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حمورية )احلجة( وحماور الكتاب

)الحجة( هي )املستند( و)املرجع( األول واألخري، لكل العلوم واملعارف، 
وعلى )الحجة( ـ باملعنى األعم ـ قامت األديان السماوية، بل عليها يقوم عاملا 
الدنيا واآلخرة، إذ �إن هلل على الناس حجتني: حجة ظاهرة، وحجة باطنة، 
فأما الظاهرة فالرسل واألنبياء واألئمة، وأما الباطنة فالعقول�))( و�لوال احلجة))( 
لساخت األرض بأهلها�))( ولذلك كان من أهم أبواب كتبنا املعتربة ـ كالكايف 
: )كتاب احلجة( كما قال اإلمام الصادق عليه سالم اهلل: �احلجة قبل  الشريفـ 

اخللق ومع اخللق وبعد اخللق�))( كما إنه )باحلجة قامت السماوات(.

))( الكايف: ج)، كتاب العقل واجلهل، ح))، ص6)، يف حديث طويل عن هشام بن احلكم عن اإلمام 
الكاظم سالم اهلل عليه .

))( واملراد به ذات املعصوم صلوات اهلل عليه.
))( دالئل اإلمامة: ص6))، وعنه منتخب األنوار املضيئة: ص))).

))( الكايف: ج)، باب )أن احلجة ال تقوم هلل على خلقه إال بإمام(، ص77)، ح).



املقدمة

و)الحجة( هي )املوضوع لعلم املنطق( أو جزء موضوعه إىل جوار )املعرِّف(، 
على أنها املقصود األصلي من )املنطق(، وهي ـ مع قيد املشرتكة القريبة يف الفقه ـ 
)املوضوع لعلم األصول( كما استظهرناه، ال )األدلة األربعة بذواتها( كما ذهب 
إليه صاحب الفصول، وال هي حتى مع قيد )من حيث الدليلية(، كما ذهب 
بـ)الكلي  تعريفه  من  فائدة  واألكثر  األوضح  وهي   ،القوانني صاحب  إليه 

.املنطبق على موضوعات مسائله(، كما صار إليه اآلخوند اخلراساني
وما  وما هي حقيقتها،  واصطالحًا؟  لغة،  مفهومًا،  )الحجة(  تعين  فماذا 
هي أنواعها وأبرز آثارها؟ وماذا يعين )الدليل( و)الطريق( و)األمارة( يف لسان 

اآليات والروايات، ويف مصطلح األصوليني؟
ذلك هو )احملور( الذي تدور عليه )رحى( هذا الكتاب.

ومن الواضح أن البحث عن )الحجة( حبث واسع مرتامي األطراف، لرتابطه 
مع عدد من العلوم )كالكالم واملنطق واألصول(. بل لتدخله يف كافة العلوم، لكن 
قد اقتصرنا يف هذا املوجز على حبث خمتصر حول معاني )الحجة( لغة واصطالحًا، 
عادة، حسب  يطرح  مما مل  مصاديقها،  وبعض  أنواعها  لبعض  اإلشارة  وعلى 
االستقراء الناقص، أو طرح بشكل استطرادي أو مقتضب يف الكتب األصولية 
و)الضوابط())(  كـ)القطع())(،  مستقلة  كتبًا  مباحثه  لبعض  وأفردنا  املعهودة، 

و)املبادئ التصورية والتصديقية لعلمي الفقه واألصول(.))(
وتنقيب  حبث  إىل  حتتاج  واسعة،  رحبة  جماالت  هنالك  فإن  ذلك  ومع 
وحتقيق، ولعل اهلل تعاىل يوفقنا لذلك أو يقيض َمن يقوم به، كما قّيض من 
علماءنا األبرار يف علوم احلديث والكالم واألصول واملنطق وغريها، من أفاد 

))( خمطوط.

))( خمطوط.
))( حتت الطبع.
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وحماور الكتاب

الدارسني والباحثني واحملققني، وأغنى تلك احلقول املعرفية، سواء منهم 
من أّسس، أو من طوَّر وأكمل.

مصاديق  أهم  من  منتخبة  جمموعة  عن  موجزاً  حبثًا  الكتاب  تضمن  وقد 
)الحجة( ـ وهي اليت تكوِّن مسائله ـ وقد جرى انتخاب )املسائل( اليت مل تطرح 
اشتد  اليت  أو  وصفاتهم(،   bاملعصومني ذوات  )كحجية  نعلم  فيما  أصاًل 
اخلالف حول كونها حجة أو ال )كالقطع(، أو اليت استقر رأي املشهور على 

عدم كونها حجة وارتأينا أنها حجة )كالوهم يف اجلملة(، وذلك مثل:
هل )القطع( حجة؟ وهو حبث كالمي ـ أصولي.

هل )العلم احلضوري( حجة؟ وهو حبث فلسفي ـ كالمي.
هل )ذوات املعصومني األطهار وصفاتهم( عليهم صلوات اهلل وسالمه، 
حجة؟ إضافة إىل حجية قوهلم وفعلهم وتقريرهم، وهو حبث َعَقِديـ  أصولي.

هل )قواعد التجويد( حجة؟ وهو حبث أصولي ـ تفسريي.
هل )األصول العملية( حجة؟ وهو حبث أصولي.

هل يعقل جعل احلجية لـ)الوهم(؟ وهو حبث أصولي ـ فلسفي، وعلى 
أو  الشارع  اعتربها  قد  الوهم  من  أنواع  هناك  فهل  والصحة،  اإلمكان  فرض 
العقالء، حجة؟ ـ وهو حبث يرتبط بعلم األصول والفقه والقواعد الفقهية كما 

سيظهر من البحوث القادمة.
وأنه  األصول،  علم  يف  )الحجة(  مبحث  )موقع(  إىل  اإلشارة  متت  كما 
من املبادئ التصورية أو التصديقية هلذا العلم، أو من مسائله؛ إذ قد حررنا 
يعد  قد  ـ  هذا  مبحثنا  يف  الحجة  وهو  ـ  العلم  موضوع  مصاديق  البحث عن  أن 
من مسائل العلم؛ إما نظراً إلنكار ختصيص )املسألة( مبا كان البحث فيها عن 
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العوارض الذاتية ملوضوع العلم أو موضوع املسألة، وإما لدعوى أن )العوارض( 
تشمل العوارض التحليلية، وقد فصلنا ذلك يف )الرسالة(.))(

ولقد كان هذا الكتاب باألساس جزءاً من مباحث كتاب )املبادئ التصورية 
بالبحث،  إفراده  استقر على  الرأي  أن  إال  الفقه واألصول(  لعلمي  والتصديقية 
ألهميته، ولرتامي أطرافه، وهو ـ إىل ذلك ـ يصلح أن يعد اجلزء الثاني من ذلك 

الكتاب.
والجدير ذكره أن ما يعد مكماًل هلذا الكتاب هو كتابنا اآلخر )الضوابط 
املوازي  للعلم  يؤسس  الذي  وهو  العقلية(  األحكام  يف  اإلصابة  لضمان  الكلية 
العلة  من حيث  اإلصابة  ببيان ضمانات  ُيعنى  املنطق  علم  فإن  )املنطق(؛  لعلم 

الصورية، وعلم )الضوابط( يعنى بذكر ضوابطها من حيث العلة املادية.
واهلل املوفق وهو املستعان .

))( رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها ـ حتت الطبع.

مرتضى الشريازي
احلوزة العلمية الزينبية املقدسة

)))) للهجرة
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الباب الأول
)معاني الحجة وأنواعها(

املبحث الأول
موقع 
الحجة

(9

موقع )الحجة( في العلوم
العلم باللحاظ  بـ)الحجة(؛ سواء ما لوحظ منها يف  إن قوام العلوم كلها 
به على  باللحاظ اآللي، فإن )الحجة( هي ما يستدل  أم ما لوحظ  االستقاللي 
ثبوت حمموالت املسائل ملوضوعاتها، وما يستدل به، على وجود املوضوع، 
العلم،  الغاية من  املوضوع، وعلى وجود احملمول، وعلى  وعلى موضوعية 
وعلى املفاهيم والتعاريف، وغري ذلك مما يعد من املسائل، أو املبادئ التصورية 

والتصديقية للعلم، أو املقدمات، أو غريها.))(
والحاصل: أن )الحجة( أعم من ما يستدل به إلثبات مفاد كان الناقصة 
وهل املركبة، أو مفاد كان التامة وهل البسيطة، ومن مفاد )ما( الشارحة و)ما( 
احلقيقية، ومن مفاد )مِلَ( الثبوتية واإلثباتية؛ فإن أساس املطالب: مطلب )ما( 
بقسميه، ومطلب )هل( بقسميه أيضًا، ومطلب )مِلَ( بقسميه كذلك))(، وإليها 
يعود مطلب: )أّي( اجلوهرية والعرضية، ومطالب )أين(، )كيف(، )كم(، 
و)متى(، وكذا مطالب سائر املقوالت كـ)الفعل( و)الوضع(، وكلها: الطريق 

إليه )الحجة( باملعنى األعم من )املعرِّف(.

موقع الحجة في )المنطق( و)األصول(
علم  موضوع  هي  ـ  الفقه  يف  القريبة  املشرتكة  قيد  مع  ـ  )الحجة(  إن  ثم 
علم  بل  واحلجة())(  )املعرف  فإنه  املنطق؛  علم  موضوع  جزء  وهي  األصول 
املنطق قائم على احلجة، كما أن كل العلوم تقوم على )الحجة( وباحلجة، إال أن 

))( قد حررنا تفصيل ذلك يف )رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها(.
))( إذ: 

مطلب )ما( مطلب )هل( مطلب )مِلَ( ُأسُّ املطالب ثالثُة ُعِلم	
))( و)املعرف( هو املوصل للتصور، و)احلجة( هي املوصلة للتصديق.
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(0

املنطق )ما ينظر فيه( من جهة و)آلة( من جهة  الفرق أن )الحجة( يف علم 
ـ هي  ـ بقيودها  أخرى، وهي )جزء موضوعه(، وأما يف علم األصول فاحلجة 
لكن  مطلقًا،  ُأخذ  )املنطق(  احلجة يف علم  متعلَّق  أن  فارق  مع  له،  )املوضوع( 
متعلقه يف علم )األصول( خاص؛ فإن مطلق )الحجة( هو املبحوث عنه يف علم 

املنطق، أما األصول فإنه يبحث فيه عن )احلجة املشرتكة القريبة يف الفقه(.
والحاصل: إن احلجة يف العلمني هي )ما فيه ينظر( أواًل، و)ما به ينظر( 

ثانيًا بنحو الطولية، أما يف غريهما فـ)الحجة( مبدأ تصديقي أو دليل.

الحجية من )المبادئ( لعلم األصول
لعلم األصول، هو حتقيق معنى )الحجة(  التصورية(  )املبادئ  أهم  إن من 
القريبة  أنه )احلجة  فإنها موضوع علم األصول على ما حققناه من  وأخواتها؛ 
يف  )احلجة  أنه  من  الربوجردي  السيد  إليه  ذهب  ما  وعلى  الفقه())(  يف  املشرتكة 

الفقه(.
القول بأن موضوعه )األدلة األربعة بذواتها( أو )األدلة األربعة  بل على 
بوصف الدليلية( ـ على ما ذهب إىل كل منهما صاحبا الفصول والقوانني ـ فإن 
األمر كذلك، للمساواة، أو لكونها من مصاديقها))( أو لكون جهة )احلجية( هي 

املالحظة، وإن مل تؤخذ يف املوضوع.
نعم لعل ظاهر بعض األعالم))(، كون ذلك من )مقدمات الشروع(، وقد 
ناقشناه يف )املقدمة())( إضافة إىل احتمال إرادته: أن إثبات كون هذا موضوعًا 

))( سيأتي الحقًا بيان ذلك إن شاء اهلل تعاىل.
))( على القول بأن )احلجة( يف الفقه، هي أعم من األدلة األربعة، وسيأتي بإذن اهلل تعاىل.

))( وهو احملقق االصفهاني يف )حبوث يف األصول( ص0).
))( يف كتاب )رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها( حبث )املقدمة(.
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املبحث الأول
موقع 
الحجة

((

هلذا العلم، من مقدمات الشروع، وليس حتى ما يفيد تصور )املوضوع( بعد 
إثبات موضوعيته.

)مفهوم  عن  البحث  فإن  مبناهم،  إنه حسب  ذلك:  يف  القول  ومجمل 
احلجية( يعّد من )املبادئ التصورية( لعلم األصول، وإن البحث عن )حجية 
الشهرة، أو خرب الواحد، أو اإلمجاع املنقول( أو غريها، هو حبث عن )املبادئ 
يبحث  )ما  هو  العلم  موضوع  كون  على  بناًء  األصول؛  لعلم  التصديقية())( 
األربعة  )األدلة  هو  األصول  الذاتية(، وكون موضوع علم  فيه عن عوارضه 
الواحد  الظواهر وحجية خرب  البحث عندئذ عن )حجية(  فإن  أدلة(؛  مبا هي 
مثاًل، يكون حبثًا عن مفاد )كان التامة( و)هل البسيطة(، وهو حبث عن وجود 

الشيء، ال عن عوارضه الذاتية.
بل، وبناءاً على كون موضوع علم األصول هو )ذوات األدلة األربعة(، 
فإن )احلجية( وإن كانت من عوارضها لكنها )عرض غريب(؛ لعروضها هلا 
بسبب أمر مباين، وهو تواضع العقالء يف ظهورات الكالم مثاًل ــ حسب هذا 
املسلك ــ فيكون مثل احلرارة للماء، عرضًا غريبًا؛ لعروضها له بسبب النار. 

لكنه غري تام صغرى وكربى، كما فصلناه يف موضع آخر.))(
ومثله القول بناء ـ أيضًا ـ على كون موضوع علم األصول )ذوات األدلة 
من  هو  وغريهما،  والشهرة  الواحد  خرب  )حجية(  عن  البحث  أن  األربعة(: 
)املبادئ التصديقية())(؛ ألنه حبث عن احلاكي عن السنة ــ وهي إحدى األدلة 

))( حررنا يف )رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها( تفصيل معنى ومصاديق )املبادئ التصورية( و)التصديقية( 
واألحكامية، كما أشرنا لذلك يف هامش آخر حبث )حجية ذات املعصوم وصفاته(.

))( ومما أوضحناه يف حمله: أن الواسطة لو كانت واسطة يف الثبوت، فإنها حتى لو كانت )مبائنة( فإن العرض 
ذاتي، ولو مل يسّم بالذاتي اصطالحًا، فإنه ال يضر بكون البحث عن )مسألة( من مسائل العلم. ولذلك فّسر 

اآلخوند )العرض الذاتي( مبا )مل يكن بواسطة يف العروض(.
))( لكونه حبثًا عما يفيد التصديق بوجود املوضوع، )واملوضوع هو السنة( وما يفيد التصديق بوجودها هو )خرب الواحد احلاكي عنها(.
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((

ـ وليس عن )السنة( فليس حبثًا عن عوارضها الذاتية، إال أن جياب بتعميم  األربعةـ 
السنة للحاكي عنها، كما صنع الشيخ، أو يصار إىل أن موضوع األصول هو 

)الحجة القريبة املشرتكة يف الفقه( كما صرنا إليه.
أما احلق عندنا فهو أن البحث عن كون أمرـ  كالشهرة أو خرب الواحدـ  حجة 
أو ال؟ هو حبث عن مسألة أصولية؛ نظراً للقول بشمول )العوارض( للعوارض 
التحليلية، أو لرفض املبنى يف الضابط الذي ذكروه لـ)املسألة(، وقد حررنا ذلك 

يف )الرسالة( وسنشري له يف مطاوي هذا الكتاب، بإذن اهلل تعاىل.
و)الحجة( أعم من األدلة األربعة كما ال خيفى، فيندرج فيها: )خرب الواحد 
احلاكي عنها( و)السرية( و)الظن االنسدادي( بل ومثل )اليقني املسبوق بالشك( 
العملية(؛ إلنطباق  )األصول  سائر  وكذا موضوعات  اإلبقاء،  على  فإنه حجة 

)الحجة( عليها، دون )األدلة األربعة(.
كما إن البحث عن كون )احلجية( مثاًل، جمعواًل باالستقالل أم أمراً انتزاعيًا؟ 
هو حبث عن )املبادئ األحكامية(، واليت األصح إندراجها يف )التصديقية(.))( 

وميكن الذهاب إىل كونها )مسألة أصولية( ـ فتأمل.
اخلرب،  حجيُة  تستلزم  فهل  اخلرب(،  حجية  يلزم  )ما  عن  البحث  وكذلك 
سقوَط معارِضِه عن احلجية، أو تستلزم التخيري، لكن الظاهر أنه مسألَة أصولية؛ 
لوقوع نتيجته يف طريق استنباط األحكام، الفرعية الكلية، والتفصيل موكول إىل 

حمله.

))( كما فصلناه يف )رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها(.
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املبحث الأول
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الحجة

((

فوائد تحقيق معنى )الحجة( وأخواتها
وقبل البدأ يف مباحث الكتاب، البد من اإلشارة إىل فوائد حتقيق معنى 
)الحجة( وأخواتها، واحملتمالت واألقوال فيها، وحتقيق )الفوائد( هو الذي يعد 
من )مقدمات العلم( أو )مقدمات املسألة( على ما أوضحناه يف تعريف املقدمة))( 
بل حتى على تعريفهم هلا))( وهي غري )الغاية( من )العلم( أو )املسألة( كما 

ذكرناه هنالك.))(
واملراد بـ)أخواتها(: )الدليل( و)الطريق( و)األمارة( و)األصل(.

أما )الحجة( فإن معانيها، أو ما ذكر هلا من املعاني، وما استعملت فيه، 
قد بلغت العشرة كما سيجيء.

وتظهر ضرورة معرفتها))( والثمرة من جهات))(:
1- معرفة )األقرب( للمعنى اللغوي؛ رعايًة للسنخية

الجهة األولى: معرفة املطابق أو األقرب منها للمعنى اللغوي، أو ما هو 
السنخية  أن رعاية  إال  فيه،  فإن )االصطالح( وإن كان ال مشاحة  مصداقه؛ 
والتجانس والقرب للمعنى األصلي، لدى وضع االصطالح، هو األوىل دون 

شك.

))( من كتاب )رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها(.
))( املصدر.

))( أو يقال )الغاية( هي اهلدف األول وهي علة فاعلية الفاعل، وما عداه مما يرتتب على الشيء، فهو الذي 
أمسيناه بالفائدة، فتأمل، ويف املقام فإن )الغاية( هي معرفة ما هو )موضوع( علم األصول، والفوائد هي تلك 

اليت ذكرناها يف املنت.
))( كموضوع له لغوي، أو اصطالحي، أو كمستعمل فيه.

)مباحث  أخرى يف  وبأدلة  آخر  ببيان  هنا،  املذكورة  اجلهات  ))( وقد ذكرنا جهات أخرى، وأوضحنا بعض 
األصول ـ القطع(.
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((

و)الغلط(،  )اجملاز(  بني  الفارق  هو  املصّححة(  )العالقة  مالحظة  فإن 
أنه مرجوح دون  إال  نوع وضٍع،  فإنه  أمكن دون عالقة؛  و)االصطالح( وإن 
شك، وال يصار إليه، إال عند تعذر أو تعسر حلاظ عالقة بني اللفظ وبني املعنى 

اجلديد املخرتع.))(
بل إنه ال ينبغي الشك يف أن )األصولي( و)املنطقي( و)املتكلم( وغريهم، 
ال  فإنه  منها))(،  املراد  املعنى  أو حيدد  وغريها،  لـ)الحجة(  املصطلح  يضع  عندما 
أنه يالحظ )املعنى  اللفظ، بل  له  املعنى احلقيقي املوضوع  يروم قطع صلته عن 
احلقيقي( ثم يضع اللفظ بلحاظه )للمعنى املخرتع(، أو يستعمله فيه، فال شك 
أنه يراعي ـ وأن عليه أن يراعي ـ األقرب فاألقرب، إال فيما مل يكن األقرب وافيًا 

بالغرض.
2- أفضلية التقيد بمصطلحات الشارع 

منه  أريد  الذي  للمعنى  األقرب،  أو  املطابق  املعنى  معرفة  الثانية:  الجهة 
يف اآليات املباركة والروايات الشريفة، أو الذي استعملته فيه؛ فإنه ال ريب يف 
افضلية بل ضرورة التقيد باستخدام )اللفظ( و)املصطلح(، كما ورد يف اآليات 

والروايات، ولو اضطررنا للعدول لضرورة، فإمنا يكون لألقرب فاألقرب.

وجوه ضرورة التقيد بألفاظ الشارع
)تأصيل  و  الشارع،  لسان  يف  وردت  كما  األلفاظ  مبعاني  التقيد  فإن 
املصطلحات( إضافة إىل كونه عماًل باملستفاد))( من قوله عليه سالم اهلل: )اإلسالم 

))( أو حلكمة راجحة، كاألسرار.
))( وكذلك األمر عند استخدامه هذا اللفظ؛ فإنه إما أن يستخدمه يف معناه اللغوي، أو املصطلح عليه يف العرف 

اخلاص ـ لكن أيُّ عرف؟ ـ أو العام.
))(  فإنه إضافة إىل داللته على أن ذلك هو مقتضى الطبع، وأنه سيكون كذلك مستقباًل أيضًا، قد يفيد اإلنشاء، 

أو أنه قد وضع إلفادته فهو إخبار يف مقام اإلنشاء ـ فتأمل.
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((

يعلو وال يعلى عليه())( وإىل كون )الربكة( فيه))(، وإضافة إىل دليل )األسوة( 
اآلتي يف حبث �األمارة�، وإىل أن )تأصيل املصطلحات( هو من عوامل دوام 
بواعث  بَقَدِرِه، ومن أسباب عزتها وقوتها وكرامتها، ومن  استقالل األمم، 
تعزيز ارتباطها بالقرآن والعرتة اهلادية، ولذا جند الغربـ  يف اإلجتاه املقابلـ  يصر 
على تغيري املصطلحات اإلسالمية، كاملد والصاع والرطل والفرسخ والذراع، 

وأمساء األشهر كمحرم وصفر و... إىل الكيلو واملرت والكيلومرت وغريها.
إضافة إىل ذلك، فإن التقيد باملعنى املقصود يف اآليات والروايات الزم؛ 
والصرفة  بل  واملستنبطة  املخرتعة  )املوضوعات(  على  احلكم  يف  )املدار(  ألنه 
أيضًا))( سعة وضيقًا بل وماهيًة، ويف احلكم على )احملموالت())( أيضًا، وعليه 

)املعّول(، وتغيريه كثرياً ما يوجب اللبس يف ما يثبت له احلكم، وحدوده.
وعلى هذا، فإن التقيد باملعنى املراد يف اآليات والروايات، يفيد يف معرفة 
)حمور( احلكم و)مداره( كما ينفع يف )احلكمية( لدى االختالف يف معرفة ماهية 
يف  )البيع(  معنى  معرفة  فإن  عدمه؛  من  له  حكم  وثبوت  وحدوده  الشيء))( 
قوله تعاىل )أحل اهلل البيع( كما أراده الباري جل امسه ـ ولو بكونه جل امسه 
قد أحاله إىل العرف ـ ينتج عدم صحة تعريفه بـ)مبادلة مال مبال( ـ كما ذكره 
املصباح ـ مما ال يشمل )مبادلة مال حبق، أو حق مبال أو حبق( وقد يستأنس له 
بقوله تعاىل: ﴿ ِإنَّ اهلّلَ اْشرَتَى ِمَن املُْْؤِمِننَي َأنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُم ِبَأنَّ هَلُُم اجَلنََّة﴾)6( 

))( وسائل الشيعة: ج6)، ص)).
))( فإن كل جتليات )تشريع( املوىل جل وعاله، وجتليات أقواهلم صلوات اهلل عليهم، ذات بركة وأثر وضعي.

))( فإن املعنى املقصود للشارع فيها، هو ما يفهمه العرف منها، ولذا حّوهلا إليه، وال يقصد بذلك أن الشارع 
الشارع،  املقابلة كان املرجع، هو  العرف؛ إذ ال مقابلة، بل هو اإلرجاع، ولو فرضت  هو املرجع يف مقابل 

لتخطئته العرف يف فهمه.
))( كاألحكام الوضعية احملمولة على موضوعاتها كـ)زيد مالك، أو زوج، أو ولي(.

))( وميكن التمثيل له مبباحث احلقيقة الشرعية، يف الصالة وغريها، بل واملتشرعية أيضًا.
)6( التوبة: ))).
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َبٍْس  ِبَثَمٍن  ﴿َوَشَرْوُه  َباَيْعُتم﴾))(و  الَِّذي  ِبَبْيِعُكُم  ﴿َفاْسَتْبِشُروْا  سبحانه:  وقال 
َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة﴾))( ـ فتأمل.

و)الصعيد(  و)الوطن(  و)الشطرنج(  )الغناء(  تعريف  يف  احلال  وكذلك 
و)اآلنية( وغريها.

فصلناه  كما  الشارع،  لسان  يف  )الحجة(  لورود  كذلك؛  املقام  يف  واألمر 
يف موضع آخر، فيقع البحث يف مراده من )الحجة( وأحكامها، ككونها )الزمة 
منجزاً  كونه  وكذا  ـ  اإلتباع  لزوم  وكون  ومعذرة(،  )منجزة  وكونها  اإلتباع(، 
كما  التبعي  أو  الواحد(،  )خرب  يف  كما  األصلي  باجلعل  هلا  جمعواًل  ـ  ومعذراً 
بعد  فيه،  )الكاشفية(  على  بناء  القطع  عن  الردع  يعقل  هل  وأنه  )القطع(؛  يف 
تفسري احلجية بها وأنها ذاتية للقطع، أو يعقل بناًء على عدم كون الكاشفية ذاتية 
مقتٍض  فإنها  له،  ذاتية  كانت  لو  وأنه حتى  فقط،  للعلم  ذاتية  هي  بل  للقطع، 
بناًء على كون  )الردع(  األمر يف  تامة، وكذلك  علة  وليست  اإلتباع،  لوجوب 
احلجية مبعنى) املنجزية واملعذرية(، وأنه هل يعقل أو ال يعقل الردع عن القطع 

عندئٍذ؛ ألنه معذر أو منجز بذاته؟
وبعبارة أخرى: سلب )احلجية(ـ  مبعنى املنجزية واملعذريةـ  عن )القطع( غري 
معقول ـ عند األكثر))( ـ وسلبها عنه ـ بناًء على أنها تعين )الكاشفية( ـ أيضًا غري 
معقول؛ بناًء على ذاتية الكاشفية للقطع، وممكن بل واقع؛ بناًء على عدم كون 
الكاشفية ذاتية للقطع بل هي ذاتية للعلم فقط، كما أن إثبات )احلجية( ـ مبعنى 

.األوسط ـ للقطع غري معقول، حسب رأي الشيخ

))( التوبة: ))).

))( يوسف: 0).
))(  وسيأتي إمكانه بل وقوعه، بل إن )املعذر( هو )عدم الوصول والبلوغ(.
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وكذا يستحيل جعلها ألمر )كالوهم( على )الكاشفية(، فتأمل))(، وال 
إنه )معذر( عادة))(، أو على مسلك  يستحيل على )املنجزية واملعذرية(، بل 

)لزوم اإلتباع(.))(
3- الموضوعية

الثالثة: إن ألكثر تلك )املعاني( جهة )املوضوعية( أيضًا؛ فإنها  الجهة 
أحكام أو آثار وخصائص ملا ُعدَّ )حجة())(، ولوجوب االعتقاد ببعض مصاديق 
احلجة على بعض معانيها، كاالعتقاد بأن األنبياء واألئمة سالم اهلل عليهم، 

حجج اهلل تعاىل.
4- تحديد مواطن النفي واإلثبات

من  أصولي))(  كل  أراده  الذي  )املعنى(  معرفة  إن  الرابعة:  الجهة 
أو  واحد  معنى  على  وردا  وأنهما  واإلثبات،  النفي  مورد  يوضح  )احلجة(، 
متعدد؟ كما يوضح صحة االستدالل وعدمه، كما يوضح اخللط الذي قد يقع 
)خرب  أو  )القطع حجة(  قوهلم:  ففي  وكاستدالل،  كمدَّعى  استخدامها،  يف 
املركب  باجلعل  )جمعولة  أو  للقطع(  ذاتية  )احلجية  قوهلم:  ثم  حجة(  الواحد 
خلرب الواحد( ـ إن أريد بـ )القطع حجة( أنه كاشف، مل يصح قوهلم )احلجية 
ذاتية له( وإال ملا ختلفت عن القطع يف ضمن اجلهل املركب، وإن أريد به كونه 
)الزم اإلتباع( عقاًل، أو كونه )منجزاً ومعذرًا( صح ـ ولو لدى األكثر  ـ قولك 

))( ملا سيأتي من أن االحتمال املرجوح فيه كاشفية وإن كانت ضعيفة جدًا.
))(  فلو توهم حكمًا فلم يتبعه بعد الفحص، كان معذورًا.

))( بل إن )احلجية( مبعنى لزوم اإلتباع، قد جعلت لبعض أنواع االحتمال املرجوح، كما يف )الشؤون اخلطرية( 
و)لدى الدوران بني التعيني والتخيري(، وسيأتي تفصيله وما ميكن أن يورد عليه وأجوبته.

مثاًل من خصائص )احلجة( كالعلم والطرق واألمارات، ووجوب احلركة على طبقها من  فـ)الكاشفية(   )((
أحكامها.. وهكذا.

))( أو متكلم أو منطقي أو غريهما.
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)احلجية ذاتية له(.
ُتثَبت، إذا أخذت مبعنى: )ما  بل )احلجة( يف قوهلم: )القطع حجة( قد 
حيتج به( أو )املنجز واملعذر(  أو )الالزم اإلتباع( ولكنها قد تنفي إذا أخذت مبعنى 
)الكاشف( ؛ إذ الكاشف هو )العلم( ال )القطع( بقول مطلق، كما قد تنفى إذا 
أخذت مبعنى )األوسط( فـ)ليس حبجة( أي ال يقع )أوسط( يف القياس فال تقول: 
)هذا مقطوع اخلمرية وكل مقطوع اخلمرية حرام، فهذا حرام( حسب رأي الشيخ 

)قدس سره( بل الصحيح هو )كل مخر حرام(.
وحتقيق القول يف ذلك، سيأتي أواسط الكتاب بإذن اهلل تعاىل، يف ضمن 

نقل كالم الشيخ قدس سره.







املبحث الثاين 
)معاني الحجة(
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((

معاني )الحجة( في اللغة واألصول وغيرهما
فيها،  أو استعملت  لـ)الحجة(  اليت ذكرت  املعاني  حسب االستقراء))( فإن 

بلغت عشرة، وهي:

المعنى  اللغوي: ما يحتج به
1ـ فمنها: )الحجة( باملعنى اللغوي؛ فإن احلجة هي )ما حيتج به املوىل على 
جممع  يف  قال  نظريه(  على  النظري  أو  مواله،  على  العبد  به  حيتج  ما  أو  عبده، 
و)احلجيج:  الربهان(  و)احلجة:  االحتجاج())(،  من  االسم  )وهي  البحرين: 
املغالب بإظهار احلجة( و)احملجوج: املغلوب باحلجة())( فللموىل أن حيتج على 
عبيده بالظواهر وغريها، وهلم أن حيتجوا عليه بها وبالبينة وفتوى اجملتهد مثاًل، 
أو بيار  ليلزمه مبقتضياتها،  بالعقود(  )أوفوا  بـ  أن حيتج على شريكه  ولإلنسان 

الغنب للفسخ، وكذا له أن حيتج بكالمه ـ نصًا وظاهراً ـ عليه.
ُة اْلباِلَغُة ﴾))(  وهذا املعنى لـ)الحجة( هو ظاهر آيات عديدة، قال تعاىل ﴿َفللِه اْلُحجَّ
ْعَد الرُُّسِل﴾))( و﴿َأمَلْ َتَر ِإىَل الَِّذي  ٌة �بَ وقال جل امسه: ﴿لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللِه ُحجَّ
َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا  َحآجَّ ِإْبَراِهيَم يِف ِربِِّه﴾)6( و ﴿َفَمْن َحآجَّ
َنْدُع َأْبَناءَنا َوَأْبَناءُكْم َوِنَساءَنا َوِنَساءُكْم َوَأنُفَسَنا وَأنُفَسُكْم﴾)7(، كما تقول )حاجَّ فالنًا 

فحّجه( غلبة باحلجة.

))( وهو استقراء ناقص، ولعل املتتبع يكتشف معاني أو موارد استعمال أخرى.
))( جممع البحرين، مادة حـ جـ ج.

))( املنجد وغريه.
))( األنعام: 9)).
))( النساء: )6).
)6( البقرة: 8)).

)7(  آل عمران: )6.
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معاني 
)الحجة(

((

كما أن من معاني )احلج(: )القصد( قال تعاىل: ﴿َوهلِلِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ 
اْلَبْيِت﴾))( أي قصده والسعي إليه، و)رجل حمجوج(: أي مقصود، ومطلوب. 

كما أن )احملجة( وهي جادة الطريق أي وسطه، مسيت )حمجة( ألنها تقصد.
باملعنى  )الحجة(  أن  وواضح  تقصد،  ألنها  حجة؛  )الحجة(  ومسيت 
الثاني اآلتي )وهو الكاشفية( مما )يقصد( كما أنها مما حيتج به املوىل على عبده 
وبالعكس، لكاشفيتها عن الواقع، وكذلك باملعنى الرابع))( واخلامس))(، بل 

بكل املعاني اآلتية.
اآلتية،  املعاني  تلك  على  إلطالقها  )مصحح(  يوجد  أنه  والحاصل: 
لكن بعضها بنحو املصداق واإلنطباق، وبعضها بنحو اجملاز؛ فإن )الكاشف( 

مصداق و)املنجز واملعذر( تفسري بالالزم ـ فتأمل.))(
الوجه  )احلجة:  بعضهم:  وقال  اخلصم(.  به  ُدفع  ما  )احلجة:  وقيل: 

الذي يكون به الظفر عند اخلصومة...(. 
باألخص؛  تفسري  به اخلصم( وشبهه،  )ما دفع  بـ  تفسريها  أن  والظاهر 
لشموهلا ملا أريد به إفهام املتعلم ـ غري اخلصم ـ وإقناعه، ولذا فإن األصح هو 
أحد الوجهني السابقني، وقال يف لسان العرب: )وإمنا مسيت حجة ألنها حتج 
أي يقصد إليها، وكذلك حمجة الطريق هي املقصد واملسلك... واحلجة الدليل 

))( آل عمران: 97.
))( وهو املنجز واملعذر، فأنهما مما )يقصد(، ومما حيتج به املوىل على العبد الستحقاق العقاب باملخالفة، أو 

العبد على املوىل للعذر عند املوافقة.

))( وهو ما يلزم احلركة على طبقه.
))( إذ كلها تفسري باملصداق، على كال معنيي )احلجة( اللغويني، نعم استعمال اللفظ يف بعض املوضوع له، 
جماز، دون إطالقه أو محله عليه، فلو قلت )زيد إنسان( فهو حقيقة، ألنه )محل( للكلي على املصداق، أما لو 
قلت )اإلنسان( قاصداً اإلنسان املؤمن، مستعماًل إياه فيه، كان جمازًا، كما يف مجلة )اإلنسان البد وأن يدخل 

اجلنة( ـ فتأمل.
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والربهان.... فعيل مبعنى فاعل...(.))(
املعاني  جوهر  هو  والربهان،  الدليل  أو  املعنى))(  هذا  أن  والحاصل: 

األصولية الالحقة.
وال يرد على هذا املعنى اللغوي )الدور(؛ ألنه شرح االسم، وليس باحلد 

وال بالرسم.

الحجة( هي )الكاشف(
املذكورة يف علم  معانيها  أحد  )الكاشف( وهو  )الحجة( مبعنى  2-ومنها: 
الواقع  عن  )الكاشف(  ــ  األعالم  بعض  إليه  ذهب  ما  على  ــ  فإنها  األصول؛ 
ـ أو  ـ كالقطع على رأيهم، وخصوص العلم من فرديه، على ما نراهـ  )كشفًا تامًا(ـ 
)كشفًا ناقصًا( مع وجود متمم لكاشفيتها،  وذلك كالظنون املعتربة؛ )فاحلجية( 

ــ على هذا ــ تعين: الكاشفية التامة أو الناقصة.
لكن قد يورد عليه: أن )الكاشف( )حجة( باحلمل الشائع الصناعي، ال 
باحلمل الذاتي األولي، بل أن النسبة بينهما هي العموم واخلصوص من وجه))(، 
األولي،  الذاتي  باحلمل  )احلجية(  هي  ليست  )الكاشفية(  أن  أخرى:  وبعبارة 
الذي مالكه: )مفهوُمُه احتاد مفهوٍم ُعِرَف( فليست الكاشفية ذاتًا وال ذاتية هلا))( 
بذاتي باب الكليات اخلمس))( )باب إيساغوجي(، بل هي مما حيمل عليها باحلمل 

))( لسان العرب، مادة حـ جـ ج.
))( وهو ما سبق من )ما حيتج به املوىل على العبد..(.

))( إذ قد يكون كاشفًا وال توجد حجة، ككاشفية النور الذاتية لألشياء، مع عدم وجود من حيتج به، مع وضوح 
ارادة )فعلية( احلجية واألحتجاج وقد يكون )حجة( وال يكون كاشفًا عن الواقع ثبوتًا وإن توهمه كذلك.

))( أي ليست )الكاشفية( ذات )احلجية( وال ذاتيًا هلا مبعنى اجلنس أو الفصل.
))( وهي اجلنس والفصل ـ وهما ذاتيان مبعنى كونهما جزء أعم أو أخص من الشيء ـ والنوع ـ وهو نفس الذات ـ 

وأما اخلاصة والعرض العام فهما خارجان عن الشيء حمموالن عليه، وليسا ذاتيني كما ال خيفى.
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((

الشائع الصناعي.
)العلم  يف  كما  الربهان،  باب  بذاتي  للحجة  ذاتية  إما  )الكاشفية(  نعم 
احلصولي())( فإن ذاتّيه الكاشفية، ال )القطع( فإنه يف ضمن فرده اآلخر))( ال 
كاشفية له أبدًا، بل جمرد )االعتقاد بالكاشفية( وختيلها دون مطابقة للواقع كما 
سنفصله باذن اهلل تعاىل ــ أو هي جمعولة له باجلعل املركب ــ كما يف خرب الواحد 
والبينة وغريهما من الظنون املعتربة ــ بناء على مسلك متمِّمية الكشف، هذا. 

وأما العلم احلضوري، فسيأتي البحث عنه بإذن اهلل تعاىل.

)الحجة( هي )اإلنكشاف(
3-ومنها: الذهاب إىل أن )احلجية( تعين )االنكشاف(، )فالقطع حجة( 

يعين: أنه عني االنكشاف للواقع.))(
األصفهاني يف  احملقق  االنكشاف(  )القطع عني  كون  إىل  وقد ذهب 

نهاية الدراية.
وفيه ما ال خيفى؛ إذ إضافة إىل أنه: ال تالزم بني القول بأن )القطع عني 
اإلنكشاف( وبني القول بأن )احلجية تعين اإلنكشاف(، أن )االنكشاف( صفة 
املعلوم وما دلت عليه احلجة أو أوصلت إليه، فإنه )منكشف(، وليس صفة 

للعلم وال ملطلق القطع.))(

))( سواء قلنا إن مالكه )الصورة احلاصلة من الشيء لدى الذهن( كما هو املشهور، أم مالكه )النور الذي يقذفه 
اهلل يف قلب من يشاء( كما ارتضيناه.

))( أي اجلهل املركب.
))(  أي عني إنكشاف الواقع للنفس.

))(  اللهم إال بتغيري املضاف إليه، أو املقيس إليه أي )العلم بالقياس للنفس( ال بالقياس للمعلوم، وسيأتي 
بإذن اهلل تعاىل.
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وبعبارة أخرى )االنكشاف( الزم )الكاشفية(، وأما )الكاشفية( فهي الزم 
خصوص العلم، أو مطلق القطع ــ على رأي ــ أو عينه.

