .وههو
مختار األصفهانً ( – )نهاٌة الدراٌة ٔ ٓ.- ٙٙ
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الب ب الا دال
المقل والمقٌد
الماألة األولى :معتى المقلـ والمقٌـد
.85ســـؤال :لال [ الما السادس المطلهك والممٌهد و ٌهه سه مسها،ل المسهألة
االولى  -معنى المطلك والممٌد عر وا المطلك مأنه (ما دل على معنى شا،ع ً جنسه)
وٌماملههه الممٌههد .وهههاا التعرٌههؾ لههدٌم م ثههوا عنههه كثٌههرا وأ صههوا علٌههه عههد مباخههاا
ٌطههول شههر ها .وال ا،ههد ههً اكرههها مهها دام أن الؽههر مههن مثههل هههاا التعرٌههؾ هههو
تمرٌه المعنههى الهاي وضههع لههه اللفهظ ،النههه مهن التعههارٌؾ اللفظٌههة .والظهاهر أنههه لههٌس
ً لفظً المطلك والممٌد ،مل هما مستعمبلن مما لهما مهن
لبلصولٌٌن اصطبلح خا
المعنى هً اللؽهة ،هذن المطلهك مهأخوا مهن االطهبلق وههو االرسهال والشهٌوا ،وٌماملهه
التمٌٌد تمامل الملكة وعدمها ،والملكة التمٌٌد واالطبلق عدمها ،ولد تمدم .ؼاٌة االمهر أن
رسال كل شم م سمه وما ٌلٌك مهه .هذاا نسه االطهبلق والتمٌٌهد لهى اللفهظ  -كمها ههو
الممصههود ههً الممههام  -ذنمهها ٌههراد الههن م سه مالههه مههن داللههة علههى المعنههىٌ .كونههان
وصههفٌن للفههظ ماعتمههار المعنههى .ومههن مههوارد اسههتعمال لفههظ المطلههك نسههتطٌع أن نأخهها
صههور تمرٌمٌههة لمعنههال .مههثبل عنههدما نعههرؾ العلههم الشخصههً والمعههرؾ مههبلم العهههد ال
ٌسههمٌان مطلمههٌن ماعتمههار معناهمهها ،النههه ال شههٌوا وال رسههال ههً شههخ معههٌن  -ال
ٌنمؽً أن نظن أنه ال ٌجوز أن ٌسمى العلم الشخصً مطلما ،ذنه اا لال ا مر (أكهرم
دا) وعر نهها أن لههد أ ههواال مختلفههة ولههم ٌمٌههد ال كههم م ههال مههن اال ههوال نسههتطٌع أن
نعههرؾ أن لفههظ د هنهها أو هههاا الكههبلم ممجموعههه ٌصههح أن نصههفه مههاالطبلق مل ههاظ
اال وال ،و ن لم ٌكهن لهه شهٌوا ماعتمهار معنهال الموضهوا لهه .ان لبلعهبلم الشخصهٌة
والمعههرؾ مههبلم العهههد اطههبلق ههبل ٌخههت المطلههك ممالههه معنههى شههاٌع ههً جنسههه كاسههم
الجنس ون ول .وكالن عندما نعرؾ أن العام ال ٌسهمى مطلمها ،هبل ٌنمؽهً أن نظهن أنهه
ال ٌجههوز أن ٌسههمى مطلم ها أمههدا ،النهها نعههرؾ أن الههن نمهها هههو مالنسههمة لههى أ ههرادل أمهها
مالنسهمة لهى أ ههوال أ هرادل ؼٌههر المفهرد ذنههه ال مضهاٌمة ههً أن نسهمٌه مطلمهها .ان ال
مانع من شمول تعرٌؾ المطلك المتمدم (وهو ما دل على معنى شاٌع ً جنسهه) للعهام
ماعتمار أ واله ،ال ماعتمار أ رادل .وعلى ههاا معنهى المطلهك ههو شهٌوا اللفهظ وسهعته
ماعتمار ما له من المعنى وأ واله ،ولكهن ال علهى أن ٌكهون الهن الشهٌوا مسهتعمبل ٌهه
اللفههظ كالشههٌوا المسههتفاد مههن ولههوا النكههر ههً سههٌاق النفههً و ال كههان الكههبلم عامهها ال
مطلما ] .ما الممصود من اإلطبلق والتمٌٌد مما لهما من اصطبلح أصولً ؟

جـــواب  :هاا شروا مهن المهاتن ( )هً المها السهادس المطلهك والممٌهد,
وٌمع الكبلم ٌه ً ضمن م اور ستة
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الم ور األول معنى المطلك والممٌد و ٌه مٌان الممصود من المطلك والممٌد.
الم ههور الثههانً اإلطههبلق والتمٌٌههد متبلزمههان و ٌههه مٌههان معنههى المبلزمههة مههٌن
اإلطبلق والتمٌٌد.
الم ور الثال اإلطبلق ً الجمل و ٌه مٌهان ن هو آخهر مهن اإلطهبلق ,وههو
اإلطبلق ً الجمل الممامل لئلطبلق ً المفردا .
الم ور الرامع هل اإلطبلق مالوضع و ٌه مٌان نوا اإلطبلق ً اسهم الجهنس
هل هو مالوضع أو ممدما ال كمة ؟.
الم ور الخامس ممدما ال كمة و ٌه مٌان الممدما الثبلثة التً تعتمد علٌها
ممدما ال كمة.
الم ور السادس المطلك والممٌهد المتنا ٌهان و ٌهه مٌهان معنهى التنها ً والتعانهد
مٌن المطلك والممٌد.
وتفصٌل الكبلم ً هال الم اور الستة ٌأتً تماعا ً
المحور األول :معتـى المقل والمقٌد:
ن معنى اإلطبلق لؽةً هو اإلرسال والشٌوا وٌمامله الممٌد ,و ً االصطبلح
األصههولً عههرؾ المشهههور المطلههك مأنههه "مهها دل علههى معنههى شهها،ع ههً جنسههه
"(٘ٔٔ) ,واههههه المصههههنؾ ( )تمعهههها ً للم مههههك النههههاٌ،نً ( )ٔٔٙ( )مههههأن لههههٌس
ً اإلطبلق والتمٌٌد مل هما مستعمبلن مما لهما من
لؤلصولٌٌن اصطبلح خا
المعنى اللؽوي والعر ً ال أن المصنؾ (ٌ )شهترط هً المطلهك والممٌهد تمعها ً
للتعرٌؾ المشهوري أمورا ً وض ّ ها من خبللها شر ه للتعرٌؾ ,منها
ٔ -ن اإلطههبلق ٌمامههل التمٌٌههد تمامههل الملكههة وعههدمها ,ههذن كههان اإلطههبلق معنههال
اإلرسال تمٌٌدل ٌكون ً موضع لامل لئلرسال ,الملكة هً التمٌٌد وعهدمها
هو اإلطبلق – كما سٌأتً ً المسألة الثانٌة .-
ٕ -ن اإلطههبلق والتمٌٌههد وصههفان عارضههان للفههظ ممالههه مههن معنههى ,والمهههم ههً
األصولً هو تعلك ال كم ماللفظ ,تهار ٌتعلهك ال كهم ممها ههو مرسهل
الم

(٘ٔٔ) الفصول الؽروٌة .ٕٔ4
( )ٔٔٙلال الشٌخ الناٌ،نً " واإلطبلق هو اإلرسالٌ ,مال أطلك الدامة ,أي أرسلها وأرخى عنانها.
هً اإلطهبلق والتمٌٌهد ؼٌهر
و ً الممامل تمٌٌدها ,والظاهر أن لٌس ٌكون لؤلصولٌٌن اصطبلح خا
ما لهما من المعنى اللؽوي والعر ً " را،د األصول ٔ ٕ. ٘ٙ

شرح أصول الفمه

ٔ1:

عن المٌد هو مطلك كمولنا (أعتك رلمة) وأخرى ٌتعلك ال كم مما ههو ممٌهد
كمولنا (اعتك رلمة مبمنة) وهاا معنى ما ً التعرٌؾ (ما د َّل على معنى).
ٖ -ن معنى (شا،ع ً جنسه) الشٌوا هو الكثر سواء ً معنال الموضهوا لهه
اللفظ أم ً أ هوال اللفهظ ,كهل منهها ٌصهدق أن نصهفه مهاإلطبلق ,ولهد مثهل
المصنؾ ( )للفظ الاي له أ وال كثٌهر وشها،عة مهالعلم الشخصهً كمولنها
(أكهرم داً)ٌ ,صههمح وصهؾ لفههظ (د) مأنههه مطلهك ممالههه مهن أ ههوال ,مههل
ٌمكههن أن نصههؾ العههام مههاإلطبلق مههن جهههة أ والهههٌ ,كههون العههام داخهبلً ههً
التعرٌؾ ماعتمار أ واله ال أ رادل.
ٗ -ن كٌفٌة استفاد اإلطبلق هل هو مالوضع أو مممدما ال كمة ,ومعه سوؾ
ٌتضح الفارق مٌن اإلطبلق والعموم – المسألة الرامعة .-

الماألة الث تٌة :اإلقـالت والـتقٌٌد متالزمـ
.86ســـــؤال :لههال [ المسههألة الثانٌههة  -االطههبلق والتمٌٌههد متبلزمههان أشههرنا لههى
التمامههل مههٌن االطههبلق والتمٌٌههد مههن مهها تمامههل الملكههة وعههدمها ،الن االطههبلق هههو عههدم
التمٌٌد ٌما من شأنه أن ٌمٌدٌ .تمع االطبلق التمٌٌد ً االمكان ،أي أنه اا أمكن التمٌٌهد
ً الكبلم و ً لسان الدلٌل أمكن االطبلق ولهو امتنهع اسهت ال االطهبلق .ممعنهى أنهه ال
ٌمكن ر استكشاؾ االطبلق و رادتهه مهن كهبلم المهتكلم هً مهورد ال ٌصهح التمٌٌهد.
مل ٌكون مثل هاا الكهبلم ال مطلمها وال ممٌهدا ،و ن كهان هً الوالهع أن المهتكلم ال مهد أن
ٌرٌههد أ ههدهما .ولههد تمههدم مثالههه ههً م ه التوصههلً والتعمههدي ،ا للنهها أن امتنههاا تمٌٌههد
االمر ممصد االمتثال ٌستلزم امتناا اطبلله مالنسمة لهى ههاا المٌهد .واكرنها هنهان كٌهؾ
ٌمكن استكشاؾ راد االطبلق مذطبلق الممام ال مذطبلق الكبلم الوا د ] .وضهح نهوا

المبلزمـة والتمامل مٌن اإلطبلق والتمٌٌد ؟

ٔ14

شرح أصول الفمه

جـــواب  :الم ور الثانً اإلطبلق والتمٌٌد متبلزمهانٌ ,ه أشهار المصهنؾ
التوصلً والتعمدي عند كبلمه ول
تمسٌما الواج ً م
( ً )مم
منشأ الخهبلؾ وت رٌهرل لهى مكهان اخها لصهد المرمهة هً متعلهك األمهر لهى أن
التمامل مٌن اإلطبلق والتمٌٌد من ما تمامل الملكة وعدمها(.)ٔٔ:
وللنا هنان أن مسألة التمامل مٌن اإلطهبلق والتمٌٌهد خبل ٌهة مهٌن األعهبلم ألن
منهم من ٌرى أن التمامل من ما الضدٌن – كما هو رأي الم مك الخو)( ً،
– ومنهم من ٌهرى أن التمامهل مٌنهمها مهن مها النمٌضهٌن – كمها ههو رأي السهٌد
الشهههٌد الصههدر ( .– )وعمومهها ً المصههنؾ (ٌ )رٌههد أن ٌمههٌن مختههارل ههً
المسألة وهو أن التمامل مٌن اإلطبلق والتمٌٌد من نوا العدم والملكة ,وهو المهول
الم كهههً عهههن سهههلطان العلمهههاء ,ومعنهههال أن اإلطهههبلق والتمٌٌهههد أمهههران ا هههدهما
وجودي وهو التمٌٌد ,وا خر عدمً وهو اإلطبلقٌ ,كون اإلطبلق عهدم التمٌٌهد
ٌمهها شههأنه أن ٌمٌههد ,ههذاا لههم ٌكههن التمٌٌههد ممكن ها ً كههان اإلطههبلق مسههت ٌبلً ,نضههٌر
ال جر ألنه ال ٌممل المصهر والعمهى ,وال ٌجتمعهان معها ً كهالن ,لهاا ٌمكهن هر
الة ثالثة تسمى مـ(ممام اإلهمال أو اإلجمال) ( ,)ٔٔ4و ٌها الكبلم ٌكون ال مطلمها ً
وال ممٌههداً ,وهههً أ ههد الفههوارق مههٌن األلههوال الثبلثههة ,كمهها أن الخههبلؾ ههً نههوا
التمامل مٌن اإلطبلق والتمٌٌد ً ممام الثمهو وأمها هً ممهام اإلثمها هبل خهبلؾ
ههً أن التمامههل مههٌن اإلطههبلق والتمٌٌههد هههو مههن نههوا الملكههة والعههدم ,والههن ألن
الكاشؾ عن اإلطبلق هو عدم اكهر المٌهد هً مهورد ٌمكهن ٌهه التمٌٌهد .وعمومها ً
هاا معنى الهتبلزم مهٌن اإلطهبلق والتمٌٌهد لكهن سهتأتً اإلشهار لهى أن اإلطهبلق
والتمٌٌهههد مهههع أنهمههها متبلزمهههان ال أنهمههها متنا ٌهههان م سههه الظههههور – المسهههألة
الخامسة .-

الماألة الث لثة :اإلقـالت يً ال مـل

( )ٔٔ:أصول الفمه ٔ .ٙٙ
( )ٔٔ4ال لمة الثالثة ٕٗ.
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.87سـؤال :

ٔ11

لئلطههـبلق ألفههاظ تههدل علٌهه ,كمالههه جمههل تهدل علٌههه أٌضهاً ,لههال

[المسألة الثالثة  -االطبلق ً الجمل االطهبلق ال ٌخهت مهالمفردا  -كمها ٌظههر مهن
كلما االصولٌٌن  -ا مثلوا للمطلك ماسم الجنس وعلم الجنس والنكهر  ،مهل ٌكهون هً
الجمههل أٌضهها كههذطبلق صههٌؽة أ عههل الههاي ٌمتضههً اسههتفاد الوجههو العٌنههً والتعٌٌنههً
والنفسههً ،ههذن االطههبلق ٌهها نمهها هههو مههن نههوا طههبلق الجملههة .ومثلههه طههبلق الجملههة
الشههرطٌة ههً سههتفاد االن صههار ههً الشههرط .ولكههن م ههل الم ه ههً المسهها،ل ا تٌههة
خصههو االلفههاظ المفههرد  ،ولعههل عههدم شههمول الم ه عنههدهم للجمههل ماعتمههار أن لههٌس
هنان ضهامط كلهً لمطلماتهها و ن كهان االصهح أن م ه ممهدما ال كمهة ٌشهملها .ولهد
عن طبلق مع الجمهل هً مناسهماتها كهذطبلق صهٌؽة أ عهل والجملهة الشهرطٌة
م
ون وها ] .ما هً المواضع التهً ولعه م هبلً للم ه عنهد األصهولٌٌن هً كهل

من األلفاظ أي المفردا والجمل ؟
جـــواب  :الم ور الثال اإلطهبلق هً الجمهلٌ ,ه أشهار المصهنؾ ()
ً هال المسألة لى الدوال التً تدل على اإلطبلق ,وهً نوعان
(النوا األول) ألفاظ اإلطـبلق أو مفرداته وهو الظهاهر مهن كلمها األصهولٌٌن
ٌ م ثوا عن مع المفردا الدالة على اإلطبلق .لكن المصنؾ لم ٌتعر
مستمل مط ما سٌأتً ً المسألة الرامعة ً طبلق اسم الجنس ,ومن
لها مم
هال المفردا
ٔ -اسـم الجنس ,كاإلنسان ,واألر

واألسد ,وؼٌرها.

ٕ -علـم الجنس ,كثعالة للثعل  ,وأسامة لؤلسد ,وابالة للا ،وؼٌرها.
ٖ -المعـرؾ ماأللؾ والبلم ,كالكتا  ,والمسجد ,والتمر وؼٌرها.
ٗ -النكـر  ,كرجل ,و تا  ,مسا ة وؼٌرها.
(النوا الثانً) جمـل اإلطبلق وهو ؼٌهر ظهاهر مهن كلمها األصهولٌٌن .لكهنهم
م ثوا عنها ً أموا متفرلة ,ومنها
ٔ -طـبلق صٌؽة األمر هل ٌمتضهً الوجهو العٌنهً والتعٌٌنهً والنفسهً أو ال
؟.
ٕ -طـبلق الجملة الشرطٌة هل ٌدل على اللزوم العلً أالن صاري أو ال ؟.
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الماألة الرابعة :هل اإلقـالت ب لوضـي ؟
.88ســـــؤال :لههال [ المسههألة الرامعههة  -هههل االطههبلق مالوضههع ؟ ال شههن ههً أن
االطبلق ً االعبلم مالنسمة لى اال وال كما تمدم االشار لٌه  -لهٌس مالوضهع ،مهل
نمهها ٌسههتفاد مههن ممههدما ال كمههة .وكههالن طههبلق الجمههل ومهها شههامهها  -أٌضهها  -لههٌس
مالوضع مل مممدما ال كمة .وهاا ال خبلؾ ٌهه .و نمها الهاي ولهع ٌهه الم ه ههو أن
االطبلق ً أسماء االجناس وما شامهها هل هو مالوضع أو مممدما ال كمهة ؟ أي أن
أسماء االجناس هل هً موضوعة لمعانٌها ممها ههً شهاٌعة ومرسهلة علهى وجهه ٌكهون
االرسال أي االطبلق مأخواا ً المعنى الموضوا له اللفظ  -كما نس لهى المشههور
من المدماء لمل سلطان العلماء  -أو أنهها موضهوعة لهنفس المعهانً ممها ههً واالطهبلق
ٌستفاد من دال آخر ،وهو نفس تجرد اللفظ من المٌد اا كان ممهدما ال كمهة متهو ر
ٌه ؟  -وهاا المول الثانً أول من صرح مه ٌما نعلم سلطان العلماء ً اشهٌته علهى
معالم االصول ،وتمعه جمٌع من تهأخر عنهه لهى ٌومنها ههاا .وعلهى المهول االول ٌكهون
استعمال اللفظ ً الممٌد مجازا ،وعلى المول الثانً ٌكون مٌمة .وال ك مها اهه لٌهه
سلطان العلماء ،مل لٌهل أن نسهمة المهول االول لهى المشههور مشهكون ٌهها .ولتوضهٌح
هاا المول وت مٌمه ٌنمؽهً مٌهان أمهور ثبلثهة تنفهع هً ههاا المها و هً ؼٌهر ههاا المها .
ومها تكشؾ للطال ما ولع للعلماء االعبلم من اختبلؾ ً التعمٌر ً الرأي والنظهر.
وهال االمور التً ٌنمؽً مٌانها هً كما ٌلً ٔ  -اعتمار الماهٌهة المشههور أن للماهٌهة
ثبلثههة اعتمههارا  ،اا لٌس ه لههى مهها هههو خههارج عههن ااتههها ،مهها اا لٌس ه الرلمههة لههى
االٌمهههان عنهههد ال كهههم علٌهههها م كهههم مهههاكوجو العتهههك .وههههً ٔ  -ان تعتمهههر الماهٌهههة
مشروطة مالن االمر الخارج .وتسمى ٌن،ا (الماهٌهة مشهرط شهم) كمها اا كهان ٌجه
عتك الرلمة المبمنة ،أي مشرط كونها مبمنة - ٕ .ان تعتمر مشروطة معدمهه .وتسهمى
(الماهٌههة مشههرط ال) (ٕ) ،كمهها اا كههان المصههر واجمهها ههً الصههبل علههى المسهها ر ؼٌههر
العاصً ً سفرل ،أي مشرط عدم كونه عاصٌا ع ً سفرل .اخا عهدم العصهٌان لٌهدا
ً موضوا ال كهم - ٖ .ال تعتمهر مشهروطة موجهودل وال معدمهه .وتسهمى (الماهٌهة ال
مشههرط) ،كوجههو الصههبل علههى االنسههان ماعتمههار كونههه ههرا مههثبل ،ههان ال رٌههة ؼٌههر
معتمر ال موجودها وال معهدمها هً وجهو الصهبل  ،الن االنسهان مهالنظر لهى ال رٌهة
ً وجو الصبل علٌه ؼٌر مشروط مال رٌة وال معدمها هو ال مشهرط المٌهاس لٌهها.
وٌسمى هاا االعتمار الثال (البل مشرط المسمً) ً لمال (البل مشرط الممسمً) ا تهً
اكرل .وانما سمى لسمٌا النهه لسهم هً ممامهل المسهمٌن االولٌهٌن أي والمشهرط ال .وههاا
ظههاهر ال م ه ٌههه .ثههم ان لهههم اصههطبل ٌن آخههرٌن معههرو ٌن ٔ  -لههولهم (الماهٌههة
المهملهههة) - ٕ .لهههولهم (الماهٌهههة ال مشهههرط ممسهههمً) .أ ههههاان اصهههطبل ان وتعمٌهههران
لمههدلول وا ههد ،أو همهها اصههطبل ان مختلفههان ههً المعنههً ؟ .والههاي ٌلج،نهها لههى هههاا
االستفسار ما ولع من االرتمان ً التعمٌر عند كثٌهر مهن مشهاٌخنا االعهبلم ،مهد ٌظههر
مههن معضهههم انهمهها اصههطبل ان لمعنههى وا ههد ،كمهها هههو ظههاهر (كفاٌههة االصههول) تمعهها
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لههمع الفبلسههفة االجههبلء .ولكههن الت مٌههك ال ٌسههاعد علههى الههن ،مههل همهها اصههطبل ان
مختلفان .وهاا جوامنا على االستفسار .وتوضهٌح الهن انهه مهن المتسهالم علٌهه الهاي ال
اختبلؾ ٌه وال اشتمال أمران (االول)  -ان الممصهود مهن (الماهٌهة المهملهة) الماهٌهة
من ٌ هً ،أي نفس الماهٌة مما هً مع لطع النظر عهن جمٌهع مها عهداهاٌ ،متصهر
النظر علهى ااتهها وااتٌاتهها( .الثهانً)  -ان الممصهود مهن الماهٌهة (ال مشهرط ممسهمً)
الماهٌة المأخوا ال مشرط التً تكون ممسهما لبلعتمهارا الثبلثهة المتمدمهة ،وههً  -أي
االعتمههارا الثبلثههة  -الماهٌههة مشههرط شههم ،ومشههرط ال ،وال مشههرط لسههمً .ومههن هنهها
سمً (ممسما) .و اا ظههر الهن هبل ٌصهح أن ٌهدعً أن الماهٌهة ممها ههً تكهون منفسهها
ممسما لبلعتمارا الثبلثة .والن الن الماهٌة ال تخلو من هالتٌن .وههاا ان ٌنظهر لٌهها
مما هً هً ؼٌر ممٌسة لى ما هو خارج عن ااتها ،وأن ٌنظر لٌها ممٌسة لى مها ههو
خارج عن ااتها .وال ثال لهما و ً ال الهة االولهى تسهمى (الماهٌهة المهملهة) كمها ههو
مسلم .و ً الثانٌهة ال ٌخلهو الهها مهن أ هد االعتمهارا الثبلثهة .وعلهى ههاا المبل ظهة
االولههى مماٌنههة لجمٌههع االعتمههارا الثبلثههة وتكههون لسههٌمة لههها ،كٌههؾ ٌصههح أن تكههون
ممسما لها وال ٌصح أن ٌكون الشم ممسهما العتمهارا نمٌضهه ،الن الماهٌهة مهن ٌه
هً كما اتضح معناها مبل ظتها ؼٌر ممٌسة لى الؽٌر واالعتمارا الثبلثهة مبل ظتهها
ممٌسة لى الؽٌر .على ان اعتمار الماهٌة ؼٌر ممٌسة اعتمار اهنً له وجود مستمل ً
الاهن ،كٌهؾ ٌكهون ممسهما لوجهودا اهنٌهة أخهرى مسهتملة ،والممسهم ٌجه ان ٌكهون
موجودا موجود ألسامه ،وال ٌعمل ان ٌكون له وجود ً ممامهل وجهودا االلسهام ،واال
كان لسٌما لها ال ممسهما .وعلٌهه ،هن ن نسهلم أن الماهٌهة المهملهة معناهها اعتمارهها (ال
مشرط) ،ولكن لٌس هو المصطلح علٌه مالبلمشرط الممسمً ذن لههم هً (ال مشهرط) -
علههى هههاا  -ثبلثههة اصههطبل ا ٔ  -ال مشههرط أي شههم خههارج عههن الماهٌههة وااتٌاتههها،
وهً الماهٌة مما هً هً التً ٌمتصر ٌهها النظهر علهى ااتهها وااتٌاتهها ،وههً الماهٌهة
المهملة - ٕ .ال مشرط ممسمً ،وهو الماهٌة التً تكون ممسهما لبلعتمهارا الثبلثهة أي
الماهٌة الممٌسة لى ما هو خارج عن ااتهها .والممصهود مهبل مشهرط هنها ال مشهرط شهم
من االعتمارا الثبلثة ،أي ال مشرط اعتمار المشرط شهم واعتمهار المشهرط ال واعتمهار
البلمشرط ،ال أن المراد مبل مشرط هنا ،ال مشرط مطلما من كل لٌد و ٌثٌة .ولهٌس ههاا
اعتمار اهنٌا ً لمال ههال االعتمهارا  ،مهل لهٌس لهه وجهود هً عهالم الهاهن اال موجهود
وا د من هال االعتمارا وال تعٌن له مستممل ؼٌر تعٌناتها ،واال لما كهان ممسهما- ٖ .
ال مشرط لسمً ،وهو االعتمار الثال من اعتمارا الماهٌة الممٌسة لى ما ههو خهارج
عن ااتها .اتضهح ان (الماهٌهة المهملهة) شهم و (البلمشهرط الممسهمً) شهم آخهر .كمها
كهم
اتضح اٌضا أن الثانً ال معنى الن ٌجعل من اعتمارا الماهٌة علهى وجهه ٌثمه
للماهٌههة ماعتمههارل ،أو ٌوضههع لههه لفههظ م سههمه - ٕ .اعتمههار الماهٌههة عنههد ال كههم علٌههها
واعلههم ان الماهٌ هة اا كههم علٌههها أمهها ان ٌ كههم مههااتٌاتها ،وامهها أن ٌ كههم علٌههها مههأمر
خههارج عنههها .وال ثال ه لهمهها .وعلههى (االول)  -هههو علههى صههورتٌن  - ٔ -أن ٌكههون
ال كم مال مل االولى ،والن ً ال دود التامة خاصهة  - ٕ -أن ٌكهون مال مهل الشهاٌع،
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والههن عنههد ال كههم علٌههها مههمع ااتٌاتههها كههالجنس و ههدل أو الفصههل و ههدل .وعلههى كههبل
الصورتٌن ان النظر لى الماهٌة ممصور على ااتٌاتهها ؼٌهر متجهاوز ٌهه لهى مها ههو
خارج عنها .وهاا ال كبلم ٌه .وعلى (الثانً) ،انه ال مد من مبل ظتها ممٌسة لهى مها
هو خارج عنها تخهرج مهالن عهن ممهام ااتهها و هدها مهن ٌه ههً ،أي عهن تمررهها
الااتً الاي ال ٌنظر ٌه اال لى ااتها وااتٌاتها .وهاا واضهح الن لطهع النظهر عهن كهل
ما عداها ال ٌجتمع مع ال كم علٌها مأمر خارج عن ااتها ،النهما متنالضان .وعلٌه لهو
كههم علٌههها مههأمر خههارج عنههها ولههد لو ظ ه ممٌسههة لههى هههاا الؽٌههر ،ههبل مههد أن تكههون
معتمر ما د االعتمارا الثبلثة المتمدمة ،ا ٌست ٌل أن ٌخلهو الوالهع مهن أ هدها  -كمها
تمدم  .-وال معنى العتمارها مالبلمشرط الممسهمً ،لمها تمهدم أنهه لهٌس ههو تعٌنها مسهتمبل
ً لمال تلن التعٌنا  ،مل هو ممسم لها .ثم ان هاا الؽٌر  -أي االمر الخارج عن ااتهها
 الاي لو ظ الماهٌة ممٌسة لٌه ال ٌخلو اما ان ٌكون نفهس الم مهول أو شهٌ،ا آخهر،ههان كههان هههو الم مههول ٌتعههٌن أن تبخهها الماهٌههة مالمٌههاس لٌههه ال مشههرط لسههمً ،لعههدم
ص ة االعتمارٌن ا خرٌن اما اخاها مشرط شم ،أي مشرط الم مول ،بل ٌصح الهن
دا،مهها النههه ٌلههزم أن تكههون المضههٌة ضههرورٌة دا،مهها السههت الة انفكههان الم مههول عههن
الموضوا مشرط الم مول .على ان اخا الم مول ً الموضوا ٌلزم منه مهل الشهم
على نفسه وتمدمه على نفسه ،وههو مسهت ٌل اال اا كهان هنهان تؽهاٌر م سه االعتمهار
ك مل ال ٌوان الناطك على االنسان انهما متؽاٌران ماعتمار االجمال والتفصهٌل .وأمها
أخاها مشرط ال ،أي مشرط عدم الم مول ،بل ٌصح النه ٌلزم التنهال  ،هان االنسهان
مشرط عدم الكتامهة ٌسهت ٌل مهل الكتامهة علٌهه .وان كهان ههاا الؽٌهر الخهارج ههو ؼٌهر
الم مولٌ ،جوز ان تكون الماهٌة ٌن،ا مأخوا مالمٌاس لٌه مشرط شهم كجهواز تملٌهد
المجتهد مشرط العدالة ،أو مشهرط ال ،كوجهو صهبل الظههر ٌهوم الجمعهة مشهرط عهدم
وجههود االمههام ،أو ال مشههرط ،كجههواز السههبلم علههى المههبمن مطلمهها مالمٌههاس لههى العدالههة
مثبل ،أي ال مشرط وجودها وال مشرط عدمها .كما ٌجوز أن تكون مهملهة ؼٌهر ممٌسهة
لههى شههم ؼٌههر م مولههها * * * .ولكههن لههد ٌستشههكل ههً كههل الههن مههان هههال االعتمههارا
الثبلثههة اعتمههارا اهنٌههة ،ال مههوطن لههها اال الههاهن ،لههو تمٌههد الماهٌههة ما ههدها عنههدما
تبخا موضوعا لل كم ،للزم ان تكون جمٌع المضاٌا اهنٌة عهدا مهل الهااتٌا التهً لهد
اعتمر ٌها الماهٌة مهن ٌه ههً ،ولمطله المضهاٌا الخارجٌهة ،وال مٌمٌهة ،مهع انهها
عمههد المضههاٌا ،مههل السههت ال ههً التكههالٌؾ االمتثههال ،الن مهها هههو موطنههه الههاهن ٌمتنههع
اٌجاد ً الخارج .وهاا االشكال وجٌه لو كان ال كهم علهى الموضهوا ممها ههو معتمهر
ما ههد االعتمههارا الثبلثههة علههى وجههه ٌكههون االعتمههار لٌههدا ههً الموضههوا أو نفسههه هههو
الموضههوا .ولكههن لههٌس االمههر كههالن ،ههان الموضههوا ههً كههل تلههن المضههاٌا هههو اا
الماهٌة المعتمر ولكن ال ممٌد االعتمهار ،ممعنهى أن الموضهوا هً مشهرط شهم الماهٌهة
الممترٌههة مههالن الشههم ،ال الممترنههة مل اظههه واعتمههارل ،و ههً مشههرط ال الماهٌههة الممترنههة
معدمه ال مل اظ عدمه ،و ً ال مشرط الماهٌة ؼٌر المبل هظ معهها الشهم وال عدمهه ،ال
المبل ظة معدم ل اظ الشم وعدمه ،واال لكان الماهٌة معتمر ً الجمٌهع مشهرط شهم
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مههط أي مشههرط الل ههاظ واالعتمههار .نعههم هههال االعتمههارا هههً المص ه ة لموضههوعٌة
الموضوا على الوجه البلزم الاي ٌمتضٌه والع ال كهم ،ال أنهها مهأخوا لٌهدا ٌهه تهى
تكون جمٌع المضاٌا اهنٌة .ولو االمر كهالن لكهان ال كهم مالهااتٌا أٌضها لضهٌة اهنٌهة
الن اعتمار الماهٌة من ٌ ههً اٌضها اعتمهار اهنهً .وممها ٌمهر مها للنهال مهن كهون
االعتمار مصطل ا لموضوعٌة الموضوا ال مأخواا ٌهه مهع انهه ال مهد منهه عنهد ال كهم
مشههم ،ان كههل موضههوا وم مههول ال مههد مههن تصههورل ههً ممههام ال مههل واال السههت ال
ال مههل ،ولكههن هههال البلمدٌههة ال تجعههل التصههور لٌههدا للموضههوا أو الم مههول ،وانمهها
التصور هو المص ح لل مل ومدونهه ال ٌمكهن ال مهل .وكهالن عنهد اسهتعمال اللفهظ هً
معنههال ،ال مههد مههن تصههور اللفههظ والمعنههى ولكههن التصههور لههٌس لٌههدا للفههظ ،وال للمعنههى،
لٌس اللفظ داال مما هو متصور ً الهاهن وان كانه داللتهه هً ظهرؾ التصهور ،وال
المعنى مدلوال مما هو متصور ،وان كان مدلولٌتهه هً ظهرؾ تصهورل .وٌسهت ٌل أن
ٌكههون التصههور لٌههدا للفههظ أو المعنههى ،ومههع الههن ال ٌصههح االسههتعمال مدونههه ،التصههور
مموم لبلستعمال ال للمسهتعمل ٌهه وال للفهظ .وكهالن ههو ممهوم لل مهل ومصه ح لهه ،ال
للم مههول ،وال للم مههول علٌههه .وعلههى هههاا ٌتضههح مهها ن ههن مصههدد مٌانههه ،وهههو انهه اا
أردنا أن نضع اللفظ للمعنى ال ٌعمل ان نفصر الل اظ على اا المعنى مما هو هو مهع
لطهع النظههر عهن كههل مها عههدال ،الن الوضهع مههن الم مهوال الههوارد علٌهه ،ههبل مههد أن
ٌبل ظ المعنهى ٌن،ها ممٌسها لهى مها ههو خهارج عهن ااتهه ،مهد ٌبخها مشهرط شهٌم ولهد
ٌبخا مشرط ال ولد ٌبخا ال مشرط .وال ٌلزم أن ٌكون الموضوا لهه ههو المعنهى ممالهه
من االعتمار الاهنً ،مل الموضوا له نفس المعتمر وااته ال مما هو معتمهر ،واالعتمهار
مص ه ح للوضههع - ٖ .االلههوال ههً المسههألة للنهها ٌمهها سههمك ان المعههروؾ عههن لههدماء
االصه ا أنهههم ٌمولههون مهأن اسههماء االجنههاس موضههوعة للمعهانً المطلمههة ،علههى وجههه
ٌكون االطبلق لٌدا للموضوا له ،لالن اهموا لى ان استعماله هً الممٌهد مجهاز ،ولهد
صور هاا المول على ن وٌن (االول)  -ان الموضوا له المعنى مشرط االطبلق على
وجه ٌكون اعتمارل من ما اعتمهارل مشهرط شهم( .الثهانً)  -ان الموضهوا لهه المعنهى
المطلك أي المعتمر ال مشرط .ولد أورد علهى ههاا المهول متصهوٌرٌه  -كمها تمهدم  -مانهه
ٌلزم على كبل التصوٌرٌن ان ٌكون الموضوا له موجودا اهنٌا ،تكون جمٌهع المضهاٌا
اهنٌههة ،لههو جعههل اللفههظ ممالههه مههن معنههال موضههوعا ههً المضههٌة الخارجٌههة أو ال مٌمٌههة
وج تجرٌدل عن هاا المٌد الاهنًٌ ،كهون مجهازا دا،مها هً المضهاٌا المتعار هة .وههاا
ٌكامه الوالهع .ولكهن ن هن للنها ان ههاا االٌهراد انمها ٌتوجهه اا جعهل االعتمهار لٌهدا هً
الموضوا له .اما لو جعل االعتمار مصه ا للوضهع هبل ٌلهزم ههاا االٌهراد كمها سهمك.
هاا لول المدماء ،واما المتأخرون امتداءا من سلطان العلمهاء (ر مهه هللا) هانهم جمٌعها
اتفمههوا علههى أن الموضههوا لههه اا المعنههى ال المعنههى المطلههك تههى ال ٌكههون اسههتعمال
اللفظ ً الممٌد مجازا .وهاا المول مههاا الممهدار مهن المٌهان واضهح .ولكهن العلمهاء مهن
اسههاتاتنا اختلفههوا ههً تأدٌههة هههاا المعنههى مالعمههارا الفنٌههة ممهها اوج ه االرتمههان علههى
ً المسألة .لالن التجأنها لهى تمهدٌم الممهدمتٌن السهاممتٌن
واؼبلق طرٌك الم
الما
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لتوضٌح هال االصطبل ا والتعمٌرا الفنٌة التً ولع ً عمهاراتهم .واختلفهوا ٌهها
علههى ألههوال - ٔ .مههنهم مههن لههال ان الموضههوا لههه هههو الماهٌههة المهملههة الممهمههة أي
الماهٌهههة مهههن ٌههه ههههً - ٕ .ومهههنهم مهههن لهههال ان الموضهههوا لهههه الماهٌهههة المعتمهههر
مالبلمشرط الممسمً ٖ  -ومنهم من جعل التعمٌر االول نفس التعمٌر الثانً - ٗ .ومهنهم
مهههن لهههال ان الموضهههوا لهههه اا المعنهههى ال الماهٌهههة المهملهههة وال الماهٌهههة المعتمهههر
مالبلمشرط الممسمً ،ولكنه مبل ظ ٌن الوضع ماعتمار (البلمشهرط المسهمً) علهى أن
ٌكون هاا االعتمار مص ا للموضوا ال لٌهدا للموضهوا لهه .وعلٌهه ٌكهون ههاا المهول
نفس لول المدماء على التصوٌر الثانً اال أنه ال ٌلزم منه أن ٌكون اسهتعمال اللفهظ هً
الممٌد مجازا .ولكن المنسو لى المدماء انهم ٌمولون مانه مجهاز هً الممٌهد ٌن صهر
لولهم ً التصوٌر االول على تمدٌر ص ة النسمة لٌهم .وٌتضهح هال ههال التعمٌهرا
أو االلوال من الممدمتٌن الساممتٌن انهه ٌعهرؾ منهمها (اوال) ان الماهٌهة ممها ههً ههً
ؼٌههر الماهٌههة ماعتمههار البلمشههرط الممسههمً ،الن النظههر ٌههها علههى االول ممصههور علههى
ااتها وااتٌاتها ،مخبل هه علهى الثهانً ا تبل هظ ممٌسهة لهى الؽٌهر .ومههاا ٌظههر مطهبلن
المول الثال ( .ثانٌا) ان الوضع كهم مهن اال كهام ،وههو م مهول علهى الماهٌهة خهارج
عن ااتها وااتٌاتها ،بل ٌعمل ان ٌبل ظ الموضوا له من و الماهٌة ممها ههً ههً ،النهه
ال تجتمع مبل ظتها ممٌسة لى الؽٌر ومبل ظتها ممصور على ااتها وااتٌاتهها .ومههاا
ٌظهر مطبلن المول االول( .ثالثا) ان البلمشرط الممسمً لٌس اعتمارا مستمبل هً لمهال
االعتمههارا الثبلثههة ،الن المفههرو أنههه ممسههم لههها ،وال ت مههك للممسههم اال مت مههك أ ههد
انواعه كما تمدم ،كٌؾ ٌتصور أن ٌ كم ماعتمار البلمشرط الممسمً مهل ال معنهى لههاا
على ما تمدم توضٌ ه .ومهاا ٌظهر مطبلن المول الثانً .تعٌن المهول الرامهع ،وههو أن
الموضوا له اا المعنى ولكنه ٌن الوضع ٌبل ظ المعنهى من هو البلمشهرط المسهمً.
وهههو ٌطههامك المههول المنسههو لههى المههدماء علههى التصههوٌر الثههانً كمهها اشههرنا لٌههه ،ههبل
اختبلؾ ،وٌمع التصالح مٌن المدماء والمتهأخرٌن اا لهم ٌثمه عهن المهدماء انههم ٌمولهون
انه مجاز ً الممٌد ،وهو مشكون ٌه .مٌان هاا المول الرامع ان اا المعنى لمها أراد
الواضع أن ٌ كم علٌه موضع لفظ له ،معنال انه لد ال ظه ممٌسها لهى الؽٌهر ،ههو هً
هاا ال ال ال ٌخرج عن كونه معتمرا مأ د االعتمارا الثبلثة للماهٌة .واا ٌراد تسهرٌة
الوضهههع لهههاا المعنهههى مجمٌهههع اطهههوارل و االتهههه ولٌهههودل ال مهههد ان ٌعتمهههر علهههى ن هههو
البلمشههرط المسههمً .وال منا هها مههٌن كههون الموضههوا لههه اا المعنههى ،ومههٌن كههون اا
المعنى مل وظا ً مر لة الوضع من و البلمشرط المسهمً الن ههاا الل هاظ واالعتمهار
الههاهنً  -كمهها تمههدم  -صههرؾ طرٌههك لههى ال كههم علههى اا المعنههى وهههو المصهه ح
للموضههوا لههه .و ههٌن االسههتعمال ههً اا المعنههى ال ٌجه أن ٌكههون المعنههى مل وظهها
من و البلمشرط المسمً ،مل ٌجوز أن ٌعتمر مأي اعتمار كان مها دام الموضهوا لهه اا
المعنى ٌجوز ً مر لة االستعمال أن ٌمصر النظر على نفسه وٌل ظهه ممها ههو ههو،
وٌجههوز أن ٌل ظههه ممٌسها لههى الؽٌههر ٌعتمههر مأ ههد االعتمههارا الثبلثههة .ومبل ظههة اا
المعنههى من ههو البلمشههرط المسههمى ههٌن الوضههع تص ه ٌ ا لههه ال توج ه ان تكههون لٌههدا
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للموضههوا لههه .وعلٌههه ههبل ٌكههون الموضههوا لههه موجههودا اهنٌهها ،اا كههان لههه اعتمههار
البلمشرط المسمً ٌن الوضع ،النه لٌس الموضوا له هو المعتمر مما هو معتمهر ،مهل
اا المعتمر ،كما أن استعماله ً الممٌد ال ٌكهون مجهازا لمها تمهدم انهه ٌجهوز ان ٌل هظ
اا المعنههى ههٌن االسههتعمال مفٌسهها لههى الؽٌههرٌ ،عتمههر ما ههد االعتمههارا الثبلثههة التههً
أعهط رأي المصهنؾ ( )هً المسهألة تمعها ُ
منها اعتمارل مشرط شم وهو الممٌد] .
ِ