نعم له أن يقول ـ ولعله مقصوده ـ العلم))( ـ وكذا القطع ـ عني اإلنكشاف 
للنفس أي للعامل))(، إال أنه أجنيب من مباحث احلجية يف األصول؛ إذ الكالم 
فيها عن )الحجة( على اخلارج))( ال )الحجة( بالقياس للداخل أي النفس؛ فإنه حبث 
يتعلق بأحوال )النفس( اليت كان يبحث عنها قدميًا يف الفلسفة أو الكالم، وليس 

حبثًا أصوليًا. هذا.
إضافة إىل النقاش يف املبنى، وسيأتي يف حبث العلم احلضوري))(، إن شاء 

اهلل تعاىل.

)الحجة( هي )المنجز والمعذر(

آخر  مجع  إليه  ذهب  كما  ــ  واملعذر(  )املنجز  مبعنى  )الحجة(  4-ومنها: 
وموجب الستحقاق  )منجز(  أنه  أي  الواحد حجة(  فـ)خرب  ــ  األصوليني))(  من 

العقاب، لدى اإلصابة، و)معذر( لدى اخلطأ.
التنجيز  املنجزية واملعذرية، الزمان للحجة وليستا عينها، فإن  وفيه: أن 

عني  فهي  أخرى،  بصورة  ال  احلضوري،  بالعلم  معلومة  فإنها  الشيء،  من  احلاصلة  العلمية  الصورة  أي    )((
اإلنكشاف للنفس.

))(  أو أن )العلم احلضوري(، هو عني اإلنكشاف، وفيه: أن الكالم يف )األصول( عن: العلم احلصولي، والظن 
والشك ـ وهما البتة حصوليان ـ ال العلم احلضوري.

))(  أي )احلجة( على مرادات الشارع أو أحكامه أو الوظيفة فـ)خرب الواحد حجة( أو القطع حجة أي حجة على 
وجود هذا احلكم للشارع أم ال؟ ال أنه حجة أي منكشف للنفس ـ هذا اخلرب ـ تامًا أو ناقصًا؟

))(  من أن )العلم( مبعنى )الصورة الذهنية( ليس عني اإلنكشاف للنفس، وكذا مطلق العلم احلضوري؛ فإن 
مالك العلم ليس احلصول وال احلضور، بل النور.

.ومنهم اآلخوند اخلراساني )((
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واإلعذار، الزم )صحة اإلحتجاج به())( أو الزم )الكاشفية( أو )اإلنكشاف(، 
فليس محلها عليها محل )هو هو(، بل هو محل )ذو هو(.

إضافة إىل أن )احلجية( بهذا املعنى، تناسب )علم الكالم( ال )األصول(.

)الحجة(: ما يجب الحركة على طبقه

5-ومنها: )الحجة( مبعنى: )ما جيب احلركة على طبقه(، فاحلجية على 
على  واحلركة  امتثاله،  واجب  أي  حجة(  )وهذا  االمتثال(.  )لزوم  تعين  هذا 

حسب مقتضاه.
ويرد عليه: األول مما ورد على سابقه.

املعنى  ـ على  نقضًا  ـ  مثله  لورود  )الفقه(؛  من  أعم  أنه  عليه:  يرد  وال 
األول والثاني، واحلّل: أنه بلحاظ )األصول(، أو يضاف له قيد )اإلشرتاك( 

كما صنعنا يف تعريف موضوع األصول.

)الحجة(: الطرق واألمارات التي تقع أوساطًا
واألمارات،  الطرق  من  الشرعية،  )األدلة  هي  )الحجة(  أن  6-ومنها: 
اليت تقع وسطًا إلثبات متعلقاتها حبسب اجلعل الشرعي، من دون أن يكون 

بينها وبني املتعلقات علقة ثبوتية بوجه من الوجوه(.))(

))( فكلما صح إحتجاج املوىل به على العبد ـ وهو املعنى اللغوي ـ فهو منجز، وكلما صح احتجاج العبد به 
على مواله فهو معّذر.

))( فوائد األصول تقريرات احملقق النائيين، للكاظمي )رمحهما اهلل تعاىل( أول حبث القطع، ج)، ص7.
وبني  بينها  مالزمة  هنالك  تكون  أن  بدون  متعلقاتها،  على  دلياًل  الشارع  اعتربها  اليت  )األدلة  منه   وأوضح 

متعلقاتها( وذلك كالبينة وفتوى اجملتهد وخرب الواحد والشهرة.



احلجة 
معانيها ومصاديقها

(8

فهي واسطة يف )اإلثبات(، ال )الثبوت(،فـ )خرب الواحد، أو البينة( حجة، 
أي دليل شرعي على مؤداه، ومما يثبت))( بها.

لكن ال خيفى أن هذا املعنى هو تفسري باملصداق؛ فإن )األدلة الشرعية...( 
هي مصداق )الحجة(.

وبعبارة أخرى: هذا مصداق للمعنى اللغوي، وال يضاد سائر األقوال؛ إذ 
ميكن لقائله أن يلتزم بالقول الثاني )مسلك الكاشفية( أو الرابع )مسلك املنجزية( 
أو اخلامس )مسلك لزوم اإلتباع( أو الثامن )احلجة التكوينية( فإنها حمرِّكات حنو 

املطلوب، اقتضاًء أو التاسع )احلجة املعرفية(.
اللهم إال أن يراد: بلحاظ )األصول())( وقد يناقش أيضًا: بأن )نفي العلقة 
الثبوتية مطلقًا( غري تام؛ إذ الظاهر أن كل ما اعتربه الشارع حجة، من األدلة، 
فإنه كاشف ناقص عن الواقع، وقد متَّم الشارُع الكشَف، فال يصح القول )من 
دون أن..(؛ إذ العلقة هي )الكاشفية( الذاتية ـ وإن الناقصة ـ خلرب الواحد مثاًل، 
عن املؤدى، اللهم إال أن يراد بـ)العلقة الثبوتية( رابطة كرابطة العلية واملعلولية، 
)األدلة  أن  أيضًا:  يناقش  قد  فتأمل.كما  ـ  إثباتية  وعلقة  رابطة  )الكاشفية(  وأن 
الشرعية( أعم مما كان )حبسب اجلعل الشرعي( ومما كان بإمضاء الشارع، إال أن 
يراد )باجلعل الشرعي( األعم منهما، وعلى أي فتحقيق الكالم حول ذلك يرتك 

لـ)مباحث األصول(. 

))( أي املؤدى، بها أي )باحلجة(.
))( أي )احلجة اليت يبحث عنها يف األصول( هي: )األدلة الشرعية، من الطرق واألمارات...(
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)الحجة( هي )األوسط( في القياس
7-ومنها: أن )احلجة( هي )األوسط( يف القياس.

وهذه هي )احلجة( بأحد االصطالحني املنطقيني ، واليت لوحظ فيها أن 
يكون األوسط علة أو معلواًل، لألكرب، أو مالزمًا:

فاألول: كقولك: )العامل ممكن، وكل ممكن حمتاج(؛ فإن اإلمكان علة 
احلاجة.

والثاني كقولك: )العامل متغري، وكل متغري حادث( فإن التغيري معلول 
احلدوث.

والثالث كقولك: )العامل متغري، وكل متغري حمتاج( ـ أو العكس  ـ فإن 
التغري واالحتجاج متالزمان، وكالهما معلول لعلة ثالثه هي )اإلمكان(.

فإطالق )احلجة( على الطرق واألمارات املعتربة شرعًا، على هذا، يراد 
به )األوسط الذي به حيتج على ثبوت األكرب لألصغر، ويصري واسطة للقطع 
بثبوته له، كالتغري إلثبات حدوث العامل... فقولنا: الظن حجة أو البينة حجة، 

يراد به كون هذه األمور أوساطًا إلثبات أحكام متعلقاتها( .
املعترب( ال ميكن أن يقع  الشيخ )قدس سره(: أن )الظن  لكن يرد على 
)أوسط( كالقطع متامًا، وبنفس دليله الذي ذكره لعدم صحة وقوع القطع )جزء 
األوسط(، من ثبوت احلكم للموضوع مبا هو هو، ال مبا هو مقطوع اخلمرية؛ 
لورود مثله يف الظن كما سبق ، نعم لو لوحظ عند إقحامه يف األوسط، كونه 
طريقًا وكاشفًا عنه، فقط، ال جزء املوضوع، صح، لكن يصح مثل ذلك يف 

القطع أيضًا.
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ثابت  )كاحلرمة(  احلكم  فإن  )الثبوت(  مرحلة  أريد  لو  أنه  والحاصل 
للموضوع )كاخلمر( يف منت الواقع، من غري توقفه على قطع أو ظن؛ وإال للزم 

التصويب، وإن أريد )مرحلة اإلثبات( فإنه يثبت له، بكل منهما))( هذا.
إضافة: إىل أنه لو قيد )األوسط( بـ)ما يصري واسطة للقطع بثبوته له( ـ كما 
صرح به يف كالمه ـ ملا مشل الظن املعترب كالبينة؛ فإنه واسطة للظن بثبوته له ـ أي 

ثبوت األكرب لألصغر ـ.
كان  الظاهري وإن  باحلكم  القطع  أو  التعبدي(  )القطع  يراد  أن  إال  اللهم 

الطريق ظنيًا ـ فتأمل.))(

)الحجة(: المحرك التكويني
8- ومنها: )احلجية التكوينية( أي الدافعية واحملركية الذاتية التكوينية وقد 
أطلقت على القطع وسائر احلجج، لكونها ذات حمركية تكوينية حنو املطلوب، 
)فالقطع حجة( أي أن له دافعية ذاتية للقاطع، حنو احلركة املنسجمة مع قطعه، 

أي احلركة على طبق قطعه.
وقولك )خرب الواحد حجة( مثاًل، أي أنه حمرك تكوينًا حنو مؤداه.

مفهوم  عن  التكوينية(،  )احملركية  مفهوم  أجنبية  أواًل:  عليه  يرد  ولكن 
)احلجية(؛ فإنهما متباينان.

للحركة على طبقه  )مقتٍض(  ـ  املعترب  والظن  ـ كالقطع  )الحجة(  أن  وثانيًا: 
وليس علة؛ ولذا تنفك عنه. ومن ذلك جند كثرة العصاة، رغم علمهم باألمر أو 

))(  أي بالقطع أو الظن املعترب.
))(  فصلنا احلديث حول ذلك وحول احلكم الظاهري ـ مبعانيه اخلمسة على ما استظهرناه ـ يف )مباحث األصول 

ـ القطع(.
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معاني 
)الحجة(

((

النهي اإلهلي، إال أن يقال: بأن املقصود: ان )اقتضاء احملركية( ذاتي للحجة، 
ال نفس )احملركية( أي الفعلية؛ وإال ملا انفكت عن )التحرك(.

خواص  إحدى  هي  اقتضاًء،  واحملركية(،  )الدافعية  إن  واحلاصل: 
ـ خصوصية ذاتية هلا، لو  اقتضاؤها للمحركية  ـ أي  أنها  )الحجة(، غاية األمر 

فرض عدم إنفكاكها عنها وانتزاعها من حاق ذاتها))(، فليست هي هي.

)الحجة( كناية عن )منشأها( و)مقياسها(
9-ومنها: )احلجة املعرفية( ويراد بها: 

معرفة )علة ووجه( كون )حجٍة( معينٍة )كالعلم، وخرب الواحد،   -1
والبينة( حجًة، وذات قيمة ذاتية أو عرضية.))(

2- إضافة إىل )املقياس( يف كونها حقًا أو مصيبة، أي مقياس حقانية 
)الحجة( ومدى موضوعيتها.))(

يصح  مما  هذا  كون  وعلل  منشأ  أي  احلجية(  )مناشيء  أخرى:  بعبارة 
االحتجاج به، أو منجزاً معذرًا، أو كاشفًا، وعدم كون ذاك كذلك، ومقاييس 
لذلك،  )املقياس(  هو  ما  أي  أو موضوعية،  حقًا  تلك:  أو  احلجة  هذه  كون 

واألول ثبوتي، والثاني إثباتي.
)حجة(.  الشيء  يكون  بها  اليت  )العلة(  أمران:  يوجد  أنه  واحلاصل 
و)املقياس( الذي تقاس به حجية الشيء، فالعلة مثاًل: كونه كاشفًا عن الواقع 

))( وهذا بناء على مسلك )التوليد( أو )اإلعداد(، دون )التوايف( ـ فتأمل.
))(  ذو القيمة الذاتية كـ: )العلم( وكالم املعصوم صلوات اهلل عليه، و)األصيل(، وذو القيمة العرضية ـ أي 

اإلكتسابية ـ كخرب الواحد وكالم الفقيه و)الوكيل(. وقد مثلنا بذلك للثبوت ولإلثبات.
))(  يف قبال حتيزها.
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((

مطلقًا أو يف اجلملة أي كشفًا تامًا أو ناقصًا، والعلة )أيضًا( صدوره ـ أي 
األمر مثاًل ـ من املوىل، فهو )حجة( أي الزم احلركة على طبقه، ومنجز ومعذر، 
الواقع كذلك؟ فهل هو  ملعرفة كونه كاشفًا عن  )املقياس(  ما هو  وهكذا. لكن 
االستقراء؟ أو بناء العقالء؟ أو احلدس؟ وهكذا، وكذلك ما هو املقياس لكونه 

)موىل( أو ذا سلطة؟
وال يخفى: أجنبية هذا املعنى ـ بشقّيه ـ عن مفهوم احلجة واحلجية؛ فإنه 
حبث عن منشأها وعلة حجيتها وعن املقياس ـ إثباتًا ـ يف معرفة ذلك، وأين علة 

الشيء وطريق معرفته، منه؟))(

الحجة المنطقية
)تصديقات  وهي:  املنطقي،  االصطالح  حسب  )الحجة(  10-ومنها: 
معلومة موصلة إىل تصديق جمهول(، أو )كل ما تألف من قضايا أريد بها الوصول 

إىل مطلوب ما(.))(
أنها  حيث  من  والتصديقية  التصورية  )املعلومات  هو  املنطق  وموضوع 
توصل إىل جمهول تصوري أو تصديقي...())( و)ليس املراد أنها مطلقًا موضوع 
املنطق، بل هي مقيدة بصحة اإليصال، موضوع له..())( وواضح أن )املعلومات 
وذلك  )الحجة(.  هي  التصديقية..(  و)املعلومات  )املعرِّف(  هي  التصورية..( 
من  املنطقية( هي مصداق  )احلجة  أن  وال خيفى  واالستثنائي.  الِقراني  كالقياس 

))(  وقد نّقحنا جانبًا من هذا املوضوع يف كتاب )نقد نسبية اللغة واملعرفة(.
))(  قال يف منطق املظفر: )واحلجة عندهم عبارة عما يتألف من قضايا يتجه بها إىل مطلوب يستحصل بها(ـ  الباب 

اخلامس ـ احلجة وهيئة تأليفها.
))(  الرسالة الشمسية: ص68، ط)، انتشارات بيدار.

))(  املصدر: ص)7.
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((

مصاديق )الحجة( سواء أخذت باملعنى األول، أم الثاني، أم غريهما.))(
صار  الذي  السادس(  )املعنى  عن  املعنى  هذا  اختالف  أيضًا  يخفى  وال 
البينة وخرب الواحد والظواهر. نعم قد  النائيين؛ إذ يراد به أمثال  إليه املريزا 

جيتمعان.))(
نستقص  املنطقية(، مل  )احلجة   الكتاب  هذا  من  اهلدف  يكن  وحيث مل 
البحث حوهلا، وحول عدد من املعاني األخرى، وإال فإن للبحث عنها وعن 
احلجة باملعنى التاسع خاصة جمااًل واسعًا، وقد نوفق للكتابة عنها الحقًا بإذن اهلل 

تعاىل.

))(  املعنى األول: ما حيتج به املوىل على عبده، وبالعكس، واملعنى الثاني: الكاشف وهكذا.
))(  كما لو صيغت الظواهر على أحد األشكال األربعة مثاًل، لتنتج تصديقًا جمهواًل، ولتثبت املتعلق.









املبحث الثالث

)الحجة في اآليات والروايات(





الباب الأول
معاني الحجة وأنواعها

املبحث الثالث 
معاني 
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يف اآليات 
والروايات

(9

معنى )الحجة( في اآليات والروايات
هذا كله من حيث املعاني املذكورة للحجية يف )األصول( وغريه.

على  للتعرف  املباركة،  والروايات  الشريفة  لآليات  الرجوع  من  والبد 
معنى )احلجية(، على حسب ما يستفاد منها. فنقول وباهلل نستعني: 

ُة  أما الكتاب، فقد وردت مادة )احلجية( يف قول اهلل تعاىل ﴿ُقْل َفِلّلِه احْلُجَّ
َبْعَد الرُُّسِل﴾))(  ٌة  ِللنَّاِس َعَلى اهلّلِ ُحجَّ َيُكوَن  ﴿ِلَئالَّ  اْلَباِلَغُة﴾))( وقوله سبحانه 
ِإْبَراِهيَم َعَلى َقْوِمه﴾))( وقوله عز من  ُتَنا آَتْيَناَها  وقوله جل امسه ﴿َوِتْلَك ُحجَّ

ُتُهْم َداِحَضٌة ِعنَد َربِِّهْم﴾.))( قائل ﴿ُحجَّ
وأما الروايات فمنها: قول اإلمام الكاظم )عليه سالم اهلل(:� إن هلل على 
الناس )حجتني(: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل واألنبياء 

واألئمةb، وأما الباطنة فالعقول�.))(
ومنها: قول اإلمام الصادق )عليه سالم اهلل(: �)حجُة( اهلل على العباِد، 

النيبُّ، و)احلجُة( فيما بني العباد وبني اهلل، العقُل�.)6(
ومنها: قوله )عليه سالم اهلل(: �فاشهد أن عليًا كان قيِّم القرآن، وكانت 

طاعته مفرتضة، وكان )الحجة( على الناس بعد رسول اهلل� )7( هذا.

))( األنعام: 9)).

))(  النساء: )6).
))( األنعام: )8.

))( الشورى: 6).
))(  أصول الكايف كتاب العقل واجلهل احلديث ))، ج)، ص)).
)6(  أصول الكايف كتاب العقل واجلهل احلديث ))، ج)، ص0).

)7(  أصول الكايف كتاب احلجة احلديث 8))، ج)، ص90).



احلجة 
معانيها ومصاديقها

(0

ة اْلَباِلَغة( والمعاني العشرة للحجية )َفِلّلِه اْلُحجَّ
إن عدداً من اآليات الكرمية، ظاهر يف )املعنى األول( لـ)الحجة( عرفًا، ويدل 
عليه أن املقام مقام حجة واحتجاج ودفع ورّد، إذ يقول تعاىل يف اآلية السابقة 
﴿َسَيُقوُل الَِّذيَن َأْشَرُكوا َلْو شاَء اهلُل ما َأْشَرْكنا..﴾))( ويقول ﴿.. ُقْل َهْل ِعْنَدُكْم 
ُة اْلباِلَغُة..﴾))( أما املعاني األخرى فهي إما  ِمْن ِعْلٍم..﴾ ثم يقول ﴿ُقْل َفللِه احْلُجَّ

مصاديق هلا أو لوازم، كما سبقت اإلشارة إليه، وستأتي إشارة أيضًا.
 :ويؤكد ظهورها يف املعنى األول ما ورد )عن األمالي عن اإلمام الصادق
يقول  تعاىل  اهلل  إن   :فقال اْلباِلَغُة﴾  ُة  احْلُجَّ ﴿َفللِه  تعاىل:  قوله  أنه سئل عن 
مبا  أفال عملت  له:  قال  نعم،  قال  فإن  أكنت عاملًا؟  القيامة: عبدي  يوم  للعبد 
علمت، وإن كان جاهاًل قال له: أفال تعلمت حتى تعمل، فيخصمه بتلك احلجة 

البالغة(.))(
نعم، قد يقال: إن ﴿ُقْل َهْل ِعنَدُكم مِّْن ِعْلٍم -أي بأن اهلل شاء ِشرَكُكم 
نَّ َوِإْن َأنُتْم َإالَّ خَتُْرُصوَن﴾))( قرينة على  وحترميكم -َفُتْخِرُجوُه َلَنا ِإن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّ
الثاني( وهو )الكاشفية(، إذ ليس عندكم )من علم( كاشف عن  إرادة )املعنى 
الواقع، بل )إن تتبعون إال الظن( غري الكاشف عنه وال املوصل إليه، أما حنن فلنا 

)الحجة( أي الكاشفة عن الواقع، املوصلة إليه أو الواصلة إليكم. 

)إن  بل  به،  الظاهر )هل عندكم من علم( حتتجون  لعل  يقال:  قد  لكن 
تتبعون إال الظن( الذي ال يصح االحتجاج به. 

))( سورة األنعام :8))
))( سورة األنعام :9))

))(  تفسري الصايف، ج)، ص))) ذيل آية 9)) من سورة األنعام.
))(  األنعام: 8)).
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((

ُة  ﴿َفللِه احْلُجَّ إنه لو فرض أن ظاهر اآلية السابقة هو ما سبق، فإن  ثم 
اْلباِلَغُة﴾ ظاهرها: ما يصلح لالحتجاج أو ما به االحتجاج، ال )فلله الكاشف( 
وظهور هذه اآلية الشريفة يف هذا املعنى، أقوى من ظهور تلك اآلية يف ذلك 

املعنى ـ فتأمل.
إىل  تؤدي  حجة  أي  ِعْلٍم﴾  مِّْن  ِعنَدُكم  �﴿َهْل  البيان:  جممع  يف  وقال 

علم. وقيل معناه: هل عندكم علم فيما تقولونه�.))(
أقول: واملعنى األول أنسب بـ)َفُتخِرُجوه لنا(.

وقال يف الصايف: )�فلله احلجة البالغة� البيِّنة الواضحة، اليت بلغت غاية 
املتانة والقوة على اإلثبات(.))(

و�البينة� قد تكون أقرب للمعنى الثاني؛ ألنها من بان يبني أي ظهر، 
وفيه أنه ال داللة فيه؛ إذ لعله تفسري باملصداق. بل قد يقال: قوله )والقوة على 

اإلثبات( ظاهر يف مقام االحتجاج.
وقد يؤيد بأن )البالغة( أنسب بـ)الكاشف(، منها بـ)ما حيتج به(. 

وفيه أظهرية العكس.
ولو قيل أنه ال حاجة هلا بناء على إرادة )االحتجاج( لتضمنها يف )الحجة(؛ 
إذ لوال بلوغها مل تكن )حجة( ومل يصح بها االحتجاج، فقوله )حجة( يفيد 
البلوغ فال وجه لذكره، دون ما لو أراد الكاشف، أجيب بأنه لو أريد بـ)الحجة(: 
)ما يصح االحتجاج به( ملا أغنى عن البالغة لعدم كونها متضمنًة فيه))(، بل حتى 

))(  تفسري جممع البيان: ج)، ص87)، يف رأس اآلية املباركة.
))(  تفسري الصايف: ج)، ص68).

))( فإن )البالغة( ـ إشارة للفعلية و)احلجة( ـ على هذا ـ إشارة لإلقتضاء.
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((

لو أريد به )ما حيتج به فعاًل( لكان وجه احلاجة لـ)البالغة( التأكيد، ولعله 
يكن  بلوغه مل  لوال  إذ  )الكاشف(؛  مثله يف  يرد  إنه  ثم  األشّدية،  منها  يستفاد 

كاشفًا، واجلواب اجلواب ـ فتأمل.
وأما )المعنى الرابع( )املنجزية( و)الخامس( )لزوم احلركة واإلتباع( فهي 
بعيد  املعنى  أنها معنى هلا، بل هذا  البالغة( وخصائصها، ال  من لوازم )احلجة 
يلزمها  نعم  فيها،  الكالم  ومساق  اْلَباِلَغُة﴾  ُة  احْلُجَّ َفِلّلِه  ﴿ُقْل  اآلية  ظاهر  عن 
ذلك عقاًل، أي حيث أنها )حجة بالغة( فهي منجزة أي تستحقون العقاب على 
خمالفتها، وجيب العمل على طبقها، واآلية الكرمية وإن مل تكن مسوقة لبيانهما، 

إال أنهما الزمان هلا.
وأما )المعنى السابع( وهو )األوسط يف القياس(: فواضح عدم إرادة اآلية 

له.))(
وأما )المعنى الثامن( )احلجة التكوينية( فخالف ظاهر اآلية، بل قد تنفيها 
إجلاءكم))(،  شاء  لو  أي  ِعنَي﴾،  َأمْجَ هَلََداُكْم  َشاء  ﴿َفَلْو  وقرينة  املقام،  قرينة 
أي  ـ  يشأ  )لكنه مل  أي  )املقدم(  بنفي  إما  يتم:  واالستدالل  أمجعني،  هلداكم 
والدليل وما  البالغة(  )احلجة  له  لكن  تهتدوا(  فلم  ـ  وجرباً  قهراً  للهداية  دفعكم 
حيتج به عليكم، فليست )احلجة البالغة( إذن تكوينية، وإال لكان قد شاء فكانوا 
وباعرتافهم  بالوجدان،  ـ  تهتدوا  لكنكم مل  أي  )التالي(،  بنفي  أو  اهتدوا،  قد 
بأنهم ال يؤمنون ـ فلم يشأ سبحانه وتعاىل هدايتكم تكوينًا وقسرًا، فليست احلجة 

البالغة تكوينية، وإال لكانوا قد اهتدوا.
فقط(  )االقتضاء  ولزوم  للمحركية،  احلجة  )اقتضاء(  على  بناءاً  نعم 
للحجية، ال داللة لـ)فلو شاء( على النفي؛ لتوقفه على الِعلِّية، كما أوضحناه، 

))( نعم هو مصداق.
))(  ودفعكم وحتريككم تكوينًا حنو االهتداء.
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((

لكن اآلية ليست يف هذا السياق، بل ذلك))( مستبعد جداً من مفهومها، بأن 
ة﴾ أي هلل احملرك االقتضائي حنو متعلَّقات أوامره أو حنو  يكون مفاد ﴿َفللِه احْلُجَّ

)اهلداية(.

اهلل تعالى هو المنشأ األول للحجية المعرفية
التاسع( وهو )احلجة املعرفية())(: فإن العقل يدل، وكذا  وأما )المعنى 
جل  البارئ  هو  هلا  األول(  )املنشأ  أن  على  البالغة(  احلجة  )فلله  تعاىل  قوله 
املوضوعية  وهلا  لذاتها،  حجة  وإخباراته،  إنشاءاته  وكافة  قوله  وأن  امسه، 

والقيمة الذاتية، فإنه )يصح االحتجاج به( دون ريب.
كما))(  أنه )منجز ومعذر())( دون شك؛ ألنه جل امسه احلق املطلق، 

واملنعم احلقيقي، واملوىل، ومن بيده ـ أواًل وبالذات ـ حق الثواب والعقاب.
كما أنه )الزم احلركة على طبقه( عقاًل ونقاًل؛ ملا سبق؛ وألن بذلك دفع 
الضرر( هما مالكا احلكم  النعمة( و)دفع  البالغ ولو احملتمل، و)شكر  الضرر 

العقلي والفطري كما فصلناه يف )فقه التعاون على الرب والتقوى(.
كما أنه))( )الكاشف( عن الواقع، دون خوف لبس أو خطأ أو خطل، 
فمنشأ )احلجية( األول ومالكها، ومقياس حقانية الشيء وموضوعيته، يعود 
ـ أواًل بالذات ـ هلل العامل احمليط، وامللك القادر احلكيم، ويدل عليه قوله تعاىل 
ُة اْلباِلَغُة﴾ فإن تقديم ما حقه التأخري يفيد احلصر و)احلجة البالغة(  ﴿َفللِه احْلُجَّ

))( أي إرادة )احملرك التكويين( ـ ولو اقتضاًء ـ من )احلجة(.
))(  مبعنى منشأ احلجية، ومالكها، ومقياسها.

))(  يصح )االحتجاج( بكل من )اخلرب(، لإلسناد، و)اإلنشاء( له ولإلمتثال.
))( وهذا خاص باإلنشائيات، وكذا الحقه.

))( وهذا خاص باإلخبار، بل يعم اإلنشاء بلحاظ داللته اإللتزامية.
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بالذات، له تعاىل، ال لغريه،فإنهم بالتبع والعرض فتأمل.
كما يدل على ذلك قوله تعاىل ﴿ُقِل اهلّلُ َشِهيٌد َبْييِن َوَبْيَنُكْم﴾.))( 

وقيمة كل )الحجج( عائدة إليه تعالى
وبعبارة أخرى: إن قيمة )احلجج( العقلية والفطرية وغريها، تعود إليه جل 
امسه، فهو املنشأ و )ما بالذات(، وغريه )ما بالعرض(، فالعقل )يدرك( ويصيب 
بإقدار اهلل تعاىل، و)حيكم( بإذنه، وكذلك )الفطرة( و )العقالء(، و)حكمهم( 
منجز ومعذر، أو الزم احلركة على طبقه، بأمره وإذنه، وله جل امسه، أن يعترب 
حكم العقل والعقالء غري حجة، فال حيتج به، وغري منجز أو معذر فال يستحق 
مبخالفته العقاب، وال مبوافقته العذر، وله أن جيعله ـ تكوينًا ـ غري مصيب، فال 

كاشفية له باملرة وهكذا.
املطلق،  احلقانية(  )مقياس  إليه  يرجع  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  والحاصل 
وإلخباراته وإنشاءاته )القيمة الذاتية( و)املوضوعية(، ولغريه )الطريقية( و)القيمة 
اإلكتسابية أو العرضية(، وكل من بيده االعتبار من املوالي العرفية واملشرِّعني، 
العريف  املوىل  اعترب  فلو  احلقيقي،  املالك  ألنه  تعاىل؛  إليه  يرجع  عرضي،  فإنه 
حكمًا وجعله، أو شيئًا )حجة( فسيكون كذلك، بإمضائه جل وعال، وإال ملا 

كان له كما هو واضح.
ُة اْلَباِلَغُة﴾ أواًل وبالذات وبأجلى صورها؛ ألنه  وبعبارة أخرى ﴿ هلِلِّ احْلُجَّ
أو  واخلطأ  الكاشفية،  عدم  احتمال  يتسرب  فال  احلكيم،  الغين  القادر  العامل 
تعمده، إليه أبدًا، عكس غريه؛ فإنه حتى لو كان ممن ال يتسرب إليه قطعًا أيضًا 
ـ كالرسول و الوصي )عليه سالم اهلل( ـ لكنه بالعرض أي بالعلم الذي 

))(  األنعام: 9).
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عليهم  أفاَضُه  تعاىل،  منه  َوُجْوٍد،  وحكمٍة  وبقدرٍة  تعاىل،  اهلل  أتاهم 
)سالم اهلل عليهم(.

نعم قد يقال: إن )العلم( ـ دون سائر احلجج ـ حجيته ذاتية بذاتي باب 
البسيط  باجلعل  نعم هي جمعولة  املركب،  باجلعل  له  فليست جمعولة  الربهان، 

جبعل منشأ اإلنتزاع، أما غريه فمجعول له باجلعل املركب أيضًا ـ فتأمل.

الطرق واألمارات، من مصاديق )الحجة البالغة(
)احلجة  مصاديق  من  فهو  الشرعية...(  )األدلة  السادس(  )املعنى  وأما 

البالغة(؛ فإن النسبة هي العموم واخلصوص املطلق.))(
ال يقال: اآلية تتعلق بأصول الدين، فإنها موردها، ولقرينة التفريع 

ِعنَي﴾؟ بـ ﴿َفَلْو َشاء هَلََداُكْم َأمْجَ
ال  الوارد  بعموم  العربة  إذ  الوارد؛  خيصص  ال  املورد  أواًل:  يقال:  إذ 
بصوص املورد، وكذا التفريع؛ إذ تفريع اخلاص على العام كثري وهو على 

القاعدة.
ثانيًا: أن موردها أعم؛ إذ مطلعها ﴿َسَيُقوُل الَِّذيَن َأْشَرُكوْا َلْو َشاَء اهلّلُ َما 
َب الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهم َحتَّى َذاُقوْا  َأْشَرْكَنا َواَل آَباُؤَنا َواَل َحرَّْمَنا ِمن َشْيٍء َكَذِلَك َكذَّ
َأنُتْم َإالَّ  َوِإْن  نَّ  َتتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّ َلَنا ِإن  َفُتْخِرُجوُه  ُقْل َهْل ِعنَدُكم مِّْن ِعْلٍم  َبْأَسَنا 

ِعنَي*﴾.))( ُة اْلَباِلَغُة َفَلْو َشاَء هَلََداُكْم َأمْجَ خَتُْرُصوَن * ُقْل َفِلّلِه احْلُجَّ

))(  إذ )احلجة البالغة( أعم مطلقًا من )األدلة الشرعية من الطرق واألمارات..( لشموهلا لغري اجملعول شرعًا أي 
لغري ما كان )حبسب اجلعل الشرعي( ـ حسب تعبريه ـ فإن )احلجة البالغة( شاملة لألدلة العقلية، ولغري اجملعول 
باجلعل املركب، ولشموهلا للحجج يف أصول الدين وغريه أيضًا، واختصاص التعريف باحلجج يف الفقه، كما 

هو مصبه، وإن مل يذكره.
))(  األنعام: 8))-9)).
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واملراد من ﴿ َواَل َحرَّْمَنا ِمن َشْيٍء﴾ البحرية والسائبة وغريهما.
قال تعاىل ﴿َما َجَعَل املممةةّلُه ِمن حَبِرَيٍة َواَل َسآِئَبٍة َواَل َوِصيَلٍة َواَل َحاٍم﴾.))(
ثم إن اختصاصها بأصول الدين، على فرضه، ال يضر مبا حنن بصدده.))(

المراد بـ)لئال يكون للناس على اهلل حجة(
اهلّلِ  َعَلى  ِللنَّاِس  َيُكوَن  ِلَئالَّ  َوُمنِذِريَن  ِريَن  مَُّبشِّ رُُّساًل   ﴿ تعاىل:  قوله  وأما 
َبْعَد الرُُّسِل﴾))( فالظاهر إرادة املعنى األول )اللغوي(، وإال فالرابع وهو  ٌة  ُحجَّ

)املعذرية(.
ثم إن من الواضح مشوهلاـ  كسابقتهاـ  لشؤون األصول والفروع، والعقيدة 
ِريَن﴾ أي )باجلنة والثواب، ملن آمن وأطاع( كما يف جممع  والشريعة؛ فإن ﴿ مَُّبشِّ

البيان.
التبشري  على  مقتصرة  غري  كانت  األنبياء،  مهمة  أن  وضوح  إىل  إضافًة 
واإلنذار فيما يرتبط بشؤون أصول الدين واملذهب، بل كانت شاملة لبيان أحكام 
والعقود  بالعبادات  يتعلق  ما  كافة  أي:  أحواهلم))(،  وبعض  املكلفني،  أفعال 

واإليقاعات واألحكام ـ حسب تقسيم الشرائع ـ.
ٌة﴾ أعم من إحتجاجهم  ووضوح كون ﴿ ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اهلّلِ ُحجَّ
يرسل هلم رسواًل  بأنه مل  اجلواحنية واجلوارحية،  تعاىل، يف خمالفتهم  اهلل  على 

خمرباً عنه تعاىل وآمراً وناهيًا. 
))(  املائدة: )0).

))(  لكنه ال يشمل )املعنى السادس( حينئٍذ.
))(  النساء: )6).

))( كاإلرث؛ فإنه ليس حكمًا لفعل من أفعال املكلفني، بل هو حكم حلالة أو يف حالة من حاالتهم، وكأحكام 
الزوجية وامللكية وكاجلزئية والسببية واملانعية يف اجلملة، وقد فصلنا ذلك يف موضع آخر.
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هل اآلية شاملة لألمارات، كالطرق؟
واحلجج  )األدلة  بـ  ـ  القوم  مسلك  على  ـ  خاصة  الشريفة  اآلية  إن  ثم 
هلا  ارتباط  وال  وعقوبة،  مثوبة  من  يستتبعانه  وما  واألحكام(  العقائد  على 
بـ)األمارات( القائمة على املوضوعات؛ فإن شأن النيب مبا هو نيب، هو التبشري 
واإلنذار، بالواجبات واحملرمات اإلعتقادية أو العملية، وعقوباتها ومثوباتها، 
وال شأن له مبا هو نيب، بتشخيص املوضوعات، اللهم إال )املخرتعة())( منها، 
مبنى يف ذلك، وأن كاًل من شأني  النقاش  كتبنا))(  قد فصلنا يف بعض  ولكن 
البعثة  أهداف  كان من  ولذا  والوصي،  النيب  الدنيا واآلخرة، هو من شؤون 
لتبعية  ـ أخروية؛  دنيوية  اخلبائث( وهي))(  الطيبات وحيرم عليهم  )وحيل هلم 
من  عليه  يورد  قد  ما  أجبنا عن  وقد  املتعلقات،  يف  ومفاسد  ملصاحل  األحكام 

اإلشكاالت، هنالك.
املوضوعات  ال  واألحكام،  العقائد  هو:  اآلية  ظاهر  يقال:  قد  نعم 

الصرفة، وال املستنبطة.

المراد بـ)وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم(
فالظاهر  َقْوِمِه﴾  َعَلى  ِإْبَراِهيَم  آَتْيَناَها  ُتَنا  ُحجَّ ﴿َوِتْلَك  تعاىل:  قوله  وأما 
منها هو املعنى األول ويلزمه املعنى الثاني))( والرابع واخلامس ومن مصاديقها 

السادس والسابع أي )األوسط( يف القياس ـ فتأمل.
ُتَنا﴾: احلجة املعرفية، فإنه استنادها  ويستفاد أيضًا من الضمري يف ﴿ُحجَّ

))( كالصالة.
))(  مباحث األصول / األوامر املولوية واإلرشادية.

))( أي الطيبات واخلبائث.
))(  ولدى الدقة، فإن املعنى الثاني هو امللزوم للمعنى األول، وأما الرابع واخلامس فلوازم.
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إليه  االستناد  أن  كما  وصوابيتها،  وحقانيتها  جزمًا  ثبوتها  يف  كاٍف  تعاىل،  إليه 
ُتَنا﴾ أي: أدلتنا.�))(  تعاىل، هو )املقياس( وقال يف جممع البيان: �﴿ُحجَّ

)حجتهم داحضة( ومعانيها
ُتُهْم َداِحَضٌة  وَن يِف اهللَِّ ِمن َبْعِد َما اْسُتِجيَب َلُه ُحجَّ وأما آية ﴿ َوالَِّذيَن حُيَاجُّ

ِعنَد َربِِّهْم َوَعَلْيِهْم َغَضٌب...﴾.))( 
وجيهة  كانت  وإن  ربهم(  )عند  زائلة  باطلة  بها:  يقصد  )َداِحَضٌة(  فإن 
ومعنى  ـ  األول  وهو  ـ  اللغوي(  )املعنى  إلرادة  تصلح  فـ)حجتهم(  عندهم، 
)املعذرية( ـ وهو الرابع ـ فإن عذرهم وإعتذارهم باطل، فحجتهم داحضة، أي 
من  الظاهر  لكن  داحض(،  به،  لإلعتذار  اعتربوه صاحلًا  ما  أو  به  إعتذروا  )ما 
اآلية هو املعنى األول، وأما إرادة معنى )الكاشفية( ـ وهو الثاني ـ فبعيد جدًا؛ إذ 
يكون املعنى )حجتهم( أي كاشفهم عن الواقع أو ما اعتربوه كاشفًا عن الواقع 
)داحضة( أي باطلة غري كاشفة عن الواقع؛ فإنه وإن كان يف حد ذاته ممكنًا، لكنه 

بعيد جداً عن الفهم العريف، كما ال خيفى.
وحيتمل يف معنى اآلية أن يكون )حجتهم( مبعنى خصومتهم ـ كما فسرها 
بها يف )جممع البيان(، لكن لعل )اخلصومة( من أوصاف )الحجة(، بل هي وصف 

بعض أنواعها.