لما استعرضه من ممدمة ً اعتمارا الماهٌة ؟

جـــواب  :الم ور الرامع هل اإلطبلق مالوضع ؟ خهرج هنها المصهنؾ ()
عن الطرٌمة التألٌفٌة المختصر ً (أصول الفمه) لهى الطرٌمهة المفصهلة من هو
من التمٌٌد ل اجة الطال الممتدئ لفهم هكاا مطال ضبلً عن كفاٌة هم الطال
عند وصوله هاا ال د وهو ثل المجلد األول ونهاٌة الجزء األول(.)ٔٔ1
وعمومها ً ههذن اإلطههبلق نمهها ٌسههتفاد مههن المههدلول التصههدٌمً ممركههة ممههدما
سمٌ مهـ(ممدما ال كمهة)  -التهً سهوؾ ٌهأتً ت مٌمهها هً المسهألة الخامسهة -
وهاا ال خبلؾ ٌه مالنسمة لؤلعبلم ً الجملة .و نما ولع الخبلؾ ً وضع اسم
الجنس وما شامهه كعلم الجنس هل هو مالوضع أو مممدما ال كمة ؟ ولمل مٌان
منشأ الخبلؾ المد من توضٌح منشأ الخبلؾ نمول
اههه المشهههور لمههل سههلطان العلمههاء ( )لههى أن اسههم الجههنس موضههوا
للماهٌة المل وظة من و اإلطهبلق أي الماهٌهة المطلمهةٌ ,كهون اإلطهبلق مسهتفادا ً
من الوضع أي لفظ اسم الجنس م ٌ ٌكون موضهوعا ً لئلطهبلق ,هاإلطبلق لٌهد
ً المعنى الموضوا له اسم الجنس .أما الرأي السا،د معد سهلطان العلمهاء ()
والهههاي اختهههارل المصهههنؾ ( )ن اسهههم الجهههنس موضهههوا للماهٌهههة ممههها ههههً,
اإلطبلق ٌكون مستفادا ً من ممدما ال كمة ,ألن اإلطبلق والتمٌٌد خارجان عن
المدلول اللفظً داخبلن ضمن سٌالا ٌستكشؾ من خبللها مراد المتكلم.
ولمههل مٌههان المختههار ٌتطههرق األصههولٌون عههاد لههى ممدمههة وضههعها سههلطان
العلماء ( )من أجل مٌان اعتمهارا الماهٌهة ول اظتهها هً الهاهن ,والمصهنؾ
( )جرى مجرى األصولٌٌن هً تمهدٌم أمهور ثبلثهة مهن ضهمنها ههال الممدمهة,
األمر األول والثانً معمهودان لمٌهان ههال الممدمهة .أمها األمهر الثاله ههو لمٌهان
األلوال ً المسألة ,واألمور هً
األمـر األول :اعتبـ رات الم هٌة:

( )ٔٔ1كما أشار نفس الماتن ( ً )الهامش
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نرٌد ً هاا األمر ثما أن للماهٌة اعتمهارا وان هاءا ثبلثهة اا ال ظهها
الاهن ومالتالً تجاوز الن لى مبل ظهة أي معنهى ذنهه ٌتصهؾ مههال الل اظها
الاهنٌة الثبلثة ,ومالتالً ٌكون هاا الل اظ مص ا ً لوضع األلفاظ لمعاٌنها .و ً
ممامنا وضع اسم الجنس ذننها اا ال ظنها ماهٌهة الرلمهة وصهفة اإلٌمهان نجهد أن
هنان ثبلثة اعتمارا للماهٌة اصطل وا على كل اعتمار ماصطبلح معٌن
ٔ -الم هٌثثة بثثـ رق ثثًء وهههً ل ههاظ الماهٌههة مشههروطة مالصههفة مههأن ٌل ههظ
الرلمة متصفة ماإلٌمان ,هنا الماهٌة ممٌد مأمر وجودي.
ٕ -الم هٌة بـ رق ال وهً ل اظ الماهٌة مشروطة مع ل هاظ عهدم الصهفة مهأن
تل ظ الرلمة ؼٌر المتصفة ماإلٌمان ,هنا الماهٌة ممٌد مأمر عدمً.
ٖ -الم هٌثثة ال بثثـ رق وهههً ل ههاظ الماهٌههة ممهها هههً مجههرد عههن الل ههاظٌن
السههاممٌن مههأن تل ههظ الرلمههة ؼٌههر مشههروطة ماإلٌمههان وؼٌههر مشههروطة معههدم
اإلٌمان ,هنا الماهٌة ؼٌر ممٌد ال مالوجود وال مالعدم ,وتسمى ههال الماهٌهة
أٌضا ً مـ(البلمـشرط المسمً) ألنها لسم ممامل للمسمٌن الساممٌن.
ان هال اصطبل ا ثبلثة ٌضاؾ لٌها اصطبل ان
ٔ -الم هٌة الم ملـة وهً ل اظ الماهٌة مما هً هً مع لطع النظر عن جمٌهع
ما عداها ال النظر للاا والااتٌا  .أي النظر لٌها مما هً ؼٌر ممٌسهة لهى مها
هو خارج عن ااتٌاتها.
ٕ -الم هٌثثة ال بثثـ رق المقاثثمً وهههً ل ههاظ الماهٌههة ممسههما ً للماهٌههة الاهنٌههة
الثبلثة " مشرط شًء  ,ال مشرط  ,مشرط ال " .
ولههد تههوهم ا خونههد ( )ٕٔٓ( )أن هههاٌن االصههطبل ٌن ٌرجعههان لههى مههدلول
وا د ,ألن الت مٌك ال ٌمتضً و هدتهما مهل تؽاٌرهمها .نعهـم أنهمها ٌشهتركان هً
البلمشرط أي ل اظ عدم التمٌٌد ال مالوجود وال مالعدم ,لهاا اتضهح أن لهدٌنا ثبلثهة
مصطل ا اوا معانً متؽاٌر
ٔ -الماهٌة المهملة.
ٕ -الماهٌة ال مشرط الممسمً.
ٖ -الماهٌة ال مشرط المسمً.

(ٕٓٔ) الكفاٌة ٕ ٖٕٓ.
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ٕٓ:

والخبلصههة أن الماهٌههة المل وظههة ههً الههاهن تكههون ماعتمههارا ثبلثههة ممثامههة
األلسام ترجع لى ممسم ولكل من هال مصطل ا عر نا توصهٌلها ثهم اا أردنها
على هال الماهٌة المد من مبل ظة أمور موكولة لى األمر الثانً.
األمـر الث تً :الحرم على الم هٌة:
صورنا أن ا،ها الثبلثة الاهنٌهة ٌُوجهد ن هوان
ال خبلؾ مٌنهم أن الماهٌة التً ّ
مممالها ً عالم الخارج وهما الماهٌة المتصفة مالصهفة (رلمهة مبمنهة) والماهٌهة
ؼٌههر المتصههفة ما لصههفة (رلمههة ؼٌههر مبمنههة) ,كههالن ٌوجههد ن ههو مههن التمامههل مههٌن
اعتمارا الماهٌة الاهنٌهة والماهٌهة الخارجٌهة ,ا أن اعتمهارا الماهٌهة الاهنٌهة
ت كههً عههن الخارجٌههة ,ههـ(الماهٌة مشههرط شههًء) ت كههً عههن الماهٌههة المتصههفة
مالصفة ,ـ(الماهٌة مشرط ال) ت كً عن الماهٌة ؼٌر المتصفة مالصفة .تممى (ال
مشرط المسمً) هً ل اظ جامع لل اظٌن ومنفس الول هً لسهم .لهاا أصهم
منشههأ الخههبلؾ مههٌن المتمههدمٌن والمتههأخرٌن ههً وضههع طههبلق اسههم الجههنس ههً
وصههفه للماهٌههة (ال مشههرط المسههمً) ممهها هههو ل ههاظ ٌصههح المههول لمههل سههلطان
العلمههاء ( )أو ممهها هههو مل ههوظ ٌصههح المههول مهها معههد سههلطان العلمههاء (.)
المصنؾ ( )مٌن موطن الخبلؾ مٌن األصهولٌٌن مهن خهبلل عرضهه لموضهع
اتفالهم ً أن الماهٌة اا أرٌد ال كم علٌها لها ن وان
ٔ -أن ٌ كههم علٌههها ممالههها مههن تمههرر ااتههً مههاهوي ,أي ال كههم مالههااتٌا وهههً
النوا والجنس والفصل ,هنا ما أن ٌ كم مجمٌع هال الااتٌا ٌ ,كون ال كم
على الماهٌة مال مل األولى ,أو أن ٌ كم علٌها ممع هال الااتٌا ٌ ,كون
ال كم مال مل الشاٌع.
ٕ -أن ٌ كم علٌها ممالها من تمهرر خهارج عهن ااتٌاتهها وممٌسهة مهأمور خارجهة
عن ااتٌاتها ,هنها مها أن ٌكهون ال كهم علهى ههاا األمهر الخهارج كمها ً علهى
نفس األمر الخارجً الم مول علٌه الن ال كم أو ؼٌرل .هنا صورتان
(األولى) أن ٌكون األمهر الخهارجً نفهس الم مهول ,هذاا أردنها ملهه ممالهه مهن
اعتمههارا اهنٌههة ثبلثههة وجههدنا ص ه ة ملههه علههى الههـ(ال مشههرط المسههمً) وعههدم
ص ته على االعتمارٌن ا خهرٌن ,ألن ال مهل علهى الهـ(مشرط شهًء) ٌلهزم منهه
نمهههبل المضهههاٌا لهههى ضهههرورٌة ,وأمههها ال مهههل علهههى الهههـ(مشرط ال) ٌلهههزم منهههه
التنال .
(الث تٌة) أن ٌكون األمر الخارجً ؼٌر الم مولٌ ,جوز هنا مهل االعتمهارا
الثبلثة وال ٌلزم أي م اور.
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إ قلثثـت ن تمٌههد الماهٌههة  -والههن مأخههاها موضههوعا ً لل كههم  -ماعتمههارا
الماهٌة الاهنٌة ٌلزم منه انمبل جمٌع المضاٌا لى لضاٌا اهنٌة ما عدا المضاٌا
التً ت مل ٌها الااتٌا  ,ومعه ٌست ٌل االمتثال خارجاً ,ألن ما ً الاهن ٌمتنع
ٌجادل خارجاً.
قلثثـت ن تمٌٌههد الماهٌههة ماالعتمههارا الاهنٌههة معنههال تص ه ٌح الوضههع كههون
االعتمهههار الهههاهنً لهههٌس لٌهههدا ً للمعنهههى الموضهههوا لهههه مهههل انهههه مصههه ح للمعنهههى
ال موضوا له .وهاا نضهٌر اسهتعمال اللفهظ هً معنهال الموضهوا لهه االسهتعمال
شرطه أن ٌتصور اللفظ وٌتصور المعنى ال أن التصور مص ح للفظ والمعنهى.
وعلٌه بلمد من وضع اللفظ لمعنال أن ٌبل ظ ٌه ما لدمنا من ل اظه ممٌسا ً لهى
ما هو خارج عن ااتهه مهع ل اظهه مسهتمبلً ,ههاان ل اظهان للوضهع اتضه ا مهن
خههبلل ل اظهها الماهٌههة واعتماراتههها الاهنٌههة وال كههم علٌههها ,ههذاا اتضههح الههن
وصل منا النومة لى استعرا األلوال ً المسألة
األمـر الث ل  :األقـوال يً الماألة:
ال هههك أن هههً المسهههألة لهههولٌن ,لكهههن االخهههتبلؾ هههً التصهههوٌر ضهههبلً عهههن
المصطل ا اوج تعدد األلوال وكثرتها ال أنها ً جوهرها ترجع لى لولٌن
كما اشرنا لهما ً المسألة وهنا ٌشٌر المصنؾ ( )لى هال االختبل ا
(المول األول) اسم الجنس موضوا للماهٌهة المطلمهة م ٌه ٌكهون اإلطهبلق
لٌدا ً للموضوا لهه وامها التمٌٌهد ههو مجهاز ,ولهد اختلفهوا هً تصهوٌر ههاا المهول
المنسو لى ما لمل سلطان العلماء ( )على ن وٌن الماهٌة (مشهرط شهًء),
(الماهٌة ال مشرط المسمً).
(المول الثهانً) اسهم الجهنس موضهوا للماهٌهة ممها ههً ههً م ٌه ال ٌكهون
اإلطبلق لٌدا للموضوا لهٌ ,كون اإلطبلق والتمٌٌهد مجهازاً ,ولهد اختلفهوا أٌضها ً
ً تصوٌر هاا المول المنسو ما معد سلطان العلماء ( )على أن اء أرمعة
ٔ -الماهٌة المهملة.
ٕ -الماهٌة البلمشرط الممسمً.
ٖ -ال رق مٌن الماهٌة المهملة والماهٌة البلمشرط الممسمً.
ٗ -الماهٌههة ال مشههرط المسههمً لكههن الموضههوا لههه اا المعنههى المطلههك وهههو
المتعههٌن عنههد المصههنؾ ( )والههن لههمطبلن المههول األول مكههبل تصههوٌرٌه
ومطبلن اإلن اء الثبلثة للمول الثانً.
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أمـا مطبلن المول األول م س مها تمهدم هً األمهر الثهانً مهن المدٌهة مهل
الماهٌههة علههى أمههر خههارج عههن ااتٌاتههها كالوضههع أنههه م مههول علٌههها وال ٌمكننهها
االلتصار علٌهه ممهام الهاا  .وأمهـا مطهبلن األن هاء الثبلثهة م سه مها تمهدم هً
األمر األول من التفرلة مٌن الماهٌة المهملهة والماهٌهة البلمشهرط المسهمً ضهبلً
عههن عههدم صههبل ٌة البلمشههرط الممسههمً ,ألن ٌكههون المعنههى الموضههوا لههه ألنههه
ممسم وت ممه ماعتمار ت مك ألسامه الثبلثة وال ت مك مستمل لهه .مهن هنها مختهار
المصنؾ ( )جامعا ً للمهولٌن  -مها لمهل ومعهد سهلطان العلمهاء (ٌ – )ه أن
المعنهى الموضههوا لههه اسهم الجههنس هههو الماهٌهة ممهها هههً ههً لكههن ههٌن الوضههع
ٌبل ظ الماهٌة المطلمة ,ال اللهم االختبلؾ ً ال مٌمة والمجاز لكنه لم ٌثم .

الماألة الخ ماة :مقدمـ ت الحرمـة
.89ســـؤال :ن ثما
المههتكلم ومههرادل ,لههال [ المسههألة الخامسههة  -ممههدما ال كمههة لمهها ثم ه ان االلفههاظ

اإلطبلق ٌتولؾ علهى ممهدما سهٌالٌة مرجعهها هال

موضوعة لاا المعانً ،ال للمعانً مما هً مطلمة ،بل مد ً اثما ان الممصهود مهن
اللفظ المطلك لتسرٌة ال كم لى تمهام اال هراد والمصهادٌك مهن لرٌنهة خاصهة ،أو لرٌنهة
عامة تجعل الكبلم ً نفسه ظاهرا ً اراد االطبلق .وهال المرٌنة العامة انما ت صهل
اا تو ر جملة ممدما تسمى (ممدما ال كمة) .والمعروؾ انها ثهبل ( .االولهى) -
امكان االطبلق والتمٌٌد مان ٌكون متعلك ال كم أو موضوعه لمل ر تعلك ال كم مه
لامبل لبلنمسام ،لو لم ٌكن لامبل للمسمة اال معد ر تعلك ال كم مه كما ً ما لصهد
المرمة ،انهه ٌسهت ٌل ٌهه التمٌٌهدٌ ،سهت ٌل ٌهه االطهبلق ،كمها تمهدم هً م ه التعمهدي
والتوصههلً ..وهههاا واضههح( .الثانٌههة)  -عههدم نصه لرٌنههة علههى التمٌٌههد ال متصههلة ،وال
منفصلة ،النه مع المرٌنة المتصلة ال ٌنعمد ظهور للكبلم اال ً الممٌهد ،ومهع المنفصهلة
ٌنعمد للكبلم ظهور ً االطبلق ،ولكنهه ٌسهمط عهن ال جٌهة لمٌهام المرٌنهة الممدمهة علٌهه
وال اكمههةٌ ،كههون ظهههورل ظهههورا مههدوٌا ،كمهها للنهها ههً تخصههٌ العمههوم مالخهها
المنفصل ،وال تكون للمطلهك الداللهة التصهدٌمٌة الكاشهفة عهن مهراد المهتكلم ،مهل الداللهة
التصههدٌمٌة انمهها هههً علههى اراد التمٌٌههد والعهها( .الثالثههة)  -ان ٌكههون المههتكلم ههً ممههام
المٌان ،انه لو لم ٌكن ً هاا الممام مهأن كهان هً ممهام التشهرٌع مهط أو كهان هً ممهام
االهمال اما راسا أو النه ً صدد مٌان كم آخهرٌ ،كهون هً ممهام االهمهال مهن جههة
مورد االطبلق  -وسٌأتً مثاله  -انه ً كل الن ال ٌنعمد للكبلم ظهور هً االطهبلق
اما ً ممام التشرٌع مان كان ً ممام مٌان ال كم ال للعمل مه عبل مل لمجرد تشهرٌعه،
ٌجههوز أال ٌمههٌن تمههام مههرادل ،مههع أن ال كههم ههً الوالههع ممٌههد ممٌههد لههم ٌههاكرل ههً مٌانههه
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انتظارا لمجم ول العمل بل ٌ رز ان المتكلم ً صدد مٌان جمٌع مهرادل .وكهالن اا
كهان المههتكلم هً ممههام االهمههال رأسها ،أنههه ال ٌنعمهد معههه ظهههور هً االطههبلق ،كمهها ال
ٌنعمد للكبلم ظهور ً أي مرام .ومثله ما اا كان ً صدد كم آخر مثل لوله تعالى
( كلوا مما أمسكن) الوارد ً ممام مٌان ل صٌد الكبل المعلمة من جهة كونه مٌتة،
ولٌس هو ً ممام مٌان مواضع االمسهان انهها تتهنجس ٌجه تطهٌرهها أم ال ،لهم ٌكهن
هو ً ممام مٌان هال الجهة ،بل ٌنعمد للكبلم ظهور ً االطبلق مهن ههال الجههة .ولهو
شن ً أن المتكلم ً ممام المٌان أو االهمال ،ان االصل العمبلٌ ً،متضهً مهأن ٌكهون
ً ممام المٌان ،ان العمبلء كما ٌ ملون المتكلم على أنه ملتف ؼٌهر ؼا هل وجهاد ؼٌهر
هازل عند الشن ً الن ،كالن ٌ ملونه على انه ً ممام المٌهان والتفههٌم ،ال هً ممهام
االهمال واالٌهام .و اا تم هال الممدما الهثبل هان الكهبلم المجهرد عهن المٌهد ٌكهون
ظههاهرا ههً االطههبلق ،وكاشههفا عههن أن المههتكلم ال ٌرٌههد الممٌههد ،واال لههو كههان لههد أرادل
وال عا ،لكان علٌه المٌان ،والمفرو انه كٌم ملتف جهاد ؼٌهر ههازل ،وههو هً ممهام
المٌان ،وال مانع من التمٌٌد س الفر  .و اا لم ٌمهٌن ولهم ٌمٌهد كبلمهه هٌعلم أنهه أراد
االطبلق واال لكان مخبل مؽرضه .اتضح من الن أن كل كبلم صالح للتمٌٌد ولهم ٌمٌهدل
المتكلم مع كونهه كٌمها ملتفتها جهادا و هً ممهام المٌهان والتفههٌم ،انهه ٌكهون ظهاهرا هً
االطههبلق وٌكههون جههة علههى المههتكلم والسههامع ] .مهها الممصههود مههن هههال الممههدما

ممٌنا ً وجه الخبلؾ ً عددها؟

جـــواب  :الم ور الخامس ممهدما ال كمهةٌ ,ه ممهٌَّن المصهنؾ ( )هنها
الكفاٌة ( )هالمجموا أرمعهة
ثبلثة ممدما لل كمة ثم ارتضى وا د لصا
ممدما لل كمة .لكن لمل مٌانها المد من مٌان أن هال الماعد التً ٌصطلح علٌها
مـ(لرٌنة ال كمة) أو (ممدما ال كمة) سمك أن أشار المصهنؾ ( )لهى لاعهد
تماملههها ههً مم ه المفههاهٌم ,وهههً لاعههد (ا ترازٌههة المٌههود) ولمعر ههة الضههامط
لهاتٌن الماعدتٌن أن ٌمال
أن المههولى اا تصههور موضههوا كمههه مهها أن ٌتصههور الموضههوا مطلمهها ً
ٌمول (أكرم العالم) أو أن ٌتصور الموضوا ممٌدا ً ٌمول (أكرم العالم العادل)
المولى المتكلم ً موضوا اإلطبلق ممنال (كل ما ال ٌرٌدل ال ٌموله) وهال هً
لرٌنة ال كمهة التهً ن هن مهذزاء شهرح ممهدماتها ,وأمها ممنهى المهولى المهتكلم هً
موضوا التمٌٌد هو (كل ما أرادل لالهه) وههال ههً لاعهد ا ترازٌهة المٌهود .أمها
(ٕٔٔ)
عدد ممدما ال كمة هً أرمعة
(ٕٔٔ) اختلفوا ً عدد ممدما ال كمة على ألوال ٔ .عددها (ٔ) وهً راز كون المتكلم ً ممام
المٌان ,وهو مختار السٌد المروجردي وتمعهه تلمٌهال السهٌد الخمٌنهً (لهدس سهرهما) – نهاٌهة األصهول
ٕٖٗ منههاهب الوصههول ٕ ٕٖ٘  .ٕ .-عههددها (ٕ) وهههً ٔ .انتفههاء مهها ٌوج ه التمٌٌههد .ٕ .كونههه

شرح أصول الفمه

ٕٔٔ

(المقدمة األولى) أن ٌكون الكبلم لامبلً وصال ا ً لئلطبلق والتمٌٌد  ,لما تمدم
من أن التمامل مٌن اإلطبلق والتمٌٌد من ما الملكة وعدمها.
(المقدمة الث تٌثة) أن ال ٌنصه المهتكلم لرٌنهة علهى الخهبلؾ ,سهواء أكانه
المرٌنة متصلة لعدم انعمهاد ظههور الكهبلم ال هً الممٌهد ,أم لرٌنهة منفصهلة لعهدم
جٌة اإلطبلق وان انعمد له ظهور.
(المقدمثثة الث لثثثة) أن ٌكههون المههتكلم ههً ممههام المٌههان ,أي مٌههان تمههام مههرادل
الجههدي ,وهههاا هههو األصههل ههً كههل ممههام ٌكههون المكلههؾ مٌنههه كممههام التشههرٌع أو
اإلجمال أو اإلهمال.
(المقدمثثثة الرابعثثثة) أن ال ٌكهههون هنهههان لهههدر متهههٌمن هههً ممهههام التخاطههه
والم اور  ,ألن وجود هاا المدر المتٌمن مانع مهن انعمهاد ظههور اإلطهبلق ,ألنهه
ممنزلة المرٌنة المتصلة وسٌأتً تفصٌله ً التنمٌه األول.