))(  ولعل )الدليل( أقرب للمعنى الثاني فتدبر.
))(  الشورى: 6).
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شبهة )التضاد( بين )حجتهم( و)داحضة( وجوابها
وقد أجاب يف جممع البيان بقوله: )وإمنا مسى سبحانه شبهتهم حجة، 
إطالق  غري  من  امسها  عليها  أجرى  باحلجة،  ولشبهها  اعتقادهم،  على 
الصفة بها())( عن شبهة التناقض بني )حجة( و )داحضة(، فإن )الحجة( سواء 
أخذت مبعنى )ما حيتج به، أو ما يصح اإلحتجاج به( أم )املنجز واملعذر( أم 
)التصديقات املعلومة املوصلة إىل تصديق جمهول( أم )الكاشف( أم غريها، قد 
يتوهم التناقض بني وصِف شيٍء بها، وبني وصفها بـ)باطلة(؛ إذ يكون املعنى 
)املنجز واملعذر، غري منجز أو معذر( أو )الكشاف غري كاشف( أو )ما حيتج به، 

ال حيتج به(، فهو كقولك:
)األبيض ليس بأبيض(.

والجواب واضح على ما ذكره جممع البيان، وتوضيح كالمه: أن إطالق 
)الحجة( عليها جماز، والعالقة املصححة هي أحد أمرين أو هما معًا: إما لشبهها 

األشكال  كبعض  املعهودة،  االستدالل  طرق  الستخدامهم  وذلك  ـ  باحلجة 
األربعة، أو القياس االستثنائي، أو ما أشبه، لكنها فاسدة من حيث �املادة� بل 

و �الصورة� أحيانًا ـ، وإما لكونها كذلك، بإعتقادهم.
إذ  إما لشبهها باحلجة؛  )الحجة( هنا جماز؛  أخرى: أن استخدام  وبعبارة 
به، وهذه غري كاشفة وال  أو ما حيتج  املنجز واملعذر،  أو  الكاشف،  احلجة: 
منجزة أو معذرة وال مما حيتج به، لكنها مسيت باحلجة مبشاكلتها هلا، أو لكونها 
كذلك حسب اعتقادهم، فيكون معنى اآلية: )احلجة باعتقادهم( أي: ما هو 
كاشف عن الواقع باعتقادهم، أو ما هو منجز ومعذر، أو ما يصح االحتجاج 
به بإعتقادهم، ليس كاشفًا عنه وال منجزاً أو معذراً أو مما يصح االحتجاج به، 

))(  تفسري جممع البيان: ج9، ص)).
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ثبوتًا وواقعًا، أو )الحجة( أي املشابه للحجة صورًة، ليس حجة يف الواقع ـ بأي 
معنى أخذت احلجة ـ. 

)الحجة( سواء كانت مبعنى ما حيتج به العبد على املوىل أم  والحاصل: أن 
)حجة(  كانت  إذا  عليها،  )باطلة(  إطالق  يصح  ذلك، ال  أم غري  املنجز  مبعنى 
اعتربها اجلاهل  لو  ُتّوهم كونها )حجة(، وما  لو  ما  ثبوتًا ويف منت األمر، دون 
جهاًل مركبًا )حجة( أو اعتربها العامل بأنها ليست حجة، حجة، جلهة ما، فإنه 
)الحجة( عليها  تناقض، ويصح إطالق  يصح اطالق )باطلة( عليها، دون لزوم 
بلحاظ كون استخدامها جمازاً ووجود عالقة مصححة للتجوز، فـ)باطلة( تفيد: 

أن حجتهم يف واقعها وجوهرها كذلك، وإن كان ظاهرها غري ذلك.
)الحجة( باخلصومة،  وغري خفي أن توهم التناقض غري جار، على تفسري 

كما ذهب إليه يف اجملمع.

)إن هلل على الناس حجتين( والمراد بالحجة
ظاهرة  الناس حجتني حجة  على  �إن هلل   :الكاظم اإلمام  رواية  وأما 
وحجة باطنة...))(� فالظاهر إرادة )املعنى األول(، وال خيفى انطباقه على )املعنى 
بل  اإلهلية،  للحجة  مصداق  الواقع  عن  )الكاشف(  فإن  )الكاشفية(؛  الثاني( 
)املنجزية  الرابع  املعنى   االحتجاج(، وكذا  به  )ما يصح  ملزوم  )الكاشف( هو 
واملعذرية( وأما )اخلامس( )لزوم احلركة( فهو الزم ذلك، بل وكذا الرابع، أي 
إن هلل سبحانه حجتني حيتج بهما على عبيده، وكلتاهما، كاشف عن أحكامه 

وإرادته، ومنجز لتكاليفه، وجتب احلركة على طبقهما.

))(  الكايف: ج)، ص6).
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 ،وال تنطبق الرواية على )املعنى السادس( الذي صار إليه املريزا النائيين
إال بتجوز إرادة )الدال من ملزوم املدلول(؛ فإن )الدال( هو )الطرق واألمارات( 
اليت ذكرها النائيين، باعتبارها طرقًا إىل احلكم الشرعي وموضوعه، أي 

طرقًا إىل كالم األنبياء والرسل واألئمة.
امللزوم  به  ـ ويراد  و)املدلول( هو قوهلم صلوات اهلل عليهم، وملزومه 
العريف ال الدقيـ  هو من صدر منه القول، أي ذواتهم صلوات اهلل عليهم، وهو 
املذكور يف الرواية؛ فإن املوجود فيها هو إسناد احلجية لنفس الرسل واألنبياء 
واألئمة، وحيث ميتنع ذلك حقيقة، أريد به )قوهلم وفعلهم وتقريرهم(، ثم 

الدال على هذه الثالثة هو )الطرق( وعلى موضوعاتها )األمارات(.
والحاصل أن إنطباق )الحجة( يف الرواية على )الطرق(، حيتاج إىل تقدير، 
فاجملاز يف )احلذف( أو )اإلسناد(، وهو من قبيل سبك جماز يف جماز))( ـ فتأمل.))(
وأما  القياس(،  يف  )األوسط  السابع(  )املعنى  احلال يف  يظهر  ذلك  ومن 
)التاسع( وهو احلجة )املعرفية( فيستفاد من )هلل( كما سبق يف آية )فلله احلجة 

البالغة(، وأما )الثامن( وهو )احلجة التكوينية( فخالف ظاهرها. 
ومن ذلك وما سبقه ظهر احلال يف رواية اإلمام الصادق، الالحقة هلا.

))(  إذ أريد من )احلجة( ـ وظاهرها ذواتهم ـ الزمها ـ وهو قوهلم ـ ثم أريد من )الالزم(: الدال عليه.
))(  ملا ذكرناه يف موضع آخر، من حجية )ذواتهم( بأنفسها، صلوات اهلل عليهم، ولعدم احلاجة إىل تقدير 
)الدال( بل )قوهلم وفعلهم وتقريرهم( هو احلجة، وعند تعذره، يلجأ إىل )الدال( عليها بأدلة حجيته ـ فتأمل.
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تحقيق القول في معاني )الحجة( العشرة
إن ما ذكر لـ)احلجية( من املعاني العشرة، وما ذكر من اآليات والروايات، 

شاهداً عليها، قد يورد عليه:
أواًل: بأن كثرياً من تلك املعاني، مما ال يناسب علم األصول، وال يصلح 
كتعريٍف لـ)الحجة( اليت أخذت موضوعه، أو اجلامع بني موضوعاته )األربعة( 
أو اليت كان املوضوع بلحاظها موضوعًا، بل هي مناسبة لعلم الكالم والفقه 

واملنطق.
وثانيًا: بأن كثرياً من تلك املعاني هو الزم هلا أو حكم هلا، وليس بها، أو 
هو مصداق هلا وليس تعريفًا هلا وحّدًا، وذلك كسؤال السائل )ما املاء؟( فتقول 
)هذا( أو )ما يروي العطش( واألول تفسري باملصداق، والثاني تفسري باخلواص 
وهيدروجني  أوكسيجني  من  يرتكب  سائل  املاء  بأن  القول  بدل  الالزم))(،  أو 
ــ))(، أو سؤاله )ما األسد(  واألول )جنس( والثاني )فصل( ــ مما هو حد تام 
فتقول: )هذا( أو )مبخر الفم(، دون )حيوان زائر( ــ مما هو رسم تام ــ. أو: 

)ما اإلنسان( فتقول: )هذا( أو )املاشي على رجلني(، دون )حيوان ناطق(.
أو  احلجة(،  )أحكام  يف  وليس  وتعريفها،  )الحجة(  مفهوم  يف  والكالم 
بفارق  ـ  األولي  الذاتي  باحلمل  عليها  حيمل  فيما  البحث  أي  )مصاديقها(، 
باب  بذاتي  حيمل  وما  الصناعي،  الشائع  باحلمل  ال  ـ  والتفصيلي  اإلمجالي 

)الكليات(، ال ما حيمل بذاتي باب )الربهان(.

))(  إن أريد به ما من شأنه أن يروي الظمأ، فهو الزم، وذاتي للماء بذاتي باب )الربهان(، ولعله ذاتي باب 
)الكليات( إن ثبت كون بعض أجزاء املاء هي اليت تروي الظمأ.

إال  يذكر هلا فهو خواص،  ما  التام لألشياء، وأن كل  احلد  بتعذر معرفة  يقال  قد  إذ  للتقريب؛  واملثال    )((
للراسخني يف العلم.
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وأما )االستعمال( فهو أعم من احلقيقة، فاالستشهاد باآليات والروايات 
بالتبادر، وعدم صحة السلب، واإلطراد،  باملقصود، إال أن يستدل  غري واٍف 

ونظائرها.
والظاهر أنه غري تام يف أكثر تلك املعاني؛ فإن )الحجة( املتبادر منها هو:

)- ما حيتج به أحد الطرفني على اآلخر، أو الدليل.
)- أما كونها )منجزة ومعذرة(، فإنه مما يلزمها عقاًل.

)- وأما كونها )الزمة اإلتباع( فإنه من أحكامها.
)- وأما كونها )كاشفة عن الواقع( فهو ملزومها.))( 

)الكاشفية( عين، أو الزم، أو مجعول، أو...؟
نعم ما هو حجة باحلمل الشائع الصناعي، فإن )الكاشفية( تعدُّ إما من:

الذاتية، كما يف )القطع( على ما قالوا، أو )العلم( حسب ما  أ- لوازمه 
نرى.))(

ب- أو هي عينه ـ كما ذهب إليه البعض))( ـ. 
ــ حيث مّتم  ــ كما يف الظنون املعتربة  ج- أو مما جعلت له باجلعل املركب 

))(  فإن الكاشف عن الواقع وعن احلكم الشرعي، حجة، ـ أي حيتج به املوىل على عبده وبالعكس ـ فهو الزم 
اإلتباع ومنجز ومعذر، فهذه الثالثة متسلسلة، بناء على أخذ احلجة مبعناها اللغوي أي ما حيتج به املوىل على العبد 

أو العكس.
))(  إذ قد فصلنا يف حمله: أن الكاشفية ذاتية لبعض مصاديق القطع أي العلم، وأما القطع األعم من العلم فال؛ 
إذ فرده اآلخر وهو اجلهل املركب ال كاشفية له ثبوتًا، بل هو صرف اجلهل والظالم. نعم، غاية األمر أن فيه توهم 

الكاشفية، وليس بالوهم تتغري احلقائق فتدبر.
))(  وقد ناقشناه يف حمله.
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الشارع كاشفيتها.

هل يستحيل جعل )الحجية( لـ)الوهم(؟
)الوهم(  املوىل  جعل  لو  كما  له،  جعلها  باستحالة  يقال  قد  مما  أو  د- 
الشؤون اخلطرية،  أي منجزًا، كاالحتمال حتى يف غري  )االحتمال( حجة  أو 
فرضًا، فإنه )حجة( أي حيتج به املوىل على العبد، ومنجز، وليس بكاشف؛ 

فإن )الشك( ال كاشفية فيه أبدًا، فكيف بالوهم واالحتمال ــ فتأمل.
احتمل  فلو  بنسبته،  كاشفية  له  )االحتمال(  و  )الوهم(  يقال:  قد  إذ 
و  )الوهم(  بني  يفرق  أن  إال  النسبة،  بنفس  كاشف  فإنه  باملائة  مخسة  بنسبة 
النسبة، دون )الوهم(. والفرق  )االحتمال(؛ فإن )االحتمال( كاشف بنفس 
إن )الوهم( إشارة للحالة الذهنية أو النفسية بلحاظ )الوهن(، وأما )االحتمال( 
على  الطرفني  أحد  مرجوحية  أو  ترجح  نسبة  لنفس  أي  للثبوت،  إشارة  فإنه 
يعين  ألنه  كاشف؛  )الشك( غري  كان  ولذا  للخارج،  منسوبًا  بلحاظه  اآلخر 
بنسبة  كاشف  فإنه  فيه  املتضمن  )االحتمال(  دون  الرتديدية،  النفسية  احلالة 
مخسني باملائة، ويوضحه أن )الوهم( يقع يف مقابل )الظن( و)القطع(، عكس 
)االحتمال( فإنه متضمن يف كل منهما، ويف العلم أيضًا وإن بوجود اندكاكي؛ 

فإن القطع احتمال بالغ مرتبة اليقني.
وبعبارة أخرى: )الوهم( يف مقابل )القطع(، فكما قلنا أن الكاشفية عن 
اجلهل  دون  العلم  )وهو  اآلخر  فرده  ضمن  يف  إال  للقطع  ذاتية  ليست  الواقع 
املركب( كذلك قولنا: )الوهم( ليست له الكاشفية إال يف ضمن االحتمال الذي 
فيه وبقدره، وكذلك )الشك( فإنه ال كاشفية له إال يف ضمن االحتمال الذي 

فيه وبقدره ـ فتأمل.
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قبح  قاعدة  نراه، من عدم جريان  ما  اإلطاعة على  باب  وكاالحتمال يف 
العقاب بال بيان فيها.

وسيأتي تفصيل احلديث عن إمكان وصحة ووقوع جعل )احلجية( للوهم، 
بإذن اهلل تعاىل، فال نطيل ههنا.

)- وأما كونها عني )اإلنكشاف( فكالكاشفية، إن أريد )إنكشاف الواقع())( 
دون )إنكشافها للنفس(، واألمر يف ما هو حجة باحلمل الشائع، كما سبق. 

6-7- وأما )األوسط( و )األدلة الشرعية من الطرق واألمارات...( فإن 
الشائع، كما أن صحة  بها تفسري املصداق ومبا هو حجة باحلمل  )الحجة(  تفسري 

قوعها أوسط، هو من أحكامها، يف اجلملة.))(

تعريف الميرزا النائيني، لـ)الحجة()3)
نعم قد يقال: إن تعريف )الحجة( بـ)األدلة الشرعية من الطرق واألمارات...( 
هو مصطلح أصولي كما صرح بذلك املريزا النائيين، حيث قال: )فإن احلجة 
بإصطالح األصولي عبارة عن �األدلة الشرعية من الطرق واألمارات، اليت تقع 
وبني  بينها  يكون  أن  دون  الشرعي، من  اجلعل  متعلقاتها حبسب  وسطًا إلثبات 
املتعلقات، علقة ثبوتية بوجه من الوجوه�())( ــ وال مشاحة يف االصطالح، فلو 
بأن  بأس  ال  كما  عندئٍذ،  استعماالتهم  يف  املتبادر  فإنه  خاص،  عرف  يف  ثبت 
يصطلح بإرادة )األوسط( من احلجة يف األصول، كما هو يف املنطق، كما صنع 

.الشيخ

))(  فإنكشافه ملزوم احلجية، ويف موقع العلة أي ألنه منكشف لذا هو حجة.
))(  إذ ليست كل حجة، مما تقع )أوسط( يف القياس.

))(  قد اتضح مما سبق: أن تعريف )موضوع علم األصول( يعد من )املبادئ التصورية( لعلم األصول.
))( فوائد األصول: ج)، ص7.
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وعلى هذا فإن تفسري )الحجة( بـ )األوسط( أو )األدلة الشرعية من الطرق 
تعريف  هو  بل  مصاديقها،  ببعض  تفسرياً  ليس  األصول،  علم  واألمارات( يف 
باملساوي))( أو احلد التام))(؛ ألن الفرض إنه تفسري له يف هذا العلم بعد وضع 

االصطالح.
وفيه أواًل: كونه أشبه بالمشروطة العامة

املشروطة  أو  احملمول،  بشرط  بالضرورة  أشبه  أنه  أواًل:  عليه  يرد  لكن 
العامة))( والغرض يف التعريف أن جيري على الذات مبا هي، وحبسب الطبع أو 
الوضع األولي، ال بلحاِظ وقيِد أنه قد وضع ملعنى جديد، وال فرق يف ذلك بني 

الذوات احلقيقية وبني اإلعتبارية؛ فإن هلا ماهية وتقرراً يف عاملها، 
العامة  قطعًا؛ ألنه كذلك عند  )القياس( حجة  بأن  كالقول  إال  وهل هو 
به  املوىل  يصلح الحتجاج  ومما  ومعذراً  منجزاً  اعتربوه  وألنهم  وباصطالحهم؟ 
على عبده وبالعكس؟ وفيه أنه مبا هو هو ويف الواقع، ليس كذلك ـ فتأمل، إذ 
الفرق أن أهل اخلالف اعتربوا )القياس( حجة من قبل الشارع، فورد عليهم أنه 
أو معذراً وال كاشفًا وال مما اعتربه  ـ منجزاً  القطعية  ـ باألدلة  الشارع  بنظر  ليس 
الشارع مما حيتج به على عبيده، نعم هلم أن يصطلحوا فيما بينهم على اعتباره 
حجة يف حماوراتهم، بأن يقول املوىل منهم لعبده: لو قست كان قياسك حجة 
منجزاً معذراً من قبلي، لكنه خارج عن مورد البحث؛ إذ الكالم يف )السنة( وأن 

)السنة إذا قيست حمق الدين(.

))( إذا عرف باألوسط، واملقصود باملساوي هنا )املرادف(.
))(  إذا عرف بـ )األدلة الشرعية ...اخل(.

))( وهي اليت كانت ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان املوضوع ثابتًا لذاته، كما يف املاشي متحرك بالضرورة مادام 
على هذه الصفة.
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عليه  لريد  كذا،  تعريفها  الشارع،  عند  )الحجة(  يقول  فال  األصولي  وأما 
عدم املساواة، بل يقول: إننا معشر األصوليني قد تواضعنا على أن )الحجة( كلما 
ـ فتأمل؛ إذ الكالم يف )األصول( عن حجج الشارع يف  أطلقناها أردنا بها كذا 

الفقه، وليس حبثًا إصطالحيًا صرفًا ـ فتأمل.
بشرط  بالضرورة  أشبه  أيضًا،  اللغوي  مبعناها  احلجة  أخذ  إن  يقال:  ال 

احملمول، فكيف عددمتوها املقياس؟
إذ يقال: الفرق أن )املعنى اللغوي( هو مقتضى الوضع األولي والطبع، 
النزاع  فليس  تعريفه،  يف  الحظه  الكل  وأن  األطراف،  بني  عليه  متفق  أنه  كما 
فيه بل هو متفرع عليه، عكس التعاريف أو املصطلحات األخرى للحجة، من 
كونها )األوسط( أو )األدلة الشرعية من الطرق واألمارات...( فإن النزاع فيها 

وجامعيتها ومانعيتها، ملا وضعت له، ومدى انطباق املعنى األصلي عليها.
لكن الظاهر أن كون )الوضع التعييين أو التعّيين( للفظ، يف بعض ما وضع 
له لغة، استعمااًل للعام اللغوي يف اخلاص، غري ضار باالصطالح، وبأنه بعده 

حقيقة فيه، يف العرف اخلاص، واملرادف له فيه.
ثانيًا: أنه أخص من مسائل األصول

وثانيًا: إن هذا التعريف ال يتكفل بالغرض الذي وضع من أجله، وبالسبب 
الذي دعا إليه، فهو أخص من املعرَّف ومن املطلوب؛ إذ الفرض أن األصولي 
الحظ وجود جمموعة قوانني يف األصول )من طرق وأمارات وأصول( فأراد أن 
يكتشف موضوعها واجلامع هلا )املعرب عنه باحلجة، أو األدلة األربعة بذواتها، 
أو بوصف الدليلية(، فكٌل حاول العثور على التعريف اجلامع املانع، أو )الكلي 
الطبيعي املنطبق على موضوعات مسائله( ـ حسب بيان صاحب الكفاية ـ فوقع 
الكالم يف أنه هل هذا التعريف جامع مانع وتعريف باملساوي ملا يبحث عنه يف 
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األصول؟ أو باألخص؟ أو مبا هو معه من وجه؟، وعلى فرض املساواة، فهل 
هو تعريف بالذاتي األوىل أم بالشائع الصناعي؟ وهل هو باملرادف، أو باجلنس 
والفصل، أو اخلاصة، ملا عليه املدار يف إقامة الدليل املشرتك على إثبات أحكام 
أفعال املكلفني ووظائفهم، يف األصول، كـ)مباحث الدليل اللفظي( مثل خرب 
الواحد، والظواهر وغريهما، وكـ)مباحث االستلزامات( ـ من مباحث الدليل 
العقلي ـ وكـ)مباحث األصول العملية(، من عقلية ونقلية، كقبح العقاب بال 

بيان، وأصالة االشتغال.
وحينئٍذ نقول: هل الحظ األصولي عند وضعه املعنى املصطلح، املعنى 
األولي املوضوع له اللفظ يف اللغة، أم ال؟ وعلى فرض مالحظته فأي معنى 

الحظ؟
فإن كان قد الحظ املعنى األولي: 

)األصول  يشمل))(  ال  أنه  عليه  فريد  )الكاشفية(،  أنه  إرتآى  فإن   -(
العقاب بال  العقلية كـ)قاعدة قبح  النقلية كـ)رفع ما ال يعلمون( وال  العملية( 
عن  تكشف  ال  فإنها  اليقينية(؛  الرباءة  يستدعي  اليقيين  و)االشتغال  بيان(، 

احلكم الواقعي، بل هي وسيلة لإلبراء القطعي للذمة ال غري.
)الحجة( مبعنى )لزوم احلركة  على طبق مؤداه( ملا مشلت  َأَخَذ  )- ولو 
أريد بلزوم احلركة  النافية، إال لو  النفي، وال األصول  الدليل إىل  ما لو أدى 
لو دل اخلرب على  ما  ليشمل مثل  )الحجة(،  املؤدى: جماراة مقتضى  على طبق 
عدم وجوب شيء، فعندئذ يكون أعم من األدلة واألصول العملية النافية وهو 
املطلوب، لكنه خالف ظاهر اللفظ، وخالف تعبريه بـ)اليت تقع وسطًا إلثبات 

متعلقاتها(.

))(  وهذا وجه آخر لعدم الشمول واألخصية، إضافة للوجه الالحق املبين على أنه مل يالحظ املعنى اللغوي.
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)املنجزية  مبعنى  وكذا   -( لعمت،  اللغوي(  )باملعنى  أخذها  لو  أما   -(
)كالرباءة  العملية  األصول  طبق  على  عمل  لو  معذور  العبد  فإن  واملعذرية(؛ 

والتخيري(. 
)منشأ(  الحظهما  بأنه  جييب  أن  لألصولي  األولني،  الفرضني  على  نعم 
لوضع املصطلح و)داعيًا( ومل يلحظهما )مالكًا( يدور املصطلح مدارهما، فال 
يضر عدم مساواة املعنى اللغوي للمعنى املصطلح، واملهم انطباق املعنى املصطلح 

على متام ما اصطلح له ووفائه بالغرض اجملعول له ـ فتأمل.
النائيينـ  احملقق  تعريف  ـ حسب  لـ)الحجة(  تعريفه  وكأن )األصولي( يف 
تعريف  يف  فقصرها  )الكاشفية(  مبعنى  ارتكازه،  يف  أو  مبناه  يف  )الحجة(  أخذ 
ذلك خروج  من  فلزم  واألمارات(،  الطرق  من  الشرعية  )األدلة  األصول على 
األصول العملية، ولو كان )األصولي( أخذها مبعنى )ما حيتج به( أو )املنجزية 
واملعذرية(، لعمم، فتعريفه، وإن كان اصطالحًا، إال أن الظاهر أنه مبين على 

حتقيق معنى )احلجية( يف مرحلة سابقة. 
اللهم إال أن يقال: إن )الحجة( مبعنى )الكاشف(، وهو أعم من الكاشف 

عن احلكم أو الكاشف عن الوظيفة، لكنه خالف الظاهر.
 فاملصطلح على هذا نهاية وليس بداية.

وبعبارة أخرى )هناك واقع وراء االصطالح( وليس احملور هو )االصطالح( 
وال شيء غريه، ليقال بأنه ليس تفسرياً باملصداق.

وأما إذا قيل بأن )األصولي( مل يالحظ عند وضعه املصطلح، يف تعريفه 
هذا، املعنى األولي، أو الحظه لكن كداع وكمنشأ ال باعتباره احملور واملقياس 
إشكال )األخصية(؛  دفع  يكفل  أيضًا، ال  أن ذلك  واملدار واملالك، فريد عليه 
فإن تفسري )الحجة( بـ )األدلة الشرعية من الطرق واألمارات( يرد عليه أنه أخص 
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أعم  ـ  األصولية  احلجة  أي  ـ  ألنها  أواًل:  وذلك  األصول؛  يف  )احلجج(  من 
)العنوان  يف  الشك  وككون  كاملالزمات،  والعقلية(،  الشرعية،  )األدلة  من 

ل( والغرض، جمرى لالحتياط وما أشبه. واحملصِّ
من  )األصولي(  مراد  كان  إذا  اإلشكال  هذا  عن  الذب  ميكن  كان  وإن 
العقل شرع من  )الشرعية( األعم من اجملعولة شرعًا واملمضاة، أو بلحاظ أن 

باطن، لكنه خالف ظاهر تصرحيه الحقًا بـ )حبسب اجلعل الشرعي(.))( 
وثانيًا: ألن احلجج األصولية هي أعم من )األصول العملية(، واألصول 
العملية ليست طرقًا وال أمارات لألحكام، إذ ال حكم فيها، وال )إثبات فيهما 
إلثبات  وسطًا  تقع  بـ)اليت  القول  يصح  فال  وظيفة،  صرف  بل  للمتعلقات( 

متعلقاتها حبسب اجلعل الشرعي(. ))(
فسيأتي  العملية(  )األصول  على  )الحجة(  إطالق  بعدم  اإلشكال  وأما 

اجلواب عنه، بإذن اهلل تعاىل، يف )املسائل(.

هل النقاش في تحديد معنى )الحجة( لفظي؟
ال يقال: إن النقاش يف )مفهوم احلجة( وإن أي معنى من املعاني العشرة 
ذلك  إىل  و)كل  لفظي  نقاش  منها؟  املراد  وأيها  اجملازي؟  وأيها  احلقيقي؟  هو 
اجلمال يشري(؛ إذ املقصود معلوم والتعاريف مشرية، وليس القصد منها احلد 
هو  ما  كـ:  أصولي،  نقاش  كل  على  اإلشكال  هذا  يعمم  قد  بل  الرسم،  أو 
البحث؟))(إذ  هذا  من  الثمرة  ما  ثم  تعريفه؟  هو  وما  األصول،  موضوع علم 

))(  فوائد األصول )أول حبث القطع(: ج)، ص7، هذا إضافة إىل أن الظاهر من )األدلة الشرعية( ما يقابل 
)العقلية( إال لو قيل أنهما مما إذا اجتمعا افرتقا وإذا افرتقا اجتمعا ـ فتأمل.

))(  إال لو عممنا احلكم للظاهري، وقلنا باحلكم الظاهري يف موارد األصول.
))(  أشرنا للثمرة، يف أول الكتاب، لذا سيرتّكز اجلواب على عدم كون النقاش لفظيًا، ومن وجوهه: وجود الثمرة، فليس لفظيًا.
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يقال: أواًل: الظاهر من حبث األصوليني وأخذهم وردهم، أن نقاشهم حقيقي 
وليس لفظيًا.

القطع  كون  عدم  من   الشيخ كالم  من  نقلناه  ما  لذلك  مثااًل  ويكفي 
)حجة( مطلقًا؛ ألنه أخذه مبعنى )األوسط(، ولئن اعتربه بعضهم لفظيًا، فإنه ال 

ينفي كون غريه قد اعتربه حقيقيًا.
واملصاديق  املعنى  على  التفاقهم  تابع  لفظيًا،  النزاع  كون  أن  وثانيًا: 
واختالفهم يف اللفظ، وليس كذلك االختالف يف معنى )احلجية(، فأين ــ مثاًل 
بكون  القول  وأين  واملعذرية(؟))(  )املنجزية  مسلك  عن  )الكاشفية(  مسلك  ــ 
القول بكونه مسألة أصولية؟ وأين  )القطع( مسألة كالمية أو شبه كالمية، من 
القول بأن كثرياً من مباحث األلفاظ، هي )استطراد(، من القول بكونها )مبادئ 

تصورية أو تصديقية( ومن القول بأنها مسائل أصولية؟ وهكذا. 
نعم بعض النقاش قد يكون لفظيًا كـ)الحجة( مبعنى )األوسط( كما ذهب إليه 
الشيخ، أو مبعنى )األدلة الشرعية من احلجج واألمارات اليت اعتربها الشارع 

أوساطًا إلثبات متعلقاتها(.
)الحجة(  بكون  يلتزم  من  فإن  أيضًا؛  لفظيًا  هذا  على  ليس  أنه  فيه:  لكن 
كون  صحة  بعدم  يقول  قد  واألمارات...(  احلجج  من  الشرعية  )األدلة  هي: 
احلجة )أوسط(؛ مطلقًا؛ بدعوى أن مظنون الشيء كمقطوعه ال يقع أوسط؛ 
إذ األحكام ثابتة لذوات املوضوعات ال مبا هي مقطوعة أو مظنونة، أو مبا هي 
قد أقيم عليها الدليل، أما الشيخ فيقول بوقوع ما عدا القطع )أوسط(، نعم من 
يقول بصحة الوقوع، يقع الصلح بينه وبني الشيخ، أن إلتزم بعدم وقوع )القطع( 

))(  فإنه على مسلك )الكاشفية( ال تطلق )احلجة( على )األصول العملية( ، عكس مسلك )املعذرية( ـ فتأمل.
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أوسط))(، ويكون النقاش حينئٍذ لفظيًا، اللهم إال من حيث كون تعريفه أعم 
من ذاك التعريف، وأعم من موضوع علم األصول.

وثالثًا: أن الثمرات اليت ذكرناها سابقًا نتيجة االختالف يف مفهوم احلجة، 
كاشفة عن كون اخلالف حقيقيًا.

ورابعًا: إن الذهاب إىل ذلك، يقتضي القول بأن كل نقاش لألصوليني 
علم  )موضوع  يف  كنقاشهم  لفظي،  نقاش  هو  التعاريف،  كل  يف  ولغريهم، 
األصول(: هل هو )األدلة األربعة بوصف الدليلية(؟ كما ذهب إليه صاحب 
القوانني )رمحه اهلل تعاىل( أو )ذوات األدلة(؟ كما قاله الفصول، أو )الكلي 
املنطبق على موضوعات مسائله(؟ كما صار إليه يف الكفاية، أو )ما يستنبط 
منه األحكام من حيث االستنباط(؟ كما انتخبه السيد الوالد، أو )احلجة 
يف الفقه(؟ كما ذهب إليه السيد الربوجردي، أو )احلجة القريبة املشرتكة يف 

الفقه(؟ كما صرنا إليه.
وكنقاشهم يف )موضوع العلم( هل هو )جامع موضوعات املسائل( كما 
يف )األصول(، أو غريه كـ: )ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية( أي بال واسطة 
يف العروض ـ كما عليه اآلخوند ـ أو األخص منه ـ كما عليه املشهور ـ أو 
أو غريهما،  والفساد(  الصحة  لفهم  مقياسًا  تكون  اليت  القواعد  كـ: )جمموع 
تعريف  يف  الفقهاء  اختالف  وكذلك  األصول))(  علم  تعريف  يف  كنقاشهم  أو 

)البيع(.))(
ومن البني عدم كونه كذلك))(.

))(  وإال اختلف فيه، عنه.
))(  راجع )األصول(: ج)، ص8)-)).

))(  راجع املكاسب: ص7)).
))(  أي عدم كون النزاع يف كل ذلك لفظيًا.
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الطريق  وعدم  احلقيقي،  باملعنى  اجلهل  عند  إليه  يصار  )املشري(  خامسًا: 
للوصول إليه، أو لدى عدم أهميته، وهذه املباحث غاية يف األهمية، والظاهر 

عدم انسداد الطريق إليها.
فليس من الصحيح أن يقال: إن النقاش ـ يف موضوع علم األصول ـ لفظي 
وصاحب  الكفاية  وصاحب  الفصول  وصاحب  القوانني  صاحب  من  كٍل  بني 
معنى  على  الكل  التفاق  نظراً  عليهم(؛  تعاىل  اهلل  )رمحة  وغريهم،  األصول 
واحد وهو: مجلة ما بني دفيت الكتب األصولية، أو املباحث املرتكز يف أذهانهم 

أنها من األصول أو ما أشبه.
وذلك ألنه: ال إتفاق على كون كل ما بني دفيت األصول، من مسائله، بل 
اخلالف كبري، واآلراء خمتلفة بني عّد كثري من حبوثه، مسائل، أو مبادئ تصورية 

أو تصديقية، أو مقدمات، أو استطرادًا.
وأما )اإلرتكاز( فمختلف عندهم، أيضًا، كما يظهر ملن راجع تصرحياتهم 
على  لإلشكال  أحيانًا  إليه  يستند  قد  نعم  البحوث،  من  الكثري  وخالفهم حول 
اخلصم، لكنه كـ)اإلنصراف( مما إذا وصل األمر إليه، انقطع االحتجاج عادة أو 

كثرياً ما.
مباحث األصول  )التحديد())(، خترج مجلة من  أنه على ضوء  سادسًا: 
عنه، وتدخل مجلة أخرى، ثم إنه لوال )التحديد(، لتوسع علم األصول بدون 
املقياس  وهو  إليها،  يرجع  اليت  )الضابطة(  هو  فالتعريف  ضابطة،  أو  حساب 

املعتمد.
)اإلمجاع  و  )الشهرة(  و  الواحد(  خرب  )حجية  مبحث  مثل  أن  جند  ولذا 
بـ )األدلة  املنقول( مع كونه من عمدة مباحث األصول، لكن حتديد موضوعه 

))(  أي حتديد معنى )احلجة( وأي املعاني العشرة هو املراد.
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من  عدها  إىل  األصولي  فيضطر  عنه))(،  خيرجها  الدليلية(  حيث  من  األربعة 
)املبادئ التصديقية(، ال من املسائل.

وبذلك: يقع التدافع بني مرتكزه بكونها مباحث أصولية، وبني تعريفه، 
فـ)التعريف( ُيعني على تأكيد )املرتكز( وتوضيحه، وعدم حصول تدافع معه، 

بل وعدم رفع اليد عن )اإلرتكاز(.

))(  لكون البحث عندئٍذ عن مفاد كان التامة وهل البسيطة، ال عن مفاد كان الناقصة وهل املركبة.
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)الدليل( في اآليات والروايات

المحتمالت في: )هل أدلكم على تجارة( 
وأما الدليل فقد ورد يف لسان الشارع أيضًا.

قال تعاىل ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى جِتَاَرٍة ُتنِجيُكم مِّْن َعَذاٍب 
َأِليٍم * ُتْؤِمُنوَن ِباهللَِّ َوَرُسوِلِه َوجُتَاِهُدوَن يِف َسِبيِل اهللَِّ ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم َذِلُكْم 

َخرْيٌ لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن﴾.))(
ْمَس َعَلْيِه َدِلياًل﴾.))( وقال سبحانه ﴿ُثمَّ َجَعْلَنا الشَّ

و)الدليل(:  الداّل())(  و)الدليل:  به(  يستدل  )ما  ـ هو  لغة  ـ  و)الدليل( 
فظاهر معنى  أرشده وهداه())(،  الشيء وعليه:  إىل  )الربهان واملرشد( و)دل 
فهي  جتارة...  إىل  وأهديكم  أرشدكم،  هل  أي  أدلكم(  )هل  الشريفة  اآلية 

)داللة( على الشيء، وإشارة إليه.
لكن قد يقال إنها ظاهرة يف )المعنى الثاني(، وهو )الكاشفية(، فـ)هل 
املعنى  حول  يقال  ذلك  ونظري  جتارة،  عن  لكم  أكشف  هل  يعين:  أدلكم( 

األول.))(
لكن يرد عليه أن الدليل على الشيء هو املرِشد واملشري إليه، والداللة: اإلرشاد 
واإلشارة، ويلزمه الكشف والكاشفية واالحتجاج وصحته، أو هما مصداقهـ  فتأمل.

))(  الصف: 0)-)).
))(  الفرقان: )).

))(  جممع البحرين.
))(  املنجد.

))(  )فهل أدلكم( يعين هل احتج عليكم بشيء ينجيكم من عذاب إليم.
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وهو  اخلامس(  و)املعنى  واملعذرية(  )املنجزية  وهو  الرابع(  )المعنى  وأما 
أيضًا  الالزم  يدل على هذا  الداللة والدليل، كما  يلزم  فهما مما  اإلتباع(  )لزوم 

قوله تعاىل )تنجيكم من عذاب إليم(.
ويمكن أن تنطبق اآلية الكرمية على )املعنى السادس( الذي ذهب إليه املريزا 
وبراهني على  وهادية  مرِشدة  )أدلة(، وهي  واألمارات  الطرق  فإن   النائيين

الشيء.
أي  ـ   األنصاري الشيخ  إليه  ذهب  الذي  ـ  السابع(  )املعنى  وعلى 
وكاجلهاد  واملعاد  املبدأ  كشؤون  ـ  )هذا))(  تقول:  بأن  القياس،  يف  )األوسط( 
العمل به،  أو  به  ـ مما جيب اإلميان  بالسمعة واملال  أو اجلهاد  وكالتبليغ اجلهادي 
وكل ما وجب اإلميان به أو اجلهاد به، ينجي من عذاب أليم، فهذا ينجي من 
املعنى  ونظريه  ـ  باملصداق  تفسري  فهو  له،  مصداق  السابع  فاملعنى  أليم(  عذاب 
السادس ـ وليس أي منهما معنى له، أي ليس معنى ﴿َهْل َأُدلُُّكْم﴾ هل أذكر لكم 

)األوسط( الذي هو علة إلثبات األكرب لألصغر!
ينبغي  إذ  ينطبق على اآلية؛  )القياس( ال  يقال: إن ما ذكر من  قد  لكن 
أن يكون )اإلميان باهلل ورسوله( أو )اجلهاد( هو األوسط ال وجوبه، فإنه ما دل 
عليه اهلل، فالالزم )هذا ـ كالتسليم له أو التوكل عليه ـ أميان باهلل، وكل إميان باهلل 
منجي، فهذا منجي(، و)هذا ـ كاهلجرة يف سبيل اهلل ـ جهاد يف سبيل اهلل، وكل 

جهاد منجي، فهذا منجي(. 
)ما  بل كان  الوجوب  ليس  أواًل،  املذكور  القياس  )األوسط( يف  أن  وفيه 
جيب اإلميان به( وهو متعلق الوجوب، نعم يف أحد القياسني قد جعل )اإلميان( 
أوسطـ  وذلك يف القياس الثانيـ  ويف اآلخرـ  املذكور أواًلـ  قد جعل متعلق اإلميان 

))(  وقوله تعاىل )تؤمنون باهلل...( منها، فإنه من الظواهر وهي طريق شرعي وعقالئي.
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ـ كالتسليم والتوكل ـ أوسط، وعلى أي فكالهما صحيح، يف الربهان.
املدلول))(  فإنه  باملرة؛  )األوسط(  عن  أجنيب  )أدلكم(  إن  يقال:  وقد 
)جتارة،  كون  أريد  فلو  هذا،  تعاىل  قوله  نفس  هو  والدال  الدليل!  وليس 
وتؤمنون( )األوسط( ملا نفع؛ ألنه املدلول ال الدليل، عكس الكاشفية؛ فإنها 

تفسري لـ)أدلكم(، وليس مدلواًل هلا ومتعلقًا هلا هذا. 
هذا(  )كالمي  أجعل  هل  أي  األوسط،  هو  )أدّلكم(  كون  إرادة  وأما 

ودالليت هذه )أوسط(! فال ختلو من تعسف؛ فإنها خالف ظاهر اآلية جدًا. 