واردا ً ً ممام مٌان تمام المراد ,وهو مختار الشهٌخ األنصهاري ( – )مطهارح األنظهار
ٖ .عددها (ٖ) ولد اختلفوا ً مصادٌك هاا العدد على وجول ثبلثة
(الوجه األول) وههً ٔ .كهون المهتكلم هً ممهام المٌهان .ٕ .انتفهاء مها ٌوجه تعٌهٌن مهرادل .ٖ .انتفهاء
المدر المتٌمن هً ممهام التخاطه ولهو كهان المتهٌمن ثامتها ً ممبل ظهة الخهارج عهن ممهام التخاطه  ,وههو
مختار ا خوند ( – )الكفاٌة ٖٕٔ ( .-الوجه الثانً) وهً ٔ .كون متعلك ال كم لامبلً لئلنمسام.ٕ .
كون المتكلم هً ممهام المٌهان . ٖ .أال ٌنصه لرٌنهة علهى الخهبلؾ ,وههو مختهار الشهٌخ النهاٌ،نً وتمعهه
تلمٌههال السههٌد الخههو( ً،لههدس سههرهما) – أجههود التمرٌههرا ٔ  ٕ٘4الم اضههرا ٘ ٗ( .- ٖٙالوجههه
الثال ) وهً ٔ .كون المتكلم ً ممام المٌان .ٕ .انتفاء ما ٌوج التمٌٌد .ٖ .عدم وجود المدر المتٌمن
مطلماً ,وهو مختار الشٌخ العرالً (لدس سرل) – نهاٌة األ كار .-
.- ٕٔ4
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تـتبٌ ـ
التتبٌه األول :القـدر المتٌقـ يً مـق م الـتخ قب
.91ســـؤال :لال [ تنمٌهان المدر المتٌمن هً ممهام التخاطه (االول) ان الشهٌخ
الكفاٌة (لدس سرل) أضاؾ لى ممدما ال كمة ممدمة اخرى ؼٌهر مها
الم مك صا
تمدم ،وهً أال ٌكون هنان لدر متٌمن ً ممام التخاط والم اور  ،وان كان ال ٌضهر
وجود المدر المتهٌمن خارجها هً التمسهن مهاالطبلق .ومرجهع الهن لهى ان وجهود المهدر
المتٌمن هً ممهام الم هاور ٌكهون ممنزلهة المرٌنهة اللفظٌهة علهى التمٌٌهد ،هبل ٌنعمهد للفهظ
ظهور ً االطهبلق مهع هر وجهودل .ولتوضهٌح الم ه نمهول ان كهون المهتكلم هً
ممام المٌان ٌتصور علهى ن هوٌن ٔ  -أن ٌكهون المهتكلم هً صهدد مٌهان تمهام موضهوا
كمه ،مأن ٌكون ؼهر المهتكلم ٌولهؾ علهى أن ٌمهٌن للمخاطه وٌفهمهه مها ههو تمهام
الموضوا وان ما اكرل هو تمهام موضهوعه ال ؼٌهرل - ٕ .أن ٌكهون المهتكلم هً صهدد
مٌان تمام موضوا ال كم والعا ،ولو لم ٌفههم المخاطه أنهه تمهام الموضهوا ،لهٌس لهه
ؼر اال مٌان اا موضوا ال كم متمامه تى ٌ صل مهن المكلهؾ االمتثهال وان لهم
ٌفهم المكلؾ تفصٌل الموضوا م دودل .ان كهان المهتكلم هً ممهام المٌهان علهى (الن هو
االول) ،هبل شههن هً ان وجههود المهدر المتههٌمن هً ممههام الم هاور ال ٌضههر هً ظهههور
المطلك ً اطبلله ٌجوز التمسن ماالطبلق ،النه لو كان المدر المتٌمن المفهرو ههو
تمههام الموضههوا لوج ه مٌانههه ،وتههرن المٌههان اتكههاال علههى وجههود المههدر المتههٌمن اخههبلل
مالؽر النهه ال ٌكهون مجهرد الهن مٌانها لكونهه تمهام الموضهوا .وان كهان المهتكلم هً
ممام المٌان علهى (الن هو الثهانً) ،انهه ٌجهوز أن ٌكتفهً موجهود المهدر المتهٌمن هً ممهام
التخاط لمٌان تمام موضوعه والعا ،مادام أنه لهٌس لهه ؼهر اال ان ٌفههم المخاطه
اا الموضههوا متمامههه ال موصههؾ التمههام أي أن ٌفهههم مهها هههو تمههام الموضههوا مال مههل
الشا،ع .ومالن ٌ صل التملٌػ للمكلؾ وٌمتثل ً الموضوا الوالعً ،النهه ههو المفههوم
عنهدل هً ممههام الم هاور وال ٌجه هً ممههام االمتثهال أن ٌفهههم ان الهاي علههه ههو تمههام
الموضوا أو الموضوا اعهم منهه ومهن ؼٌهرل( .مهثبل) لهو لهال المهولى (اشهتر الل هم)،
وكان المدر المتٌمن ً ممام الم اور هو ل م الؽنم ،وكان ههو تمهام موضهوعه والعها،
ههان وجههود هههاا المههدر المتههٌمن كههاؾ النمعهها المكلههؾ وشههرا،ه لل ههم الؽههنم ٌ ،صههل
موضوا كم المولى ،لو ان المولى لٌس له ؼر اكثر من ت مٌك موضوا كمهه،
ٌجوز له االعتماد على المدر المتٌمن لت مٌك ؼرضه ولمٌانهه ،وال ٌ تهاج لهى أن ٌمهٌن
أنه تمام الموضوا اما لو كان ؼرضه اكثر من الن مان كان ؼرضه أن ٌفههم المكلهؾ
ت دٌد الموضوا متمامه ،هبل ٌجهوز لهه االعتمهاد علهى المهدر المتهٌمن ،واال لكهان مخهبل
مؽرضه ،ذاا لم ٌمٌن واطلك الكبلم ،استكشهؾ ان تمهام موضهوعه ههو المطلهك الشهامل
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للمههدر المتههٌمن وؼٌههرل .اا عر ه هههاا التمههدٌر ٌنمؽههً ان نم ه عمهها ٌنمؽههً لآلمههر أن
ٌكههون مصههدد مٌانههه ،هههل انههه علههى الن ههو االول أو الثههانً ؟ والههاي ٌظهههر مههن الشههٌخ
الكفاٌة أنه ال ٌنمؽً من ا مهر أكثهر مهن الن هو الثهانً ،نظهرا لهى أنهه اا كهان
صا
مصدد مٌان موضوا كمه مٌمة كفال الن لت صٌل مطلومهه وههو االمتثهال .وال ٌجه
علٌه مع الن مٌان أنه تمام الموضوا .نعم اا كان هنان لدر متٌمن ً ممهام الم هاور
وكهههان تمهههام الموضهههوا ههههو المطلهههك مهههد ٌظهههن المكلهههؾ ان المهههدر المتهههٌمن ههههو تمهههام
الموضوا وان المولى أطلك كبلمه اعتمادا على وجودل  -ان المولى د عا لههاا الهوهم
ٌج علٌه ان ٌمٌن ان المطلك هو تمام موضوعه ،واال كان مخهبل مؽرضهه .ومهن ههاا
ٌنتب انه اا كان هنان لدر متٌمن ً ممام الم اور وأطلهك المهولى ولهم ٌمهٌن أنهه تمهام
الموضوا ،انه ٌعرؾ منه أن موضوعه هو المدر المتٌمن .هاا خبلصة مها اهه لٌهه
ً الكفاٌة مع ت مٌمة وتوضهٌ ه .ولكهن شهٌخنا النهاٌ،نً ر مهه هللا علهى مها ٌظههر مهن
التمرٌههرا لههم ٌرتضههه ،وااللههر لههى الص ه ة مهها ههً الكفاٌههة .وال نطٌههل مههاكر هههال
المنالشة والجوا عنها ] .ما هو الوجه ً ع َّد المدر المتهٌمن هً ممهام التخاطه

من ممدما ال كمة ,ممٌنا ً المراد منه والخبلؾ ٌه من جهة تمسٌمه ؟

الكفاٌة ( )مهأن لهو كهان هنهان لهدر متهٌمن هً ممهام
جـــواب  :اكر صا
التخاط أنه ٌمنع من التمسن ماإلطبلق مخبلؾ ما لم ٌكن هنان لدر متٌمن ً
ممام التخاط أنه ال ٌمنع من التمسن ماإلطبلق.
لال ( [ )ثالثتها انتفاء المدر المتٌمن ً ممام التخاط  ,ولو كان المتٌمن
ممبل ظة الخارج عن الن الممام ً المهٌن ,أنهه ؼٌهر مهبثر هً ر هع اإلخهبلل
مالؽر لو كان مصدد المٌان كما هو الؽهر  ,)ٕٕٔ( ]..ولت مٌهك كهبلم صها
الكفاٌة (ٌ )نمؽً أن نعرؾ المراد من المدر المتٌمن هً ممهام التخاطه وههو
أن ٌفهم السامع من اللفظ الصادر من المهتكلم أن معه أ هراد الموضهوا متهٌمن
اإلراد جدا ً مالنسمة لى مهالً األ هراد .وههاا مهراد ا خونهد ( )ا ٌوجهد هنهان
لدر متٌمن م س الخارج ,والمراد منه أن ٌفههم السهامع مهن اللفهظ الصهادر مهن
المتكلم ماالستناد لى لرا،ن خارجٌة كون مع األ راد متٌمن اإلراد جداً ,ههاا
ال ٌمنع عن التمسن ماإلطبلق مخهبلؾ األول وههو هً ممهام الخطها ههو مهانع
عن التمسهن مهاإلطبلق .لهاا هذن المصهنؾ ( )لسهم المهدر المتهٌمن لهى ن هوٌن
(ٖٕٔ)
ٌرجعان لى ما اكرنال
(ٕٕٔ) الكفاٌة ٕ ٗ.ٕٙ
(ٖٕٔ) اكههر السههٌد الشهههٌد الصههدر ههً لماتههه ثبلثههة ههاال للمههدر المتههٌمن ماعتمههار تكهها ب ص ه
المطلك ,لال " أن المطلك اا صدر من المولى ،تار تكهون صصهه متكا ،هة هً اال تمهال ٌكهون
من الممكن اختصا ال كم مهال ال صة دون تلن أو مالعكس أو شموله لهمها معها ،وههاا معنهال عهدم

ٕٗٔ
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ٔ -أن ٌكون المتكلم ً صدد مٌان تمام موضوا كمهه مشهرط أن ٌفههم السهامع
انه تمام الموضوا ,هاا ال مانع منه عن التمسن ماإلطبلق.
ٕ -أن ٌكون المتكلم هً صهدد مٌهان موضهوا ال كهم والعها ً مهن ؼٌهر دخهل لفههم
السههامع انههه تمههام الموضههوا ,وهههاا مههراد ا خونههد ( ,)ههذاا أطلههك المههتكلم
كبلمه ولم ٌمٌن انه تمام الموضوا ,هنا ٌمال موجود المدر المتٌمن هً ممهام
التخاط .
ثـم أشهار المصهنؾ ( )لهى أن المسهألة خبل ٌهة ا خهالؾ الم مهك النهاٌ،نً
( )الشٌخ االخوند ( ً )عهد المهدر المتهٌمن مهن ممهدما ال كمهة ٌه أنهه
أنكر هال الممدمة من جهة نكارل التفصٌل مٌن المدر المتٌمن هً ممهام التخاطه
ومههٌن المههدر المتههٌمن م سهه الخههارج(ٕٗٔ) ,ولههم ٌههاكر المصههنؾ ( )منالشههة
الناٌ،نً ( )لآلخوند ( )خوؾ اإلطالة.

التتبٌه الث تً :االتصـراف
.91ســـؤال :لهال [ التنمٌهه الثهانً االنصهراؾ اشهتهر أن انصهراؾ الهاهن مهن
اللفهظ لههى معه مصههادٌك معنههال أو معه أصههنا ه ٌمنههع مههن التمسههن مههاالطبلق ،وان
تم ممدما ال كمة ،مثل انصراؾ المسح ً آٌتً التٌمم والوضوء لهى المسهح مالٌهد
ومماطنها خاصة .وال ك أن ٌمال ان انصهراؾ الهاهن ان كهان ناشه،ا مهن ظههور اللفهظ
ً الممٌد ممعنى أن نفس اللفظ ٌنصرؾ منه الممٌد لكثر اسهتعماله ٌهه وشهٌوا ارادتهه
منه  -بل شن ً انه ٌن،ا ال مجال للتمسن مهاالطبلق ،الن ههاا الظههور ٌجعهل اللفهظ
ممنزلة الممٌد مالتمٌٌد اللفظً ،ومعهه ال ٌنعمهد للكهبلم ظههور هً االطهبلق تهى ٌتمسهن
مأصههالة االطههبلق التههً هههً مرجعههها ههً ال مٌمههة لههى اصههالة الظهههور .وامهها اا كههان
االنصههراؾ ؼٌههر ناشههم مههن اللفههظ ،مههل كههان مههن سههم خههارجً ،كؽلمههة وجههود الفههرد
المنصرؾ لٌه أو تعارؾ الممارسة الخارجٌة لهٌ ،كهون مألو ها لرٌمها لهى الهاهن مهن
دون ان ٌكههون للفههظ تههأثٌر ههً هههاا االنصههراؾ ،كانصههراؾ الههاهن مههن لفههظ المههاء ههً
وجود لدر متٌمن و هً مثهل الهن تهتم لرٌنهة ال كمهة مهبل شهكال .وث تٌثة تكهون هدى ال صهتٌن أولهى
مال كم من ال صة األخرى ،ؼٌر أنها أولوٌة علم من خارج الن الكبلم الاي اشتمل علهى المطلهك،
وهاا ما ٌسمى مالمدر المتٌمن من الخارج ،والمعروؾ ً مثل الن تمامٌة لرٌنة ال كمة أٌضا .وث لثة
ٌكون نفس الكبلم صرٌ ا ً تطمٌك ال كم علهى هدى ال صهتٌن ،كمها اا كانه ههً مهورد السهبال
وجاء المطلك كجوا على هاا السبال من لمٌل أن ٌسأل شخ من المولى عن كرام الفمٌهر العهادل
.- ٕ:ٙ
ٌمول له أكرم الفمٌر ،وهاا ما ٌسمى مالمدر المتٌمن ً ممام التخاط " - .ال لمة الثالثة
(ٕٗٔ) ٌراجع وا،د األصول ٘.٘:
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العراق  -مثبل  -لى ماء دجلة أو الفرا ال ك أنه ال أثر لهاا االنصهراؾ هً ظههور
اللفظ ً اطبلله بل ٌمنع من التمسن ماصالة االطبلق ،الن هاا االنصهراؾ لهد ٌجتمهع
مهع المطههع معههدم اراد الممٌهد مخصوصههه مههن اللفهظ .ولههاا ٌسههمى ههاا االنصههراؾ ماسههم
(االنصراؾ المهدوي) لزوالهه عنهد التأمهل ومراجعهة الهاهن .وههاا كلهه واضهح ال رٌه
ٌهه .وانمها الشههأن هً تشهخٌ االنصههراؾ أنهه مهن أي الن ههوٌن ،مهد ٌصهع التمٌٌههز
ا ٌانهها مٌنهمهها لبلخههتبلط علههى االنسههان ههً منشههأ هههاا االنصههراؾ .ومهها أسهههل دعههوى
االنصراؾ على لسان ؼٌر المتثم  ،ولد ال ٌسهل الامهة الهدلٌل علهى أنهه مهن أي نهوا.
علههى الفمٌههه أن ٌتثم ه ههً مواضههع دعههوى االنصههراؾ ،وهههو ٌ تههاج لههى اوق عههال
وسههلٌمة مسههتمٌمة .وللمهها تخلههو آٌههة كرٌمههة أو ههدٌ شههرٌؾ ههً مسههألة مهٌههة عههن
انصههرا ا تههدعى .وهنهها تظهههر لٌمههة التضههلع ماللؽههة و مهههها وآدامههها .وهههو مهها ٌكثههر
االمتبلء مهه ولهه االثهر الكمٌهر هً اسهتنماط اال كهام مهن ادلتهها .أال تهرى أن المسهح هً
ا ٌتٌن ٌنصرؾ لى المسح مالٌد ،وكون هاا االنصراؾ مستندا لى اللفهظ ال شهن ٌهه،
وٌنصههرؾ أٌضهها لههى المسههح مخصههو مههاطن الٌههد .ولكههن لههد ٌشههن ههً كههون هههاا
االنصراؾ مستندا لى اللفظ ،انه ؼٌر معٌهد أنهه ناشهم مهن تعهارؾ المسهح ممهاطن الٌهد
لسهولته ،والنه ممتضى طمع االنسان ً مس ه ،ولٌس له عبللة ماللفظ .ولاا أن جملهة
مههن الفمهههاء أ تههوا مجههواز المسههح مظهههر الٌههد عنههد تعههار المسههح مماطنههها تمسههكا مههاطبلق
ا ٌة ،وال معنى للتمسن ماالطبلق لو كان للفظ ظهور هً الممٌهد .وأمها عهدم تجهوٌزهم
للمسههح مظههاهر الٌههد عنههد االختٌههار لعلههه لبل تٌههاط ،ا ان المسههح مالمههاطن هههو المههدر
صههول الشههن ههً كههون هههاا االنصههراؾ مههدوٌا ههبل ٌطمههأن كههل
المتههٌمن ،والمفههرو
االطم،نههان مالتمسههن مههاالطبلق عنههد االختٌههار ،وطرٌههك النجهها هههو اال تٌههاط مالمسههح
مالماطن ] .هل أن االنصراؾ مانع عن التمسن مهاإلطبلق كمها هً وجهود المهدر

المتٌمن ً ممام التخاط أو ال ؟
جـــــواب  :اهه المشهههور لههى كههون انصههراؾ الههاهن مههن اللفههظ لههى معه
مصادٌك معنال أو مع أصنا ه مانعا ً عن التمسن ماإلطبلق وان كان ممدما
ال كمهههة تامهههة .لكهههن ههههال الهههدعوى المشههههورٌة ؼٌهههر تامهههة ممهههول مطلهههك ألن
لبلنصراؾ مراته ك ثٌهر ومتفاوتهة ,منهها مها ٌوجه صهدق الهدعوى ,ومنهها ال
ٌوج صهدلها .لهاا هذن المصهنؾ ( )لهم ٌهرت كهون االنصهراؾ مانعها ً عهن
التمسن ماإلطبلق لهال النكتة ,ولد اكر منشاٌ،ن لمرات االنصراؾ
(المت ثأ األول) أن ٌكههون االنصهراؾ ناشهه،ا ً مهن نفههس اللفهظ ,كظهههور اللفهظ ههً
الممٌد لكثر االسهتعمال كانصهراؾ لفهظ (مها ٌبكهل ل مهه) لهى ؼٌهر اإلنسهان أو
انصراؾ لفظ (الماء) لى ماء الشر خاصهة .ههال المرتمهة مانعهة مهن التمسهن
ماإلطبلق لعدم انعماد ظهور ً اإلطبلق.

ٕٔٙ
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(المت ثثأ الث ث تً) أن ال ٌكههون االنصههراؾ ناشهه،ا ً مههن نفههس الفههظ مههل مههن أسههما
خارجٌههة ,هههاا ال ٌوجهه الظهههور وال التههٌمن مههل ٌكههون انصههرا ا ً امتههداٌ،ا ً لههاا
ٌصطلح علٌه مهـ(االنصراؾ المهدوي) كانصهراؾ لفهظ (المهاء) لهى مهاء الفهرا
عنهد سهكنة ههال المنطمهة ,ههال المرتمهة ؼٌهر مانعهة مهن التمسهن مهاإلطبلق لعههدم
انعماد الظهور ً اإلطبلق .و اا ما أردنها أن نطمهك ههال الفكهر علهى مها ٌمكهن
استفادت ه من أ كام شرعٌة ,ذن األدلة ال تخلو ألفاظهها عهن انصهرا ا مها ههو
الضهههامط الموضهههوعً لمعر هههة أي المهههرتمتٌن لبلنصهههراؾ عهههن األخهههرى لكهههً
ٌتمسن ماإلطبلق أو ال ٌتمسن ؟ لاا التخل من هال العوٌصة نرجهع لهى ا هد
طرٌمٌن
ٔ -االستزاد من العلوم األدمٌة والتضلع مفمهها لكً ٌرتمً الهاوق لهى مصهاؾ
اإلستمامة ً ستظهار المعانً من ألفاظها و هم مرادا الشارا األلدس.
ٕ -اللجوء لى طرٌك اال تٌـاط ,ذنه ما النجا وال ا،ط المانع عن الولوا ً
الشمها  ,ذن من أراد أن ٌجعل له سدا ً منٌعا ً لٌ تط مدٌنه.

الماألة الا داة :الـمقل والـمقٌد الـمتت يٌ
.92ســـــؤال :ن معنهههى التنههها ً والتكههاا مهههٌن المطلهههك والممٌههد ههههو عهههدم
االجتمههاا ههً التكلٌههؾ نتٌجههة التكههاا ههً الظهههور ,لههال [ المسههألة السادسههة -
المطلك والممٌد المتنا ٌان معنى التنا ً مٌن المطلك والممٌد أن التكلٌؾ هً المطلهك ال
ٌجتمع والتكلٌؾ ً الممٌد مع ر ال ا ظة على ظهورهمها معها ،أي انهمها ٌتكاامهان
ً ظهورهما .مثل لول الطمٌ مثبل اشر لمنا ،ثم ٌمول اشر لمنها لهوا ،وظهاهر
الثانً تعٌٌن شر ال لو منه .وظهاهر االول جهواز شهر ؼٌهر ال لهو سه اطبللهه.
وانما ٌت مك التنا ً مٌن المطلك والممٌد اا كان التكلٌؾ ٌهمها وا هدا كالمثهال المتمهدم،
بل ٌتنا ٌان لو كان التكلٌهؾ هً أ هدهما معلمها علهى شهم و هً ا خهر معلمها علهى شهم
آخر ،كما اا لال الطمٌ ً المثال اا أكل اشر لمنها ،وعنهد االسهتٌماظ مهن النهوم
اشر لمنا لوا .وكالن ال ٌتنا ٌهان لهو كهان التكلٌهؾ هً المطلهك الزامٌها ،و هً الممٌهد
على ن و االست ما فهً المثهال لهو وجه اصهل شهر اللهمن ،انهه ال ٌنا ٌهه رج هان
ال لو منه ماعتمارل ا د ا راد الواج  .وكاا ال ٌتنا ٌان لهو ههم مهن التكلٌهؾ هً الممٌهد
انه تكلٌؾ ً وجود ثان ؼٌر المطلو من التكلٌؾ االول ،كمها اا ههم هً الممٌهد هً
المثال طل شر اللمن ال لو ثانٌا معد شر لمن ما .اا هم ما سمنال لن من معنهى
التنا ً ،نمول لو ورد ً لسهان الشهارا مطلهك وممٌهد متنا ٌهان سهواء تمهدم أو تهأخر،
وسواء كان مجم المتأخر معد ول العمل مالمتمدم أو لمله ،انه ال مد من الجمع مٌنهمها
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أمها مالتصهرؾ ههً ظههور المطلههك ٌ مهل علهى الممٌههد ،أو مالتصهرؾ ههً الممٌهد علههى
هنا ً انهه اي
وجه ال ٌنا ً االطبلقٌ ،ممى ظهور المطلك على اله .وٌنمؽً الم
التصههر ٌن أولههى ماالخهها ،نمههول هههاا ٌختلههؾ مههاختبلؾ الصههور ٌهمهها ،ههان المطلههك
والممٌد اما أن ٌكونها مختلفهٌن هً االثمها أو النفهً ،وامها ان ٌكونها متفمهٌن( .االول) -
ان ٌكونا مختلفٌن ،بل شن ٌن،ا ً مل المطلك على الممٌد ،الن الممٌد ٌكهون لرٌنهة
على المطلك ،ذاا لال اشر اللمن ،ثم لال ال تشر اللهمن ال هام  ،انهه ٌفههم منهه
ان المطلو هو شهر اللهمن ال لهو .وههاا ال ٌفهرق ٌهه مهٌن ان ٌكهون اطهبلق المطلهك
مدلٌا ،ن و لوله اعتك رلمة ،ومٌن ان ٌكون شمولٌا مثهل لولهه هً الؽهنم زكها  ،الممٌهد
مموله لٌس ً الؽهنم المعلو هة زكها ( .الثهانً)  -ان ٌكونها متفمهٌن ،ولهه ممامهان الممهام
االول ان ٌكههون االطههبلق مههدلٌا ،والممههام الثههانً أن ٌكههون شههمولٌا .ههان كههان االطههبلق
(مدلٌا) ان االمر ٌه ٌدور مٌن التصرؾ ً ظهاهر المطلهك م ملهه علهى الممٌهد ،ومهٌن
التصرؾ ً ظاهر الممٌهد ،والمعهروؾ ان التصهرؾ االول ههو االولهى ،النهه لهو كانها
مثمتههٌن مثههل لولههه اعتههك رلمههة مبمنههة ههان الممٌههد ظههاهر ههً أن االمههر ٌههه للوجههو
التعٌٌنً ،التصرؾ ٌه اما م مله على االست ما  ،اي ان االمر معتك الرلمهة المبمنهة
مخصوصههها ماعتمههار انههها أ ضههل اال ههراد ،أو م ملههه علههى الوجههو التخٌٌههري أي ان
االمر ٌعتك الرلمة المبمنة ماعتمار أنهها أ هد ا هراد الواجه  ،ال لخصوصهٌة ٌهها تهى
خصوصههٌة اال ضههلٌة .وهههاان التصههر ان وان كانهها ممكنههٌن ،لكههن ظهههور الممٌههد ههً
الوجو التعٌٌنً ممدم علهى ظههور المطلهك هً اطبللهه ،الن الممٌهد صهالح الن ٌكهون
لرٌنة للمطلك ،ولعل المتكلم اعتمد علٌه هً مٌهان مرامهه ،ولهو هً وله آخهر ال سهٌما
مههع ا تمههال ان المطلههك الههوارد كههان م فو هها ممرٌنههة متصههلة ؼامه عنههاٌ ،كههون الممٌههد
كاشفا عنها .وان كان االطبلق (شمولٌا) مثهل لولهه هً الؽهنم زكها  ،ولولهه هً الؽهنم
السا،مة زكا  ،بل تت مك المنا ا مٌنهما تهى ٌجه التصهرؾ هً ا هدهما الن وجهو
الزكهها ههً الؽههنم السهها،مة مممتضههى الجملههة الثانٌههة ال ٌنهها ً وجههو الزكهها ههً ؼٌههر
السهها،مة ،اال علههى المههول مداللههة التوصههٌؾ علههى المفهههوم ولههد عر ه أنههه ال مفهههوم
للوصؾ .وعلٌه بل منا ها

مورد الم

مهٌن الجملتهٌن لنر هع مهها عهن اطهبلق المطلهك.] .

مها ههو

ً الن ؟

جـــواب  :الم ور السادس المطلك والممٌد المتنا ٌان ٌ ,أن معنى التنا ً
والتكههاا مههٌن المطلههك والممٌههد هههو اإلخههتبلؾ م س ه ظهههور كههل مههن المطلههك
والممٌد مهع لطهع النظهر عهن التصهرؾ هً الظههور ,ألن مجهرد التصهرؾ ٌهه
ٌعنً اإللرار م صول التنا ً والتكاا  .كما أن هاا التنا ً منه ما ٌكون موردا ً
ومنه ما ٌكون خارجاً ,هنا نوعان من التنا ً
للم
(التثوع األول) مها كههان مهوردا ً للم ه  ,وصهورته أن ٌكههون ال كهم ههً كهل مههن
(اشر لمنهاً) ثهم
المطلك والممٌد وا داً ,كما لو ورد عن الطمٌ لوله للمرٌ

ٕٔ4
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لال له (اشر لمنا ً لواًُُ ) .هنا ال كم وا د وهو شهر اللهمن لكهن االخهتبلؾ
ً السم ذنه متعهدد ,وههاا النهوا ههو مهورد الم ه  .و ٌهه ن عبلجهه أمها أن
نتصرؾ ً المطلكٌ ,مال [ مل المطلك على الممٌد ] النتٌجة تكون (شر
اللههمن ال لههو) أو أن نتصههرؾ ههً الممٌههد مههأن ن ملههه علههى االسههت ما تكههون
النتٌجة (ٌجوز شر اللمن ال لو).
(التوع الث تً) ما كان خارجا ً عن مورد الم  ,وله صور ثبلثة
(األولى) أن ٌكون التكلٌهؾ هً المطلهك معلمها ً علهى شهًء مختلهؾ عمها ههو
( اا أكلهه
معلههك علٌههه الممٌههدً ,كمهها ورد عههن الطمٌهه أٌضهها لولههه للمههرٌ
ً
أشر لمناً) ثم لال له ( اا استٌمظ من النوم أشر لمنا ً لوا) ,هنها ال كهم
متعههدد وال تنهها ً مههٌن ال كمههٌن الختبل همهها ههً السههم  ,فههً األول السههم هههو
(األكل) و ً الثانً السم هو (االستٌماظ من النوم).
(الثانٌة) أن ٌكون التكلٌؾ ً المطلك لزامٌا ً وجومٌا ً و ً الممٌهد ترخٌصهٌا
است مامٌاً .كما لو لال اشر لمناً ,هبل منا ها هً شهر اللهمن ال لهو كونهه أ هد
مصادٌك اللمن.
(الثالثة) أن ٌكون التكلٌؾ هً الممٌهد تكلٌفها ً هً وجهود ثهانً ؼٌهر المطلهو
من التكلٌؾ األول .كما لو لال اشر لمنا ً لوا ً معد شر أي لمن.
وعودا ً لى النوا األول ذن المصنؾ ( ً )ممام ترجٌح أي العبلجٌن –
ظهههور المطلههك ,ظهههور الممٌههد ٌ -طههرح صههورا ً مختلفههة تههبثر علههى اختٌههار أي
العبلجههٌن ,والمهههم مههن هههال الصههور صههورتان راجعتههان لههى اخههتبلؾ أو اتفههاق
المطلك والممٌد ثماتا ونفٌاً ,هنا صورتان
(الصورة األولى) أن ٌكهون المطلهك والممٌهد مختلفهٌن هً النفهً واإلثمها  ,هنها
ال كههم مالتصههرؾ ههً ظهههور المطلههك م ملههه علههى الممٌههد سههواء أكههان اإلطههبلق
شههمولٌا ً أم مههدلٌا ,ومثههال المههدلً (اعتههك رلمههة) ذنههه ٌجه عتههك الرلمههة المبمنههة,
ومثال الشمولً [ ً الؽنـم السا،مة زكا ] أنه ٌج خراج الؽنم المعلو هة عهن
وجو الزكا .
(الصثثورة الث تٌثثة) أن ٌكههون المطلههك والممٌههد متفمههٌن ههً اإلثمهها والنفههً ,هنهها
ال كم ٌختلؾ ٌما لو كان اإلطبلق شمولٌا ً أو مدلٌاً ,أن كان مدلٌا ً ال كم ٌه هو
ترجٌح التصرؾ ً المطلك م مله علهى الممٌهد ,وان كهان التصهرؾ هً الممٌهد
ممكناً .وأمـا اا كان شمولٌا ً ال كم ٌه هو عدم صول التنا ً مٌنهمها ال علهى
المول ممفهوم الوصؾ ولد عر نا عدم داللته على المفهوم.
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الب ب الا بي
الم مل والمبٌ
ٔ -معتى الـم مل والـمبٌ
.93ســـــؤال :لههال [ المهها السههامع المجمههل والممههٌن و ٌههه مسهها،ل ٔ  -معنههى
المجمل والممٌن عر وا المجمل اصطبل ا (مانه ما لم تتضهح داللتهه) ،وٌماملهه الممهٌن.
ولد نالشوا هاا التعرٌؾ موجودل ال طا،ل ً اكرها والممصود من المجمل  -على كل
ال  -ما جهل ٌهه مهراد المهتكلم وممصهودل اا كهان لفظها ومها جههل ٌهه مهراد الفاعهل
وممصودل اا كان عبل ومرجع الن لى ان المجمل هو اللفظ أو الفعهل الهاي ال ظهاهر
له .وعلٌ ه ٌكون الممٌن ما كان لهه ظهاهر ٌهدل علهى ممصهود لا،لهه أو اعلهه علهى وجهه
الظن أو الٌمٌن ،الممٌن ٌشمل الظاهر والن معا .ومن هاا المٌان نعهرؾ ان المجمهل
ٌشههمل اللفههظ والفعههل اصههطبل ا ،وان لٌههل ان المجمههل مخههت مااللفههاظ ،ومههن مهها
التسامح ٌطلك على الفعل .ومعنى كون الفعهل مجمهبل ان ٌجههل وجهه ولوعهه ،كمها لهو
توضأ االمام علٌه السبلم  -مثبل  -م ضور وا د منهه أو ٌ تمهل انهه ٌتمٌهه ٌ ،تمهل ان
وضوءل ولع على وجه التمٌة ،بل ٌستكشؾ مشروعٌة الوضوء على الكٌفٌة التهً ولهع
علٌها ،وٌ تمل انه ولع على وجه االمتثال لبلمر الهوالعً ٌستكشهؾ منهه مشهروعٌته.
ومثل ما اا عل االمام شٌ،ا ً الصبل كجلسة االسترا ة  -مثبل  -بل ٌهدري ان علهه
كان على وجه الوجو أو االست ما  ،مهن ههال النا ٌهة ٌكهون مجمهبل ،وان كهان مهن
نا ٌة داللته على جواز الفعل ً ممامل ال رمة ٌكون ممٌنا .واما اللفهظ اجمالهه ٌكهون
السما كثٌر لد ٌتعار ا صابها ذاا كان مفردا مد ٌكون اجماله لكونه لفظا مشهتركا
وال لرٌنة علهى أ هد معانٌهه كلفهظ (عهٌن) ،وكلمهة (تضهر ) المشهتركة مهٌن المخاطه
والؽا،مة و (المختار) المشترن مٌن اسم الفاعل واسم المفعول .ولد ٌكون اجمالهه لكونهه
مجازا ،أو لعدم معر ة عود الضمٌر ٌهه الهاي ههو مهن نهوا (مؽالطهة الممهارا ) ،مثهل
لول الما،ل لما س،ل عن ضل اص ا النمً صلى هللا علٌه وآله ،مهال (مهن منتهه هً
مٌته) وكمول عمٌل (أمرنً معاوٌة أن أس علٌا .أال هالعنول ) .ولهد ٌكهون االجمهال
الختبلل التركٌ كموله وما مثله ً الناس اال مملكا * أمهو أمهه هً امهول ٌمارمهه ولهد
ٌكون االجمهال لوجهود مها ٌصهلح للمرٌنهة ،كمولهه تعهالى (د رسهول هللا والهاٌن معهه
اشداء على الكفار )..ا ٌة ،ان هاا الوصؾ ً ا ٌة ٌدل علهى عدالهة جمٌهع مهن كهان
مع النمً من اص امه ،اال أن اٌل ا ٌة (وعد هللا الاٌن آمنوا وعملهوا الصهال ا مهنهم
مؽفههر واجههرا عظٌمهها) صههالح الن ٌكههون لرٌنههة علههى أن المههراد مجملههة (والههاٌن معههه)
معضهههم ال جمههٌعهم تصههمح ا ٌههة مجملههة مههن هههال الجهههة .ولههد ٌكههون االجمههال لكههون
المهتكلم ههً ممههام االهمههال واالجمههال .لههى ؼٌههر الههن مههن مههوارد االجمههال ممهها ال ا،ههد
كمٌههر ههً ا صهها،ه وتعههدادل هنهها .ثههم اللفههظ لههد ٌكههون مجمههبل عنههد شههخ  ،ممٌنهها عنههد
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ٕٕٓ

شخ آخر .ثم (الممٌن) لد ٌكون ً نفسه ممٌنا ،ولهد ٌكهون ممٌنها مكهبلم آخهر ٌوضهح
الممصود منه ] .ما المراد مالمجمل والممٌن ,مع مٌان موارد جمال اللفظ والفعل

التً تعر

المصنؾ ( )لمٌانها ؟

جـــواب  :ههاا شهروا مهن المهاتن ( )هً المها السهامع المجمهل والممهٌن,
وٌمع الكبلم ٌه ً ضمن م ورٌن
المحثثثور األول :معنهههـى المجمهههل والممهههٌن و ٌهههه مٌهههان الممصهههود مهههن المجمهههل
والممٌن ,وأسما جمال الفعل واللفظ.
المحور الث تً :المواضـع التً ولع الشن ً جمالها و ٌهه اسهتعرا معه
األمثلهة المرآنٌهة والرواٌ،هة التهً ولهع الشهن هً كونهها مجملهة أو ممٌنهة وت مٌههك
الكبلم ٌها.
وتفصٌل الكبلم ً هاٌن الم ورٌن ٌأتً تماعا ً
المحور األول :معنـى المجمل والممٌن
ن مدلول الدلٌل الشرعً ٌنمسم ماعتمار وضوح داللته وعهدم الوضهوح لهى
لسمٌن
القام األول :م ر واضح الداللة وهو الممهٌن ,لكهن داللتهه أمها أن تكهون
نصا ً ً المطلو هو اللفظ الن  ,و جٌته مستفاد من المطع ,وأمها أن تكهون
داللته ظاهر ً تهرجٌح أ هد المعهانً علهى األخهرى ,هاللفظ الظهاهر ,و جٌتهه
مستفاد من أصالة الظهور.
القام الث تً :م ر غٌر واضح الداللة وهو المجمل ,ا عرؾ المشههور
دال لتهه " وٌماملهه مأنهه " مها لهم تتضهح داللتهه " .ولهد
الممٌن مأنه " ما اتضه
عرؾ االخوند ( )الممٌن مأنه " الكبلم الاي لهه ظهاهر وٌكهون م سه متفهاهم
العرؾ لالما ً لخصو معنهى ,والمجمهل مخبل هه ,)ٕٔ٘( "..المصهنؾ ( )عمهم
مههن معنههى الممههٌن والمجمههل لٌشههمل األلفههاظ واأل عههال( ,)ٕٔٙولههد اكههر مههواردا ً
إلجمال كلٌهما ,هنا ن وان
(ٕ٘ٔ) الكفاٌة ٕ ٕٕ٘.
( )ٕٔٙال خبلؾ ً عرو اإلجمال على األلفاظ ,ألن مهبلن اإلجمهال والمٌهان هرا ظههور الكهبلم
ٌرجههع ٌهمهها لههى الوجههدان والههاوق لٌتعههٌن جمههال اللفههظ أو مٌانههه .لكههن اكههر مع ه مههن األصههولٌٌن
كصا مً المعالم والموانٌن (لدس سرهما) أن اإلجمال كما ٌعهر علهى األلفهاظ ٌعهر كهالن علهى
األ عال – .الكفاٌة ٕ  ٕٕٙالمعالم ٕ٘ٔ الموانٌن ٕٖٖ .-