)الدليل( أعم من: شؤون العقيدة والشريعة، والحكم والموضوع
ثم إن الظاهر هو أن )الدليل( يف هذه اآلية املباركة قد استعمل يف األعم 
ورسوله(  باهلل  )اإلميان  إذ  والفروع؛  واألصول  والشريعة  العقيدة  شؤون  من 

أصل من أصول الدين و )اجلهاد( فرع من فروع الدين.
)املوضوع(  يف  الدليل  استخدام  الشريفة  اآلية  يف  املالحظ  من  أن  كما 
قوله  عليه يف  املدلول  فإن  األصوليني؛  عليه مصطلح  كما جرى  )احلكم(  ال 
)اإلميان( وليس حكمه )وهو  )اجلهاد( و  )املوضوع( وهو  )أدلكم( هو  تعاىل 
الوجوب(، خاصة مبالحظة أن )اجلهاد( وكذا )اإلميان(، هو الذي ينجي من 

عذاب أليم وليس وجوبه. 
وال جمال لتوهم أن اآلية الشريفة))( دلت على املوضوع بلحاظ حكمه؛ 
فإن )فعله( أي أن نفس اجلهاد واإلميان، هو املنجي، ال )الفعل بلحاظ وجوبه(، 

))(  أي )املدلول( هو الذي وقع أوسط، يف كال النوعني من القياس املذكورين يف املنت، ال )الدليل والدال( 
وهو اآلية نفسها.

))(  أي )أدلكم( يف اآلية.
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فإنه لو مل يلحظ وجوبه، بل لو مل يكن واجبًا، ملا أخّل ذلك بكونه منجيًا.
)فهل  األمري  اإلنشاء  مقام  لكنه يف  استفهامي،  اإلنشاء  إن  يقال  قد  نعم 
أدلكم( تفيد عرفًا إنشاء وجوب ما دّلنا عليه، ولذا قال يف جممع البيان: )صورته 
صورة العرض، واملراد به األمر، على سبيل التطلف يف االستدعاء إىل اإلخالص 

يف الطاعة(.))(
إذ  فتأمل؛  اإلنشاء.  مقام  إخبار يف  باهلل ورسوله(  )تؤمنون  إن:  يقال  أو 
األخري خالف الظاهر، وسابقه أجنيب عن كون متعلق )الدليل( هو )احلكم( أي 
كونه هو املشار إليه، به، بل يؤكد كون )املوضوع( هو املتعلق، ويوضح فرق 
هذين الوجهني عن ما سبق التأمل فيه )وهو الداللة على املوضوع بلحاظ احلكم( 
أن ذلك كان بدعوى أن )أدلكم( مصّبه )احلكم( بدعوى أن )املوضوع( ـ وهو 
املدلول عليه بالصراحة يف اآلية وهو اإلميان ـ ناظر إىل حكمه، وما ذكرناه هنا هو 

أن هو صيغة االستفهام، أو صيغة اإلخبار، هي الدالة على احلكم.
ومن  املوضوعات،  يف  )الدليل(  استخدام  على  دليل  اآلية  أن  والحاصل 
الظاهر عدم كونه استخدامًا جمازيًا، كما ال شك يف صحة استخدامه يف )الدليل( 

على )األحكام( كخرب الواحد؛ فإنه دليل الوجوب مثاًل.
)الطرق(  من  األعم  يف  كـ)الحجة(،  )الدليل(  استخدام  فإن  هذا  وعلى 
بَقْصِرِه  لألمارة،  قسيمًا  باصطالح جعله  بأس  به، وال  بأس  و)األمارات(، ال 
على الدليل على احلكم، عكس )األمارة( اليت ال تصلح الستخدامها يف مورد 
بناء عليه يصح استخدامها  اللغوي، والذي  )األحكام( إال بلحاظ أصل املعنى 

لألصول العملية أيضًا ـ وسيأتي تفصيله بإذن اهلل تعاىل.

))(  تفسري جممع البيان: ج9، ص)6).
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االحتماالت في رواية: )ودّلهم على ربوبيته باألدلة(
وقال اإلمام الكاظم )عليه سالم اهلل(: �يا هشام! إن اهلل تبارك وتعاىل، 
ربوبيته  على  ودهّلم  بالبيان،  النبيني  ونصر  بالعقول،  احلجج  للناس  أكمل 

باألدلة�.))( 
ـ هو )أرشدهم(،  ـ كاآليةـ  وظاهر قوله )عليه سالم اهلل( )دهّلم( يف الروايةـ 

واألمر يف )املعنى الثاني(، كما سبق.
املعنى )األول( و)الثاني( و)الرابع(  نعم )األدلة( مبا هي هي، أعم من 
و)اخلامس( و)السادس( و)السابع(، )أي األوسط( يف القياس، ومن )القياس 
املتألف من صغرى وكربى(، ومن الدليل الفطري والعقلي والعقالئي، وكلها 
هذه  كل  ثم  سبق،  كما  الزم))(،  أو  والثاني،  األول  باملعنى  الدليل  مصداق 

املعاني مصداق )الدليل( مبعنى املرشد، أو لوازمه، مبا فيها املعنى األول.))(
م( ـ فتأمل. لكن ظاهر السياق كون املراد بـ)األدلة( هو نفس ما أفاده )دهلَّ
بل إن )األدلة( تشمل )األدلة التكوينية(، أي ما دل بذاته على صانعه، 
عنه  كاشفة  فإنها  وصفاته،  خالقه  على  وخصوصياته  بنفسه  )الشيء(  داللَة 

تكوينًا.
بها ما هو  املراد  )الكاشفية(  يقال: هذا غري املصطلح عليه يف معنى  ال 

صفة للعلم أو ما هو عينه ـ على قول ـ.
إذ يقال: غاية األمر أن الكاشف ينصرف إىل ذلك، بدواً ـ لكثرة اإلبتالء 

))(  أصول الكايف: ج)، ص0)، كتاب العقل واجلهل احلديث )).
))(  إال )الثاني( فإنه ملزوم )األول(.

مًا رتبًة عليه. ))(  أما )الثاني( فهو ملزوم )املرشد( لكون )الكاشف( متقدِّ
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التعّيين،  بالوضع  العرف اخلاص،  أنه )اصطالح( هلم يف  لو فرض  ـ بل حتى 
فاملعنى  هذا  وعلى  عليه،  جارية  والرواية  العام،  العرف  يف  كذلك  ليس  فإنه 
اللغوي،  باٍق على نفس معناه  الشارع واملتشرعة  للكاشف، يف عرف  احلقيقي 
فيشمل )الكاشف(: الكاشف بذاته عن شيء مما ليس )علمًا(، وذلك ككاشفية 
كما  ـ  مسلكهم  ـ حسب  ولوازمها  معاليلها  بل وعن  عللها،  )املمكنات(، عن 
يشمل )العلم( أي الصورة احلاصلة من الشيء لدى الذهن أو الكيف النفساني ـ 

على قوٍل ـ.
وغير خفي أن الرواية هي يف مورد أصول الدين، إال أنه من الواضح أن 

استخدام )الدليل( فيها هو استخدام له يف املصداق، ال أنه املوضوع له.

من معاني )الدليل(
وبعبارة أخرى: إن )الدليل( قد يطلق ويراد به الكاشف، فـ)العقل دليل(، 
يراد به أنه كاشف عن الواقع، و)خرب الواحد( أو أي ظن معترب آخر )دليل(، 
يراد به أنه كاشف عن الواقع، وإن كان بالكشف الناقص احملتاج إىل متمِّم، من 
بناء العقالء و إمضاء الشارع. فـ)دليل( أي )كاشف(، وهو أعم من الكشف التام 

)وهو األصل فيه( أو الناقص.
وقد يقال: إن هذا هو األصل من معانيه، كما أن )ما حيتج به املوىل على 
العبد، أو العبد على املوىل( كان هو األصل من معاني )الحجة(، فالكاشف حممول 
على )الدليل( حبمل هو هو ال محل ذو هو، أي باحلمل الذاتي األولي ال الشائع 

الصناعي ـ فتأمل.))(

. ))(  وقد سبق وجهه؛ فإن ظاهر معنى )الدليل( هو املرشد، وهو املرادف له، ويلزمه كونه كاشفًا، أو هو ملزومهـ  واألول إثباتي والثاني ثبوتي، فاالطالق بوجهنيـ 
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تحقيق معنى )ثم جعلنا الشمس عليه دلياًل( 
وقد يطلق )الدليل( ويراد به ما يقرب من املعنى الثامن))(، أي )الباعثية 
ْمَس َعَلْيِه  واحملركية التكوينية( أو )اإلجياد تكوينًا( كقوله تعاىل ﴿ُثمَّ َجَعْلَنا الشَّ
َدِلياًل﴾))(، وكـ)العلم الفعلي())( ومن الواضح أنه لو أريد أي من املعنيني، فإنه 

ال يرتبط بعلم األصول بوجٍه.
ال  املعاني،  من  نظائره  أو  )الكاشف(  هو  )الدليل(  أن  الظاهر  لكن 

)املوجد( أو )احملرك( حتى يف اآلية.
أو  )املوجد(  الشريفة مبعنى  اآلية  )دلياًل( يف  أن دعوى كون  توضيحه: 
أنه مبين على كون )الشمس( موجِدًة  يرد عليها:  املتعَلق،  لقرينة  )احملرك(؛ 
وال  له  موجدة  الظل، ال  )كاشفة( عن  الشمس  فإن  وهو غري صحيح  للظل 
حمّركة، وظاهر اآلية أن الشمس )مرشد( ودليل ودال وعالمة، أو املعنى الثاني، 
لكون  التكوينية(؛  )الداللة  )كاشفة(  بكونها  ويراد  احملركية،  وال  اإلجياد  ال 
الشمس بذاتها دلياًل وكاشفًا عن الظل، ال جبعل جاعل؛ فإن جعل كاشفيتها 
ْمَس َعَلْيِه َدِلياًل﴾هو بعني جعلها  هو بعني جعلها.))( وقوله تعاىل ﴿ُثمَّ َجَعْلَنا الشَّ
باجلعل البسيط، ال أنها )أي الداللة( جعلت للشمس باجلعل املركب فتأمل))( 
فتكون الشمسـ  يف اجلواهرـ  كالعلمـ  يف األعراضـ  مما كاشفيتها الزمة لذاتها..

))(  املذكور لـ)احلجة(، كما فصلناه سابقًا.
))(  الفرقان: )).

))( كما قال:   
وكتوهُّم لسقطٍة على جذٍع              عنايًة سقوٌط، حصال

))(  هذا بناء على مسلك حتقق )العلية( احلقيقية بني املمكنات، دون ما لو قلنا بـ)التوايف( أو )االعداد(.
))(  إذ حيتمل إذا كان املراد من كونها دلياًل كونها كاشفة، أي كاشفة لنا، عن الظل، وليس الكشف اجلوهري، 

ر. ككاشفية املعلول بذاته عن علته وشهادته عليه، وإن مل يكن ناظر ومفكِّ
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توضيح ذلك:
أنه قد ثبت يف العلم احلديث: أن )الظل( موجود حتى يف الظالم، لكنه ال 
ُيرى، والشمس )دليل لنا عليه( وكاشف عنه؛ فإن الظل هو أثر الطاقة )احلرارة 
ونهارًا.  لياًل  موجودة  وهي  نفسها،  هو  بل  األجسام(  من  املنطلقة  األمواج  أو 
لكن الرؤية ال تتم إال بسقوط أشعة الشمس على اجلسم، فيظهر ظله يف اجلانب 

اآلخر.
َشاَء  َوَلْو  لَّ  الظِّ َمدَّ  َكْيَف  َربَِّك  ِإىَل  َتَر  ﴿َأمَلْ  الشريفة  اآلية  وهذا هو ظاهر 
ْمَس َعَلْيِه َدِلياًل * ُثمَّ َقَبْضَناُه ِإَلْيَنا َقْبضًا َيِسريًا﴾))( فإن  جَلََعَلُه َساِكنًا ُثمَّ َجَعْلَنا الشَّ
َدِلياًل﴾  َعَلْيِه  ْمَس  الشَّ َجَعْلَنا  ﴿ُثمَّ  ﴿كيف مد الظل﴾ ثم قوله تعاىل  قوله تعاىل 
ظاهر يف مرحلة الثبوت ثم اإلثبات، وأن الشمس ليست موجدة للظل، بل هي 
دليل عليه وكاشف عنه، فالظل إذن موجود حتى يف الظالم؛ نعم ال )دليل())( 

لنا عليه يف مرحلة الظاهر عندئٍذ، ال أنه سينعدم يف منت الواقع ونفس األمر.
﴾ و ﴿ُثمَّ َقَبْضَناُه﴾ أن هنالك يف مرحلة الثبوت  وربما يستفاد من ﴿َكْيَف َمدَّ
والواقع، للظل، مداً وجزرًا، أو أنَّ لألمواج واحلرارة الصادرة عن اجلسم، مداً 
َدِلياًل﴾ وكذا ما بعده إشارة للواقع  َعَلْيِه  ْمَس  ﴿ُثمَّ َجَعْلَنا الشَّ وقبضًا، فما قبل 

والثبوت، و ﴿ُثمَّ َجَعْلَنا﴾ إشارة بني قوسني لإلثبات ـ فتأمل.))(
ساكنًا،  به جعله  يراد  رمبا  ساكنا﴾  شاء جلعله  ﴿ولو  تعاىل  قوله  أن  كما 

حبجب أمواج األجساد عنه.

))( - الفرقان: ))-6).
))(  أي ال يوجد خصوص هذا الدليل ـ وهو الشمس ـ وإن وجد غريه.

))(  إذ كما ميكن أن يكون ثم قبضناه إلينا قبضًا يسري إشارة لعامل الثبوت، فاملراد الظل ثبوتًا له مد وجزر 
ببسط اهلل وبقبضه )ملكان: كيف مد.. ثم قبضناه( كذلك ميكن أن يكون إشارة لعامل اإلثبات فاملراد قبضنا الظل 

الظاهر بالشمس، بسبب حركة الشمس، حيث ُيرى مرتاجعًا.
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اطالقات أخرى لـ)الدليل(
كما قد يراد بـ)الدليل( املعنى املراد من )األمارة( يف قبال )األصل())( ــ 

حسب جري الكفاية ـ.
وقد يراد به )األوسط( يف القياس.

)القياس( املرتكب من صغرى وكربى، واملنقسم إىل دليل  به  يراد  وقد 
)املاء  النقلي احملض  نقلي، وعقلي مستقل، وعقلي غري مستقل، كقولك يف 
املشكوك يف طهارته طاهر، وكل طاهر جيوز شربه أو الوضوء به، فاملاء املشكوك 

كذلك(.
وقولك يف العقلي غري املستقل: )جواز التدخني أو شرب التبغ مظنون 

البقاء، وكل مظنون البقاء، باق، حبكم العقل(.
وقولك يف العقلي املستقل: )العدل حسن، وكل حسن واجب، فالعدل 

واجب(.
وال خيفى أن )القياس( املنطقي بأقسامه، مصداق من مصاديق )الدليل(.

وأما )املنجزية واملعذرية( فهي مما ال يستفاد من لفظ )الدليل(، وإن كانا 
من آثاره وأحكامه، عكس )الحجة( اليت قد يقال بأنه يسبق منها ذلك، وإن كان 

بلحاظ الالزم، ولعله منشأ توهم وضع )الحجة( للمنجز.

))(  فإن األمارة أعم ـ على هذا ـ من الطرق واألمارات باملعنى األخص.
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)األمارة(
في اآليات والروايات والفقه واألصول

أولوية َقصر )األمارة( على )الموضوعات(
األوىل؛  هو  )املوضوعات(،  على  )األمارة(  استخدام  قصر  أن  الظاهر 

وذلك:

أواًل: تبعيًة للروايات
املوضوعات،  موطن  يف  ـ  استقرأت  فيما  ـ  الروايات  يف  لورودها  أواًل: 
ومل ترد يف األحكام، ومنها قول اإلمام علي )عليه سالم اهلل(: �أمارة السعادة 

إخالص العمل�))( و)السعادة( موضوع، وأمارته وعالمته إخالص العمل.
وقال �خفض الصوت وغض البصر ومشي القصد، من أمارة اإلميان 
وحسن التدين))(� و)اإلميان( موضوع وكذا )حسن التدين(، واألول جواحني، 
أما الثاني فلعله موضوع جوارحي، أو أعم، وأمارتهما ما ذكره )عليه سالم اهلل( 

من تلك األعمال.
ويف الرواية: �وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم، يهلك 
أمارة ألزوف حركتنا  أمله، وهي  أدرك  من  أجله، وحيمى عليها  فيها من حم 
خارجي،  موضوع  ــ  اقرتابها  أي  ــ  احلركة  وأزوف   )(( ونهينا�  بأمرنا  ومباّثتكم 

ومثلها املباّثة.

))(  غرر احلكم: 7))9.

))(  غرر احلكم: )07).
))(  حبار األنوار: ج))، ص)7).
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وورد: � ذكرت )محيدة( أنه )صلوات اهلل عليه( سقط من بطنها حني 
سقط، واضعًا يديه على األرض، رافعًا رأسه إىل السماء. فأخربتها أن ذلك 
أمارة رسول اهلل وأمارة الوصي من بعده))(� وكونه )رسول اهلل( أو )الوصي من 

بعده( موضوع، أمارته ما ذكر.
ويف األمالي للطوسي )رمحه اهلل تعاىل( �كانت أمارة املنافقني، بغض علي 
.بن أبي طالب� ))( وكونهم منافقني، )موضوع( أمارُته بغض أمري املؤمنني

ويف حديث )املباهلة( مع القوم: �... وإن أتاكم بنفر قليل ذوي ختشع، 
على  إذاً  واإلقدام  فإياكم  بهلتهم،  األنبياء وصفوتهم وموضع  فهؤالء سجية 
وبينه�.))(  بينكم  تصنعون  ما  حينئذ  وأنظروا  أمارة  لكم  فهذه  مباهلتهم، 

فـ)جميؤهم بتلك اخلصوصيات �أمارة على أنه نيب�.
ونقل عنه أنه قال: �وإن هذا الدين قد مت وأنه صائر إىل نقصان، وان 
أمارة ذلك: أن تتقطع األرحام، ويؤخذ املال بغري حقه، وتسفك الدماء...�))( 

وتقطع األرحام وأخذ املال بغري حقه، عالمة وأمارة )الظهور( وهو موضوع.

)التأسي( بالمعصومينحتى في استعمال األلفاظ
استخدام  يف  حتى  ـ  والروايات  اآليات  يف  ورد  مبا  أمكن  مهما  والتقّيد 
جلهات  األوىل؛  هو  ـ   فيها  منها  املرادة  معانيها  بنفس  واملصطلحات  األلفاظ 
كثرية، أشرنا لبعضها سابقًا، ولعلنا نفصلها ونذكر غريها يف موطن آخر، لكن 

نضيف هنا: أن من وجوه لزوم )التأّسي(:

))(  شرح أصول الكايف للمازندراني: ج6، ص80) واألنوار البهية للقمي: ص80).
))(  األمالي: ص)60.

))(  حبار األنوار ج))، ص))).
))(  الدر املنثور: ج6، ص9) و كنز العمال: ج)، ص)8) و املستدرك: ج)، ص))).
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حسن ورجحان )األسوة( و)االقتداء(، بل وجوب ذلك يف اجلملة، قال 
َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم  ن َكاَن  ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ملَِّ اهلل تعاىل: ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَِّ 
اآْلِخَر َوَذَكَر اهللََّ َكِثرًيا﴾))( وقال جل امسه ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم ] إبراهيم والذين 
َواْلَيْوَم اآْلِخَر﴾))( واستفادة )الوجوب( إما  َيْرُجو اهللََّ  ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ملَِن َكاَن  معه[ 
من  الشريازي  املريزا  ذكره  ملا  وإما  اإلنشاء،  مقام  يف  خربية  مجلة  أنها  بدعوى 
)األصل( يف )اجلمل اخلربية( لو ترددت بني الوجوب والندب، بعد قيام صارف 
مباحث  عنه يف  ونقلناه  الروزدري،  تقريراته  يف  فصله  كما  اإلخبار،  إرادة  عن 
األصولـ  القطع، أو لغري ذلك))(، والرسول كان ُيغريِّ حتى أمساء األشخاص 
إىل أمساء أخرى، كـ)صخر( و)حرب( و)صعب(، إىل )سهل( أو )حسن( أو 

ما أشبه ذلك.
الكيفية  يشمل  والفعل،  األصل  يشمل  كما  و)التأسي(  و)األسوة( 
الكيفية  يف  خالف  من  فإن  السلب؛  ولصحة  للتبادر  أيضًا،  واخلصوصية 

واخلصوصية، ال يطلق عليه أنه تأسى واقتدى ـ من هذه اجلهة ـ.
وفيما  استعملوه  كما  اللفظ  استعمال  التأسي:  مصاديق  أظهر  ومن 

استعملوه؛ فإن األسوة هي )االئتمام( و)اإلتباع(.))(
وقال أمري املؤمنني:�كنت أتبعه إتباع الفصيل أثَر أمه�.))( 

وقال عليه الصالة والسالم: �أال وإن لكل مأموم، إمامًا يقتدي به، ويستضيء 

))(  األحزاب: )).
))(  املمتحنة: 6.

))( ذكرنا وجوهًا عديدة الستفادة )الوجوب( يف )مباحث األصول ـ القطع( كما ذكرنا بعض الوجوه يف )شورى 
الفقهاء( عند حبث آية )وأمرهم شورى بينهم(.

))( راجع جممع البحرين وغريه.
))(  نهج البالغة: ج)، ص7)).
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بنور علمه�.))(
وما  اهلل  كتاب  إىل  نظرت  إلّي،  اخلالفة(  )أي  أفضت  �فلما   :وقال

وضع لنا وأمرنا باحلكم به، فاتبعته، وما اسنتَّ النيب فاقتديته�.))(
وقال: �وإن شر الناس عند اهلل إمام جائر َضل وُضل به، فأمات سنة 

مأخوذة، وأحيى بدعة مرتوكة�.))(
طريقهم(  )أي  مستهم  فألزموا  نبيكم،  بيت  أهل  �أنظروا   :وقال
القريب  والعهد  البينة،  واآلثار  القائمة  السنن  �فألزموا  أثرهم�.))( و  واتبعوا 
بهذا  فلنكتف  النبوة�.))( وللبحث عن )األسوة( جمال آخر،  باقي  الذي عليه 

القدر.

ثانيًا: ألنها لغة بمعنى )العالمة(
وثانيًا: ألن )األمارة( يف اللغة هي مبعنى: العالمة والوقت، و)العالمة( 
هي )املشري(، وقد جيعل املباين عالمة على املباين، أما )الحجة( فهي )ما حيتج به 
املوىل على العبد أو العكس(، و)املنجز واملعذر( وشبههماـ  كما سبقـ  فـ)الحجة( 
فإنها  )األمارة(  عكس  باملوضوعات،  منها  )باألحكام(  ألصق  املعاني،  بهذه 
استعماهلا  يستسيغ  ال  العرف  لعل  بل  باألحكام،  منها  باملوضوعات،  ألصق 
من  خيلو  ال  األحكام(  على  )الدليل  على  )األمارة(  فإطالق  عليها،  للداللة 

تكلف يف الذوق السليم ـ فتأمل.

))(  نهج البالغة: ج)، ص70 كتابه لعثمان بن حنيف.
))(  نهج البالغة: ج)، ص)8)، اخلطبة )0) من كالم له بعد بيعته كلم به طلحة والزبري.

))(  نهج البالغة: ج)، ص69، اخلطبة )6).

))(  نهج البالغة: ج)، ص89)، اخلطبة 97.

))(  نهج البالغة: ج)، ص))، اخلطبة 8)).
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العالمة( ألطلق على  لألمارة )وهو  اللغوي  باملعنى  لو متسك  نقول:  بل 
العملية، فال  العملية أيضًا عالمات على الوظيفة  )األصل( أيضًا؛ إذ األصول 

وجه))( لتخصيص األمارة مبا عداها.

مناقشة )بيان األصول( لـ)الكفاية(
وبذلك كله ظهر متامية ما ذكره السيد العم من )والعدول عما ذكره 
الكفاية وغريها من �األمارات� إىل �األدلة�؛ ألولويتها من وجوه، منها:  يف 
عدم ورود �األمارات� بهذا املعنى يف الشرع ظاهرًا، وورود �األدلة� بهذا املعنى 

فيه())(.
إما خصوص  املعنى(:  املعنى( يقصد )بهذا  بهذا  وقوله: )األمارات 
الدال على احلكم، أو األعم من الدليل عليه والدليل على املوضوع، واألول هو 
الذي استخدمه احملقق اخلراساني فيه، ويشمل مثل خرب الواحد، والشهرة، 
واإلمجاع، والظواهر، وغريها، كما هو عمدة مباحث )املقصد السادس(، أي 
خصوص األدلة االجتهادية، يف قبال )األمارات( باملعنى األخص، كالبينة واليد.

وقد أوضحنا أن التتبع يف الروايات، أوصلنا إىل أن )األمارة( مل تستخدم 
األحكام،  موارد  يف  تستخدم  ومل  املوضوعات،  على  الدالة  العالمات  يف  إال 
دون  والعقدية،  اخلارجية  املوضوعات  يف  استخدامها  باختصاص  يقال  رمبا  بل 

موضوعات األحكام، فتأمل.
وأما قوله )ومنها عدم استخدام الفقهاء ـ رضوان اهلل تعاىل عليهم ـ األمارة 
أمارة على  أمارة على كذا، واإلمجاع  يقال ظاهر هذا اخلرب  يف اجلزئيات، فال 

))(  أي من حيث املعنى اللغوي لألماراة.
))(  بيان األصول )القطع والظن(: ج)، ص).
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احلكم الفالني، أو االستصحاب أمارة على الطهارة، وإمنا يستخدمون الدليل 
واحلجة(.

اجلزئيات  يف  األمارة  يستخدمون  الفقهاء  أن  جهة  من  فيه  يتأمل  فقد 
واملوضوعات، واألمثلة كثرية على ذلك.

ومنها: ما ورد يف املسالك: )وقّيد الصدوقان، احلل �أي للصيد إذا وقع 
يف املاء فمات� بأن ميوت ورأسه خارج املاء، وال بأس به؛ ألنه أمارة على قتله 
بالسهم إن مل يظهر خالف ذلك( وهو تقييد إلطالق موثقة مساعة )ال تأكل 

من الصيد إذا وقع يف املاء فمات(.))( 
وقال العالمة يف التحرير )وظاهر كالم الشيخ يف اخلالف: أن يصلي إىل 
أربع جهات مع السعة، ومع الضيق يتخري، ولو صلى من غري تقليد بل برأيه 

ومل يستند إىل أمارة، فإن أخطأ أعاد، وإن أصاب، على إشكال())(.
وظاهٌر هنا، استخدام العاّلمة لـ )األمارة( يف املوضوعات، وكونها 

جزئية.
وقال يف التحرير أيضًا )ولو غاب القرص وبقي له أمارة الظهور، فأصح 

الروايتني: وجوب اإلمساك حتى تذهب عالمة ظهوره(.))( 
وقال )وحكم ما زاد على إناءين حكمهما، يف املنع من التحري، سواء 

كانت هناك أمارة أم مل تكن، وسواء كان الظاهر هو األكثر أم ال(.))( 
�امللكية�  أن  املقام  )وحتقيق  املكاسب،  األصفهاني يف حاشية  وقال 

))(  ينعقد إطالقها مبا إذا مات ورأسه خارج املاء، فإنه حالل جيوز أكله.
))(  حترير األحكام للعالمة احللي: ج)، ص87)-88).

))( حترير األحكام للعالمة احللي: ج)، ص)9).
))( حترير األحكام للعالمة احللي: ج)، ص6).
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إذا كانت من األمور الواقعية واملوضوعات اخلارجية، فإن كانت �األمارة� حجة 
من باب الطريقية احملضة، فهي ال توجب إال العذر عند اخلطأ؛ فالتصرف بالعقد 

الفارسي تصرف يف مال الغري وهو حرام())( فتدبر.))(
وقال يف العروة: )فصل يف القبلة: ويعترب العلم باحملاذاة ـ أي للقبلة ـ مع 

اإلمكان، ومع عدمه، يرجع للعالمات واألمارات املفيدة للظن())(.
ويمكن الذب عنه بأن الظاهر أن عبارة )يف اجلزئيات( غلط من الناسخ، 
)األمارة( يف  الفقهاء مل يستخدموا  فإن  إرادته: )يف األحكام(؛  والصحيح هو 

)األحكام التكليفية( وإن استخدموها يف املوضوعات واجلزئيات بكثرة.
وال ينقض))( بأنهم استخدموها يف )األحكام الوضعية( كامللكية والزوجية 
والرقية والعدالة ـ إذ جياب: بأن استخدامهم لألمارة يف األحكام الوضعية، إمنا 
هو يف موارد الدليل على وجود مصاديقها )أي حتقق امللكية مثاًل( ـ وهي بهذا، 
موضوع وليست حكمًا ـ ولعلنا ال جندهم استخدموا األمارة يف الدليل على أصل 
يقال  )فال  بـ  متثيله  )األحكام())(   إرادته يؤكد  الوضعي، ومما  احلكم  ثبوت 
التكليفي  أمثلة للدليل على احلكم  إذ كلها  أمارة على كذا...(  ظاهر هذا اخلرب 
املعنى  بهذا  األمارات  ورود  عدم  )منها:  األول:  دليله  وبقرينة  الوضعي،  أو 
يف الشرع( فإن الظاهر: أن االستدالل هو بعدم الورود يف الشرع أواًل، وبعدم 
استخدام الفقهاء ثانيًا، فما نفى استخدام الفقهاء له، هو نفس ما نفى وروده من 

الشارع، ال غريه. 
))(  حاشية املكاسب للشيخ األصفهاني: ج)، ص96).

))(  كي ال يقال: إن )امللكية( من األحكام الوضعية؟ إذ الفرض أنه بنى الكالم على كونها من )األمور الواقعية 
واملوضوعات اخلارجية( واستخدم )األمارة( كحجة عليها، فقد استخدم األمارة يف )املوضوع اجلزئي( ـ فتأمل.

))(  العروة الوثقى فصل يف القبلة.
األمارة يف  الفقهاء  استخدام  الوضعية، على )دعوى عدم  األمارة يف األحكام  باستخدامهم  ينقض  ))(  أي ال 

األحكام بقول مطلق: أي وضعيًة وتكليفية(.
))( وأن لفظ )اجلزئيات( من غلط الطابع.
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الفقهاء األمارة حتى للحكم  نعم يبقى إن ظاهره تعميم عدم استخدام 
الوضعي))( فريد عليه: استخدامهم لألمارة فيه، كما سبق مثاله، وجياب: مبا 

سبق.))( 
نوع  فيها  يلزم  فإنه  الشرعية،  األدلة  )بالف  السنخية  حديث  وأما 
سنخية، خصوصًا على ما عليه العدلية من تبعية األحكام للمصاحل واملفاسد؛ 
فهي نوع علل( ففيه تأمل؛ إذ ال تلزم السنخية بني الدال واملدلول عليه، وبني 
عامل اإلثبات والثبوت، كما ال تلزم بني العالمة وذيها؛ إذ أية سنخية بني خرب 
الواحد مثاًل ومدلوله من الوجوب أو احلرمة أو الطهارة والنجاسة؟ ولو لزمت 
السنخية للزم القول بسنخيته مع كل من الوجوب واحلرمة معًا، وهو كما ترى.

كما ال ربط ملا عليه العدلية من تبعية األحكام للمصاحل واملفاسد، باملقام؛ 
إذ )احلكم الواقعي( تابع ملصلحٍة ومفسدٍة يف املتعلق، ال )الدليل())( عليه.

 واألدلة ليس علاًل لألحكام وال نوع علل، بل هي علة العلم بها، فقط 
فال فرق من هذه اجلهة بني )الدليل( و )األمارة( فلم يتم )مع أن األمارة مبعنى 
الوقت والعالمة، وهما ال جيب فيهما السنخية ملا هو عالمة له، بل قد جيعل 
الضد عالمة لضد آخر كما يف باب التقية جيعل )ال( عالمة لنعم وبالعكس، 

بالف األدلة الشرعية فإنه يلزم ...اخل())(. 

))(  إذ مّثل بـ )االستصحاب أمارة على الطهارة(.
))( أي مل يقولوا )االستصحاب أمارة على الطهارة( قاصدين )الطهارة( كحكم كلي وضعي، أي مستدلني 
باالستصحاب على كلي قاعدة الطهارة، بل يقولون )االستصحاب دليل قاعدة الطهارة( مثاًل أو ليس دليال 
على  أمارة  االستصحاب  وأن  وجزئي خارجي،  )الطهارة( كمصداق  قاصدين  ذلك  يقولون  قد  نعم  عليها، 

طهارة هذا اإلناء مثاًل.
))(  وهو استخدام لفظ )الدليل( أو )األمارة( لإلشارة إىل نوع املدلول عليه.

))(  بيان األصول )القطع والظن(: ج)، ص)-6.



احلجة 
معانيها ومصاديقها

(0(

)الطريق( في اآليات والروايات
وأما )الطريق( فقد ورد يف بعض اآليات الشريفة:

ُموَسى  َبْعِد  ِمن  ُأنِزَل  ِكَتابًا  ْعَنا  مَسِ ِإنَّا  َقْوَمَنا  َيا  ﴿َقاُلوا  تعاىل:  قوله  فمنها 
َا َبنْيَ َيَدْيِه َيْهِدي ِإىَل احْلَقِّ َوِإىَل َطِريٍق مُّْسَتِقيٍم﴾.))( قًا ملِّ ُمَصدِّ

معاني )الطريق( األربعة
إىل شيء(  )املؤدي  أو  و)املوصل(  )السبيل(  )الطريق(  معنى  أن  والظاهر 
إىل  يؤدي  ما  مثاًل:  مكة(  إىل  )الطريق  من  يتبادر  ولذا  فيه،  عرفية  حقيقة  فهو 
لغة  املتبادر  لعله  بل  النجاح(،  إىل  )الطريق  أو  اهلل(  إىل  )الطريق  وكذا  مكة، 
منه، وإن ذكر اللغويون لـ)الّطْرق( معاني أربعة))(: )اإلتيان مساء( و)الضرب( 
و)اسرتخاء الشيء( ومنه: أطرق إىل األرض أو أطرق بنظره، و)خصف شيء 
على شيء(، وعلى ذلك فإن الطريق مسي طريقًا، إما لكونه مأتيًا كثريًا، أو ألنه 
يطرق باألرجل ويدق، أو السرتخاءه وانقياده، أو لكونه يعلو األرض، فكأنها 

قد ُخصفت به))(، واألظهر الثاني.
ْرق( وإن كان بنحو االشرتاك، ذا معاني أربعةـ  فتأمل))(،  وعلى أي فإن )الطَّ
إال أن الظاهر أن )الطريق( موضوع لـ)السبيل( إبتداًء وبوضع مستقل، أو بالوضع 
التعيين، ولعله األظهر))(، وعلى أّي فإنه منصرف إليه دون ريب، ولعله منقول 

))(  األحقاف: 0).
))(  ذكرها يف )معجم مقاييس اللغة(.

))( وقد ذكر الوجه األول والرابع يف معجم مقاييس اللغة، قال: )ومن الباب ـ واهلل أعلم ـ الطريق ألنه ُيتورَّد..( 
به  يعلو األرض، فكأنها قد طورقت  أنه شيء  �الطريق� وذلك  القياس  أن يكون من هذا  ببعيد  وقال: )وليس 

وخصفت به(.
))(  إذ الظاهر أن )األخريين( من موارد االستعمال، ال املوضوع له، بل وكذا األول، وبالتأمل جند أن )الضرب( 

هو القاسم املشرتك بينهما مجيعًا.
))(  وقد فصلنا يف )فقه اخلمس( احلديث عن وقوع التفكيك يف )الوضع( بني املشتق ومبدأ االشتقاق، مبناسبة 

احلديث عن )الغنيمة( و)غنمتم( يف اآلية الشريفة، مبا ينفع املقام.
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فـ)العلم( طريق  )املوِصل( الزمه،  أن  بعالقة  )املطروق(  العرف، من  إليه يف 
و)اإلميان( طريق و)الشارع( طريق، واملراد يف الكل: 

املوصل للشيء، وإن كان وجه تسميته بالطريق هو كونه مطروقًا أو غريه 
مما سبق، فهو فعيل مبعنى مفعول. 

ليس  املوصل  غري  الطريق  ألن  بيان؛  عطف  )مستقيم(  بـ  وصفه  وهل 
بطريق، بل هو متوهم الطريقية، وإطالق الطريق عليه جماز بعالقة املشاكلة؛ 
املقابل  اهلندسي  املستقيم  ال  املوصل،  بـ)املستقيم(  املراد  أن  الظاهر  وألن 
)للمنحين أو املتعرج وإن أوصل(. الظاهر: ال بل هو قيد احرتازي؛ إذ أريد 

باملستقيم املوصل من غري تعرج.
بيان(  )عطف  كان  املوِصل،  غري  يقابل  ما  بـ)املستقيم(،  أريد  لو  نعم 

فتأمل.

)الطريق( ومعاني )الحجة( العشرة
بالداللة  يدل عليه  أنه  األمر  غاية  لـ)الطريق(،  معنى  )الكاشف(  وليس 
اإللتزامية))(؛ إذ )اإلميان( و )الصرب( و)الصالة( طرق إىل اجلنة، لكن ال داللة 
له ـ مبنطوقه ـ على الكاشفية، نعم بعض مصاديق الطريق كـ)العلم( الذي هو 
الشائع  باحلمل  كذلك  لكنه  الكاشفية))(،  عني  هو  للمعلوم،  ـ  إثباتًا  ـ  طريق 

الصناعي، ال الذاتي األولي ـ فتأمل.
وال )ما حيتج به املوىل على العبد أو العكس( ـ وهو املعنى اللغوي للحجة 

))(  هذا إثباتًا، وأما ثبوتًا فإن الكاشف ملزوم الطريق؛ فألنه كاشف عن الشيء ثبوتًا، فإنه طريق إليه إثباتًا، 
فتأمل.

مقتٍض  أنه  أو  )اإلنكشاف(  أو  )الكاشفية(  عني  هو  هل  العلم  أن  حول  احلديث  آخر  موضع  يف  فصلنا    )((
للكاشفية؟ وذلك يف كال نوعيه: العلم احلصولي والعلم احلضوري.



احلجة 
معانيها ومصاديقها

(0(

كما سبق ـ.
ـ وهو املعنى الذي ارتضاه اآلخوند، للحجة ـ؛  وال )املنجز واملعذر( 
الطرق))( منجزه  فإن )اجلادة( مثاًل طريق، وال معنى لوصفها بهما. نعم بعض 

ومعذره.
وال )احملرك())( فإنه أجنيب عنه، نعم يف الطريق اقتضاء احملركية سواء كان 

طريقًا تكوينيًا كالشارع، أم كان طريقًا تعبديًا كخرب الواحد ـ فتأمل.))(
وال )ما يلزم احلركة على طبقه(، نعم بعض الطرق كذلك، فهو )عرض 

مفارق(.
)جمموع  و  ـ  للحجة   الشيخ ذكره  الذي  املعنى  وهو  ـ  )األوسط(  أما 
فهو  جمهولة(  لتصديقات  املوصلة  املعلومة  )التصديقات  أو  والكربى(  الصغرى 
من مصاديق )الطريق( اإلثباتي؛ فإنها طرق إلثبات املطلوب. وكذلك احلال يف 

)األدلة الشرعية اليت تقع أوساطًا إلثبات متعلقاتها حبسب اجلعل الشرعي(.))(

)الطريق( و)طريق الطريق(
ثم إن )الطريق( أعم من )الطريق(، كالواجبات الشرعية من صالة ومخس 
صلوات  عليهم  املعصومني(  كـ)والية  الطريق())(،  )طريق  ومن  وحج،  وزكاة 
وإن  تعاىل.  الباري  أرادها  كما  وجهها  على  ملعرفتها)6(  الطريق  فإنها  املصلني؛ 

))(  وهي ما كانت طريقًا إللزاميات املوىل.
))(  وهو املعنى التاسع للحجة )أي احملرك التكويين(.

))(  إذ )املؤدَّى( و)ذو الطريق( هو الذي فيه اقتضاء احملركية وهو الباعث، ال الطريق.
))(  هذا التعريف مأخوذ من تعريف املريزا النائيين لـ)احلجة(، وقد سبق.

))(  والظاهر أنهما مصداقان وليسا معنيني.
)6(  أي الواجبات الشرعية.
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كانت لـ)الوالية( املوضوعية من جهة أخرى، بل )وما نودي أحد بشيء كما 
نودي بالوالية(، بل ظاهر )طريق مستقيم( هو الطريق املوِصل للجنة أو إىل 
رضوان اهلل تعاىل، وذلك شامل للقسمني، وال يضر بذلك كون أحدهما طريقًا 
لآلخر؛ إذ ال مانعة مجع بني كونه طريقًا وكونه طريق الطريق؛ فإن )الوالية( 
بذاتها طريق رضى اهلل واجلنة، وهي طريق معرفة طرق اجلنة )كالصالة واحلج( 
كما هي طريق كون تلك طرقًا للجنة؛ وإال ملا كانت طرقًا))(، فإن )األعمال( 
ال تقبل إال بالوالية، ولذا: )ومل يناد أحد بشيء كما نودي بالوالية())(، فال 
يقال: ظاهر اآلية هو )األول( بقرينة )يهدي(، أو )الثاني( فإن القرآن يهدي 
إىل )الوالية( بقوله: )إمنا وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا..( وغريها، وهي 
الطريق إىل األحكام الصائبة، واملوضوعات النافعة، اليت هي الطريق ـ بدورها 
ـ للجنة، أو نقول )يهدي إىل طريق مستقيم( فهو طريق للطريق، وعلى أي 
فإن استعمال اللفظ يف أحد مصداقيه أو مصاديقه، بالقرينة، ال بأس به، وليس 

دلياًل على )الوضع( له، كما ال خيفى.

عموم هداية القرآن لـ)الطريق المستقيم(
والظاهر مشول )طريق مستقيم( لألصول والفروع، وما يتعلق بأحكام 
اجلوانح واجلوارح؛ فإن القرآن يهدي إىل )طريق مستقيم( ال فيما يرتبط بالعقيدة 
فقط، بل فيما يرتبط بأفعال املكلفني أيضًا، كما لعله يدل عليه أيضًا قوله تعاىل 
يف اآلية الالحقة ﴿يا قومنا أجيبوا داعي اهلل وآمنوا به..﴾ فإنه صلوات اهلل عليه 
داٍع هلل يف العقيدة والشريعة، واألصول والفروع، وأحكام اجلوانج واجلوارح.

))(  لكن إرادة هذا املعنى ـ أي أن الطريق، هو حمقِّق الطرق وموِجدها ـ من )الطريق( مما حيتاج إىل القرينة، 
لكونه جمازًا، والقرينة ثابتة يف املقام للروايات الكثرية.

))(  الكايف: ج)، باب دعائم اإلسالم، ص8)، ح)و)
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إذ  فتأمل؛  فبدوي،  كان،  لو  منها،  األوائل  خلصوص  و)اإلنصراف( 
الظاهر ظهور اآلية يف الشمول والعموم؛ فإن )الكتاب( كذلك، وكذا )احلق( 
بل لو فرض اإلنصراف، فإنه يف خصوص اآلية الشريفة بلحاظ السياق أو مصب 

الكالم، وذلك ال يوجب إنصرافًا للفظ )طريق مستقيم( كما ال خيفى.

من مصاديق )الطريق المستقيم( في الفروع
وذلك:  كثرية،  )الفروع(  يف  املستقيم  الطريق  على  والشواهد  واألمثلة 
َياَم ِإىَل الَّلْيِل﴾))( ال إىل الغروب، فإن إمتام )الصيام(  كقوله تعاىل: ﴿ُثمَّ َأمِتُّوْا الصِّ

إىل الليل هو )الطريق املستقيم(، ال إىل الغروب. 
اَلُق َمرََّتاِن َفِإْمَساٌك مبَِْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن﴾))(  وكقوله جل امسه ﴿الطَّ
دفعة  الثالث  طالق  صحة  وعدم  وإثباتًا  ثبوتًا  الطالق  تعدد  يف  ظاهر  ولعله 
واحدة، فإنها تقع )مرة واحدة(، كما هو املشهور وهو الذي جعله الشرائع أشهر 
هو  بإحسان،  التسريح  أو  مبعروف  اإلمساك  ثم  مرتان،  فالطالق  الروايتني))(، 

)الطريق املستقيم(.
ٌة مِّْن َأيَّاٍم ُأَخَر ُيِريُد  وكقوله سبحانه: ﴿َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
اهلّلُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر﴾))(؛ فإن ظاهر )يريد( كون )اليسر( إلزاميًا، 
ال ختيرييًا، فعدم الصوم عزمية ال رخصة، ويؤكِّده )وال يريد بكم العسر(، فرتكه 

هو )الطريق املستقيم( وفعله )طريق منحرف(.

))(  البقرة: 87).

))(  البقرة: 9)).
))(  الفقه كتاب الطالق: ج69، ص)7)، وأما غري املشهور فذهبوا إىل بطالن طالق الثالث فال تقع حتى طلقة 

واحدة.
))(  البقرة: )8).
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شمول )الطريق المستقيم( للمنكشف باالجتهاد
األمساء  فإن  ثبوتًا؛  كذلك  كان  ما  هو  املستقيم(  )الطريق  من  والمراد 
موضوعة ملسمياتها الثبوتية، ثم إنه))( قد ينكشف بالعلم وقد ينكشف بالعلمي؛ 
فإنه قد ينكشف بالنص القطعي السند، وقد ينكشف بالظاهر، وقد ينكشف 
شرعًا،  املعترب  بالظن  لكن  احلجية  باملظنون  ينكشف  وقد  احلجية،  باملقطوع 
فهو مقطوع احلجية بهذا اللحاظ، أي أنه بلحاظ )املنجزية واملعذرية(، مقطوع 
ـ  قطعيًا  الداّل  مع فرض كون  ـ  الشرعي على حجيته  الدليل  لداللة  احلجية، 
وبلحاظ )الكاشفية( عن الواقع مظنون احلجية، وذلك كـ)الظواهر( وكـ)اخلرب 

الواحد( وما أشبه.
مشمول  باالجتهاد،  املستقيم(  )الطريق  من  املنكشف  أن  ظهر  وبذلك 

لألدلة الدالة على وجوب إتباع الطريق املستقيم، من عقلية ونقلية.

التمثيل بأحكام من باب )الخمس(:
األحكام(  )بعض  فإن  اخلمس،  باب  من  اآلتي،  باملثال  ذلك  ويتضح 
املستنبطة من آية اخلمس قد يكون قطعيًا وبعضها قد يكون استظهارًا، فللفقيه 
كذلك  يعتربه  هو  بل  املسألة،  هذه  املستقيم( يف  )الصراط  يعتربه  أن  املستظِهر 

فعاًل.
َسُه﴾))( فإنه  ا َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء َفَأنَّ هلِلِّ مُخُ فقد قال تعاىل: ﴿َواْعَلُموْا َأمنََّ
دار احلرب فقط،  الغنيمة ال غنائم  الروايات يف مطلق  لغًة، ولصحاح  ظاهٌر 
فالتخميس من مطلق الغنيمة ـ ومنه أرباح املكاسب ـ هو )الطريق املستقيم(، 

))(  أي الطريق املسقتيم.
))(  األنفال: )).
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وهذا مما ال شك فيه.
والرسول  )هلل  اخلمس  بكون  احلكم  املستقيم(  )الطريق  من  فإن  وكذلك 
أنه ال  منه  لعل  بل  فقط،  الالم، ال حكمًا  ملكان  ملكًا؛  أو  حقًا  القربى(  وذي 
يدخل يف ملك الشخص، ال أنه داخل يف ملكه وقد تعلق به احلق فقط، فهو حق 

ـ بل ملك ـ يستلزم حكمًا، ال أنه يراد به احلكم فحسب.
وهو الظاهر من الروايات، كقول اإلمام الصادق: �إن اهلل ال إله إال 
هو؛ حيث حرم علينا الصدقة، أنزل لنا اخلمس� ))( وظاهر �أنزل لنا اخلمس� 
أنه بنفسه أنزل، ال أن حكمه أنزل، أي أنه أنزل لنا نفس هذا احلق وامللك. ولو 
لنا اخلمس( أي:  فـ)أنزل  إرادة )احلكم(  أقرب من جماز  فإنه  قيل بكونه جمازًا، 

ملكية اخلمس، وليس حكم وجوب دفعه لنا. 
إال أن يستشكل بظهور قرينة مقابلة )حرم علينا الصدقة( يف كون )أنزل( 

حكمًا تكليفيًا كذلك، وفيه أقوائية ظهور )أنزل( من )حّرم( فتأمل.
ويؤكده أن )الرزق( ينزل من السماء، قال تعاىل: ﴿رزقكم يف السماء وما 

توعدون﴾ وملكية )اخلمس(، رزق من اهلل تعاىل.
وقول اإلمام الباقر: �ال حيل ألحد أن يشرتي من اخلمس شيئًا حتى 
يصل إلينا حقنا� ))( وظاهر )حقنا( هو ملكهم له، وال أقل من ظهوره يف احلكم 

الوضعي))(، بل لعله نص فيه.
وقوله يف خرب أبي بصري: قلت ألبي جعفر: ما أيسر ما يدخل به العبد 

))( العروة الوثقى: ج)، كتاب اخلمس، ص0)).
))(  املصدر.

))(  الشامل للحق وامللك.	
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النار؟ قال: �من أكل من مال اليتيم درهمًا وحنن اليتيم� ))( والظاهر منه أن 
اخلمس هو مال اليتيم، ال أنه مال املالك وعليه واجب إعطاء اليتيم شيئًا.

وكخرب محاد �اخلمس من مخسة أشياء: من الغنائم والغوص والكنوز 
واملعادن واملالحة� ))( فإن الظاهر من )ِمن( هو تعلقه بالعني، فإنها للتبعيض. 

تعلق )على(  أبي عمري �اخلمس على مخسة أشياء� ملكان  ابن  وكخرب 
بنفس )مخسة أشياء())(، هذا.

ملكان  بالعني  متعلقًا  )اخلمس(  بكون  احلكم  املستقيم(  )الطريق  ومن 
الرهانة،  بالذمة، وال هو كحق  متعلقًا  املشهور))( وليس  الضمري))( كما عليه 

وال كحق اجلناية.
نعم كونه متعلقًا بالعني، وكونه )هلل والرسول وذي القربى ...(، أعم من 
كونه من قبيل الكلي املشاع أو الكلي يف املعني فال ظهور لآلية يف أحدهما.)6( 
وإن كان قد يفصل بالظهور بلحاظ املتعلق: فلو قال: مخس الدار له، فظاهره 
املشاع. ولو قال مخس الصربة له، فظاهره الكلي يف املعني، وكليُّه: التفرقة بني 

الكل ذي األجزاء، والكلي ذي اجلزئيات ـ فتأمل.
وتفصيل البحث يف اخلمس، وأنه: ملك أو حق، كحق الرهانة أو حق 

اجلناية أو غري ذلك، يف كتاب )فقه اخلمس( ـ اجلزء األول.
وعلى أي فإن الشاهد أن من استظهر من اآليات أو الروايات، شيئًا، 

))(  املصدر.
))(  راجع الفقه ـ كتاب اخلمس: ص))).
))(  راجع الفقه ـ كتاب اخلمس: ص))).

))(  يف قوله تعاىل )مخسه(.
))(  راجع العروة الوثقى: اخلمس، املسألة )7، مع حواشي األعالم.

)6(  لتدلَّ على أنه هو الطريق املستقيم.
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فإنه يعتربه )طريقًا مستقيمًا(.
لكن هل تشمله اآلية الشريفة؟ مع حلاظ كون األمساء موضوعة ملسمياتها 
الثبوتية؟ الظاهر نعم، يف صورة اإلصابة، وال، يف صورة العدم، إال أنه معذر، 

وهذا هو فرق )احلجج( عن غريها.))(

شمول )طريق مستقيم( لألحكام والموضوعات
كما أن )طريق مستقيم( يشمل )األحكام( و)املوضوعات(؛ فإن القرآن 
الكريم هدانا للطريق املستقيم، موضوعًا كان أو حكمًا، كما يشمل )الطرق( 

إليهما.
ُتنِجيُكم مِّْن َعَذاٍب  َأُدلُُّكْم َعَلى جِتَاَرٍة  ﴿َهْل  فالموضوعات كقوله تعاىل: 

َأِليٍم * ُتْؤِمُنوَن ِباهللَِّ َوَرُسوِلِه َوجُتَاِهُدوَن يِف َسِبيِل اهللَِّ ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم﴾))(
أليم(  عذاب  من  تنجيكم  )جتارة  على  )يدّلنا(  أنه  يف  صرحية  واآلية   
فإنهما  )اجلهاد(  و  )اإلميان(  وهو  به  فسرِّت  ما  وكذا  موضوع،  و)التجارة( 
الذي �يؤدي بسالكه إىل اجلنة�  املستقيم(  )موضوعان( كذلك، وهي )الطريق 

كما يف جممع البيان.
وكقوله تعاىل ﴿َوَمن خَيُْرْج ِمن َبْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإىَل اهلّلِ َوَرُسوِلِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه املَْْوُت 
َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعلى اهلّلِ﴾))(؛ فإن )اهلجرة( إىل اهلل ورسوله، )طريق مستقيم( 
للجنة ولرضوان اهلل تعاىل، ولكي يقع أجره على اهلل، وهي مما يهدي إليه اهلل 

تعاىل، و)وقع( تنزياًل للمضارع احملقق الوقوع منزلة املاضي.

))(  فإن احلجج إما منجزة أو معذرة، أما غريها، كالقياس واألحالم، فال هذا وال ذاك.
))(  الصف: 0)-)).

))(  النساء: 00).
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والقضية هي بنحو القضية احلقيقية، وال حاجة للتنزيل يف ماضيها.
ونظريها قوله تعاىل ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم املَْآلِئَكُة َظاملِِي َأْنُفِسِهْم َقاُلوْا ِفيَم 
ُكنُتْم َقاُلوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي يِف اأَلْرِض َقاُلوْا َأمَلْ َتُكْن َأْرُض اهلّلِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروْا 

ِفيَها﴾))(.
احِلَاُت َخرْيٌ  ْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ وكقوله تعاىل ﴿امْلَاُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة احْلََياِة الدُّ
ِعنَد َربَِّك َثَوابًا َوَخرْيٌ َأَماًل﴾))(؛ فإن )الباقيات الصاحلات(: )طريق مستقيم( 
إىل ما كان )ثوابًا( عند اهلل، وإىل رمحته ورضاه، وهي )خري أماًل(، فاآلية ـ 

كسابقاتها والحقاتها ـ من مصاديق )يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم(.
وقوله تعاىل ﴿َمْن َعِمَل َصاحِلًا مِّن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة 
َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوْا َيْعَمُلون﴾))(، فـ)العمل الصاحل( طريق 
مستقيم، للحياة الطيبة وجلزاءهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهو )العلة املعدة( 
لكليهما، أو )املقتضي(، وشرطه )الوالية(؛ إذ ال تقبل األعمال إال بها))(، بل 
قد يقال: بدون الوالية )ليس العمل صاحلًا( وإن كان ظاهراً صاحلًا، فاخلروج 

عن اآلية موضوعي.
توقف على  من غري  املقّدم،  اجلزاء على  ترتيب  اآلية  يقال: ظاهر  فال 

شيء آخر.))(
))(  النساء: 97.

))(  الكهف: 6).
))( النحل: 97.

))( لداللة متواتر الروايات على ذلك، بل واآليات كقوله تعاىل )اليوم أكملت لكم دينكم.. ورضيت لكم 
اإلسالم دينًا( فبدون والية أمري املؤمنني واألئمة املعصومني من ذريته صلوات اهلل عليهم أمجعني، ال يرضى 

اهلل اإلسالم لنا دينًا.
م هو )العمل الصاحل( وبدون )الوالية( ليس العمل صاحلًا، كما أن )الصالة( بدون  ))( ملا أوضحناه من أن املقدَّ
اإلميان برسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، ليست عماًل صاحلًا، فكذلك الصالة بدون اإلميان بأمري املؤمنني وسائر 

املعصومني عليهم سالم اهلل.
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ولو فرض عدم قبول ذلك، فنقول: ظاهر اآلية ـ مع ذلك ـ املقتضي، ال 
العلة التامة؛ إذ ال ريب أن )العمل الصاحل( ال يرتتب عليه )احلياة الطيبة( مطلقًا 
فال  الالحق،  اإلحنراف  وعدم  احلبط(  )عدم  الشروط  من  فإن  شرط؛  وبدون 
شك أنه ليس علة تامة، وكما استفيد هذا الشرط من موضع آخر، يستفاد شرط 
العقل  ومن  أيضًا،  الكريم  والقرآن  الصراح  الصحاح  الروايات  من  )الوالية( 

كذلك.
وقوله جل امسه ﴿رَّبُُّكُم الَِّذي ُيْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك يِف اْلَبْحِر ِلَتْبَتُغوْا ِمن َفْضِلِه 
ِإنَُّه َكاَن ِبُكْم َرِحيمًا﴾))(، و)االبتغاء من فضل اهلل( هو الطريق املستقيم، يف قبال 

طلب احلرام، فإنه طريق غري مستقيم وهو طريق الضالل واإلحنراف.
َغَسِق  ِإىَل  ْمِس  الشَّ ِلُدُلوِك  اَلَة  الصَّ ﴿َأِقِم  تعاىل  فكقوله  )األحكام(  وأما 
ْد ِبِه َناِفَلًة لََّك َعَسى َأن  اللَّْيِل﴾))( يف الواجبات، وكقوله تعاىل ﴿َوِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّ

َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما 
ُْمودًا﴾))( )يف املستحبات( وكذا قوله جل امسه ﴿ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة اهلّلِ  حمَّ

يَِّباِت ِمَن الرِّْزِق﴾))( هذا. الَّيِت َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّ
﴿اْسَتِجيُبوا  تعاىل  كقوله  العقلية(  )المستقالت  مطلق  يف  كذلك  واألمر 
ِلَربُِّكم مِّن َقْبِل َأن َيْأِتَي َيْوٌم الَّ َمَردَّ َلُه ِمَن اهللَِّ َما َلُكم مِّن مَّْلَجٍأ َيْوَمِئٍذ َوَما َلُكم مِّن 
نَِّكري﴾))( وهو نظري أمر )اإلطاعة( يف البحث عن كونه )إرشاديًا( كما لعله مشهور 
املتأخرين؛ الستلزام )املولوية( الدور أو التسلسل أو غري ذلك، أو )مولويًا( كما 

))( اإلسراء: 66.
))( اإلسراء: 78، فقد هدانا اهلل بقوله )أقم الصالة( إىل وجوبها، ووجوبها هو الطريق املستقيم، عكس توهم 

استحبابها أو جوازها بالعمنى األخص، أو حتى حرمتها.
))(  اإلسراء: 79.

))(  األعراف: )).
))(  الشورى: 7).
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صرنا إليه))(، نظراً للضابط الذي اخرتناه يف املولوي واإلرشادي ـ وهو ما صدر 
من املوىل مبا هو موىل ُمعِماًل مقام مولويته ـ.

﴿ِإنَّ  تعاىل  كقوله  األخرى  العقلية  املستقالت  كافة  يف  احلال  وكذلك 
ِإَذا  اهلّلِ  ِبَعْهِد  ﴿َوَأْوُفوْا  اْلُقْرَبى﴾))( و  ِذي  َوِإيَتاء  َواإِلْحَساِن  ِباْلَعْدِل  َيْأُمُر  اهلّلَ 
َعاَهدمتُّْ﴾))( بل حتى مثل: ﴿َفُكُلوْا مِمَّا َرَزَقُكُم اهلّلُ َحالاًل َطيِّبًا َواْشُكُروْا ِنْعَمَت 
مما  وذلك  مباح،  اهلل(،  رزق  من  )األكل  فإن  َتْعُبُدوَن﴾))(  ِإيَّاُه  ُكنُتْم  ِإن  اهلّلِ 
يستقل به العقل))( و)اإلباحة( حكم، وليست عدم احلكم، فتحتاج إىل تشريع 

واعتبار.
تعاىل  اهلل  لرضا  مستقيم  طريق  هو  حالاًل،  اهلل  رزق  من  واألكل 
تعاىل،  رضاه  مستقيم إلحراز  طريق  فإنه  بـ)إباحته()6(  احلكم  وكذا  وللجنة، 
وكذا )اإلباحة( بنفسها، فإنهما كالوجوب واحلرمة طريقا التيسري أو املصلحة 

واملفسدة يف املتعلق وإحرازها أو معرفتها، فتأمل.
يف  األصوليني  بعض  ارتآه  الذي  للضابط  نظراً  إرشادي  هو  وهل 
هو  أو  شبهه،  أو  العقلية  املستقالت  موطن  ورد يف  ما  كل  وهو  )اإلرشادي( 

مولوي؟ فصلنا ذلك يف )األوامر املولوية واإلرشادية(.
الطريق  وهو  ريب،  دون  العقلية  املستقالت  من  فهو  هلل(  )الشكر  وأما 
اْلَكْيَل  املستقيم لزيادة النعم، وللرضا، واجلنة، وكذلك قوله تعاىل ﴿َوَأْوُفوا 

))(  وتفصيله يف كتاب )مباحث األصول ـ األوامر املولوية واإلرشادية(.
))(  النحل: 90.
))(  النحل: )9.

))(  النحل: ))).
))(  نظراً جلود اهلل وكرمه، بل نظراً حلكمته، وإال لزم العبث أو اللغو يف اجلملة.

)6(  أي أن حيكم الشخص على طبق ما حكم الشرع، أي أن يذعن حلكمه، قال تعاىل: )ومن مل حيكم مبا 
أنزل اهلل فأولئك هم الفاسقون(.
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(((

﴿َأِقِم  َتْأِوياًل﴾))( و  َوَأْحَسُن  َخرْيٌ  َذِلَك  املُْْسَتِقيِم  ِبالِقْسَطاِس  َوِزُنوْا  ِكْلُتْم  ِإذا 
اَلَة َوْأُمْر ِباملَْْعُروِف َواْنَه َعِن امْلُنَكِر َواْصرِبْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم  الصَّ
اأْلُُموِر﴾))( فإن األمر باملعروف مما يستقل العقل حبسنه ورجحانه ـ األعم من 

وجوبه ـ وكذا النهي عن املنكر، ومثلهما الصرب على املصاب.

هل )الطريق المستقيم( هو األحكام أم متعلقاتها؟
لكن قد يقال: إن )الطريق املستقيم( هو نفس متعلق األحكام يف هذه 
اآليات، ال ذاتها؛ فإن )الطريق املستقيم( الذي يهدي إليه القرآن الكريم هو 
)العدل  و  والرسول(  هلل  )االستجابة  و  إقامتها.  وجوب  ال  الصالة(،  )إقامة 
واإلحسان(، ال الوجوب املستفاد من )يأمر(؛ فإنه يهدي إىل )العدل( الذي 
هو الطريق املستقيم للجنة. وكذلك )الوفاء بالعهد( و )األكل مما رزق اهلل( إىل 

غريها.
وقد جياب بصحة إطالق )الطريق( على )األحكام(، بلحاظ كونها طريقًا 
إلحراز وجود املصلحة واملفسدة يف متعلقاتها، وبلحاظ كونها طريقًا كاشفًا عن 

رضى اهلل وسخطه مثاًل؟
وقد يرّد بأنه وإن صح، إال أن الظاهر أنه ليس املقصود يف اآلية الشريفة؛ 
ـ  الصالة(  )إقامة  منه نفس  الظاهر  )يهدي إىل احلق واىل طريق مستقيم(  فإن 
أو معرفتها))(، ال )وجوبها(،  إقامتها  أو ما يؤدي إىل  ـ كما سبق،  ونظائرها 
فإن الظاهر أن املراد هو )طريق مستقيم إىل اجلنة( ـ وهو العمل نفسه ال حكمه 
ـ أو طريق مستقيم إىل رضا اهلل تعاىل ـ وهو اإللتزام بالعمل باحلكم ال نفسه ـ، 

))(  اإلسراء: )).
))(  لقمان: 7).

))(  وهذا يعد من مصاديق ما سبق يف حبث )الطريق وطريق الطريق(.
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(((

نعم )احلكم( ـ إثباتًا ـ كاشف عن رضاه، لكن ظاهر اآلية الشريفة )الثبوت())( 
ـ فتأمل.))( 

نعم )وجوبها( هو )احلق(، والدال عليه طريق مستقيم إثباتًا، كما أن 
املوِصل له )كنفس الصالة( طريق مستقيم ثبوتًا.

والحاصل أن )احلكم( )طريق( مبعنًى، وليس )طريقًا( مبعنى آخر؛ فإنه 
بنفسه ليس هو )الطريق املستقيم( للجنة أو للرضا، ثبوتًا، وإن كان من حيث 
الداللة والكاشفية عن وجود مصلحة يف )متعلقه( وعن كون رضا اهلل تعاىل فيه 
وكونه الطريق للجنة، طريقًا مستقيمًا إثباتًا))(، كما أن الدال عليه والكاشف 
عنه كذلك، فإنه )طريق مستقيم())( إثباتًا، وذلك كالعلم وخرب الواحد وظاهر 
الكتاب ونصه وما أشبه، كقوله تعاىل ﴿ِإنَّ اهلَل َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اأَلماناِت ِإىل 
الَة﴾)6( وقوله تعاىل ﴿َأَومَلْ َيُكن هلَُّْم آَيًة َأن َيْعَلَمُه ُعَلَماُء  َأْهِلها﴾))( و﴿َأِقِم الصَّ
َبيِن ِإْسَراِئيَل﴾)7(؛ فإن )علم علماء بين إسرائيل( طريق معرفة املشركني، أنه 
ولينذروا  الدين  يف  ﴿ليتفقهوا  وقال  طريق.  بذلك(  بعلمهم  )العلم  أو  احلق، 
كشفه،  طريق  )اإلنذار(  وكذا  احلكم،  معرفة  طريق  )التفقه(  فإن  قومهم﴾ 
واالستماع له طريق اكتشافه، ثم )اآلية( إثباتًا طريق الطريق.)8( وما سبق حباجة 

إىل تأمل، فتأمل.

))(  أي الطريق املستقيم ثبوتًا، ال الطريق املستقيم إثباتًا أي الكاشف عنه؛ فإنه خالف الظاهر جدًا.
))(  إذ حيتمل: إىل طريق مستقيم إىل احلق، نفسه، وتشريعات اهلل تعاىل هي طريق مستقيم للحق، فتأمل.

))(  أي هو كاشف عن أن متعلَّقه، طريق مستقيم للجنة والرضا.
))(  أي طريق مستقيم للحق )وهو هذا التشريع نفسه، أي الوجوب ونظائره(.

))(  النساء: 8).

)6(  هود: ))).
)7(  الشعراء: 97).

)8( أي اآلية طريق إثباتي للداللة على كون )التفقه( طريقًا ثبوتيًا ملعرفة األحكام، ولو مبتمم الكشف.
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شمول )طريق( لألحكام الخمسة وللدال عليها والمؤدي لها
وقد ظهر مبا سبق: أن الظاهر أن )طريق مستقيم( يف اآلية الشريفة، يشمل: 
الواجبات واملستحبات كما يشمل احملرمات واملكروهات أيضًا ـ أي ذواتها ثبوتًا ـ 
فإن )االنفاق يف سبيل اهلل( و)صالة الليل( )طريق مستقيم(، و)الربا، واالنفاق 
لرتويج الفساد( و)صالة الرتاويح( و)النوم بني الطلوعني( أو )السفر وحده( أو 
)أكل الزاد وحده(، طريق منحرف مائل ـ بل قد يقال بشموله للمباحات أيضًا، 

كاألكل مما رزق اهلل؛ فإنه مباح، وهو طريق مستقيم كما سبق.
كما أنه يشمل )الدواّل( عليها ـ إثباتًا))( ـ كما يشمل املؤدي هلا، من العلل 

املعدة وشبهها، كبناء املساجد، أو ال مسح اهلل )املالهي(.

شمول )الطريق( لألوامر اإلرشادية كالمولوية
والنواهي  األوامر  املولوية،  والنواهي  لألوامر  إضافة  يشمل  أنه  كما 
)اإلرشادية( إثباتًا، ومتعلَّقاتها ثبوتًا، وذلك كأوامر اإلطاعة وسائر األوامر يف 
التوبة، على ما ذهب  أوامر  املشهور، ومنها  العقلية على رأي  املستقالت  كافة 
إليه السيد احلكيم يف املستمسك، مستداًل بلزوم التسلسل لو كان األمر فيها 
مولويًا. وكذا كل ما ذكرت فيه علة التشريع، حيث ارتأى البعض أنه إرشادي، 
يف  ونظائره  ذلك  عن  لإلجابة  تطرقنا  وقد  مولوية،  كونها  صحة  ارتضينا  لكننا 

كتاب )من فقه التعاون على الرب والتقوى(.
هي  ونظائرها  واإلحسان(  و)العدل  و)التوبة(  )املعرفة(  أن  والحاصل: 
)الطريق املستقيم(، عكس: )التكرب عن عبادة اهلل( و)الظلم( و)اإلساءة(، فإنها 

)الطريق املنحرف(.

))(  كخرب الواحد، والظواهر وغريها.
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((7

وكذا األوامر أو اإلرشادات الواردة يف )الشؤون االقتصادية( كـ)أنفق وال 
ختش من ذي العرش اقتارًا())(، أو )الشؤون اإلدارية(ـ  كما يف الروايات الواردة 
يف كتاب )العشرة( من البحار وغريه ـ فإنها مجيعًا هي )الطريق املستقيم())(، 

سواء قلنا بأن األوامر فيها )مولوية( أم قلنا بأنها )إرشادية(.

ُهْم َطرِيقًا(  ْهِديـَ قوله تعالى: )َواَل ِليـَ
ومن اآليات اليت وردت فيها كلمة )طريق( قوله تعاىل﴿ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا 
َوَظَلُموْا مَلْ َيُكِن اهلّلُ ِلَيْغِفَر هَلُْم َواَل ِلَيْهِدَيُهْم َطِريقًا * ِإالَّ َطِريَق َجَهنََّم ...﴾))( 
ويف الصايف:�﴿إن الذين كفروا﴾ برسالة حممد ﴿وظلموا أنفسهم﴾بالكفر، 
نزل   الباقر اإلمام  والعياشي عن  الكايف  بينهما�، وقال: �ويف  أي مجعوا 

جربائيل بهذه اآلية هكذا ﴿إن الذين كفروا﴾
 جحدوا رسالة حممد ﴿وظلموا﴾ حممداً بتكذيبهم إياه وبقائهم على 

الكفر، على علم منهم بظلمهم أولياء اهلل، حسداً هلم�.
ولعل )ظلموا( إشارة ملا يتعلق باجلوارح من املعاصي مما يرتبط بأفعال 

املكلفني، و)كفروا( ملا يتعلق باجلوانح مما يرتبط بأصول الدين واالعتقادات.
اهلل:  عليه سالم  لقوله  ذلك،  يف  ظاهرة  والعياشي  الكايف  رواية  ولعل 
)بتكذيبهم إياه( الظاهر يف التكذيب العملي باللسان وغريه لكن فيه أن )بقائهم 
ر بصوص األخري، وألن  على الكفر( أعم من اجلوانح واجلوارح، إال أن يفسَّ
ظاهر رواية الكايف والعياشي أن )كفروا( عند حلاظهم يف حد ذواتهم و)ظلموا( 
عليهم  واجبًا  كان  أنه  مبا  )كفر(  فهو   ،للنيب كفُرُهم  منسوبًا  عند حلاظهم 

))(  الكايف: ج)، باب االنفاق، ص))، ح).
))( وقد مت التطرق لتفصيل الكثري من تلك األوامر والنواهي، يف كتاب )األوامر املولوية واإلرشادية(.

))(  النساء: 68)-69).
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عليهم  واجبًا  كان  فيما  )ظلم(  وهو  خيصهم،  فيما   ،بالرسول االعتقاد 
بالقياس إىل رسول اهلل، فيما خيصه، فتأمل.

معنى هدايتهم إلى طريق جهنم
أنه  أي  كنائي  معنى  إما  بها  املراد  جهنم(  طريق  )هدايتهم  أن  والظاهر 
إما  أي  اخلاص،  التوفيق  منحهم  بـ)هدايتهم طريق جهنم( عن عدم  ُكينِّ  قد 
سلب اللطف اإلهلي اخلاص والعناية والرعاية اخلاصة اليت مينحها أولياءه، مما 
يسّهل ذلك ـ أي عدم منحهم ذلك اللطف اخلاص ـ هلم )سلوكهم االختياري( 
لطريق جهنم، األعم مما يرتبط باألحكام كتحليل احلرام وحتريم احلالل، أو 

املوضوعات كفعل املعاصي.
جهنم،  طريق  سلوكهم  ووسائل  أسباب  بعض  توفري  منها:  يراد  أو 
فإنها وإن كانت موّفرة للطرفني إذ ﴿َوَهَدْيناُه النَّْجَدْيِن﴾)))و﴿َفَأهْلََمها ُفُجوَرها 
أنه تعاىل يوفر هلم وسائل أكثر تسهِّل عليهم سلوك طريق  َوَتْقواها﴾)))، إال 

ا مُنِْلي هَلُْم ِلَيْزداُدوا ِإْثا﴾.))( جهنم، قال تعاىل: ﴿ِإمنَّ
بل ال حاجة لكل ذلك ـ رغم صحته ووضوحه ـ لدفع شبهة اجلرب، فإن 
الطريق جبرب، وهذا هو  إراءة  من  الطريق(، وال شيء  )إراءة  )اهلداية( هي: 

املعنى املعهود هلا، 
وأما )اإليصال للمقصود( ـ وهو املعنى الثاني ـ فلعله جماز، ثم إنه))( أعم 

))(  سورُة الَبَلد :0)
))(  سورُة الّشمس :8

باجلرم  لتضبطه  جرمية،  سبل  له  فتسهل  باجلرمية،  متلبسًا  باجملرم  اإليقاع  تريد  اليت  الدولة  ذلك،  ومثل   )((
املشهود، وقد أوضحنا ذلك يف )األوامر املولوية واإلرشادية( فليالحظ.

))(  أي )اإليصال(، إذ قد توصل الغري ملكان جمرِباً له، وقد توصله برغبة منه، بل قد توصله وقد أجربك هو!
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من اجلرب واالختيار كما ال خيفى.
وبعبارة أخرى: املراد من )اهلداية إىل طريق جهنم( أصل اهلداية اليت 

توفر للكل، فهم مصداق من هداهم اهلل، النجدين.
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الفرق بين )الطريق( و)الحجة( و)الدليل(

إطالق )الحجة( و )الطريق( على )الحكم(
كما ظهر بذلك الفرق بني )الطريق( و)الحجة( و)الدليل( من حيث صحة 

إطالقها على )احلكم(.
فإنِّ )الحجة( تطلق على )احلكم(ـ  إن أخذت مبعنى املنجز واملعذر، أو أخذت 
احلركة  يلزم  ما  مبعنى  كانت  أو  وبالعكس،  عبده  على  املوىل  به  حيتج  ما  مبعنى 
على طبقه، وكذا لو أخذت مبعنى )األوسط(، وال تطلق عليه إذا أخذت باملعنى 
السادس وهو املصطلح )األصولي( الذين ارتضاه املريزا النائيين؛ فإنها نفس 
الطرق إليه، وكذا لو أخذت، مبعنى )الكاشف(؛ فإنها تطلق على الدليل والدال 
عندئذ، ال على احلكم فإنه املنكشف، وإن أمكن تصويره كما سبق))(، لكنه ليس 

شأن األصولي مبا هو أصولي وال الفقيه مبا هو فقيه.))(
أما )الطريق( فقد سبق أنه ال يطلق على )احلكم(؛ فإنه هو )ذو الطريق(  
املتعلَّق؛  بتغيري  اللهم إال  أو املوضوع(.  بل يطلق على )الدليل على احلكم، 
فإن )احلكم( طريق إىل معرفة وجود املصلحة أو املفسدة امللزمة أو غريهما يف 
املتعلَّق، أو طريق إىل معرفة أن يف متعلقه رضا اهلل أو سخطه، أو طريق إىل 

معرفة أن متعلَّقه هو طريق اجلنة.
لكن ال خيفى أنه غري معهود عرفًا، وغري املعنى املقصود يف علم األصول؛ 
فإن )الطريق( ـ يف علم األصول ـ يراد به الطريق إىل )األحكام( كخرب الواحد 
أو إىل )املوضوعات( كالبينة، ال )احلكم( بلحاظ كونه طريقًا إىل معرفة ما حيرز 

))(  كالكاشف عن املصلحة أو املفسدة يف املتعلق، أو الكاشف عن رضا اهلل وسخطه.
))(  فإنهما شأن )علم الكالم(، والثاني شأن )علم األخالق( أيضًا.
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(((

رضا اهلل وما أشبه؛ فإنه مما يرتبط بعلم الكالم))( و علم األخالق))( إذ 
يبحث فيها عن طرق إحراز رضا اهلل، ومنها إخبار املعصوم بذلك.

واملفاسد  املصاحل  إلحراز  طريقًا  كونه  بلحاظ  )احلكم(  ليس))(  أنه  كما 
االجتماع  وعلم  الطب  كعلم  أخرى،  بعلوم  مرتبط  فإنه حبث  املتعلقات؛  يف 
مثاًل؛ إذ يبحث يف )األول( عن طرق كشف الصاحل والضار للبدن وما يصحه 
مثاًل  الطرق  من  وأن  يضره،  أو  اجملتمع  يصلح  عما  )الثاني(  ويف  ويسقمه، 
مالحظة احلكم الشرعي الوارد فيه؛ فإن حتريم الشارع للخنزير واخلمر مثاًل، 
يكشف عن أنه مما يسقم البدن، ويهدم العائلة ويفسد اجملتمع.. وهكذا وهلم 

جرًا.
والحاصل: أن معنى )الطريق( لغة وعرفًا وصحة  استعماله يف )احلكم( 
أمٌر، وكون املصطلح األصولي من )الطريق( هو خصوص كذا مما ال يشمله، 

أمٌر آخر، وحتديد املراد من )طريق( يف اآلية الشريفة ونظائرها، أمٌر ثالث.

عالقة )الحكم( بالعلوم المختلفة
تبعًا  العلوم؛  من  العديد  يف  عنه،  يبحث  )احلكم(  أن  بذلك  فظهر 

إلختالف )حلاظاته( و)حيثياته( املختلفة:
فمن حيث كونه منجزاً معذرًا، يبحث عنه يف علم الكالم أو الفقه))(، وكذا 

))(  إذا كان ما حيرز رضا اهلل من األصول.
))(  إذا كان حمرز رضاه من األخالقيات.