ٕٕٔ
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الن و األول مـوارد جمال األ عهـال ههً مها جههل ٌهه مهراد الفاعهل ,كمها
ً
ٔ -وضوء اإلمام ( )على ؼٌر وضوء الكٌفٌة الشرعٌة التً لهام الهدلٌل علٌهها
كمها لهو ؼسهل الههرأس والمهدمٌن ,أنهه ال ٌستكشهؾ مشههروعٌة ههاا الوضهوء مههن
جهة ا تمال وجود شخ ٌتمً منه ,مل تى ً أمر اإلمام لشخ أن ٌتوضأ
على ؼٌر الكٌفٌة الشرعٌة ,كما ً رواٌة اإلمام الكاظم ( )عندما أمر علً من
ٌمطٌن أن ٌتوضأ وضوء العامة.
ٕ -جلسة االسترا ة الثانٌة ٌما لو علهها اإلمهام هبل ٌعلهم وجومهها أو اسهت مامها
ضههمن هههال النا ٌههة ٌكههون الفعههل مجمهبلً وان كههان مههن نا ٌههة داللههة الفعههل علههى
الجواز ٌكون ممٌناً ,وهاا معنى التضاٌؾ مٌن المجمهل والممهٌن أي ٌكهون الفعهل
أو اللفظ مجمبلً عند شخ ممٌنا ً عند آخر هما وصفان ضا ٌان نسمٌان.
الن و الثانً مـوارد جمال األلفـاظ هً ما جهل ٌه مراد المتكلم ,كما ً
ٔ -اإلجمههال الناشههم مسههم ا الشههتران اللفظههً ككلمههة (عههٌن) مههد لٌههل مههأن لههها
سمعٌن معنى.
ٕ -اإلجمال الناشم مسم عدم معر ة مرجع الضمٌر كما هً لهول ا هدهم هً
تعٌٌن أمٌر المبمنٌن ( )كونهه أ ضهل األصه ا عنهدما سه،ل مهن أ ضهلهم
أجا [ من منتـه ً مٌتـه ].
ٖ -اإلجمال الناشًء مسم المجازٌة كمول النمً ( ً )والٌة أمٌر المبمنٌن
[ خـاصؾ النعـل ].
ٗ -اإلجمال الناشًء مسم ختبلل التركٌ كمول الفرزدق ماد ا ً ٌهه مهراهٌم
()ٕٔ:
من هشام خال هشام من عمد الملن
وما مثله ً الناس ال ُمملكا ً
أمو أمه ً أمول ٌمارمه
ذن التمدٌر ً عجز المٌ وما مثل مراهٌم من هشام ً ٌمارمه ال أمهو أم
مهراهٌم مهن هشهام وهههو هشهام مهن عمهد الملههن .أي ال ٌماثهل مهراهٌم ال امههن
اخته وهو هشام من عمد الملن.

( )ٕٔ:الملٌػ ً المعانً والمٌان

ٕ٘.
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٘ -اإلجمال الناشًء مسهم مها ٌصهلح للمرٌنٌهة ,كمولهه تعهالى [ د رسهول هللا
والاٌن معه ...وعد هللا الاٌن آمنهوا وعملهوا الصهال ا مهنهم ] ..هذن عجهز
ا ٌة صالح ل،ن ٌكون لٌدا ً إلطبلق الاٌن معه.
 -ٙاإلجمال الناشًء مسم ممام اإلهمال واإلجمال – كما تمدم .-

ٕ -الـمواضي التً وقـي ال ـك يً إ مـ ل
.94ســـؤال :استشهد المصنؾ ( )مجملة من الشهواهد التهً ولعه مهوردا ً
للشن ً جمالها ,لال [ ٕ  -المواضع التً ولع الشن ً اجمالها لكل مهن المجمهل
والممههٌن امثلههه مههن ا ٌهها والرواٌهها والكههبلم العرمههً ال صههر لههها ،وال تخفههى علههى
العههارؾ مههالكبلم .اال ان مع ه المواضههع لههد ولههع الشههن ههً كونههها مجملههة أو ممٌنههة،
والمتعارؾ عند االصولٌٌن أن ٌاكروا مع االمثلة مهن الهن لشه ا الهاهن والتمهرٌن،
ون ههن نههاكر معضههها اتماعهها لهههم وال تخلههو مههن ا،ههد للطههبل الممتههدٌ،ن ( .منههها) لولههه
تعالى (والسارق والسارلة الطعوا أٌدٌهما) .مد اهه جماعهة لهى ان ههال ا ٌهة مهن
المجمل المتشامه ،اما من جهه لفظ (المطع) ماعتمار انه ٌطلك على االمانة وٌطلك علهى
الجرح كما ٌمال لمن ج رح ٌدل مالسهكٌن لطعهها ،كمها ٌمهال لمهن أمانهها كهالن .وامها مهن
جهة لفظ (الٌهد) ماعتمهار ان (الٌهد) تطلهك علهى العضهو المعهروؾ كلهه ،وعلهى المكلهؾ
لههى أصههول االصههامع ،وعلههى العضههو لههى الزنههد ،والههى المر ههكٌ ،مههال مههثبل تناول ه
مٌدي ،وانما تناول مالكؾ مل ماالنامل مط .وال ك انهها مهن نا ٌهة لفهظ (المطهع) لٌسه
مجملههة ،الن المتمههادر مههن لفههظ المطههع هههو االمانههة والفصههل ،و اا اطلههك علههى الجههرح
ماعتمار أنه امان لسما من الٌد ،تكهون المسهام ة هً لفهظ الٌهد عنهد وجهود المرٌنهة ،ال
أن المطع استعمل هً مفههوم الجهرحٌ .كهون المهراد هً المثهال مهن الٌهد معضهها ،كمها
تمههول تناول ه مٌههدي و ههً ال مٌمههة انمهها تناول ه ممعضههها .وامهها مههن نا ٌههة (الٌههد) ،ههان
الظههاهر أن اللفههظ لههو خلههً ونفسههه ٌسههتفاد منههه اراد تمههام العضههو المخصههو  ،ولكنههه
ؼٌر مراد ٌمٌنا ً ا ٌةٌ ،تردد مٌن المراته العدٌهد مهن االصهامع لهى المر هك ،النهه
معد ر عدم اراد تمام العضو لم تكن ظاهر هً وا هد مهن ههال المراته  .تكهون
ا ٌههة مجملههة ههً نفسههها مههن هههال النا ٌههة ،وان كان ه ممٌنههة ماال ادٌ ه عههن آل المٌ ه
علٌهم السبلم الكاشفة عن اراد المطع من أصول االصامع .ومنها لوله صهلى هللا علٌهه
وآله (ال صبل اال مفات ة الكتا ) وأمثاله مهن المركمها التهً تشهتمل علهى كلمهة (ال)
التً لنفً الجنس ن و (ال صبل اال مطهور) و (ال مٌع اال هً ملهن) و (ال صهبل لمهن
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جارل المسجد اال ً المسجد) و (ال ؼٌمة لفاسك) و (ال جماعة هً نا لهة) ون هو الهن.
ان النفً ً مثل هال المركما موجه ظاهرا لنفس الماهٌة وال مٌمة ولهالوا ان اراد
نفً الماهٌة متعار ٌها ،بل مد أن ٌمدر  -مطرٌك المجاز  -وصؾ للماهٌهة ههو المنفهً
مٌمههة ،ن ههو الص ه ة ،والكمههال ،والفضههٌلة ،والفا،ههد  ،ون ههو الههن .ولمهها كههان المجههاز
مرددا مٌن عد معان كان الكبلم مجمهبل ،وال لرٌنهة هً نفهس اللفهظ تعهٌن وا هدا منهها،
ان نفً الص ة لٌس مهأولى مهن نفهً الكمهال أو الفضهٌلة ،وال نفهً الكمهال مهأولى نفهً
الفا،د  ..وهكاا .وأجا معضهم مان هاا انما ٌتم اا كان ألفاظ العمهادا والمعهامبل
موضوعة لبلعم بل ٌمكن ٌها نفً ال مٌمة .وأما اا للنها مالوضهع للصه ٌح هبل ٌتعهار
نفً ال مٌمة ،مل هو المتعٌن على االكثر ،هبل اجمهال .وأمها هً ؼٌهر االلفهاظ الشهرعٌة
مثههل لههولهم (ال علههم اال معمههل) مههع عههدم المرٌنههة ٌكههون اللفههظ مجمههبل ا ٌتعههار نفههً
ان ٌمهال ان (ال) هً ههال المركمها لنفهً
ال مٌمة .ألوال والص ٌح ً توجٌه الم
الجههنس ،هههً ت تههاج لههى اسههم وخمههر علههى سه مهها تمتضههٌه المواعههد الن وٌههة .ولكههن
الخمههر م ههاوؾ تههى ههً مثههل (ال ؼٌمههة لفاسههك) ههان (لفاسههك) ظههرؾ مسههتمر متعلههك
مالخمر الم اوؾ .وهاا الخمر الم اوؾ ال مد لهه مهن لرٌنهة ،سهواء كهان كلمهة موجهود
أو صه ٌح أو مفٌههد أو كامههل أو نهها ع أو ن وههها .ولههٌس هههو مجههازا ههً وا ههد مههن هههال
االمور التً ٌصح تمدٌرها .والمصد أنه سواء كان المهراد نفهً ال مٌمهة أو نفهً الصه ة
ون وها انه ال مد من تمهدٌر خمهر م هاوؾ ممرٌنهة .وانمها ٌكهون مجمهبل اا تجهرد عهن
المرٌنة .ولكن الظاهر أن المرٌنهة اصهلة علهى االكثهر وههً المرٌنهة العامهة هً مثلهه،
ان الظاهر من نفً الجنس ان الم اوؾ ٌه هو لفظ موجود وما ممعنال مهن ن هو لفهظ
ثام ه ومت مههك .ههذاا تعههار تمههدٌر هههاا اللفههظ العههام الي سههم كههان ،ههان هنههان لرٌنههة
موجود ؼالما وهً مناسمة ال كم والموضوا ،ذنها تمتضً ؼالمها لفهظ خها مناسه
مثل (ال علم اال معمل) ان المفهوم منهه انهه ال علهم نها ع .والمفههوم مهن ن هو (ال ؼٌمهة
لفاسههك) الؼٌمههة م رمههة .والمفهههوم مههن ن ههو (ال رضههاا معههد طههام) ال رضههاا سهها،ػ.
ومن ن و (ال جماعة ً نا لة) ال جماعة مشروعة ومن ن و (ال الرار لمن الر على
نفسههه مالزنهها)) ال الههرار نا هها أو معتمههر .ومههن ن ههو (ال صههبل اال مطهههور) منههاء علههى
الوضع لبلعم الصبل ص ٌ ة .ومن ن و (ال صبل ل الن) ال صبل كاملهة منهاء علهى
لٌام الدلٌل أن ال الن ال تفسد صبلته ..وهكاا .وهال المرٌنة وهً لرٌنهة مناسهمة ال كهم
ضامطة معٌنة ،ولكنهها موجهود علهى االكثهر ،وٌ تهاج ادراكهها
للموضوا ال تمع ت
لى اوق سلٌم( .تنمٌه وت مٌك) لٌس من المعٌد ان ٌمهال ان الم هاوؾ هً جمٌهع موالهع
(ال) التً ههً لنفهً الجهنس ههو كلمهة موجهود أو مها ههو ممعناهها ،ؼاٌهة االمهر أنهه هً
مع الموارد تموم المرٌنة على عدم اراد نفً الوجهود والت مهك مٌمهة ،هبل مهد ٌن،ها
من ملها على نفً الت مك ادعاء وتنزٌبل مهأن ننهزل الموجهود منزلهة المعهدوم ماعتمهار
عدم صول االثر المرؼو ٌهه أو المتولهع منههٌ .عنهً ٌهدعً ان الموجهود الخهارجً
لٌس من أ راد الجنس الاي تعلك مه النفً تنزٌبل ،والهن لعهدم صهول االثهر المطلهو
منهه ،مثههل (ال علههم اال معمههل) معنههال أن العلههم مههبل عمههل كههبل علههم ا لههم ت صههل الفا،ههد
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المترلمة منه ،ومثل (ال الرار لمن ألهر منفسهه علهى الزنها) معنهال أن الهرارل كهبل الهرار
ماعتمار عدم نفهوال علٌهه ،ومثهل (ال سههو لمهن كثهر علٌهه السههو) معنهال أن سههول كهبل
سهو ماعتمار عدم ترت آثار السهو علٌه من سهجود أو صهبل أو مطهبلن الصهبل  .ههاا
اا كان النفً من جهة تكوٌن الشم ،وأما اا كان النفً راجعا لى عهالم التشهرٌع ،هان
كمه هً الشهرٌعة ،مثهل (ال رهمانٌهة
كان النفً متعلما مالفعل دل نفٌه على عدم ثمو
ً االسبلم) ان معنى عدم ثموتها عدم تشرٌع الرهمانٌة وأنه ؼٌر مرخ مها ،ومثهل
(ال ؼٌمة لفاسك) ذن معنى عدم ثموتها عدم رمة ؼٌمة الفاسهك وكهالن ن هو والؼهش
ههً االسههبلم وال عمههل ههً الصههبل  ،وال ر ه وال سههوق ،وال جههدال ههً ال ههب ،وال
جماعة ً نا لة ،ان كل الن معنال عدم مشروعٌة هال اال عال .وان كان النفً متعلمها
معنوان ٌصح انطماله على ال كمٌ ،دل النفً علهى عهدم تشهرٌع كهم ٌنطمهك علٌهه ههاا
العنههوان ،كمهها ههً لولههه (ال ههرج ههً الههدٌن) و (ال ضههرر وال ضههرار ههً االسههبلم).
وعلى كل ال ان مثل هال الجمل والمركما لٌس مجملة ً د أنفسهها ،ولهد ٌتفهك
لها أن تكون مجملة اا تجرد عن المرٌنة التهى تعهٌن انهها لنفهً ت مهك الماهٌهة مٌمهة
أو لنفٌههها ادعههاء وتنههزٌبل .و(منههها) مثههل لولههه تعههالى ( رم ه علههٌكم أمهههاتكم) ولولههه
تعالى (أ ل لكم مهٌمة االنعام) مما أسند ال كم ٌه كالت رٌم والت لٌل لى العٌن .مهد
لال معضهم ماجمالهها ،نظهرا لهى أن اسهناد الت هرٌم والت لٌهل ال ٌصهح اال لهى اال عهال
االختٌارٌة ،أما االعٌان بل معنى لتعلهك ال كهم مهها ،مهل ٌسهت ٌل .ولهاا تسهمى االعٌهان
موضوعا لبل كام كما أن اال عهال تسهمى متعلمها  .وعلٌهه هبل مهد أن ٌمهدر هً مثهل
هال المركمها عهل تصهح اضها ته لهى العهٌن المهاكور هً الجملهة ،وٌصهح ان ٌكهون
متعلما لل كم فً مثل ا ٌة االولى ٌمدر كلمة (نكاح) مهثبل ،و هً الثانٌهة (أكهل) ،و هً
مثل (واالنعام رم ظهورها) ٌمدر ركومها ،و هً مثهل (الهنفس التهً هرم هللا) ٌمهدر
لتلها ..وهكهاا .ولكهن التركٌه هً نفسهه لهٌس ٌهه لرٌنهة علهى تعٌهٌن نهوا الم هاوؾ،
ٌكون ً د نفسه مجمبل ،بل ٌدري ٌهه ههل ان الممهدر كهل عهل تصهح اضها ته لهى
العٌن الماكور ً الجملهة وٌصهح تعلهك ال كهم مهه أو ان الممهدر عهل مخصهو كمها
لدرنال ً االمثلة المتمدمة ؟ والصه ٌح هً ههاا المها ان ٌمهال ان نفهس التركٌه مهع
لطع النظر عن مبل ظة الموضهوا وال كهم ،وعهن أٌهة لرٌنهة خارجٌهة ،ههو هً نفسهه
ٌمتضً االجمال لوال أن االطبلق ٌمتضً تمهدٌر كهل عهل صهالح للتمهدٌر ،اال اا لامه
لرٌنههة خاصههة علههى تعٌههٌن نههوا الفعههل الممههدر .وؼالمهها ال ٌخلههو مثههل هههاا التركٌه مههن
وجود المرٌنة الخاصة ،ولو لرٌنة مناسمة ال كم والموضوا .وٌشهد لالن انها ال نتهردد
ومثٌبلتها ،وما الن
ً االمثلة الماكور ً صدر الم
ً تمدٌر الفعل المخصو
اال لما للنال من وجود المرٌنة الخاصة ولو مناسمة ال كم والموضوا .وٌشهمه أن ٌكهون
هههاا المهها نظٌههر مهها (ال) الم ههاوؾ خمرههها .الهمنهها هللا تع هالى الصههوا  ،ود ههع عنهها
الشمها  ،وهدانا الصراط المستمٌم ] .اشرح هال الشواهد ماختصار ؟
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جـــواب  :الم ور الثانً المواضع التً ولع الشن ً جمالههاٌ ,ه اعتهاد
األصولٌون على اكر مع األمثلة المرآنٌة والرواٌ،ة التً ولعه م هل الم ه
والكههبلم لؤلعههبلم مههن ٌ ه أنههها ممٌنههة أو مجملههة ,والمصههنؾ ( )اكههر ثبلثههة
شواهد
ال هد األول :آٌة لطع ٌد السارق والسارلة ,لوله تعالى [ والسارق والهـسارلة
ألطعـوا اٌدٌهمـا ] (ٌ ,)ٕٔ4مال ً موردها أن ا ٌة  -ضبلً عن سا،ر الشواهد
 لها جنمتانالجنمة المجملـة وهً التً مرجعها اإلجمال اللفظً ,فٌه لفظان مجمبلن
ٔ -لفظ (المطع) ٌ ٌطلك على اإلمانة ,والجرح.
ٕ -لفظ (الٌد) ٌ ٌطلك على العضو المعروؾ كله ,وعلى الكهؾ لهى أصهول
األصامع ,وعلى العضو لى الزند ,وعلى العضو لهى المر هك ,ههال معهانً
خمسة جمٌعها م تملة.
الجنمة الممٌنة وهً التً مرجعها اإلجمال المعنوي ,ولد اختارل المصنؾ ()
من ٌ عبلج اإلجمال الناشم من ا ٌة مأ د ثبلثة أسالٌ
ٔ -لفظ (المطع) لٌس مجمبلً ,ألن التمهادر ال اصهل منهه هً راد اإلمانهة ٌكهون
دا عا ً لؤلجمالٌ ,كهون الجهرح ا هد مصهادٌك اإلمانهة .لهاا ٌكهون المهراد مهن
الٌد معضها ال كلها.
ٕ -لفظ (الٌد) لٌس مجمبلً ألن الظاهر منه راد مع الٌد المهردد مهٌن مراته
عدٌد  .نعـم اإلجمال ٌكون ً ظهور ا د هال المراته معٌنهها لكنهه مهد وا
ماألسلو الثال .
ٖ -الرجوا لى أ ادٌ أهل المٌ ( )التً تكفل ممٌان ما هو مشكل ومجمل
و ٌههه صههبلح األمههة ههً دنٌاههها وآخرتههها ,و ههً موردنهها مههد مٌنه األ ادٌه
والرواٌهها الصهه ٌ ة أن ممههدار المطههع هههو مههن أصههول األصههامع وتتههرن
الرا ة ,كما ً رواٌة اإلمام الكاظم (علٌه السبلم ) لال [ تمطـع ٌد السارق
وٌترن مهامه ورا ته ,وتمطـع رجله وٌترن عممه ٌمشً علٌها ] .
ال هد الث تً :لوله ( ً )موارد عدٌد  ,منها
( )ٕٔ4الما،د .ٖ4
( )ٕٔ1الوسا،ل ما ٔ دٌ .ٙ