))(  أي ليس املقصود يف علم األصول واملبحوث عنه، هو احلكم بلحاظ.
))(  فإن أصل البحث عن أن )احلكم الشرعي أو العقلي( منجز وموجب الستحقاق العقاب، حبث كالمي، 

وأما البحث عن أن هذا احلكم منجز أم ال؟ أي وصل إىل مرتبة التنجز أم ال، ففقهي، فتأمل.
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(((

من حيث كونه )فعليًا())(،وال يبحث فيه))( من حيث االقتضاء))(  واإلنشاء))(. 
ومن حيث كون بعض أقسامه))(  مدلواًل عليه باألدلة األربعة، يبحث عنه 

يف علم األصول. 
علم  يف  عنه  يبحث  مبتعلقه،  اهلل  رضا  عن  )كاشفًا(  كونه  حيث  ومن 

اإلهليات؛ حلكمته وعدله، وعلم األخالق مثاًل.
ومن حيث كونه كاشفًا عن فوائد أو أضرار يف متعلَّقهـ  وهي مرحلة االقتضاء 
ـ، ينبغي أن يبحث عنه يف علوم أخرى، حسب مسائله وأبوابه، كعلم )الطب( 
)الشورى(  البحث عن وجوب  مثاًل  ـ  لو جرى  فيما  )السياسة(  أو  سبق،  كما 

بلحاظ مرحلة االقتضاء وفوائدها املكتشفة بإجياب الشارع ـ فتأمل.

اطالق )الحجة( و)الطريق( على الموضوع؟
ـ  عليه  الطريق،  أو  احلجة  اطالق  حيث  من  ـ  فيه  فاألمر  )املوضوع(  أما 
باملعنى  إال  اللهم  عادة،  )املوضوع(  على  تطلق  ال  )الحجة(  فإن  بالعكس؛ 
اللغوي؛ فإن )إميان( زيد و )صالته( مما حيتج به اهلل على )عمرو(، وليس ذلك 
احلكم،  على  احلجة  حول  فيه  البحث  إذ  األصول؛  علم  يف  عنه  املبحوث  هو 
يقع  ما  أو  املخرتع)6(  املوضوع  عن  أو  عنه،  الكاشف  أو  واملعذر،  املنجز  أي 
)أوسط( إلثباته، أو الطرق واألمارات عليه أو على موضوعه؛ فإن ذلك هو هم 

))( فإنه يبحث عنه يف )علم الفقه(.
))( أي يف الفقه.

))( أي املصلحة أو املفسدة املقتضية إلنشاء احلكم على طبقها.
))( إذ ليس اإلنشاء مبا هو هو ـ دون وصوله ملرتبة الفعلية والتنجز ـ مما يرتتب عليه أثر، بل لو حبث عنه فإنهما 

بلحاظ وصوله للمرتبتني، بعد الوصول وعدم املانع.
))( وهي األحكام الكلية املشرتكة كـ: إبقاء ما كان على ما كان.

)6(  كالصالة. 
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(((

األصولي والفقيه، وال يطلق عليه))( بنفسه، وكذا ال تطلق )الحجة( على الطريق 
إىل املوضوع، كالبينة، يف عرف األصولي، وإن صح االطالق لغة ويف العرف 

العام.
يف  وذلك  وعادة))(،  عرفًا  )املوضوع(  على  يطلق  فإنه  )الطريق(  وأما 
املادي، كاطالقه على الزقاق والشارع وعلى طريق املدرسة أو املسجد مثاًل، 
ويف املعنوي، كاطالقه على )اإلميان( و)الصرب( فإنهما طريق اجلنة وطريق رضا 
كاًل  فإن  املسلمني(  )سوق  و  )اليد(  و  كـ)البينة(  )األمارات(  ذلك  ومن  اهلل. 
منها )طريق( إلثبات املوضوع أو احلكم الوضعي أو ما يستلزمه من التكليفي 
كامللكية، والزوجية، وإباحة التصرف أو حرمته، بإذن أو بدون إذن ذي اليد، 
وحلية األكل من ما إشرتاه من سوقهم وهكذا، ويبحث عنها بهذا املعنى يف 
كخرب  أيضًا،  )احلكم(  على  )الحجة(  على  يطلق  )الطريق(  أن  كما  األصول، 

الواحد.
لكن ال خيفى أن )الحجة( يف أمثاهلا كذلك.))(

كونها  بلحاظ  ال  عليها  و)الحجة(  )الطريق(  اطالق  إن  يقال:  قد  لكن 
موضوعًا، بل بلحاظ كونها دالة ومشرية، وهو حلاظ آخر؛ فإن األول بلحاظ 

مقابلته للمحمول، والثاني بلحاظ مقابلته للمتعلَّق ـ فتأمل.
عليها  املصطلح  وهي  احلكم،  عن  الكاشف  يف  )الطريق(  فاحنصر 
بـ)األمارات(،  عليها  املصطلح  وهي  املوضوع،  عن  والكاشف  بـ)احلجج(، 
وبعض أقسام املوضوع))(، و)احلكم( واألوالن هما حمط النظر يف األصول، 

))(  أي على املوضوع.
))(  بل ال يطلق على غريه، إال بلحاظ كونه موضوعًا من هذه اجلهة.

))(  أي يف أمثال )البينة( و )اليد( و)السوق(، كذلك أي ما يطلق عليها بهذا املعنى يف األصول.
))(  كـ)اجلادَّة( و)اإلميان(.
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(((

دون األخريين، وأما )الحجة( فال تطلق على بعض أقسام الثالث.
أما )الدليل( فهو يطلق على )الدليل على احلكم، والدليل على املوضوع( 
وال يطلق على )احلكم( إال بالتوجيه املتقدم؛ فإن احلكم دليل على املصلحة أو 
املفسدة، ودليل على أن رضى اهلل يف متعلقه أو سخطه، لكنه كما سبق خارج عن 
املقصود يف علم األصول؛ فإن البحث فيه عن أدلة األحكام، ال عنها نفسها أو 
عن أحكامها))( وخواصها؛ إذ البحث عن األحكام هو مهمة الفقيه، وهو أيضًا 
ليس من حيث كونها كواشف عن املصلحة أو الرضى، بل من حيث تشخيص 

الوظيفة ـ باملعنى األعم ـ للمكلف.

الثمرة:
وقد ظهرت من ذلك ثرة جديدة من ثار حتقيق معنى )الطريق( و)احلكم( 
من  املختلفة،  )العلوم(  بني  )الرابط(  بذلك  ظهر  إذ  ونظائرهما؛  وحيثياته 
األصول والفقه، والكالم والطبيعة، واألخالق والسياسة وشبهها، أما )احلكم( 
وحيثياته، فقد سبق))( بيان ما يوضح كونه )الرابط( و)اجلامع( بني تلك العلوم، 
وكون  طرقًا))(  األربعة(  )األدلة  كون  من  أيضًا،  اتضح  فلما  )الطريق(  وأما 

)متعلقاتها( طرقًا))(، وكون موضوعاتها طرقًا.))(
تلك  كل  من  االستفادة  أهمية  تظهر  الرابط،  وهذا  الثمرة،  هذه  ومن 
العلوم، لكل تلك العلوم، إما كأدلة وبراهني، أو كمبادئ تصورية أو تصديقية، 
الفقه  علم  لتطوير  بذلك جمال جديد  ويظهر  ونتائج،  كثمار  أو  كمقدمات،  أو 

))(  أي أحكام األحكام.
))(  يف )فظهر بذلك أن حلاظات احلكم خمتلفة(.

))(  فإنها طرق لألحكام الشرعية.
))(  فإنها أي املتعلقات ـ واملراد بها األحكام ـ طرق إلحراز أن رضا اهلل تعاىل يف ماذا؟ ولكشف طريق اجلنة.

))(  فإنها طرق للمصاحل واملفاسد واملراد باملوضوعات، مثل الصالة والصوم.
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(((

واألصول وتقويتهما.
وهلذا البحث))( جمال واسع جداً عسى اهلل تعاىل أن يوفقنا إلكماله بإذنه 

ولطفه وكرمه.

))(  أي ترابط خمتلف العلوم، وضرورة االستفادة منها مجيعًا للمزيد من تكاملية علم األصول والفقه.
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(((

)القطع حجة أم ال(؟))(
من  األعم  به  املراد  )القطع(  هل  لكن  حجة))(  )العلم(  أن  البديهي  من 

املصيب وغريه، واملطابق للواقع وغريه، حجة أم ال؟

الشيخ: ال يعقل كون )القطع( حجة
قال الشيخ: )ومن هنا يعلم: أن إطالق �الحجة� على القطع، ليس 
كإطالق احلجة على األمارات املعتربة شرعًا؛ ألن احلجة عبارة عن )الوسط( 
له،  بثبوته  للقطع  واسطة  ويصري  لألصغر،  األكرب  ثبوت  على  به حيتج  الذي 
 ،Rحجة �البينة  أو   ،Rحجة �الظن  فقولنا:  العامل،  حدوث  إلثبات  كالتغيري 
أحكام  إلثبات  أوساطًا  األمور  هذه  كون  به  يراد   ،Rحجة املفيت  �فتوى  أو 
متعلقاتها، فيقال: Sهذا مظنون اخلمرية وكل مظنون اخلمرية جيب االجتناب 
R...هذا الفعل مما أفتى املفيت بتحرميه أو قامت البينة على كونه حمرمًاS أو ،Rعنه
واحلاصل أن كون القطع حجة غري معقول؛ ألن احلجة ما يوجب القطع 

باملطلوب، فال يطلق على نفس القطع(.))(

))(  ال خيفى أن حتقيق معنى )القطع( وفرقه عن )العلم احلصولي( يعد من املبادئ التصورية لعلم األصول، 
وأما التصديق بتحققه يف الدوال على األحكام التكليفية والوضعية، فهو من املبادئ التصديقية، وأما البحث 
عن )أحكامه( ككونه )حجة(، وغريها، فهو من مسائل علم األصول أو علم الكالم ـ على اخلالف ـ وعلى 

األخري فإنه من املبادئ التصديقية لألصول، وقد فصلنا البحث عن )القطع( يف )مباحث األصول ـ القطع(.
))(  ال خيفى أن دعوى الشيخ قدس سره من عدم وقوع )القطع( أوسط يف القياس، جاريٌة يف )العلم(، بل إنه 
أراد بالقطع األعم من العلم، ودعوانا البداهة إمنا هي بلحاظ أخذ احلجية مبعنى الكاشفية أو لزوم احلركة املوافقة 

أو املنجزية، دون مثل الوقوع )أوسط( يف القياس.
))(  فرائد األصول: أول حبث القطع
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(((

مناقشة رأي الشيخ
ولكن قد يناقش بـ:

أواًل: أن )الحجة( مبعنى )الكاشف( أو )املنجز و املعذر( أو )الزم اإلتباع( 
يطلق على القطع )مطلقًا(، حسب مبناهم من كون القطع كاشفًا، منجزاً معذرًا، 
والزم اإلتباع، أو )يف اجلملة( على حسب ما صرنا إليه؛ فإن خصوص )العلم( 
ـ من فرديه))( ـ كاشف، دون مطلق القطع؛ فإنه يف ضمن فرده اآلخر ـ أي اجلهل 

املركب ـ متوَّهم الكاشفية، وليس كاشفًا، بل لو كان كاشفًا لزم اخللف.
كما أن القطع ـ غري املصيب ـ ليس )معذرًا(، بل املعذر هو )عدم الوصول( 

سواء ُوجد قطع أم ال، و)العلم( من قسميه، هو املنجز.
كما أنه ليس )واجب اإلتباع(، إذا كان غري مصيب، كما حررناه يف )مباحث 
األصولـ  القطع( من عدم حكم العقل به، و)الحجة( بتلك املعاني وبعِض غريها، 
هو املقصود يف علم األصول، وليس املهم يف األصول )وهو األساس لعلم الفقه( 

كونه )أوسط( أو ال؟؛ فإنه الذي يهم )املنطقي( ال األصولي مبا هو أصولي.
ثانيًا: أنه يلزم من كالمه، أن ال يصح إطالق )الحجة( على األمارات 
والطرق أيضًا؛ ألنها ال تقع )أوسط(؛ ألن الظن أو غريه ال يقع ـ كالقطع ـ  جزء 
املوضوع؛ وذلك لثبوت األحكام للموضوعات مبا هي هي، ال مبا هي مقطوعة 
أو مظنونة، وبعبارة أخرى: ألن املفروض أخذ القطع والظن طريقًا للموضوع 
واحلكم ال جزءًا، وإال كان قطعًا أو ظنًا موضوعيًا، وهو خارج عن حمل الكالم.
ولذا قال الوالد يف الوصائل: )وهلذا رمبا يقال: إنه ال فرق بني القطع 
الحجة ذاتًا، وسائر األمارات احلجة عرضًا، يف أن احلكم تابع للواقع، فإن 

))(  أي فردي القطع وهما: )العلم( و)اجلهل املركب(.
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(((

كان الواقع كان احلكم، وإال مل يكن احلكم. و)القطع( و)سائر األمارات( 
تفيد )التنجيز واألعذار(، و)التجري( يف صورة خمالفة األمارة أو خمالفة القطع 

فيما اشتبه ومل يكن واقع، فال وسطية إطالقًا، ال لألمارة وال للقطع())(.
ثالثًا: ونضيف أيضًا: لو مل يقع القطع أو الظن أوسط، ولو مل يطلق 
عليه )الحجة( بهذا املعنى، ملا أضر ذلك بكونه مسألة من مسائل علم األصول، 
علم  موضوع  تعريف  يف  االختالف  حسب  ـ  التصديقية  مبادئها  من  كونه  أو 
الواحد،  خرب  حجية  أو  القطع  حجية  فمبحث  ـ  األصولية  واملسألة  األصول 
علم  موضوع  فإن  ال؛  أم  أوسط  أوقعت  سواء  املبادي،  أو  املسائل  من  هي 
األصول إن كان )ذوات األدلة األربعة( كما ذهب إليه صاحب الفصول، كان 
البحث عن حجية خرب الواحد أو القطع وغريهما من مسائل األصول؛ لكون 
الذاتية للموضوع، فتأمل))( وإن كان )األدلة بوصف  العوارض  )احلجية( من 
الدليلية( كما ذهب إليه صاحب القوانني، كان ذلك من املبادئ))(، وإن كان 
بامتيازات، ومنها  الثاني  ـ وميتاز عن  إليه  الفقه( كما ذهبنا  القريبة يف  )احلجة 
عدم احلاجة إىل تكلف إدخال حبوث حجية احلاكي عن السنة، كخرب الواحد، 
فيها ـ فكالثاني، وقد تأملنا يف موضع آخر يف كونها )مبادئ( حتى على الثاني؛ 
ملناقشتنا يف كربى كون موضوع العلم هو )ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية( 

مع تفسري العرض الذاتي مبا فسروه به، كما سيأتي، فتأمل.))(

))(  الوصائل إىل الرسائل: ج)، ص))-)).
))(  إذ ال يكفي ذلك مبفرده، يف كون املسألة أصولية، إال بعد حتديد الضابط فيها، وإنطباقه عليها؛ إذ مثل )ما 

تقع نتيجته يف طريق االستنباط( قد ال ينطبق على القطع؛ فتأمل.
))(  بل لقد عّد بعضهم البحث عن )وجود املوضوع( من )املقدمة( ـ وقد حبثناه يف )املقدمة( من كتاب )رسالة 

يف أجزاء العلوم ومكوناتها(.
))(  إذ قد جياب بأن تفسري )العرض الذاتي( مبا يعم العارض ألمر مبائن أو أعم، بالقول بأنه )مطلق ما ال 
يعرض،  مما  وليس  التامة،  كان  مفاد  حبثًا عن  )الوجود(  البحث عن  لكون  له( ال جيدي،  للعروض  واسطة 
وعروض الوجود للماهية، ذهنًا، غري نافع، وفيه ما سيأتي من أن البحث عن )تعيّنات( املوضوع هو حبث 

عن )املسائل(.
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وعلى أي حال، فإن عدم إطالق )الحجة( بهذا املعنى على )القطع(، غري 
الثاني  أما على األول فألنها مل تؤخذ يف موضوع األصول، وأما على  ضار، 
والثالث، فألنها قد أخذت مبعنى املنجز واملعذر أو الكاشف أو الالزم اإلتباع، 

ال )األوسط( فليس أيضًا بضاٍر عدُم صدق )الحجة( مبعنى )األوسط( عليها.
وبني  )القطع(  بني  التفريق  بصدد  ليس   الشيخ إن  يقال:  قد  لكن 
)األمارات املعتربة شرعًا( من جهة كونها مسائل أصولية دونه، بل هو يف مقام 
عبارة  احلجة  بـ)ألن  عنها  عرّب  اصطالحية،  جلهة  دونه؛  عليها  )الحجة(  إطالق 
القطع  يوجب  ما  احلجة  بـ)ألن  عنها  عرّب  واقعية،  وجلهة  الوسط..(؛  عن 

باملطلوب...(، فال يرد عليه اإلشكال الثالث ـ فتدبر.
رابعًا: إن قوله )ألن احلجة ما يوجب القطع باملطلوب(، تعريف باألخص، 
ألنها أعم منه ومما يوجب )االطمئنان به( و)الظن املعترب به(، نعم لعل االصطالح 
املنطقي أخص، إال أنه لو كان كذلك للزم تعميمه حسب احلاجة وحسب املقصود 
بالبحث يف علم األصول، وإال لكانت استعارة ذلك االصطالح لغواً أو نقضًا 

للغرض، أو ال أقل من كونها قليلة الفائدة وموهمة.
وال خيفى أن البحث عن )القطع( مرتامي األطراف، وقد أفردنا له كتاب 

)القطع( من )مباحث األصول( فلنكتف ههنا بهذا املقدار.
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هل العلم الحضوري حجة؟))(
ل أو متعقل العتباره  التحقيق: أن )العلم احلضوري( ال يوجد معنى حمصَّ
اعتباره  وصح  أمكن  وإن  )احلجية(،  يف  املسالك  بعض  حسب  على  )حجة( 

)حجة( حسب بعضها اآلخر.

هل العلم الحضوري كاشف؟
ليس  العلم احلضوري  إن  يقال:  فقد  )الكاشفية(  أما على مسلك   -1
العامل،  لدى  املعلوم  حضور  نفس  عن  عبارة  هو  إذ  املعنى))(؛  بهذا  )حجة( 
الكاشفية  فإن  شيء(؛  لدى  لشيء  )حضوٌر  هو  مبا  شيء  عن  له  كاشفية  فال 
يف  فالكاشف  له،  واملنكشف  املنكِشف،  الكاشف،  ثالثة:  بأطراف  متقومة 
العلم احلصولي هو: )العلم))( أو خرب الواحد(، واملنكِشف هو: )الوجوب( أو 

)امللكية( مثاًل، واملنكِشف له هو: )اجملتهد أو املقلد ـ أي اإلنسان ـ(.
أما )العلم احلضوري( فال يوجد فيه إال املنكِشف واملنكِشف له، فهنالك 

طرفان فقط.))(
وأما تسميته )علمًا( فباعتبار حضور املنكِشف لدى املنكَشف له))(، لكن )احلضور( 

))(  غري خفي أن حتقيق معنى )العلم احلضوري( ُيعّد من )املبادئ التصورية( لعلم األصول، وأما إثبات حتققه 
ووجوده، فهو من )املبادئ التصديقية( ـ حسب تعريفنا للمبادئ بقسميها يف املبحث األول ـ نعم هو من مسائل 

علم الفلسفة.
))(  بل هو عني )اإلنكشاف( ال )الكاشفية(، ولعله هو مراد االصفهاني يف نهاية الدراية.

))(  وقد فصلنا يف )مباحث األصول( أن )الكاشف( ليس هو )الصورة الذهنية احلاصلة من الشيء لدى الذهن( 
بل هو أمر خارجي، وهو )النور( الذي يقذفه اهلل تعاىل يف قلب اإلنسان، حينذاك، فبدون هذا النور، ال تكشف 

تلك الصور الذهنية لإلنسان شيئًا، كما ال يكون )احلضور( مالك الكاشفية أيضًا.
))(  بل قد يقال: ال يوجد يف العلم احلضوري إال أمر واحد فقط ـ ثبوتًا ـ.

))(  فهو ـ على هذا ـ جماز، بل )احلضور( سبب )العلم( فتأمل.
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عاملًا  وغريه،  )اجلماد(  كون  للزم  والعلم،  الكاشفية  مالك  هو  كان  لو 
بنفسه، بأعلى درجات العلم، لعدم خلو الشيء من ذاته، بل حضورها له أبداً 
ودائمًا))(، وللزوم كون علمنا بصوصيات نفسنا وقواها، أكمل وأمت وأمشل من 

علمنا احلصولي بها، وليس.
)عامل(  ال  العلم(  عني  )وهو  فقط  ومعلوم  عامل  يوجد  آخر:  وبتعبير 

و)معلوم( و)علم( حتى يكون )العلم( كاشفًا عن املعلوم.
خاص  لكنه  اآلخر،  لدى  أحدهما  حضور  حلاظ  من  )العلم(  ينتزع  نعم 

ببعض صور احلضور ال كلها.))(
لشيء  الواحد(  )كخرب  شيء  نسبة  من  تنتزع  الكاشفية  أخرى:  وبعبارة 
)كاجملتهد( بلحاظ نسبته لشيء آخر )كالوجوب( ويف العلم احلضوري ال يوجد 
ـ حقيقة ـ إال طرف واحد، أو طرفان، لكن ال توجد نسبة، أو قل: نسبة شيء 
)كالعلم( ألمر خارج عنه )كاملعلوم( إذا لوحظت بالقياس ألمر آخر )كالعامل(، 

أي كشف )هذا( عن )هذا( لـ)هذا(، فتأمل.
نعم املعلوم بالعلم احلضوري، قد تكون له الكاشفية مبا هو هو، ال مبا هو 
بالعلم احلضوري؛ فإن املعلوم بالعلم احلضوري: قد يكون كاشفًا عن  معلوم 
شيء آخر )كالنور، املعلوم هلل تعاىل بالعلم احلضوري( أو )كالعلم احلصولي( 
أي )الصورة الذهنية للشيء( فإنه معلوم للنفس بالعلم احلضوري ال بعلم آخر؛ 
. وإال لزم التسلسل لكنهـ  يف الوقت نفسهـ  كاشف عن غريهـ  أي املعلوم بالعرضـ 

وقد ال يكون كاشفًا )كالظالم( أو )كالوهم والتوهم( أو )اجلهل املركب( 
فهذه خصوصية )املعلوم(، ال العلم احلضوري.

))( وقد فصلنا البحث عن ذلك وما يورد عليه، وأجوبته، يف )مباحث األصول(.
))(  فإن إطالق )احلضور( على حضور الشيء لنفسه، جماز؛ لكون ملزومه اإلثنينية، نعم حضور القوى للنفس، 

مما يصدق عليه احلضور، فتأمل.
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لكن قد يورد على هذا الكالم: أن )حضور الشيء لدى الشيء( حضوراً 
حقيقيًا))( كحضور املعلول لدى العلة، أو الشيء لنفسه، بنفسه كاشف له عنه.
و)العلم احلضوري( عبارة عن نفس هذا احلضور، فهذا )احلضور( هو 
عني كاشفية الشيء لنفسه لدى ما حضر عنده، أو هو عني إنكشافه له ـ على 

ما ذهب إليه البعض))(ـ وال أقل من كون )الكاشفية( منتزعة من هذا احلضور.
ال يقال: ال توجد أطراف ثالثة، كما سبق؟

ذاته كاشف  بنفسه وبتمام  فهو  املنكِشف،  الكاشف هو عني  يقال:  إذ 
لنفسه عن نفسه، لعلَّته، أو ملن حضر عنده حضور إحاطة ـ كحضور الصور 

الذهنية لدى العامل، أو حضور النفس لنفسها ـ فتأمل.
ووجود أطراف ثالثة متغايرة هو مقوم العلم احلصولي، دون غريه؛ فإن 

يف العلم احلضوري يوجد طرفان))(، وقد يوجد فيه طرف واحد.))(

هل )الحضور( بذاته مالك العلم؟
مالك  هو  هو  مبا  كونه  يعلم  ال  بذاته  )احلضور(  أن  إشكال  يبقى  نعم 
استقراء  على  مبنية  دعوى  أنها  األمر  غاية  دليل،  بال  دعوى  فإنها  العلم؛ 
يعلم احلال  إذ ال  بقوانا وبأنفسنا؛  )تقارن())( وذلك، كعلمنا  ناقص بل على 
يف )اجلماد( مثاًل وأنه عامل بذاته أم ال؟ بل يلزم منها القول بعلم كافة النباتات 

))(  أي ال كحضور مكانّي عند مكاني آخر مثاًل، فإنه ليس مالك العلم، ولذا قد يوجد يف داخل بدنك شيء 
وال تعلم به، أو يف حضنك أو يف جيبك.

))(  كما لعله يظهر من بعض كلمات األصفهاني قدس سره يف النهاية.
))(  كعلم النفس بصورها الذهنية وبقواها.

))(  كعلم النفس بذاتها.
))(  أي تقارن احلضور بالعلم، من غري أن يكون هو العلة له.
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واجلمادات وعدميات الشعور، بذواتها وقواها علمًا حضوريًا، هو أجلى وأكمل 
وأمت وأمشل من العلم احلصولي بكافة خصوصياتها مهما بلغ، بل ال يعلم أن 
مالك علمنا بأنفسنا، هو حضورها لدينا، أي كونها عيننا؛ بل الظاهر أن املالك 
هو: )بإفاضة اهلل تعاىل نور العلم علينا فعلمنا أنفسنا، ولو مل ُيِفْض مل نعلم( .

والحاصل: أن )احلضور( مقتٍض للعلم، وليس علة تامة، إن مل نقل إنه 
لدى  هذا  موافاة  تعاىل  اهلل  عادة  جريان  أي  بـ)التوايف())(  القول  كلي  يف  مندرج 
حصول ذاك، أي صرف تقارن حدوث ما نتوهمه معلواًل مبا نتوهمه علة، بإرادته 

جل امسه.
ويلزم من دعوى العلم احلضوري، كما قالوا، عدم إمكان سلبه تعاىل علمنا 
بأنفسنا، عنها، إذ ال يعقل سلب الشيء عن ذاته، إال بإعدامه مفاد هل البسيطة 
وكان التامة، وسيأتي بإذن اهلل تعاىل مزيد إيضاح لذلك، وإشكاالت أخرى لنا))( 
كما  احلضوري  العلم  وكون  العلم،  هو  واإلنكشاف  الكشف  مالك  كون  على 

قالوا.

خمسة مصاديق للعلم الحضوري
ثم إن من أمثلة املعلوم بالعلم احلضوري لنا، على مسلكهم: 

أ- كل العلوم احلصولية والصور احلاصلة يف الذهن.

ب- وكافة القضايا الفطرية، قال تعاىل ﴿ِفْطَرَة اهللَِّ الَّيِت َفَطَر النَّاَسَعَلْيَها﴾))( 
كمعرفة أن لنا خالقًا، ورازقًا، وأن شكر املنعم واجب، وأن دفع الضرر الزم، 

))(  يف قول السبزواري: 
وهل بتوليٍد أو اعداد ثبت                أو بالتوايف عادة اهلل جرت

))(  ومنها ما سيأتي بعد حوالي صفحة واحدة.
))(  الروم: 0).
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وهكذا؛ فإن ذلك مما جنده من أنفسا دون توسط صور حاصلة يف الذهن.
حسن  كإدراكه  ومدركاته،  العقل  أحكام  كل  يف  احلال  وكذلك  ج- 
العدل واإلحسان، وحكمه بوجوبهما، وكذا قبح الظلم والعدوان، وحكمه 

حبرمتهما؛ فإن 
العلم  بنحو  بوجوبه،  العقل  حكم  وإدراكنا  العدل  حسن  إدراكنا 

احلضوري.
املتخيالت  فإن  واملتوهمة؛  املتخيلة  القوة  مدركات  وكذلك  د- 
واملتوهمات ـ أي الصور اجلزئية، واملعاني اجلزئية ـ حاصلة لدى النفس بذاتها، 

معلومة هلا بأنفسها ال بتوسط صور أخرى. 
ـ  باألمل  إحساسنا  فإن  الظاهرة،  باحلواس  )احملسوسات(  وكذلك  هـ- 
لدى قطع عضو أو جرحه ـ هو حضوري، ال بصورة منطبعة، بل نفس حضور 

األمل يف اجلسد، هو مالك العلم به ـ فتأمل.))(
و- وكذلك معرفتنا باحملسوسات باحلواس الباطنة )كاحلب والبغض())(، 
وإدراكنا هلما مباشرة دون توسط صورة حاصلة؛ أال ترى إنك تستشعر )حب( 
املصلني، يف  أبي طالب عليه صلوات  بن  املوحدين علي  املؤمنني وموىل  أمري 
داخلك ويف قلبك وروحك، مباشرة؟ أي بدون صورة حاصلة لدى الذهن، 
قالوا: فهو علم حضوري إذن، أي أن نفس وجود حبه صلوات اهلل عليه، يف 

داخلك، كاٍف إلنكشافه لك؟
وكذا األمر يف )بغض( أعداء آل حممد صلى اهلل عليه وآله.

))(  إذ لوال سلسلة األعصاب، والنواقل العصبية، واملواد الكيماوية، اليت تنقل �األخبار� إىل مركز اإلحساس 
يف املخ، ملا أحسسنا باألمل، ونظائره، وإن وخزتنا شوكة أو أحرقت إصبع يدنا نار، مثاًل.

))(  وقد أدرجها القوم يف املدركات بالقوة املتوهمة، ألنها ـ عندهم ـ اليت تدرك املعاني اجلزئية كـ)اخلوف من 
هذا الذئب( و)احلب هلذا الشخص( و)البغض لذاك العدو(.
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وجه اإلشكال فيها
أو  حصولي  إما  العلم  أن  مقدمتني:  على  مبنية  الدعوى  هذه  أن  وفيه: 
ذهنية،  صورة  ال  إذ  احلصول؛  انتفى  فحيث  هلما،  ثالث  ال  وأنه  حضوري، 
باحلضور، بل  باحلصول وال  العلم ال  أن  إذن حضوري، وقد أوضحنا  فالعلم 
كالهما مقتٍض فقط، والعلم إمنا هو بنوٍر وإفاضٍة من اهلل تعاىل؛ وإال للزم أن 
يكون اإلنسان عاملًا بنفسه، وبقواه، وبعلومه أي كل ما لديه من صور ذهنية واليت 
تشكل كل معلوماته، بأعلى درجات الوضوح وبشكل كامل شامل، أبدًا، أي 
أن  البديهي  ومن  وغريها،  والدهشة،  والغفلة،  والنوم،  اإلغماء،  حال  حتى 
اإلنسان يف حالة الغفلة أو اإلغماء التام، ال يعلم قواه وعلومه، ولو ادعي أنه 
أردأ  العلم  هذا  أن  ـ  دليل  بال  دعوى  أنها  بعد  ـ  عليهم  فريد  إمجااًل،  بها  يعلم 
)العلم احلضوري( أشرف وأجلى  أن  )العلم احلصولي( وأخس))(، واحلال  من 
وأكمل وأمت من )احلصولي( مبا ال قياس؛ إذ أين حضور نفس الشيء بشراشر 

وجوده لدى العامل، من حضور صورته فقط؟

هل علمنا باهلل حضوري؟
وقد ميثل للمعلوم بالعلم احلضوري بـ: 

)- معرفتنا بل شهادتنا ـ وهي من الشهود ـ بأن لنا رّبًا وخالقًا.
قال تعاىل: ﴿َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبيِن آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى 
َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا﴾))( فإن شهادة اإلنسان بأن له ربًا، ومعرفته 

))(  فإنه إمجالي وذاك تفصيلي، بل إنه مبهم بدرجٍة، عكس ذاك فإنه أوضح وأجلى.
))(  األعراف: )7).
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ال  قالوا))(،  ما  على  احلضوري،  بالعلم  أو  بالفطرة،  له  معلوم  أمر  به، 
احلصولي.

كما قد ميثل للعلم احلضوري بـ: شهادة  اهلل على كل شيء، قال جل 
امسه: ﴿َأَومَلْ َيْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾))( ولعل املراد به أنه عامل 
كان  لو  فإنه  لديه،  احلضوري، شاهد عليها، حبضورها  بالعلم  األشياء  بكل 
عاملًا بالعلم احلصولي بكل شؤوننا لكفى يف لزوم خشيته وإطاعته، فكيف لو 

علم بالعلم احلضوري؟
لكن احلق أننا ال نعلم عن كنِه اهلل وصفاته شيئًا))(، فال جمال للقول بأن 
علمه كيف هو؟ نعم نعلم أنه ليس حصوليًا، لكنه هل هو حضوري أم بنحو 

آخر؟ ال ريب يف حضور األشياء لديه لكن هل حضورها مالك علمه؟ هذا. 
هلل  احلضوري  بالعلم  القول  حماذير  بعض  آخر  موضع  يف  فصلنا  وقد 

تعاىل.))(
ال يقال: أي استدالل هذا؟

إذ يقال: إنه أقوى نوع منه؛ فإنه استدالل بأوضح وأمسى شيء عليه، 
ـ على  ـ وهي الرب  بـ)الذات( على )الصفات( أو من )الصفة(  فإنه استدالل 

))(  إذ قد أوضحنا يف موضع آخر أن العلم ال ينحصر يف احلضوري واحلصولي، بل يوجد قسم ثالث بل هو 
املالك واملناط للعلم، وهو بنور وإفاضة من اهلل تعاىل، وعلمنا به تعاىل وبقوانا وبأنفسنا، يكون منه.

))(  فصلت: )).
العقل عنه تعاىل،  الشريفة، وباألوليات اليت يدركها  بالقدر الذي ذكرته اآليات الكرمية والروايات  ))(  إال 

ككونه غنيًا بالذات، واجب الوجود مثاًل.
))(  ومنها: أنه يلزم عدم علمه تعاىل باألشياء قبل خلقها، لعدم وجودها، وحيث أن احلضور عني الوجود، 
فحيث ال وجود، ال حضور، فال علم... إىل غري ذلك مما فصلناه يف )مباحث األصول ـ القطع( كما أجبنا عن 

شبهة الوجود يف عامل الدهر وغريها.
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)الصفة( ـ وهي الشهادة ـ وذلك نوع استدالل بالشيء على نفسه.))( 
وال يقاس بينه وبني االستدالل بالغري على الشيء؛ فإنه استدالل باألثر أو 
الشعاع وبالصورة، وأين هو من االستدالل باحلقيقة نفسها على نفسها؟ أو بها 

على صفاتها ـ وهي عينها ـ؟
وبعبارة أخرى: أن الربهان اإلنِّي هو أضعف الرباهني، واألقوى منه الربهان 
اللِّمي، واألقوى منه هو الربهان الشبيه باللِّم ـ املراد به االستدالل بالشيء على 
نفسه ـ وذلك ألولوية ثبوت الشيء وصفاته لذاته، من ثبوت أو حضور معلوله 

لديه.
وللتقريب للذهن منثل مبا لو قلت:

أو مل يكف األمواج أو اهلواء، وأنها قد مألت الدور والسكك والبالد، 
دلياًل على وجودها؟

على  دلياًل  وأملك،  وخوفك  إحساسك  على  شهيد  أنك  بك  يكف  وأمل 
وجودها فيك؟ فهو انتقال من العلة للمعلول، إلثبات املعلول ـ فتأمل.))(

وقد يقال أن املعلوم بالعلم احلضوري له حيثيتان:

أ- حيثية كونه أمراً خارجيًا مبا هو هو، مع قطع النظر عن حلاظ حضوره 
لنفسه أو لعلته.

))(  أو استدالل بالشيء، بلحاظ عليته ملخلوقاته، على بعض صفاته.
))(  فإن اآلية حتتمل معاني أخرى، كما ذكرها يف جممع البيان وامليزان وغريهما.

ومنها: )كون ربك مشهوداً على كل شيء إذ ما من شيء إال وهو فقري من مجيع جهاته إليه متعلق به وهو تعاىل 
إذ األنسب  الشريفة؛  امليزان: ج7)، ص)0)، لكنه خالف ظاهر )على( يف اآلية  به قاهر فوقه( كما يف  قائم 

بـ)مشهود( هو قوله )لكل شيء( ال )على كل شيء(، إضافة لوجوه آخر.
ولعل املراد باآلية الشريفة: إن اهلل شهيد على كل شيء، فال ُيعبؤ بإنكارهم إذا أنكروا. واهلل العامل، وحتقيق معنى 

اآلية الشريفة يوكل للتفسري.
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ب- وحيثية كونه حاضراً لنفسه، أي علمًا حضوريًا حسب تعبريهم، 
وهو باحليثية الثانية ال كاشفية له، إال بدعوى كون )احلضور( عني الكاشفية 
واإلنكشاف، وهي مصادرة))(، وباحليثية األوىل قد يكون كاشفًا وقد ال يكون، 

على حسب خصوصياته الذاتية فتأمل.))(

هل األدلة األربعة معلومة لنا، بالحصولي أم الحضوري؟
وقد اتضح أن )األدلة الشرعية( الثالثة))( معلومة لنا بالعلم احلصولي، كما 
اتضح أن مدركات العقل، وأحكامه، وأدلته اجلارية يف أصول الفقه وغريه، 
كـ:إدراك العقل قبح العقاب بال بيان، أو حق الطاعة حتى لدى االحتمال، 
أو حكمه حبرمة العقاب بال بيان، أو استدالله باملعلول على العلة، وبقاعدة 
لنا  معلومة  ــ  مثاًل  الشرعي  احلكم  على  والشرع،  العقل  بني حكمي  املالزمة 
وأحكامه،  مدركاته  فإن  العقل،  لدى  بنفسها  حلضورها  احلضوري،  بالعلم 

حاضرة لدينا دون توسط صورة منطبعة؛ وإال للزم التسلسل ـ فتأمل.))( 

بين المعاني التسعة األخرى لـ)الحجة(، والعلم الحضوري
2- ثم إن )العلم احلضوري( ليس حجة )بالمعنى السابع( الذي ذكره 
الشيخ )رمحه اهلل تعاىل(؛ إذ ال يقع العلم احلضوري )أوسط( يف القياس كما 

ال خيفى.
))(  وقد أوضحنا يف حبث )العلم احلضوري( أن )احلضور( ليس مالك العلم والكاشفية أو اإلنكشاف، بل 

أمر آخر.
بالعلم احلضوري مبا هو هو، ال جمال  املعلوم  أن  بإذن اهلل، ونضيف:  ))(  وقد سبق وجهه، وسيأتي غريه 

لـ)اللحاظ( يف ساحته، فلو لوحظ بهذا اللحاظ كان معلومًا بالعلم احلصولي ـ فتأمل.
))(  الكتاب والسنة واإلمجاع.

))(  وجهه يظهر مبالحظة املبنى الذي أوضحناه من وجود القسم الثالث من أقسام العلم، بل كونه هو املالك 
للعلم، فليس برهان التسلسل النايف للعلم احلصولي، دلياًل على إثبات احلضوري.
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3- وليس حجة )بالمعنى السادس( الذي هو )األدلة الشرعية من الطرق 
واألمارات، اليت تقع وسطًا إلثبات متعلقاتها حبسب اجلعل الشرعي(.

إذ ال يقع العلم احلضوري وسطًا إلثبات املتعلقات، وليس جمعواًل باجلعل 

الشرعي، بل هو جمعول باجلعل البسيط، جبعل الشيء نفسه؛ فإن جعله 
بنفسه مساوق حلضوره لدى علته، أو اجلعل التبعي.

4- نعم العلم احلضوري )منجز ومعذر( ـ وهو )المعنى الرابع( للحجية ـ 
فلو علم بالوجوب أو اإلجياب بعلم حضوري، كان منجزًا.

5- كما ينطبق عليه )المعنى األول( للحجة؛ إذ ميكن أن حيتج به املوىل 
واملرض،  باألمل  احلضوري  كالعلم  وذلك  مواله،  على  والعبد  عبده،  على 

املسوغ لرتك الصيام.
كالعلم  ـ  الثامن(  )المعنى  وهو  ـ  التكوينية(  )احملركية  له  أن  6- كما 
عن  البحث  أو  للفرار  حمرك  فإنه  واخلوف،  واألمل  باجلوع  الفطري  احلضوري 
ال  احلضوري،  بالعلم  املعلوم  صفة  احملركية  إن  قيل:  ولو  العالج،  أو  الطعام 

العلم، أجيب: بالعينية، والفرق اعتباري ـ فتأمل.
)منشأ(  فإنه  التاسع(؛  )المعنى  وهو  املعرفية(،  )احلجية  أيضًا  وله   -7

حجية العلم احلصولي))( ـ فتأمل.))(
8- وهو )عني انكشاف( املعلوم للعامل، حسب رأي األصفهاني، يف 

معنى )القطع( وأنه )اإلنكشاف(، وهو )المعنى الثالث(.
يقال: إنه صفته؛ إذ لو جرد املعلوم عن حضوره لدى العامل، لكان  ال 

))(  لكون كل علم حصولي، فهو معلوم بالعلم احلضوري للنفس.
))(  للنقاش يف املبنى، كما سبق.
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ومل يكن ثََّت انكشاف.
حضور  لضرورية  ذاتها،  عن  الذات  بتجريد  كالقول  إنه  يقال:  إذ 

الشيء لنفسه، أو املعلول لدى علته ـ فتأمل.
بل  الخامس(،  )المعنى  وهو  ـ  طبقه(  على  )احلركة  يلزم  9- كما 

)حجيته( على هذا وبعض ما سبق، أقوى.
10- لكن )العلم احلضوري( ال يعقل كونه )حجة منطقية())( كما ال 

خيفى.

الثمرة:
و)حتققه(  احلضوري(  )العلم  معنى  حتقيق  أن  سبق:  مبا  ظهر  وقد 
و)حجيته(، مما ينبغي أن يبحث عنهـ  ولو يف اجلملة))(ـ  يف علم األصول؛ إما 
كمبدأ تصوري أو تصديقيـ  كاألولنيـ  أو كمسألة أصوليةـ  كاألخريـ  وذلك 
للحكم،  منشأ  كان  مما  ـ  العقل(  )مدركات  كافة  أن  ما سبق من  بناء على 
)وأحكامه( ـ فيما يرتبط بأفعال املكلفني ـ هي معلومة له بالعلم احلضوري، 
وكذلك )الفطريات(، وكذلك )احملسوسات( باحلواس الظاهرة أو الباطنة، 

مما ُعدَّ موضوعًا لألحكام الشرعية أو شرطًا أو مانعًا ـ فتأمل.

))(  وهي التصديقات املعلومة املوصلة إىل تصديق جمهول.
الشرعي  احلكم  إثبات  وقوعًا يف طريق  أو  توضيحًا،  األصول؛  مباحث  ينفع يف  الذي  باملقدار  أي    )((

الكلي.
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هل )صفات( المعصوم )حجة(، كقوله وفعله وتقريره؟
الظاهر أن كاًل من النيب واإلمام، حجة بذاته، وحجة بصفاته، كما هو 
)الحجة(  لفظ  وأن  فقط،  األخرية  بالثالثة  وليس  وتقريره،  وفعله  بقوله  حجة 
يطلق على النيب واإلمام بقول مطلق، وأنه إطالق حقيقي بلحاظ ذاته وصفاته 
أيضًا؛ وإذا مّت ذلك؛ فإن مبحث حجية ذات املعصوم وصفاته سيكون عندئٍذ 
كتب  تعنون يف  أن  ينبغي  وكان  )مسألة كالمية(،  هو  كما  أصولية(،  )مسألة 

األصول، وليست مبدءاً من املبادئ التصديقية لعلم األصول.
والتشكيك يف إمكان إتصافها بها))(، سيظهر اجلواب عنه بعد قليل بإذن 

اهلل تعاىل.
وبعبارة أخرى: )وجوده( يف حد ذاته )حجة(، وكذا صفاته وحاالته، 

كما أن أقواله وأفعاله وتقريره، )حجة(.

bمن األدلة على حجية ذواتهم وصفاتهم
ومما يدل على ذلك: )التبادر(، و)عدم صحة السلب(؛ فإنه ال يصح 

سلب )احلجية( عن ذاتهم وعن صفاتهم، فمثاًل: إننا عندما نقول:
)أشهد أنك حجة اهلل( فإننا ال جند من أنفسنا أن هنالك جمازًا:

)- يف )الكلمة( مسنداً كانت أم مسنداً إليه أم فعاًل ــ مما يعرب عنه باجملاز 
يف الكلمة واجملاز اللغوي ـــ كقوله تعاىل: ﴿جَيَْعُلوَن َأْصاِبَعُهْم))( يِف آَذاِنِهم﴾))( 

))(  أي ذات املعصوم وصفاته، باحلجية.
))(  إذ هم جيعلون بعض أصابعهم، ال كلها، فأريد بالكل اجلزء.

))(  البقرة: 9).
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الغيث))(( و  املاشية  اْلَقْرَيَة))(﴾))( و)رعت  مُّْؤِمَنًة﴾))( و﴿َواْسَأِل  َرَقَبٍة))(  ﴿حَتِْريُر  أو 
)تيّممنا)6( مباء املزن حتى       فقدناه فقمنا للرتاب( مما هو جماز بعالقة الكلية، أو 

اجلزئية، أو احمللية، أو السببية، أو البدلية)7(، أو ما أشبه.
)بنى  و  أزمان(  ساءته  زمن،  سره  )من  كقولك:  )اإلسناد(  يف  وال   -2
األمري املدينة( و )سيذكرني قومي إذا جد جدهم( مما هو جماز يف اإلسناد للزمان 

أو السبب أو املصدر)8( ـ مما يعرب عنه باجملاز العقلي ـ.
املتبادر هو  أو )هم حجج اهلل(،  والحاصل أن يف )أشهد أنك حجة اهلل( 
َجرُي )الصفة( على )الذات( بنفسها. )9( حقيقة ودون جتّوز، وأنه ال يصح سلبها 

عنها، بالوجدان.
وبعبارة أخرى: إمنا يصار إىل اجملاز، لو تعذرت احلقيقة كما يف )زيد أسد(، 
فيقال: حيث امتنع إرادة كونه بنفسه حجة هلل، أريد بذلك كون فعله وقوله 
تأمل:  ــ ودون  بعقولنا  ــ  ندرك  فإننا  ليس مبمتنع؛  لكنه  وتقريره، حجج اهلل، 
أنهم هم حجج اهلل، بذواتهم وصفاتهم، دون ريب أو شك، ومرجع هذا إىل 

التمسك بالبديهة والفطرة والوجدان، فال يلتفت إىل تشكيكات املشككني.
وأما حتقيق ذلك حسب الصناعة فنقول:

))(  فإن التحرير للعبد و)رقبة( هي جزؤه، لكن أريد باجلزء الكل على هذا القول.
))(  النساء: )9.

))(  فإن املسؤول هم )أهل القرية(.
))(  يوسف: )8.

))(  فإنها رعت ما أنبته الغيث، ال الغيث نفسه.
)6(  فإنهم توضأوا مبا املزن.

)7(  واللف والنشر مرتب كما ال خيفى.
)8(  راجع )البالغة( لسيد الفقهاء الشريازي ص))).

)9(  املراد بالصفة: احلجة وبالذات الضمري يف إنك.
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صفاتهمb )حجة( حسب عدد من معانيها
ذكرناها  اليت  )العشرة(  املعاني  من  العديد  حسب  على  تام  ذلك  إن 

للحجية. 
1- أما حجية )صفاتهم( فنقول أن )صفاتهم( )عليهم صلوات اهلل(:

هلل،  حبهم  وشدة  اهلل،  من  خوفهم  فإن  اللغوي؛  باملعنى  )حجة( 
وتواضعهم هلل، وللناس، وخضوعهم النفسي هلل، وسخاءهم وصربهم، أي 

نفس إتصافهم بكل ذلك، مما حيتج به اهلل علينا؛ إذ هم )احلجة البالغة(. 
جواز))(  على  دلياًل  يصلح  بصفة،  إتصافهم  نفس  فإن  هذا  وعلى 
ورجحان))( اإلتصاف بها، فهي من احلجج ـ كخرب الواحد وظواهر الكتاب ـ بل 

من أمساها وأجلها شأنًا.
بها؟  الصفات، ال  بتلك  املسبِّبة لإلتصاف  باألفعال  إنه حيتج  يقال:  ال 

واالحتجاج بها مرجعه إليه.
إذ يقال: يصح عقاًل وقد وقع عرفًا، االحتجاج بكال األمرين، والطولية 
غري نافية بل مؤكدة؛ نظري حبث السبب واملباشر؛ فإن )ما باالختيار ال ينايف 

االختيار( و)املقدور بالواسطة، مقدور(.
وهي )حجة( مبعنى )الكاشفية(؛ فإن تلك الصفات يكشف بعضها عن 
بعضها اآلخر ويدل عليه، كما تكشف عن )الذات(؛ فإن تلك الصفات مثاًل 
تدل  كما  وإمامتهم،  هلل،  قربهم  ومدى  عصمتهم،  على  وتدل  عنه  تكشف 
على حجية أقواهلم يف )الفقه( وغريه، فهي من أدلة حجية السنة، فكما عّدوا 

))(  املراد اجلواز باملعنى األعم.
))(  األعم من الوجوب واالستحباب.
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حبث حجية )ظواهر الكتاب( أو )خرب الواحد( من األصول، فليكن حبث حجية 
)الصفات( منها))( ـ فتأمل.

وهي )حجة( مبعنى )املنجزية واملعذرية(؛ فإن )تلك الصفات( توجب على 
)أقواهلم(  أن  كما  اجلملة.  يف  العتاب،  أو  العقاب  استحقاق  بها،  يتأّس  مل  َمن 
إتصافهم  أن عدم  بها، كما  نلتزم  لو مل  العتاب))(،  أو  العقاب  استحقاق  توجب 

بصفات، يوجب لنا صحة )االعتذار( أيضًا.
وهي )حجة( مبعنى لزوم اإلتباع، فكما أن )أقواهلم( الزمة اإلتباع، كذلك 

)صفاتهم( الزمة )التأسي(، والتأسي عبارة أخرى عن اإلتباع.
وهي )حجة( مبعنى )احلجية التكوينية(، فإن صفاتهم هلا )احملركية( والدافعية 
والباعثية الوضعية؛ ألن هلا األثر تكوينًا؛ فإن إتصاف شخص بالشجاعةـ  مثاًلـ  يف 
حد ذاته، له األثر الوضعي على الناس، ولو مل يتصرف ومل يقل شيئًا. وقد ثبت 
علميًا أن قلب الشجاع، وخّمه يصدر أمواجًا تؤثر يف احمليطني به، أكرب التأثري، على 

حسب قابلياتهم. وكذلك )السخي( و)الَوِرع( و)العادل( وهكذا وهلم جرًا.))(
كما أنها أظهر مصاديق )احلجة املعرفية( بعد البارئ جل امسه، ويف طول 

حجيته املعرفية، كما أوضحناه سابقًا.
إلثبات  وسطًا  تقع  اليت  الشرعية  )األدلة  و  )األوسط(  مبعنى  )الحجة(  نعم 
متعلقاتها حبسب اجلعل الشرعي( و)التصديقات املعلومة املوصلة للمجهول منها( 
الكواشف عنها، كما  اللهم إال بلحاظ  ال تنطبق على )الصفات( كما ال خيفى، 

يقال مبثله يف إسناد احلجية لفعل املعصوم، وتقريره.

))(  كما أنها )أدلة( يف )الكالم( أيضًا.
األوامر  يف  كذلك  األمر  بل  اقتضائيات،  الال  يف  والعتاب،  نهي،  أو  ألمر  املتضمنة  أقواهلم  يف  العقاب،    )((

والنواهي اإلرشادية أيضًا، كما فصلناه يف كتاب )األوامر املولوية واإلرشادية(.
))(  ولعل ذلك من ِحَكم )النظر إىل وجه العامل عبادة(.
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هل )ذات( المعصوم، حجة؟
)حجج(  وسالمه(  اهلل  صلوات  )عليهم  واألئمة  األنبياء  إن  وأما   -(
املعاني  من  العديد  حسب  تام  فهو  )وجوداتهم(،  ونفس  )ذواتهم(  حبسب 

املذكورة للحجة:

)ذواتهم( مما يحتج به المولى جل وعال
أ- فإن )الحجة( حسب املعنى اللغوي: )ما حيتج به املوىل على عبده(. 
و)املعصوم( حيتج املوىل بنفس وجوده علينا، كما حنتج بنفس )وجود األب( 
على لزوم احرتامه والسفر إليه مثاًل))(، وبوجود )املالك( على حرمة التصرف 
بدون إذنه، وبوجود )املرجع( على لزوم إتباعه والرجوع إليه، أو عدم جواز 
الرجوع للميت مع وجوده، أو بوجود )العلمي( على عدم صحة الرجوع ملطلق 
الظن مثاًل، وبوجود )امللك( أو )احلاكم( على من جتاهل القوانني، وبوجود 

)املال( و )الثمرة( على وجوب اإلنفاق، وبوجود )الكامل( على الناقص.
لكن قد يقال: إن مرجع ذلك إىل االحتجاج بالصفات، أو باالعتباري 

واإلنتزاعي))( ـ فتأمل.
واألوىل التمثيل بـ)كما حنتج بنفس وجود املعلول، على وجود العلة، 

وكما حنتج بصفات املعلول وخصوصياته، على خصوصيات العلة(.
)املعصوم(،على  وجود  بنفس  تعاىل  الباري  حيتج  نقول:  املقام  ويف 
تعاىل  منه  لطفًا  وجوداتهم  بنفس  لكونهم  وإطاعته؛  شكره  للزوم  عباده، 
وفضاًل يستوجب شكراً وطاعة،أو حيتج بنفس)وجودهم(، على لزوم إختاذهم 

))(  مع قطع النظر عن إتصاف األب، باحللم وعدمه، أو باجلود والعلم وما أشبه.
))(  إذ مرجعه إىل االحتجاج بأبوة األب ـ وهي أمر إنتزاعي ـ أو مالكية املالك أو مرجعية املرجع، أو حاكمية 

امللك ـ وهي أمور اعتبارية ـ على لزوم ترتيب آثارها عليها.



احلجة 
معانيها ومصاديقها

(6(

الوسيلة إليه وإىل رضوانه، قال تعاىل )وابتغوا إليه الوسيلة(.

)ذواتهم( أنوار كاشفة عن الحقائق وأدلة على الواقع
ــ هي )الكاشف عن  ــ حسب ما ارتضاه بعض األصوليني  ب-و)الحجة( 
الواقع(، واملعصوم نفس ذاته، كاشفة عن الواقع، بأعلى درجات الكاشفية؛ 
فإنه كاشف عن علم اهلل تعاىل وقدرته وحكمته وغري ذلك من صفاته، وليس 

قوله وفعله فقط، فهو كالنور، بل هو النور. 
فهو بنفس وجوده )داّل( و )كاشف( عن الواقع، وبنفس ذاته وحقيقته، 
طريق موصل هلل جل امسه؛ فإنه أعظم آيات هلل تعاىل.  كما أن )النور( بنفس 

ذاته كاشف عن احلقائق.
وقال اإلمام علي بن موسى الرضا )عليهما السالم( يف قوله تعاىل ﴿َعمَّ 
َيَتَساءُلوَن * َعِن النََّبِإ اْلَعِظيِم﴾: �قال أمري املؤمنني : ما هلل نبأ أعظم مين، 
بذاته،  كماالته،  وحيكي  املؤثر  على  يدل  األثر  فإن  مين�))(   أكرب   آية  هلل  وما 

وبنفس وجوده، و)النبأ( مبعنى )املنبأ(.
الناس  أن  الواضح  من  فإن  خمتلفون﴾،  فيه  هم  ﴿الذي  تعاىل  قوله  وأما 
اختلفوا ال يف أقوال األمري وأفعاله، بل ويف )صفاته( أيضًا ومنها )عصمته(، 
كما اختلفوا يف أصل )إمامته( وهي حجة علينا وليس فعله وتقريره فقط، كما 
اختلفوا يف )عظمته( أو بعض مراتبها، وهي صفة أيضًا،وهي كسائر صفاته من 
علم وشجاعة وكرم، حجة علينا ــ كما اختلفوا يف أصل )وجود( هذا التجلي 
األعظم ، أو يف وجوده يف عوامل سابقة على األقل، بل لعل )وجوده( هو مصب 

اآلية أو منصرفها ـ فتأمل.

))(  حبار األنوار: ج6)، ص).
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توضيحه:

إنه إذا كان كل شيء بشراشر وجوده )دلياًل( على اهلل وعظمته وحكمته 
وعلمه وقدرته، فما بالك بأعظم خالئقه، وهو رسول اهلل وعلي أمري املؤمنني 
نور، وكاشف  )بذاته(  اهلل وصلواته  فـ)علي( عليه سالم  املعصومني؟  وسائر 
عن احلق والواقع، هو بنفس ذاته )نبأ( ومنِبئ عن اهلل تعاىل وصفات مجاله 
أكرب  هنالك  وليس  عليه،  وعالمة  تعاىل  هلل(  )آية  ذاته  بنفس  وهو  وجالله، 

منها، واحلصر إضايف ـ بالنسبة لغري رسول اهلل ـ كما ال خيفى.
إمامته،  عن  وكاشف  دليل  السامية،  )بذاته(  عليه  اهلل  صلوات  وهو 
وكونه خليفة رسول اهلل وباب مدينة علمه، وأعلم الناس وأقضاهم إىل غري 
ذلك، وهو )بذاته( وبنفس وجوده األمسى، كاشف عن صحة أقواله، وهذا 
هو الربهان الّلمي؛ فإنه كما يستدل من األقوال على الذات بالربهان اإلني، 

كذلك يستدل بها عليها))( باللمِّي.

ومن المصاديق: تسديدهمb للفقهاء وغيرهم
ال ريب يف أن املعصوم  )حجة( بذاته، وبنفس وجوده، كما هو كذلك 
ودااًل، هو  بأقواله وأفعاله، ومن مصاديق كون )وجوده( بذاته كاشفًا ونوراً 

)كاشفيته( الصواب للفقهاء وتسديده هلم تكوينًا؛ 
فإن )صحة استنباطهم( معلوُل وجوِد اإلمام نفسه وبربكته، واخلطأ يف 
استنباطهم،عائد لقابلية القابل ال لفاعلية الفاعل. قال اهلل تعاىل: ﴿مَّا َأَصاَبَك 

ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اهلّلِ َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيَِّئٍة َفِمن نَّْفِسَك﴾.))(

))(  أي بالذات على صحة األقوال.
))(  النساء: 79.
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اهلل  )رمحه  للمفيد  الشريف(  فرجه  اهلل  )عجل  قوله  أن  يستظهر  وقد 
تعاىل(: �منك الفتيا ومنا التسديد� ـ ومضمونه على القاعدة ـ أعم من التسديد 
حدوثًا وبقاًء، ومن كونه بنفس تشعشعات وجودهم، أو باإللقاء يف أذهانهم، 

أو بواسطة أقواهلم أو رسلهم، أو ما أشبه. 
بل نقول: إن كل فكر صائب ــ حتى ِمن َمن ينكرهم ــ ويف كافة العلوم، 
فإمنا هو بربكة وجودهم، فوجودهم هو علة اإلصابة، وهو الكاشف ملن أصاب 

عن الواقع واحلق.))(

تقريب علمي
أو أشعة معينة،  أمواج  دائرة  يقع يف  التكوين: من  ومثال ذلك من عامل 
فإنها بذاتها توجب سالمة حركة أعضاء اجلسم أو سقمها، وأن تلك األمواج قد 
تشل قدرته على التفكري، أو تسهله عليه، أو تفقده قدرته على التفكري السليم.))( 
تأثريه  وله  به  خاصًا  نوراً  اجلواهر))(  لبعض  أن  من  ثبت  ما  آخر:  مثال 
اخلاص به))(، بل ثبت أن )لألمراض( نوراً خاصًا بها، وأن بعض أقسام )املرض( 
ينتقل بواسطة النور؛ وأن ذلك )النور(، بسطوعه على اإلنسان يوجب مترضه، 
وأن  به؟  خاصًا  نوراً  واإلمام  للنيب  بأن  القول  ذلك،  كل  بعد  يستغرب  فكيف 
نفس وجوده، بذاته، نور كاشف عن الواقع واحلقيقة؟ وموجب لتسديد الفقهاء 

وغريهم ـ كل حسب قابليته، وعند توفر سائر الشروط ـ؟

))(  وقد فصلنا احلديث عن ذلك يف كتاب )الضوابط الكلية لضمان اإلصابة يف األحكام العقلية(.
))(  ومن ذلك ما أثبته العلم احلديث، من التأثري الكبري لتعريض األشخاص لـ)حقل مغناطيسي( على أفكارهم 

وطريقة تفكريهم، وعلى حاالتهم النفسية من تفاؤل وتشاؤم واليت ترتك تأثريها على أحكامهم على اآلخرين.
))(  بل جلميعها ومنها )األحجار الكرمية(.

))(  ومنها )الذهب( وما يرتكه من تأثري على تكاثر )الكريات البيضاء(، أو تناقصها يف النساء والرجال.



الباب الثاين
)من مصاديق الحجة(

املبحث الثالث 
حجية ذات 
املعصوم 
وصفاته

(6(

أدلة نقلية
ويدل على ذلك الكثري من مقاطع الزيارات الشريفة والروايات املباركة، 
وبينها صحاح السند، كما أن )تواترها اإلمجالي( بل )واملضموني(، يغين عن 

البحث السندي.
فجعلكم  أنوارًا،  اهلل  )خلقكم  الكبرية  اجلامعة  زيارة  يف  ورد  ما  منها: 
بعرشه حمدقني())(. وواضح أن املراد هو أن نفس جواهرهم وذواتهم، أنوار، 
وليس كون )النور( عارضًا عليهم، وإال لكان ينبغي أن يقال: خلق لكم اهلل 
أنواراً أو جعل لكم، ال )خلقكم اهلل أنوارًا( فهو كقولك: خلقك اهلل إنسانًا؛ 

فإنه إشارة للجعل البسيط ال املركب.
ومنها: ما ورد يف الرضوي �اإلمام: البدر املنري، والسراج الزاهر، 

والنور الساطع... والشمس املضيئة�.))( 
ولعل الوجه يف التعبري بهذه األربعة هو: أن )البدر املنري( لليل والظالم، و 
)الشمس املضيئة( للنهار، و )السراج الزاهر( لداخل البيت، و )النور الساطع( 
الواقع،  عن  كواشف  وكونها  ذاتها،  حد  يف  نوراً  ذواتهم  كون  إىل  لإلشارة 
بذاتها، ال بأمر عرض عليها، أي ليست ذواتهم شيئًا عرضت عليه النورانية، 
عرضت  مساوي  جرم  هو  الذي  والبدر  بالسراج  التشبيه  من  يتوهم  قد  كما 
َماَواِت  السَّ ُنوُر  ﴿اهللَُّ  تعاىل  لقوله  إشارة  لعله  أو  العامل))(،  واهلل  له،  النورانية 
َواأْلَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة...﴾))(. فإن اهلل منّور السماوات واألرض، وهم 

))(  مفاتيح اجلنان: زيارة اجلامعة الكبرية ص))9.
))(  عيون أخبار الرضا عليه السالم: ج)، باب ما جاء عنه عليه السالم يف وصف االمامة، ح)، ص97).

))(  وحيتمل كون ذكر )الشمس املضيئة( بعد ذكر )النور الساطع( لإلشارة إىل أنهم ليسوا نوراً فقط، بل هم 
مصدر النور واإلضاءة أيضًا.

))(  النور: )).
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صلوات اهلل عليهم )نور اهلل( الذي ال يطفأ، وهم )َمَثل اهلل األعلى(؛ إذ ليس له 
تعاىل )ِمثل( لكن له املََثل.

تدرجها يف  هو  الشكل،  بذلك  وتسلسلها  األربعة  ترتب  الوجه يف  ولعل 
اإلنارة وقوتها.

األقوم())(  الصراط  )أنتم  من  الكبرية(  )اجلامعة  زيارة  يف  ورد  ما  ومنها: 
الكاشف  فإنهم  اجلنة؛  إليه، وإىل  والطريق  اهلل،  إىل  الصراط  بذواتهم))(  فهم، 

عن عظمته وصفات مجاله وجالله، وعن احلقيقة بشتى جتلياتها.
ومنها: ما ورد يف �اجلامعة الصغرية� من: )السالم على حماّل معرفة اهلل( 
فإنهم  اهلل(.  على  األدالء  على  و)السالم  اهلل.  معرفة  )حمال(  بأنفسهم  فإنهم 
بذواتهم أدالء على اهلل، كما أنه جل امسه، بذاته دليل على ذاته )يا من دل على 

ذاته بذاته، وتنّزه عن جمانسة خملوقاته(.
ومنها: ما ورد يف زيارة وارث: )يا أبا عبد اهلل، أشهد أنك كنت نوراً يف 

األصالب الشاخمة، واألرحام املطهرة(. 
راَط  الصِّ ﴿اْهِدَنا  كما ورد يف الكثري من األخبار إن )الصراط املستقيم( يف 

اْلُمْسَتِقيَم﴾ هو أمري املؤمنني علي ومعرفته وطريقه.))( 

وهذا البحث مما يستدعي بسط القول فيه، كتبًا وجملدات، فلنكتف ههنا 
بعض حقهم،  يؤدي  مبا  فيه  يسهب  من  يقيض  سبحانه  اهلل  ولعل  القدر،  بهذا 

حسب حدود قدرة البشر، واهلل املستعان.

))(  مفاتيح اجلنان: زيارة اجلامعة الكبرية، ص))9.
))(  فكما صحت نسبة )الصراط( ألقواهلم، تصح نسبتها لذواتهم، بل نسبته لذواتهم أوىل؛ ألن األقوال مشرية 

للصراط، وليست به.
))(  راجع سفينة البحار مادة أمم والبحار ج7) ص8)).
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)ذواتهم( )حجة( بمعنيين آخرين أيضًا
إتباعه(،  وجيب  يلزم  )ما  هي  ــ  اآلخر  املعنى  على  ــ  )الحجة(  ج- و 
واملعصوم هو الذي جيب إتباعه قواًل وفعاًل وتقريراً وصفة وذاتًا، مبعنى التأسى 

به يف كل ذلك.
لكن قد يقال: ال معنى للتأسي بالذات مبا هي هي، إال بإرجاعه للفعل؟

واملقصد،  األسوة  هي  الكاملة(،  )الذات  جعل  به  يراد  جياب:  وقد 
ـ مثلها  املمكن غري املعصوم، أن يكونه  ـ على قدر وسع  حبيث يسعى ليكون 
يف جوهره، بناء على وقوع احلركة  اجلوهرية بهذا املعنى، وعلى هذا فاألفعال 
هي املقدورة بالذات وهي املطلوبة من باب املقدمية، وذوها مقدور بالواسطة، 

واملقدور بالواسطة مقدور، وهو املطلوب بالذات ـ فتأمل.
اليت  ـ  واألمارات  الطرق  من  ـ  الشرعي  )الدليل  هي:  )الحجة(  د- و 
به،  عرفها  ما  حسب  الشرعي(،  اجلعل  حبسب  متعلقاتها  إلثبات  وسطًا  تقع 
املريزا النائيين، و )خرب الواحد( حجة؛ ألنه دليل شرعي جمعول للداللة 
على )قول( املعصوم أو )فعله( أو )تقريره( فكيف بقوله بنفسه؟ وبفعله؟ 
وتقريره؟ ثم كيف به بنفسه؟ فهو فوق )الحجة())( ومنشأ )حجيتها(؛ فإن حجية 
مرجع  بل  بالذات،   وتقريره وفعله  قوله  وحجية  بالعرض،  الواحد  خرب 
املعنى  بهذا  لكن ال  بنفسه،  اهلل عليه، حجة  إىل كونه صلوات  الثالثة  حجية 
باجلعل  ـ  كذلك  اهلل  جعله  الذي  الشرعي  )الدليل  مبعنى  بل  االصطالحي))( 

البسيط))( ـ ذاتًا وصفة( وباملعنى اللغوي أيضًا، ومبعنى )الكاشف( كما سبق.

))(  أي فوق )احلجة( باملعنى األخص املراد به احلاكي عن السنة.
))(  الذي يقع وسطًا إلثبات املتعلقات حبسب اجلعل الشرعي.

))(  بل ال يضر باملطلب، اإللتزام جبعله تعاىل هلم كذلك، باجلعل املركب.
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)ذواتهم( )حجة تكوينية(
هـ- وأما )احلجة التكوينية(: فانطباقها على رسل اهلل وأوصيائهم واضح؛ 
حنو  ـ  االقتضاء  بنحو  ـ  للناس  وحمرك  ودافع  وباعث  )لطف(  وجوده  نفس  فإن 

الدين والعقيدة والشريعة، علمًا وعماًل.
ومما يقرب ذلك إىل الذهن، كون )النظر إىل وجه العامل عبادة())( ومقربًا 
اجلسم،  من  الشعاع  بروج  النظر  فإن  العامل؛  وجود  من  شعاع  وهو  للجنة، 
فإذا كان للشعاع الصادر منه هذا األثر، فكيف بالعامل نفسه؟ ثم كيف باإلمام 

املعصوم؟ 
ومما يقرب ذلك إىل الذهن )املغناطيس( فإنه بذاته جاذب لألشياء.))( 

األرض  ثبتت  وبوجوده  الورى،  رزق  بـ)بيمنه  ذلك  على  يستدل  وقد 
والسماء())( فإن من )الرزق(: )الدين والتدين( و)اإللتزام بالطاعة هلل والرسول 
وأولي األمر( و)التخلق باألخالق الفاضلة( بل هو أفضل أنواع الرزق، وذلك 

كله بُيمنه وبركته، ومصداقها األجلى نفس وجوده الشريف.
وأما قوله )وبوجوده ثبتت األرض والسماء( فصريح يف املطلوب.

كلما  ــ  الذهاب  من  الفقهاء  أكابر  بعض  يصنعه  كان  ما  ذلك  يؤيد  ومما 
املؤمنني عليه صلوات  أمري  ــ إىل حرم  أو أصولية  فقهية  استصعبت عليه مسألة 
املصلني، أو إىل حرم سيد الشهداء عليه سالم اهلل وصلواته، والتفكري يف املسألة، 

))(  كما ورد عن النيب صلى اهلل عليه وآله: �النظر إىل وجه العامل عبادة� حبار األنوار: ج)، الباب الثاني يف 
أصناف الناس يف العلم وفضل حب العلماء، ص)9).

))(  و)احلركة( فإنها بذاتها طاردة للشيء عن املركز.
))(  مشارق أنوار اليقني: ص7))، الفصل )) يف أسرار أبي صاحل املهدي عليه السالم ومفاتيح اجلنان، دعاء 

العديلة.
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على  يدل  مما  واملعضالت،  العقد  له  تنحل  فكانت  الشريفة،  حبضرته  هنالك 
األثر الوضعي لنفس )الَكْون( مبحضر اإلمام، وكونه سبب اإلصابة وكاشفًا 

عن الواقع ـ فليتدبر.

َوُهم )حجة معرفية(
والسنة  الكتاب  هو:  احلجية  منشأ  فإن  املعرفية(:  )احلجة  وأما  و- 
وفعل  قول  أعين  ـ  )السنة(  للسنة، ومرجع حجية  لعود اإلمجاع،  والعقل؛ 
وتقرير األنبياء واألوصياء عليهم صلوات اهلل وسالمه، إىل كون ذواتهم كاملة 
وكونهم )أنوارًا(، فال يعقل أن يتسرب إليها الباطل، أو إىل ما يصدر عنها: 

)اخلطأ( بوجٍه من الوجوه.
العلة  بنحو  ـ  )التطهري(  فإن  تطهريًا(  )ويطهركم  تعاىل  قوله  عليه  ويدل 
احملدثة واملبقية))(، ال املبقية فقط ـ للجوهر والذات، بلقهم من اجلوهر األمسى 
والنور))(، ويلزمه تطهري األقوال واألفعال، بعدم حدوث خطأ أو خطل أو سهو 

أو إشتباه.
ويوضحه احلديث املعروف )الناس معادن كمعادن الذهب والفضة())(، 
إن  )ما  إن  ثم  الذاتية،  فإن ذلك حلجيتهما  )الثقلني(؛  يدل عليه حديث  كما 
متسكتم بهما( لكونهما يف حد ذاتهما حمض احلق والنور والكاشفية عن الواقع، 

ال لكون ذلك صفة أقواهلم فقط.
واإلمجاع،  الواحد،  كخرب  ـ  األخرى  )احلجج(  كل  أخرى:  وبعبارة 
الكتاب والعرتة،  أو  للعقل  تعود )حجيتها(  ـ  العقالء وغريها  والسرية، وبناء 

فع( ال )الرَّفع(. ))(  لكن بنحو )الدَّ
))(  وقد يقال: )التطهري( بنحو )العلة احملدثة( بلقهم من جوهٍر أمسى، ويلزمه )البقاء( و)االستمرار(.

))(  الكايف: ج8، ص77)، ح97).
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أما هذه فحجيتها ذاتية؛ إما بذاتي باب )الكليات( بكونها عينها، أو بذاتي باب 
)الربهان( ـ فتأمل، وال أقل من )اللزوم( حبسب اجلعل اإلهلي، وإن قيل بكونه 

جعاًل مركبًا.
وبعبارة أخرى: إن اإلمام بنفس ذاته حجة على اخللق؛ فإنه )املوىل( 
الَة  ا َوِليُُّكُم اهلُل َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ بنص القرآن الكريم ﴿ِإمنَّ
َوُيْؤُتوَن الزَّكاَة َوُهْم راِكُعوَن﴾))( وهم من يقع يف السلسة الطولية للخلقة، بإذن 

اهلل تعاىل، وغريه العبيد.
واحلاصل: أن )احلجية( هي خصيصة ذات )املوىل التكويين(.))(

من األدلة النقلية
فالرسل  الظاهرة  �فأما   :الكاظم اإلمام  بقول  لذلك  يستشهد  وقد 
هو  )الحجة(  أن  توهم  فلرمبا  )الرسل(  على  اقتصر  لو  إذ   �bواألئمة واألنبياء 
أضاف:   ،فلعله ــ  فقط  الرسالة  مقام  بلحاظ  أي  ــ  رسول  هو  مبا  الرسول 
)واألنبياء( ليعلم أن النيب وإن مل يكن رسواًل لكنه )حجة( يف حد ذاته))(، مما 

يشري إىل ما ذكرناه من حجية ذوات األنبياء واألئمةb ــ. 
لكن قد يقال: إن )احلجية( له مبا هو نيب ومنبأ، فهي له مبا هو متصف 

بهذه الصفة، حتى دون أن يكون رسواًل؟

))(  سورُة املَائدة :))
))(  ومما يوضح كل ما ذكر ما ورد يف الرواية من )سجود( أشباح األشجار واجلدران والناس وغريها، لإلمام 
الرضا )عليه السالم( عند دخوله على املأمون، والذي كان السبب يف خضوع ذلك املرتاض الذي أحضره املأمون، 

لكي يتغلب به على اإلمام ويتصرف فيه ويهينه بزعمه، فإن فيه املزيد من الدالالت واإلشارات إىل ما قلناه.
التكوينية، كما  أم  املعرفية  أم مبعنى احلجة  به(  أم مبعنى )ما حيتج  ))(  سواء أخذت )احلجة( مبعنى )الكاشف( 

أوضحناه.
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وفيه: إنها واسطة يف الثبوت ال العروض، واحليثية تعليلية ال تقييدية، 
أما )الرسول( فالظاهر أن احليثية فيه تقييدية ـ فتأمل.

درجات  هلا  كما  مصاديق،  معنى  ولكل  معاني،  للحجية  يقال:  وقد 
ومراتب، فله مبا هو )رسول(: )حجية(، ومبا هو )نيب(: )حجية(، ومبا هو 
هو: )حجية(، وإن اختلفت معانيها يف اجلملة؛ إذ على )األول(، حيتج اهلل 
بأقواله، وعلى )الثاني(، حيتج بنبوته على لزوم االعتقاد به، وعلى )الثالث(، 
لزوم  وعلى  إليه،  الوسيلة  إختاذه  ولزوم  له،  لطفًا  كونه  على  بوجوده  حيتج 
لزوم  بوجوده على  اجلملة كما حيتج  ــ يف  به  والتأسي  أمكن،  ما  مثله  الكون 

شكر نعمته ــ وكذلك األمر يف )الكاشفية( وغريها ـ فتأمل.
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ضرورة بحث )األصولي( عن )حجيتهم(b المطلقة
وقد اتضح بذلك كله أنه كان من احلسن أن يبحث عن حجية )صفاتهم( 
وحجية نفس )ذواتهم ووجوداتهم( صلوات اهلل عليهم، يف )األصول( أيضًا؛ 
فإنه من مسائل علم األصول، أو من مبادئه التصديقية))( فيما يقع فيه االحتجاج 
بـ)صفاتهم( و)ذواتهم( يف طريق استنباط األحكام الشرعية ـ تكليفية ووضعية ـ؛ 
إذ سبقت اإلشارة إىل أن االحتجاج بها أعم من ذلك ومما يقع طريقًا للمسائل 
الكالمية، واإلشكال يف )التصور( مندفع مبا سبق بيانه، بل إنه مما يساوق تصوره 

على حقيقته، تصديقه. 
النيب  كما كان من احلسن أن يبحث يف علم األصول عن )حجية أقوال 
ذلك  وكون  مطلق،  بقول  وتقاريرهم،  وأفعاهلم،  السالم(،  )عليهما  واإلمام 
على  البناء  وليس مبجرد  مربهن،  بشكل  مطلقًا(،  والزلل  اخلطأ  من  لعصمتهم 
كونها أمراً مسلمًا، وإختاذها أصاًل موضوعيًا؛ فإن ذلك وإن كان مفروغًا عنه 
يف علم الكالم، إال أنه يعد من أهم )املبادئ التصديقية( لعلم األصول، وحيث 
كثرت التشكيكات حول مثل ذلك، كان من اجلدير برهنته ولو اإلمجالية، يف 

األصول أيضًا. هذا.
إضافة إىل أن )املبادئ التصديقية(، هي إما )جزء العلم( حسب رأي القدماء 
حيث جعلوا أجزاء العلم )ثالثة( هي: )موضوع العلم، واملسائل، واملبادئ())( 
أو )أربعة(: بإضافة )اخلامتة( كجملة من مباحث االجتهاد والتقليد، أو )أكثر( 
كما فصلناه يف )رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها())( أو هي )من مقدماته( اليت 

))(  سيظهر وجه الرتديد، يف )ال يقال( اآلتي.
))(  األصول: ج)، ص9.

))(  حيث ذكرنا أن أجزاء )الكتب العلمية( هي )املقدمة( و)املبادئ التصورية والتصديقية( ويندرج فيها موضوع 
و)اخلامتة(  و)اهلوامش(  و)األدلة(  و)املسائل(  ـ  رأي  على  ـ  األحكامية(  و)املبادئ  مسائله،  وموضوعات  العلم 

وأوضحنا ما يعد جزء )العلم( منها أيضًا.
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يتوقف عليها.))(
ال يقال: كيف اعتربمت حجية الذات والصفات واألقوال واألفعال، تارة 

مسألة كالمية ومبدءاً تصديقيًا أصوليًا، وأخرى )مسألة أصولية(؟
وقد  احلجية( مسألة كالمية ومبدأ تصديقي أصولي،  )أصل  يقال:  إذ 
أخذ بنحو األصل املوضوعي يف األصول، وأما )املسألة األصولية( فهي: هل 
ظاهر كالم املعصوم حجة؟ أي بعد الفراغ عن كون قوله حجة، فهل قوله يثبت 

بالظاهر أو برب الواحد؟))(
وبعبارة أخرى: )الكربى( كالمية و)تعّينها( يف ضمن هذا النوع أو ذاك 
)أصولية(، وأما يف )الصفات(، فما هو أصولي: هو حجية ظهور إتصافهم 
بهذه الصفة على جواز ـ باملعنى األعم الشامل للوجوب ـ إتصفانا بها. كما أن 
براهني احلجية تعد من )األدلة( أو من )املبادئ التصديقية( على ما فصلناه يف 

الرسالة.))( 
)صحة  بها  أريد  فإن  )الحجة(  من  املراد  املعنى  حسب  على  ل  يفصَّ أو 
االحتجاج( فبحث حجيتهم صلوات اهلل عليهم مسألة كالمية، وكذا لو أريد 
)املنجزية واملعذرية(. أما لو أريد )وجوب املتابعة( فمسألة أصولية، ومثلها ما 

لو أريد )الكاشفية( فتأمل جدًا.