()ٕٔ1

ٕٕٙ

ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ
ٌمال
والمٌان
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[ ال صبل ال مفات ة الكتا ].
[ ال صبل ال مطهور ].
[ ال مٌع ال ً ملن ].
[ال صبل لمن جارل المسجد ال ً المسجد].
[ ال ؼٌمة لفاسك ].
[ ال جماعة ً نا لة ].
ً هال المركما الوارد ٌها (ال) النا ٌة للجنس لمٌان مهورد اإلجمهال
ن هال الرواٌا لها جنمتان أٌضا ً

الجنمههة المجملههـة ال شههكال وال شههمهة أن النفههً موجههه هنهها م سه الظههاهر
لههنفس ال مٌمههةٌ ,كههون المههراد منههه نفههً الماهٌههة وال مٌمههة م سه مههوارد تعلمههها
مهـ(ال) ههاا النفهً ال مٌمهً معهار مأدلههة لطعٌهة ممدمهه علٌهه دله علهى صه ة
المنفً مـ(ال) النا ٌة للجنس .لاا عمدوا لى تمدٌر م اوؾ ٌكون خمرا ً لها ,لكنهم
اختلفههوا ههً تمههدٌر الخمههر هههل هههو (الصه ة ,الكمههال ,الفضههٌلة ,الفا،ههد ) ,ولههٌس
المههراد مههن الخمههر هههو كلمههة الصه ة أو كلمههة الكمال...مههل المههراد مهها ٌههدل علههى
ص ة المنفً أي ال صبل كاملة وهكاا ,ومعه ال مرجع لمعنهى معهٌن مهن ههال
ٌن،ه ٍا
المعانً علهى أن ٌكهون مهرادا ً دون ؼٌهرلٌ ,كهون الكهبلم مجمهبلً ت ممه
الجنمة االجمالٌة.
الجنمة الممٌنـة ن التمٌان ً مورد هال المركما ٌرجع لى ان تدعً على
وجود لرا،ن خاصة مكتنفة للكبلم هً التً تعٌن وت دد الم اوؾ من خمر (ال)
النا ٌة للجنس كأن ٌكون الؽال ٌها تمدٌر لفظ (موجود) كمولنا [ ال اله ال هللا
] ذن التمدٌر [ ال اله موجود ال هللا ] ,ذن تعار تمدٌر ألفاظ خاصة نلجهم لهى
تمدٌر ما ٌناس الممام م س مناسما ال كم والموضوا ,وهكاا تت مك الجنمهة
الممٌنة ,كما اختارها المصنؾ (.)
ال ث هد الث لث  :آٌهها سههناد الت ههرٌم والت لٌهل كمولههه تعههالى [ رمه علٌكههـم
أمهههاتكم ] (ٖٓٔ) ,ولولههه تعههالى [ أ لههـ لكههم مهٌمههـة األنعههـام](ٖٔٔ)ٌ .مههال ههً
موردها ن هال ا ٌا لها جنمتان أٌضا ً
الجنمههة المجملههة ن ال ههرام وال ههبلل ال ٌصههح نسههمته وتعلمههه ال ماأل عههال
االختٌارٌههة لئلنسههان ,ألن األ كههام نمهها ٌكههون متعلمههها هههو أ عههال المكلفههٌن ,أمهها
األعٌان الخارجٌة هً موضوا لؤل كام الشرعة ,بل معنى لتعلك ال كم مها.
(ٖٓٔ) النساء ٖٕ.
(ٖٔٔ) الما،د ٔ.
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أتضههح أن لؤل كههام الشههرعٌة متعلمهها وهههً األ عههال وموضههوعا وهههً
األعٌان ,هبل معنهى لتعلهك ا هدهما مؽٌهر مها تعلهك مهه ا خهر .كٌهؾ نسهم ههال
ا ٌا الت رٌم والت لٌل لى األعٌان (األمها ) و(مهٌمة اإلنعام) .لاا لجأوا لى
تمدٌر م اوؾ ٌعالب هال االست الة ,والممدر ٌج أن ٌكون عبلً تصح ضها ته
لى العٌن ,كما انه ٌكون متعلما لل كم ,ةٌة [ رم علهٌكم أمههاتكم ] ٌمهدر لهها
(نكاح) تكهون ا ٌهة [ هرم علهٌكم نكهاح أمههاتكم ] وهكهاا هً آٌهة [ أ له لكهم
مهٌمة اإلنعام ] ٌمدر لها (أكل) تكون ا ٌة [ أ ل لكم أكل مهٌمة اإلنعام ] ,لكهن
اإلجمال ٌنشأ من جههة التمهدٌر ههل الممهدر كهل عهل أو عهل مخصهو ؟ .هبل
ٌنٍ ،ا الجنمة المجملة.
ٌدري أٌهما ومعه ٌكون التركٌ مجمبلً ت مم
الجنمههة الممٌنههة نعههم التركٌ ه ههً نفههس ممتضههى لئلجمههال لكههن نههدعً نفههس مهها
ادعٌنهههال هههً (ال) النا ٌهههة للجهههنس – كمههها ههههو الصههه ٌح – وههههو وجهههود لهههرا،ن
ومناسما ال كم والموضهوا علهى صه ة تمهدٌر الفعهل الممهدر والمعهٌن م سه
سههٌالا الكههبلم و ههاد مماصههدل مههبل اجههة لههى ادعههاء اإلجمههال ,وهههال السههٌالا
الكبلمٌههة موجههود ههً أٌههدٌنا ,هبل ٌكههاد ٌخلههو سههٌاق كبلمههً مههن هههال المناسههما
الماعثة على التمدٌر الص ٌح لؤل عال وؼٌرها.
ال مد ع ر العالمٌن والصبل والسبلم على خٌر خلمه أجمعٌن
د وآله الطٌمٌن الطاهرٌن
انتهى
ٓٔ  /شهر رمضان ٖٔٗٓ /

شرح أصول الفمه

ٕٕ4

الف رات
معرية.
ممدمة  .......................................خقأ! اإل رة المر عٌة غٌر ّ
أصـول الفمـه ٕ ..................................... ................................
تعرٌؾ علم األصـول ٕ ......................... ................................
األمـر األول تعرٌؾ علم األصول ٖ ..........................................
ال كم والعً وظاهري .الدلٌل اجتهادي و ماهتً()ٙ ........................ .
موضـوا علم األصول : ........................ ................................
ــا،ـدتـه ٔٓ ...................................... ................................
تمسٌـم أمـ ـاثـه ٔٔ .............................. ................................
ٔـ ـمٌمة الوضـع ٖٔ ........................... ................................
ٕ -مـن الواضـع ٔٗ ............................ ................................
ٖ -الوضـع تعٌٌنـً وتعٌنـً ٔ٘ ................ ................................
ٗ -ألسـام الوضـع ٔٙ ........................... ................................
٘ -استــ الة المسـم الرامـع ٔ1 ................. ................................
 -ٙولـوا الوضع العام والموضوا له الخا وت ــمٌـــك المعنى ال ر ً
ٕٓ .............. ................................ ................................
 -:االستعمال مٌمـً ومجـازي ٕٗ ............................................
 -4الداللـة تامعـة لئلراد ٕٙ .................... ................................
 -1الوضع شخصـً ونوعـً ٕ1 ............... ................................
ٓٔ -وضـع المركمـا ٖٓ ...................... ................................
ٔٔ -عـبلما ال مٌمـة والمجـاز ٖٔ ............................................
ٖٔ -التـرادؾ واالشتـران ٗٓ .................. ................................
اسـتعمال اللفظ ً أكثر من معنى ٗٔ ..........................................
تنمٌـهـان ٗٗ ..................................... ................................
ٗٔ -ال مٌمـة الشـرعٌة ٗٙ ...................... ................................
الص ٌــح واألعــم ٗ4 .......................... ................................
وهــم ود ــع ٕ٘ ................................. ................................
ٔ -ال ٌجـري النزاا ً المعامـبل ممعنى المسممـا ٘ٗ ....................
ٕ -ال ثمـر للنزاا ً المعامـبل ال ً الجملة ٘ٙ ..........................
المـمصـد األول مما ــ األلـفـاظ ٘4 .............. ................................
تمــهٌـد ٘4 ....................................... ................................
المـا األول المشتــــــك ٙٓ ....................... ................................

شرح أصول الفمه

ٕٕ1

الم ـور األول ت رٌر م ل النزاا ٙٓ .......................................
ا -ما المراد من المشتـك المم ـو عنه ؟ ٙٔ ..................................
ٕ -جـرٌان النـزاا ً اسـم الزمـان ٙٗ ........................................
ٖ -اختـبلؾ المشتمـا من جهة الممادئ ٙ٘ ...................................
ٗ -استعمال المشتك مل اظ ال التلمس مٌمـة ٙ4 .............................
المختـار ٙ1 ...................................... ................................
الما الثانً األوامــر :ٔ .......................... ................................
األول ماد األمر :ٔ .................. ................................
المم
الثانً صٌؽة األمر :٘ ................. ................................
المم
ٔ -معنـى صٌؽة األمـر :٘ ..................... ................................
ٕ -ظهـور الصٌؽة ً الوجـو :: ...........................................
تنمٌهـان 4ٓ ...................................... ................................
األول ظهـور الجملة الخمرٌة الدالة على الطل ً الوجو 4ٓ ............
الثانً ظهـور األمر معد ال ظـر أو توهمـه 4ٕ ...............................
ٖ -التـعمـدي والتـوصـلـً 4ٖ ................... ................................
( ) م ل الخبلؾ من وجول لصد المرمة 4ٙ ..................................
ٗ -الواج العٌنـً و طـبلق الصٌؽـة -٘ .الواج التعٌٌنً و طبلق الصٌؽة.
 .ٙالواج النفسً و طبلق الصٌؽة 1ٖ ........................................
 -:الـفـور والتراخـً 1ٗ ....................... ................................
 -4الـمـر والتكـرار 1ٙ ........................ ................................
 -1هل ٌدل نسـخ الوجـو على الجواز ؟ 11 .................................
ٓٔ -األمـر مشـًء مـرتٌن ٔٓٓ ................ ................................
ٔٔ -داللة األمـر ماألمـر على الوجـو ٖٔٓ .................................
الخاتمة – تمسٌما الواج ٔٓ٘ .............. ................................
ٔ -المطلـك والمشـروط ٔٓ٘ ................... ................................
ٕ -المعلـك والمنجـز ٔٓٙ ...................... ................................
ٖ -األصلـً والتمعـً ٔٓ4 ..................... ................................
ٗ -التخٌـري والتعٌٌنـً ٔٓ1 ................... ................................
٘ -العٌنـً والكفا،ـً ٕٔٔ ...................... ................................
 -ٙالموسـع المضٌـك ٔٔ٘ ..................... ................................
هـل ٌتمـع المضـاء األداء ؟ ٔٔ: ................ ................................
المـا الثـال النـواهـً ٕٔٓ ...................... ................................
ٔ -مـاد النهـً ٕٔٓ ............................ ................................

ٖٕٓ

شرح أصول الفمه

ٕ -صٌؽـة النهـً ٕٔٔ .......................... ................................
ٖ -ظهور صٌؽة النهً ً الت رٌـم ٕٔٔ ......................................
ٗ -ما المطلو ً النهـً ؟ ٕٖٔ .............. ................................
٘ -داللـة النهـً على الـدوام والتكـرار ٕٔ٘ ..................................
المـا الرامـع المفـاهٌـم ٕٔٙ ...................... ................................
معنى كلمة المفهوم ٕٔٙ ........................ ................................
ٕ -النزاا ً جٌـة المفهـوم ٕٔ4 ............................................
ٖ -ألسـام المفهـوم ٖٔٓ ......................... ................................
األول– مفهـوم الشـرط ٖٔٔ .................... ................................
ت رٌر م ل النزاا ٖٔٔ ........................ ................................
المـناط ً مفهـوم الشـرط ٖٖٔ ................ ................................
اا تعـدد الشـرط وات ـد الجـزاء ٖٔٙ ..........................................
تنمٌهـان ٔٗٓ .................................... ................................
ٔ -تداخـل المسـمما ٔٗٓ ...................... ................................
األصـل العملً ً المسألتٌن ٕٔٗ .............................................
الثانً  -مفهـوم الوصـؾ ٕٔٗ .................. ................................
موضـوا المـ ٕٔٗ .......................... ................................
األلـوال ً المسـألة وال ـك ٌهـا ٔٗ٘ ........................................
الثال – مفهوم الؽاٌة ٔٗ: ..................... ................................
الرامع – مفهـوم ال صـر ٔ٘ٓ ................. ................................
معنى ال صـر ٔ٘ٓ ............................. ................................
الخامس – مفهوم الـعـدد ٕٔ٘ .................. ................................
السادس – مفهـوم اللمـ ٔ٘ٗ .................. ................................
خاتمـة ً داللة االلتضـاء والتنمٌـه واإلشـار ٔ٘٘ ..........................
الما الخامس العـام والخـا ٔٙٓ ............... ................................
الم ور األول تمهٌـد و ٌه أمران ٔٙٔ ......................................
ٔ -ألفـاظ العمـوم ٖٔٙ .......................... ................................
ٕ-الـمخص الـمتصل والـمنفصل ٔٙٙ ......................................
ٖ -هل استعمـال العـام ً الـمخص مـجاز ؟ ٔٙ4 .........................
ً المالـً ٔ:ٓ ..................................
ٗ -جٌـة العـام الـمخص
لى العـام ؟ ٔ:ٖ ..........................
٘ -هل ٌسـري جمـال الـمخص
عن الـمخص ٔ4ٓ ................
 -ٙال ٌجـوز العمل مالعـام لمل الـف
 -:تـعمٌ الـعـام مـضمٌر ٌرجـع لى مـع أ ـرادل ٔ4ٕ ....................

شرح أصول الفمه

ٖٕٔ

 -4تـعمٌ االستثنـاء لجمـل متعـدد ٔ4ٗ ......................................
 -1تـخصٌ الـعـام مالـمفهوم ٔ4ٙ ...........................................
ٓٔ -تـخصٌ الـكتا العزٌـز مخـمر الـوا ـد ٔ41 .........................
ٔٔ -الـدوران مٌن الـتخصٌ والـنسـخ ٔ1ٔ .................................
الما السادس المطلك والممٌد ٔ1٘ ................ ................................
المسألة األولى معنى المطلـك والممٌـد ٔ1٘ ...................................
المسألة الثانٌة اإلطـبلق والـتمٌٌد متبلزمـان ٔ1: .............................
المسألة الثالثة اإلطـبلق ً الجمـل ٔ14 ......................................
المسألة الرامعة هل اإلطـبلق مالوضـع ؟ ٕٓٓ ................................
المسألة الخامسة ممدمـا ال كمـة ٕٓ1 .......................................
تـنمٌهـان ٕٕٔ ................................... ................................
التنمٌه األول المـدر المتٌمـن ً مـمام الـتخاط ٕٕٔ .........................
التنمٌه الثانً االنصـراؾ ٕٔٗ ................. ................................
المسألة السادسة الـمطلك والـممٌد الـمتنا ٌان ٕٔٙ ............................
الما السامع المجمل والممٌن ٕٔ1 ................ ................................
ٔ -معنى الـمجمل والـممٌن ٕٔ1 ............... ................................
ٕ -الـمواضع التً ولـع الشـن ً جمـالها ٕٕٕ ..............................
الفهرس ٕٕ4 ...................................... ................................