))(  واألوىل عدها ثالثة: املبادئـ  تصورية وتصديقيةـ  واملسائل، واخلامتة، بإدراج )موضوع العلم( يف املبادئ.
))(  ويظهر الفرق يف قول )العامي( فإنه ليس حجة على )املتخصص أو الفقيه( أو حتى على عامي آخر، وإن 
ثبت قوله بسند قطعي، ودّل بنٍص يقيين، وكذلك يف قول )اجملتهد( بالنسبة لـ)جمتهد آخر( على املشهور بينهم.

))(  أي )رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها(.
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أولوية هذا البحث من بحوث أصولية أخرى
بقول  السنة  حجية  )براهني  من  كل  عن  البحث  فإن  تقدير،  أي  وعلى 
مطلق(، و)حجية الصفات والذوات( ـ واألوىل))( من )املبادئ التصديقية())( لعلم 
األصول، والثانية أي متعلقاتها))( من )مسائله())( ـ أوىل))( ـ دون شك ـ من حبث 
الكثري من مباحث )املبادئ التصورية()6( أو )التصديقية()7( أو )األحكامية()8( ــ بناء 
على كونها قسمًا ثالثًا ــ يف علم األصول، وبالعشرات أو باملئات من الصفحات، 

ومنها مباحث، احلقيقة واجملاز، وعالئمهما واملعنى احلريف، واملشتق ـ فتأمل.)9(
))(  أي الرباهني.

))(  أو من )األدلة( بناء على كونها غري املبادئ التصديقية.
))(  أي متعلقات الرباهني، وهي: حجية الصفات والذوات والقول والفعل والتقرير.

))(  أو نقول: املراد بـ)األوىل( )أصل( حجية السنة، واملراد بـ)الثانية(: حجية تعيناتها ومصاديقها كما سبقت 
اإلشارة إليه، فتأمل.

))(  )األولوية( لكونها األساس لتلك املبادئ.
)6(  مثل البحث عن: معنى الصالة والصعيد والفقري ــ مما يفيد تصور موضوعات مسائل العلم أو أجزائها، ومثل 
البحث عن: معنى الوجوب واإلباحة والنجاسة والطهارة ــ مما يبني احملموالت ــ فإنها من املبادئ التصورية لعلم 

الفقه.
ويعتمدها علم الحق كمقدمات  رتبة،  عليها يف علم سابق  واملربهن  سابقة  مرتبة  الثابتة يف  القضايا  وهي    )7(
ألقيسته، وذلك كحجية خرب الواحد، لعلم الفقه، وقد ذكرنا يف )رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها( أقسامًا أخرى 

للمبادئ التصورية والتصديقية.
فاتضح إن البحث عن معنى )اإلمجاع وخرب الواحد والعقل وشبهها( ـ مما يقع موضوعًا ـ وكذا عن معنى )احلجية( 
وشبهها ـ مما يقع حممواًل ـ يعّد من املبادئ التصورية لعلم األصول، وأما البحث عن ثبوت )احلجية خلرب الواحد( 
فإنه من مسائله ــ بناء على أن موضوعه ذوات األدلة ـ أو مطلقًا ـ وقد فصلنا البحث عن ذلك يف )رسالة يف أجزاء 

العلوم ومكوناتها( ويف )مباحث األصول ـ القطع(.
)8(  ككون )احلكم( جمعواًل باالستقالل أو جمعواًل انتزاعيًا، وكذلك على رأي السيد الربوجردي )رمحه اهلل( : 

حبث املالزمات، كاملالزمة بني وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو حرمة ضده، وكذلك اجتماع األمر والنهي.
)9(  إذ قد يقال إن )املشتق( مثاًل )مسألة أصولية( وليس )مبدءًا( لكون نتيجتها مما يقع يف طريق االستنباط، كما 
ذهب إليه احملقق االصفهاني قدس سره ـ يف حبوث يف األصول ص8) قال: )بل الوضع لألعم نتيجته بقاء احلكم 
األصولية،  املسألة  شأن  وهذا  املبدأ،  انقضاء  مع  احلكم  إرتفاع  نتيجته  للمتلبس  والوضع  املشتق،  على  املرتتب 
فهي من املسائل األصولية اللفظية( وبذلك يظهر اجلواب عن كالم املصباح، ج)، ص)): )من الواضح جداً 
املتلبس  خلصوص  املشتق  وضع  على  يرتتب  شرعي  أثر  أي  مثاًل  فقط،  وضعها  على  شرعية  آثار  ترتتب  ال  أنه 
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والحاصل: إن وزان حجية الذات والصفات، وزان حجية خرب الواحد، 
وما يرد عليه يرد عليه، واجلواب، اجلواب.

توضيح ذلك:

النقض بخبر الواحد وشبهه وأنه مسألة أصولية أم مبدأ تصديقي؟
إن مثل حبث حجية )خرب الواحد( بناء على كون موضوع علم األصول 
)األدلة األربعة بوصف الدليلية( ــ كما هو خمتار صاحب القوانني))( ــ ال )ذوات 
ـ ال يكون البحث عن )حجيته(  ـ كما ارتضاه صاحب الفصول))(ـ  األدلة األربعة(ـ 
عندئذ، حبثًا عن عوارضه الذاتية؛ إذ يكون البحث عن حجية أحد األدلة على 
ذلك، حبثًا عن وجوده وحتققه، أي حبثًا عن مفاد هل البسيطة ال املركبة، وهو 
ـ على مبناهم))( ـ مالك عدم كونه )مسألة(؛ إللتزامهم بلزوم كون )احملمول( 
)املبادئ  من  فهو  وجوده،  أصل  عن  حبث  وهذا  لـ)املوضوع(،  ذاتيًا  عرضًا 

التصديقية( بل من )املقدمة( كما صرح به بعضهم ـ كما حررناه يف )الرسالة(.))(

باملبدأ بالفعل، أو للجامع بينه وبني املنقضي عنه املبدأ؟... من دون أن تنضم إليها مسألة أصولية؟( لإلشكال 
األخرى،  العلوم  مسائل  منع  وإن  فإنه  أصولية(،  مسألة  إنضمام  اشرتاط عدم  )أي  إطالقها  الكربى على  يف 
من الدخول يف )األصول(، إال أنه يطرد مجلة من املسائل األصولية ـ مما هلا دخل يف الغرض ومما كان إلتزام 
االستطراد فيها بعيداً ـ كمبحث الصحيح واألعم، ومجلة من مباحث اخلاص والعام؛ إذ ـ وهذا تعليل للدخول 
ـ البحث فيها يف األصول إمنا هو بلحاظ خصوص هذا العلم ـ بل يستلزم خروج أكثر مسائل األصول؛ إذ ما 
من مسألة أصولية أال وهي وحمتاجة إىل ضم مسألة أخرى أصولية إليها لتنتج نتيجة شرعية؛ فإن )خرب الواحد 
حجة( مثاًل ال يكفي إلنتاج احلكم الشرعي مبجرد ضميمته لصغرى خرب الواحد، بل البد من ضميمة مسائل 
ما سبق يف )مباحث  لتفصيل بعض  تطرقنا  فتأمل، وقد  الظهور( وغريه،  لينتج، مثل )حجية  أصولية أخرى 

األصول ـ القطع( ولعلنا نكمله يف جزء آخر بإذن اهلل تعاىل.
))(  قوانني األصول: ج)، ص9.

))(  الفصول: ص)).
))(  أو مبنى أكثرهم.

))(  رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها.
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وكذلك الكثري من )مباحث األلفاظ(، بل وغريها أيضًا، فإنها خترج عن 
عن  حبثًا  ليس  فيها  البحث  ألن  الفصول؛  صاحب  قول  على  حتى  )املسائل( 
)األعراض الذاتية( لألدلة األربعة؛ إذ ليس البحث عن )خصوص األمر( الوارد 

يف الكتاب مثاًل.))(
بل خترج تلك املباحث على كال القولني، لوجه آخر أيضًا هو: ألن )اخلرب( 

حاك عن السنة، وليس منها، وهلذا البحث جمال آخر.))(
لعلم  التصديقية  املبادئ  من  تعد  البحوث،  تلك  أن  الشاهد:  وموضع 
منها وعدم كونها من  مينعها كونها  ـ ومل  أو كلها  املباني  ـ على بعض  األصول 
براهني حجية  َفِلَم ال جتعل مباحث  إدراجها يف )علم األصول(،  املسائل، من 
وإن  )األصول(  من  املطهرة(  الذوات  تلك  ونفس  الصفات،  و)حجية  السنة())( 

فرضت من مبادئه التصديقية؟
كصاحب  بعضهم  تصريح  مع  واسعة،  مساحة  )للقطع(  أفردوا  لقد  بل 
الكفاية بقوله: )وإن كان خارجًا من مسائل الفن، وكان أشبه مبسائل الكالم، 
ـ وإن كان بعضها كالميًا  لشدة مناسبته مع املقام())( فكيف ال ُيفَرد ملباحث )السنة(ـ 

ــ مساحة يف علم األصول، ولو باعتبارها من )املبادئ التصديقية(؟

))(  فإنه حبث عن العرض الذاتي ـ على فرضه ـ لألعم من )األدلة األربعة(.
وبعبارة أخرى: أنه حبث عن ما يعرض بواسطة أمر أعم وإن كان داخاًل، وهو مما اختلف فيه وأنه عرض ذاتي 

أم غريب؟
))(  وقد أجبنا عن بعض هذه اإلشكاالت، يف موضع آخر؛ إذ إننا نرى دخوهلا يف علم األصول بأمجعها؛ نظراً 
ملناقشتنا دعوى أن )موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية( حسب تعريفهم للعوارض الذاتية باملعنى 
األخص، وأن تفسريها بـ)أي بال واسطة يف العروض( ـ كما صنع الكفاية، خالفًا للمشهور ـ هو األصح بل ارتأينا 
البحث ليس عن  أن  العقلية، وجلوابنا عن شبهة:  التحليلية  العوارض  ملا يشمل  بالتعميم  أيضًا  األعم من ذلك 

خصوص األمر الوارد يف الكتاب والسنة، ولغري ذلك.
))(  أي أصل هذا املبحث، رغم كونه كالميًا كما أشرنا إليه.

))(  كفاية األصول: أول املقصد السادس.
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ولعل ذلك من أسباب إزدياد وكثرة التشكيكات يف هذا الزمن، ومن علل 
جهل بعض الطلبة مبباحث )العصمة( وفروعها، وغريها، وإنكار بعض الناس 
هلا، رغم أنها األساس لعلم األصول والفقه، بذاتها، وعمومها، وبالكثري من 

خصائصها، فتدبر.
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هل )األصول العملية( حجة؟))(
أن  َيِرد  العملية( تعد من )احلجج( الشرعية، وال  أن )األصول  الظاهر 

)األصول العملية( ليست حبجة، بل هي وظيفة للشاك يف مقام العمل؟ 
العبد  بها  حيتج  مما  ألنها  اللغوي؛  باملعنى  )حجة(  أنها  سبق  يقال:  إذ 
على املوىل ـ لدى إجراء أصل الرباءة مثاًل ـ أو املوىل على العبد ـ يف موارد أصل 
االشتغال أو استصحاب التكليفـ  و كما أنها )حجة( مبعنى املنجزية واملعذرية، 
وأما لو أخذت )الحجة( مبعنى )الكاشف(، فإن األصول وإن مل تكن كاشفة 

عن الواقع و)احلكم الشرعي(، إال أنها كاشفة عن )الوظيفة(.
وبعبارة أخرى: )األصول العملية( )حكم( مبعنى )الحجة(، ال مبعنى ما 

تدل عليه من األحكام؛ إذ فصلنا يف موضع آخر إطالقات احلكم.
التعريفات  من  عدد  على  الشرعية(  )احلجج  بـ  التعبري  أن  والحاصل))( 
أخذت  لو  ما  عكس  األصول))(  علم  يف  عنه  املبحوث  من  أخص  األخرى، 
بأفعال  يرتبط  وفيما  الفروع  يف  عبده  على  املوىل  به  حيتج  ما  مبعنى:  )الحجة( 
املكلفني، أو املنجز واملعذر مثاًل؛ فإن )األصول العملية( معذرة، فلو مل يعلم 
احلرمة، فأجرى الرباءة بعد الفحص، فاقتحم، فإنه معذور، ومنجزة أيضًا، 

كقاعدة االشتغال وإن مل تكن طريقًا وال كاشفًا.

))(  البحث عن كون شيء )كخرب الواحد أو األصول العملية( حجة ـ بأي معنى فرضت احلجة ـ إما مسألة 
األصول  موضوع  حتديد  يف  االختالف  حسب  وذلك  األصول،  علم  مبادئ  من  تصديقي  مبدأ  أو  أصولية، 
يف  االختالف  ذلك(، وحسب  غري  أو  الدليلية،  من حيث  األربعة  األدلة  أو  بذواتها،  األربعة  األدلة  )وأنه: 
حتديد )العرض الذاتي والغريب(، وقد فصلنا البحث عنهما يف مطاوي الكتاب ويف )رسالة يف أجزاء العلوم 

ومكوناتها(.
))(  أي يف اإلشكال على تعر يف املريزا النائيين قدس سره لـ)احلجة(، وهذا يعد تتمة لبحث سابق، فليالحظ.

))(  وهو كل ما ذكره احملقق اخلراساني قدس سره، يف املقصد السادس والسابع.
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وكذلك ال إشكال لو أخذنا احلجة مبعنى )الكاشف(، وعممناه للكاشف 
عن احلكم والكاشف عن الوظيفة.

النائيين ـ  كاحملقق  أصوليٍّ  تعريف  على  اإلشكال  عن  الذب  ويمكن 
للحجة األصولية بـ )األدلة الشرعية من الطرق واألمارات اليت تقع وسطًا إلثبات 
متعلقاتها( بعدم مشوهلا لألصول العملية، بأن املقصود بـ)األدلة الشرعية( األعم 
من الدليل على احلكم والدليل على الوظيفة، لكنه كان ينبغي على هذا إضافة 
)واألصول( على )من الطرق واألمارات(، وإرادة األعم من احلكم والوظيفة 

من )متعلقاتها(.
حصر  لظهور  بذلك؛  )النائيين(  تعريف  توجيه  يبعد  أنه  خيفى  ال  لكن 
التعريف، وإرادته  باألدلة اإلجتهادية وما يكشف عن احلكم، يف هذا  )الحجة( 
البيانية  )من(  بـ  لذا حددها  الشرعية(  )األدلة  احلكم من  الدليل على  خصوص 

بـ)الطرق واألمارات(، كما أن مراده من )متعلقاتها( خصوص األحكام.

والحاصل: ضرورة أخذ )الحجة( بالمعنى األعم
وعلى أي تقدير، فإن من الضروري لدفع اإلشكال، أخذ )الحجة( باملعنى 
األعم، سواء عرفناها مبا حيتج به املوىل على العبد وبالعكس فيما يتعلق بأفعال 
عن  الكاشف  من  األعم  بها  فرياد  الكاشف،  أم  واملعذر،  املنجز  أم  املكلفني، 

احلكم والوظيفة، ومثل ذلك يقال يف )األدلة(.

لزوم تعميم )الحجة( للحجة على الحكم والوظيفة
وقد اتضح بذلك أن أ- جعل )احلجج( حبيث تشمل األصول العملية؛ 
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و)الحجة(  جلامٍع،  حنتاج  األصولي))(  االصطالح  وضع  لدى  ألننا  نظراً 
جعل  ثم  ب-  يقابلها،  ملا  اصطالحًا  جعلها  من  األوىل  هو  جامع،  أفضل 
لألصول  )األصل(  و  االجتهادية(،  )األدلة  )الدليل( خلصوص  أو  )الطريق( 
أيضًا  )الدليل(  لكون  هلا،  فقط  )الطريق(  جعل  األوىل  كان  وإن  العملية، 

كاحلجة منصرفًا لألعم ولو بدويًا))( ـ فتأمل.
عن  األصول(  علم  )تعريف  سالمة  األولى:  فائدتني،  حنرز  وبذلك))( 

إشكال تعدد موضوعه؛ بسبب تعدد حمموله دون جامع.
تعريفًا  كونه  عن  األصول  علم  يف  )الحجة(  تعريف  سالمة  الثانية: 
األصول  إدخال  ينتج  مما   ،النائيين احملقق  تعريف  يف  كما  باألخص))(، 
أيضًا؛  الطبع  مقتضى  وهو  واحد،  جامع  حتت  االجتهادية  واألدلة  العملية، 
إذ )األصول( عقد مقدمة للفقه، والفقه هو كل ما يرتبط بأفعال املكلفني، من 

)حكم( أو )وظيفة(؛ إذ: 
)موضوُعُه فعُل مكلفينا              غايُته الفوُز ِبِعليِّينا(

على  )الحجة(  عن  يبحث  فاألصول  فقط،  أفعاهلم  )أحكام(  وليس 
احلكم، والوظيفة، وهذا هو املهم لألصولي، كما أنه الذي ينفع ويهم الفقيه 

ومطلق املكلَّف، وليس خصوص )احلكم( فقط.
وبعبارة أخرى: عند التأمل يف ما الذي يهم )املكلف(؟ جند أن الذي يهمه 
ه وال ينفعه أو يضره: كون  هو ماذا يسوغ له أو ال يسوغ له أن يصنع، وال ُيهمُّ
جوازه أو حرمته بنحو احلكم الواقعي أم الظاهري؟ أي ال يهمه كون ما يصنع 

))(  أو لدى البحث عن )موضوع األصول(.
))(  الدليل على احلكم أو الدليل على الوظيفة.

))(  أي جبعل )احلجج( حبيث تشمل األصول العملية.
))( األخص مما هو املبحوث عنه يف علم األصول، ومما حيتاجه املكلف، من معرفة احلكم والوظيفة معًا.
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حكمًا أو وظيفة؟
يبني  أن  أن مسؤوليته  يتضح  الفقيه(؟  ما هي )مسؤولية  التأمل يف  وعند 
للناس ما يلزمهم أن يفعلوه أو يرتكوه، أو ما ال يلزمهم أحد طرفيه، أما أن 
ما يفعلونه أو يرتكونه، هل هو لكونه مؤدى دليل أو أصل ومن باب احلكم 

أو الوظيفة؟ فليست مسؤوليته.
للفقيه  يبني  أن  مسؤوليته  جند  األصولي(  )مسؤولية  مالحظة  وعند 
احلجج مبراتبها الطولية، من أدلة اجتهادية وأصول عملية، وليس خصوص 
األوىل، أي مطلق القواعد اليت بها تعرف الوظيفة الفعلية باملعنى األعم من 

احلكم والوظيفة.
وبعبارة أخرى: كون االستصحاب مثاًل ـ وكذلك قاعدة الفراغ وأصالة 
الصحة – من األمارات، أو من األصول احملرزة التنزيلية – حسب ما ذكره 
مبحث علمي  احملرزة))(،  العملية غري  األصول  من  – أو   النائيين احملقق 
مفيد معرفيًا يف كونه كاشفًا عن الواقع، وأنه )يف ظرف الشك( أو )موضوعه 
الشك(؛ وقد لوحظت فيه كاشفيته عن الواقع أو ال، لكن الفقيه ليس واجبًا 
عليه إبالغ املكلف بذلك، كما ال جيب على املكلف معرفة وجه عمله، وأن 
وجوبه مثاًل لداللة الدليل عليه ـ كخرب الواحد ـ أو لقاعدة االشتغال، أو أن 

إباحته هي للدليل أو ألصالة الرباءة.
مرتبة  ملعرفة  هو  فإمنا  واألصول؛  األدلة  بني  األصولي  تفكيك  وأما 
كل منها وجمراه، وليس ألنه املطلوب بالذات، بل املطلوب بالذات كشف 

)الحجة( بقول مطلق.

))(  أو كما قالوا )االستصحاب عرش األصول وفرش األمارات(.
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)أدلة التقليد( دليل على أعمّية )الحجة(
ويدل على ذلك: أن بناء العقالء ـ وهو عمدة مدرك التقليد))( ـ على 
وجوب معرفة الوظيفة العملية ـ بقول مطلق ـ للمكلف اجتهاداً أو تقليدًا، 
كونها  بيان  أو  معرفة  وجوب  يرون  وال  ذلك،  يف  )الحجة(  إىل  واالستناد 

طريقًا أو وظيفة.))(
على  الدالة  والروايات  اآليات  من  لعدد  ذلك  يف  االستناد  ويمكن 
َطآِئَفٌة  مِّْنُهْم  ِفْرَقٍة  ُكلِّ  ِمن  َنَفَر  :﴿َفَلْواَل  تعاىل  كقوله  أيضًا،  )التقليد( 
يِن َوِلُينِذُروْا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوْا ِإَلْيِهْم﴾))( فإنها تشمل اإلنذار  لَِّيَتَفقَُّهوْا يِف الدِّ

باألحكام والوظائف، أي )اإلنذار( 
)الدين( أعم منهما، وهي  مبؤديات األدلة واألصول معًا، كما أن 
بأمجعها من )الدين( فإنه ال شك يف انقسام األحكام اىل الواقعية والظاهرية 

ـ ببعض معانيه ـ.))(
أفرأيت االستصحاب ـ مثاًل ـ من )الدين( لو اعتربناه كاشفًا، وليس 
منه لو اعتربناه أصاًل مثاًل؟ وكذا وجوب االحتياط يف األجزاء، لدى الشك 

يف العنوان واحملصل؟))(
وكذا قوله عليه صلوات اهلل: )فللعوام أن يقلدوه(، فإن من البنّي 

))(  سواء قلنا بأن )التقليد( هو )العمل عن استناد( أو )االستناد يف العمل( أو غريهما.
))(  إال لتحديد الرتبة، ومعرفة احلاكم من احملكوم والوارد من املورود عليه، وشبه ذلك.

))(  التوبة: ))).
األمارة  يقابل  ما  ومنها:  آخر،  موضع  يف  ذكرناها  اطالقات  ـ مخس  التتبع  ـ حسب  الظاهري  للحكم    )((

والدليل، و)ببعض معانيه( أي ببعض معاني احلكم الظاهري، ال شك يف إنقسام األحكام إليه وإىل الواقعي.
))(  ومنه الطهارات الثالث، على ما ذهب إليه الشيخ من كون )التطهر( و)احملصل( هو املأمور به لقوله تعاىل: 

هَُّروا﴾ وغري ذلك. ﴿َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنبًا َفاطَّ
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أن إجراء أصل الرباءة يف أطراف العلم اإلمجالي يف الشبهة غري احملصورة، 
أو يف التدرجييات ـ على رأي ـ وعدم إجرائها يف أطرافه يف احملصورة، وفيما 
خرج عن مورد اإلبتالء الحقًا ـ على رأي ـ هو مما على العوام أن يقلدوا فيه.

غاية األصول: )الحجة( بالمعنى األعم
اليت  هي  فإنها  علم؛  كل  من  )الغاية(  إىل  ذلك  يف  االستناد  ميكن  كما 
 ( كشف  هي  األصول  علم  من  و)الغاية(  ومسائله،  وتعريفه  موضوعه  حتدد 
الحجة ( باملعنى األعم – الشامل للحجة على احلكم واحلجة على الوظيفة، أي 

املكلف، أي  الفقه(، أي )الحجة( على  القريبة))(يف  – )املشرتكة  الطولية  مبراتبها 
حتصيل )املؤمِّن())( الكلي من العقاب احملتمل، و)املؤمِّن( أعم من مؤدى احلكم 
والوظيفة، أي )الحجة( القريبة املشرتكة الدالة على وجوب أو لزوم شيء أو عدم 
وجوبه ولزومه مثاًل، إما كون )عدم وجوبه( مستنداً للكاشف كخرب الواحد أو 
مستنداً لغريه كأصالة الرباءة، وأن عدم وجوبه موضوعه الشك، أو ظرفه الشك 
فال يهم))(، وكذا كون )وجوبه( أو )لزومه( مستنداً للكاشف كخرب الواحد، أو 
لقاعدة االشتغال، فال يهم من حيث الغاية املتوخاة، وإن كان مهمًا من حيث 

معرفة مدرك الوجوب أو اللزوم.))(
باب  من  ال  التعبد،  باب  من  حجة  الواحد  خرب  كان  لو  أخرى:  وبعبارة 

البعيدة  بـ)القريبة(،  الفقه، وخرج  باب من  باب  بكل  اخلاصة  األدلة  بـ)املشرتكة(  املشرتكة، فخرج  القريبة    )((
كاحلجة يف باب الدراية والرجال والنحو والصرف، اليت يستند إليها ـ طوليًا ـ يف إثبات حكم شرعي أو نفيه.

))(  )القريب املشرتك(، كذلك.
))(  أي من حيث إبراء املكلف ذمته، ومن حيث املعذرية، ومن حيث معرفة الوظيفة العملية بقول مطلق، أي ما 

للموىل على العبد حكمًا أو وظيفة.
))(  الرتديد بني الوجوب واللزوم، لإلشارة إىل كون )احلكم( شرعيًا أو عقليًا، وكونه نابعًا من مصلحة ملزمة يف 

املتعلَّق أو للتحّوط عليها.
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الكاشفية))(، هل كان يغري من علم األصول))(، أو من وظيفة املكلف شيئًا؟ 
كون  أو  وعدمها،  الواقع،  عن  كاشفة  )األدلة())(  كون  أخرى:  وبعبارة 
هي  وظيفٌة،  الكاشف،  فقِد  بعَد  هو  بل  اآلخر  البعض  دون  كذلك  بعضها 
فإنه حبث عن خواص موضوع علم  لعلم األصول؛  التصديقية))(  املبادئ  من 
األصول وهو )األدلة األربعة( ـ بذواتها أو بوصف الدليلية ـ أو )احلجة املشرتكة 
القريبة يف الفقه( أو )الكلي املنطبق على موضوعات مسائله املتشتتة( وموضوع 
علم األصول – سواء كان األدلة األربعة أو الكلي املنطبق – هو أعم من الدليل 
دينك  و)أخوك  يعلمون(  ال  ما  فـ)رفع  الوظيفة،  على  والدليل  احلكم  على 
فاحتط لدينك( ـ وهما من السنة ـ دليل على )الوظيفة(، و)فتبينوا( و)لينذروا 
قومهم( و)فإن اجملمع عليه ال ريب فيه( دليل على )احلكم(، فالدليل عليهما 

هو احملور، وليس الكاشف منهما فقط، ليكون اآلخر))( أجنبيًا عن موضوعه.

))(  وكذا لو كان حجة، من باب االنسداد والظن املطلق، أو من باب الظن اخلاص.
))(  اللهم إال من حيث الثمرة العلمية، ومن حيث )الرتبة( يف اجلملة ـ على حسب التعبد به ـ.

))(  أي باملعنى األخص املراد به الكاشف عن احلكم. 
))(  أو من )مسائله(؛ لوقوع ذلك يف طريق االستنباط أو لغريه، كما أشرنا له يف موضع آخر.

))(  أي األصل العملي. 
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هل )قواعد التجويد( من الحجج؟
يلزم  ومما  به،  االحتجاج  يصح  مما  األعم  ههنا  )الحجة(  من  والمراد 
احلركة على طبقه، ومن )الكاشفية( األعم من الكاشفية عن الواقع التكويين 
والكاشفية عن احلكم الشرعي، واألعم مما يورث الظن النوعي، وما يورث 
الظن الشخصي الذي يعترب حجة أو مرجحًا على القول باإلنسداد، سواء الكبري 

منه أو الصغري؛ فإنه حجة شرعًا على )الكشف(، وعقاًل على )احلكومة(.

الحكمة والفائدة في قواعد التجويد
إن )قواعد التجويد( من مّد وإدغام وتنوين وغريها، ميكن أن تعد من 
ذات  فإنها  مؤيدات؛  تكون  وقد  مرجحات،  تكون  قد  أنها  كما  )احلجج(، 
ُتنآ آَتْيناها  ُتَنآ﴾ يف قوله تعاىل ﴿َوِتْلَك ُحجَّ داللة بالغة يف املعنى؛ فإّن مّد ﴿ُحجَّ
واملتانة  واإلحكام  االحتجاج،  قوة  يفيد  رمبا  مثاًل،  َقْوِمِه﴾))(  َعلى  ِإْبراِهيَم 
على  احلركة  يلزم  ما  أو  الواقع،  عن  الكاشفية  شدة  أو  للخصم،  واإللزام 
طبقه، إذا أريد أّي منها ولو بنحو الداللة اإللتزامية، فمّد )حجتنا( يفيد أنها 
حجة قوية حمكمة، ال ريب فيها وال شك؛ وذلك ملناسبة حسِن مطابقِة الوجود 
وحاالته،  )املدلول(  خصوصيات  فإن  واالعتباري،  العيين  للوجود  اللفظي 
كلما جتسدت يف )الدال( ومتّثلت فيه، كان أدل على القدرة واحلكمة))(، كما 
أن )الدال( كلما صار عاكسًا خلصوصيات املدلول وأطواره وأبعاده، كان أكثر 

فائدة وأكثر بالغة.

))(  األنعام: )8.
))(  أي )احلكمة( يف املدلول، كاحلكمة يف اللفظ الكاشف عنه.
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كما أن مّد ﴿آَتْيَناَها﴾ يف اآلية الشريفة يفيد التأكيد، أو القوة يف اإلعطاء، 
وعمق املنة واالمتنان.

َأَفَل﴾ رمبا يفيد: استغراق اأُلفول وقتًا وهو طول  كما أّن املد يف ﴿ َفَلمَّآ 
فرتة انتظار إبراهيم )على نبينا وآله وعليه السالم(، ألفوله، أو يفيد شدة ترقبه 

له وانتظاره، أو إللفات السامع أكثر، أو لغري ذلك من الفوائد.
﴾ يفيد التأكيد، وشدة النفي. واملد يف ﴿آل ُأِحبُّ

َيْوَمِئٍذ جِبََهنََّم﴾))( قد يستفاد منه  استغراق  وكذلك قوله تعاىل: ﴿ َوِجيَء 
ذلك زمنًا، أو الشدة والقوة يف اجمليء بها.

ِبِه﴾))( يدل على شدة استيائهم،  َر  وكذلك قوله تعاىل: ﴿ِمن ُسوِء َما ُبشِّ
أو استمراره زمنًا، وكذا ﴿ِإَذا َجآء َنْصُر اهللَِّ َواْلَفْتُح﴾))(، يدل على حتمية جميء 

النصر، أو قوته وشدته أو ما أشبه.

)قواعد التجويد( و)األصول(
)األصول( يف  إليها يف علم  استند  اليت  الشريفة  اآليات  احلال يف  وكذلك 
شتى مباحثه، فمثاًل قوله تعاىل: ﴿َوما كاَن املُْْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا َكافًَّة َفَلْو ال َنَفَر ِمْن 
يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم  ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّْنُهْم طاِئَفٌة لَِّيَتَفقَُّهوا يِف الدِّ

حَيَْذُروَن﴾.))( 

))(  الفجر: )).
))(  النحل: 9).

))(  النصر: ).
))(  التوبة: ))).
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فإن املّد يف ﴿طآِئَفٌة﴾ ذو داللة بالغة، ولعله يدل على لزوم كون الطائفة 
كافية وافية بأداء املطلوب، خاصة مع حلاظ املادة وأنها من طاف يطوف، فتدل 
على لزوم كون الطائفة من الكثرة حبيث ميكن أن تطوف على مجيع املنذرين.

ـ ذو  مِّْنُهْم﴾ ـ حسب قاعدة حروف يرملون  ﴿ِفْرَقٍة  كما أن اإلدغام يف 
داللة أيضًا، ولعّله يدل على رجحان أو لزوم كون )الفرقة( من صميم القوم 

ومن متنهم؛ فإنه أقوى يف حتقق الغاية وهي )احَلَذر(.
يدل على  أكيدة، ولعله  لَِّيَتَفقَُّهوا﴾ داللة  ﴿طاِئَفٌة  فإن إلدغام  وكذلك 
ضرورة تالحم الطائفة بالفقه، وتفرغهم له، وللمد يف ﴿َرَجُعوا ِإَلْيِهْم﴾ داللة 
بالغة؛ ولعله يدل على لزوم العودة، يف الوقت املناسب، وعدم )البقاء( نظراً 

للمغريات هنالك، أي أن )النفر( و)البقاء( له الطريقية، ال املوضوعية...
وكذلك احلال يف )املّد( يف ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴾.))(

وهكذا وهلم جرًا.
أو  )أصوليًا(  إليها  استند  اليت  اآليات  أغلب  أو  كل  يف  املتتبع  وسيجد 

)فقهيًا( الكثري الكثري من الشواهد على ذلك.
ال يقال: ال يرقى ذلك إىل درجة )الظهور( و)الظن النوعي(؟

إذ يقال: بل قد يكون بعضه كذلك، ثم إن ما مل يرَق فإنه يصلح مؤيدًا، 
و)املؤيدات( بإجتماعها قد تكون دلياًل، نظراً حلساب االحتماالت، وغريه.

وقد يقال: إن الظهور احلاصل من القواعد التجويدية، أقوى من الظهور 
السياقي، وقد خيتلف باختالف املوارد، لكن )العرف( هو املرجع، فتأمل.

))(  النحل: )).
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ثم إن األحكام املستفادة من القواعد التجويدية ـ على فرضها ـ قد تكون 
فقهية، أو أصولية، أو أخالقية، أو غريها.

مقارنة بين علمي )التجويد( و)النحو(
)اإلعراب(؛ حيث  التجويد( كاألمر يف  )قواعد  األمر يف  أن  والحاصل: 
أنه يفيد معاني كثرية، فالرفع يفيد أن املرفوع فاعل، وقد يفيد أنه مبتدأ أو خرب، 
والنصب يفيد أنه مفعول به أو له أو معه، أو حال أو متييز، أو ما أشبه، وهكذا، 

وكذلك قواعد التجويد.
إال أن الفرق إن علماء النحو كانوا أقوى على إقناع الناس بأهمية علمهم، 
ومل يكن علماء التجويد بتلك املثابة، فكان أن تصور الناس أن قواعد التجويد 

هي أمور مجالية فقط.
ال يقال: لو مل تراَع قواعد النحو، كان الكالم غلطًا، دون قواعد التجويد؟

إذ يقال: أواًل: قواعد التجويد كذلك يف اجلملة، ولعل لذلك ذهب الكثري 
من األعالم إىل وجوب مراعاة قواعد التجويد يف )القراءة( ولو يف اجلملة؛ فإن 
)الفقهاء( ذهبوا إىل وجوب مراعاة عدد من قواعده، كاملد الواجب، والتشديد، 

والسكون الالزم، فلو أخل بها بطلت.))( 
احتياطًا  التجويد،  قواعد  من  آخر  مراعاة عدد  األحوط  بأن  قالوا:  كما 
وجوبيًا كـ )ترك الوقف باحلركة، والوصل بالسكون(، أو استحبابيًا فإن )األحوط 
اإلدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين، أحد حروف يرملون مع الغنة فيما 

عدا الالم والراء، وال معها فيهما، لكن األقوى عدم وجوبه())(. 
))(  العروة الوثقى ـ كتاب الصالة ـ القراءة ـ املسألة 7)، ج) ص)6)، وقال السيد الوالد: )بطلت تلك الكلمة 

فقط فيعيدها وذلك احتياط( 
))(  العروة كتاب الصالة ـ القراءة املسألة: 9).
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كما ذهب مجع إىل أنه )ينبغي أن مييز بني الكلمات، وال يقرأ حبيث يتولد 
من الكلمتني كلمة مهملة كما إذا قرأ )احلمد هلل( حبيث يتولد لفظ )دللل...())( 

ـ فتأمل.))(
كان  املرء  يعلمه  مل  لو  ومما  ضروريًا  النحو  يف  املذكور  كل  ليس  ثانيًا: 
كالمه غلطًا، بل فيه الكثري مما ال يضر جهله، بصحة الكالم، وال يؤثر علمه 

يف تصحيح اللسان.))(

))(  العروة كتاب الصالة ـ القراءة املسألة: )).
))(  فإن كل قواعد النحو، لو مل يلتزم بها، كان كالمه خطأ، دون كل قواعد التجويد، ولإلختالف يف لزوم 

اإللتزام بها.
))(  كمعرفة الفرق بني احلال والتمييز، وأن العاملني اللذين اقتضيا يف اسم عماًل، أيُّ منهما هو العامل املؤثر؟ 

وهكذا.
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في إمكان جعل الحجية للوهم، ووقوعه 
وبعض آثار الوهم وأحكامه 

حاالت المكلف الثالثة لدى الشيخ
قال الشيخ: )اعلم أن املكلف إذا التفت إىل حكم شرعي، فإما أن 

حيصل له الشك فيه أو القطع أو الظن...(.
وهو تقسيم أولّي بلحاظ )حاالت املكلف( باعتبارها موضوعًا للحكم 
أو ظرفًا له، جمرى له أو دلياًل عليه))(، فال يرد عليه تداخل األقسام من حيث 

األحكام.))(

الحالة الرابعة للمكلف: )الوهم(
والتحقيق: إن البحث عن حاالت املكلف، وأنها إما )قطع( أو )ظن( 
أو )شك(، يقع يف جهات، ومنها: أن )املنفصلة( غري حاِصرة، وذلك لوجود 
حالة رابعة، هي )الوهم(، أي )احملتمل احتمااًل مرجوحًا( يف مواطن تكليفه، 
فهل األصح االقتصار على الثالثة ألنها منشأ األثر والفائدة؟ أم أن )الالزم( 
إضافته لترتبع األقسام؟ ال لرجحان مطابقة اإلثبات للثبوت فقط، بل لكونه 
)االحتمال  من  تعاىل،  اهلل  شاء  إن  سيأتي  كما  أيضًا؟  مورده  أو  األثر  منشأ 
الشبهة  العلم اإلمجالي، أو يف  املرجوح( يف الشؤون اخلطرية، أو يف أطراف 
البدوية قبل الفحص، أو لدى الدوران بني التعيني والتخيري، مع ما ميكن أن 

يورد عليها، وأجوبتها.

))(  فالوهم، كالشك، مثاًل، جمرى للحكم بالرباءة، ال على مسلك حق الطاعة، وهو، كالظن املعترب، دليل 
على احلكم، عليه، يف اجلملة؛ إذ يكون حجة على االشتغال.

))(  وأن )الظن( مثاًل، إما ملحق بـ)الشك( إن مل يكن حجة، أو ملحق بـ)القطع( إن كان حجة.
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الحالة الخامسة: )اإلهمال(
بل هل توجد حالة خامسة للمكلف ـ حني االلتفات ـ هي )اإلهمال( ـ وهي 

غري الغفلة ـ؟
فإن الناظر يف نسبة حممول ملوضوع، قد يكون يف مقام )التصور( فقط دون 
)التصديق( فهي حالة خامسة))( وهو كثري يف العلوم))(، واحلاالت األربعة))( إمنا هي 
يف مرحلة التصديق، )فاملنفصلة( حقيقية، يف مرحلة التصديق دون )التصور(؛ 

فإنه يف مقامه))( فإنه مقسم ال قسيم؛ ولذا صح احلكم عليه باالنقسام.))( 
ألنها  ذلك  وليس  أثر،  عليها  يرتتب  ال  ألنه  احلالة  هذه  تذكر  مل  ولكن 
من  الظاهر  ولعل  والتصديق،  التصور  من  أعم  ألنه)6(  )التفت(؛  يف  مستبطنة 

الشيخ أنه كان يف مقام )التصديق( ال صرف )التصّور(.
وباهلل  فنقول  )الوهم(،  وهي  الرابعة  احلالة  إىل  الكالم  عنان  ولنعطف 

االستعانة:

رابع األقسام: )الوهم(
الظاهر ضرورة )تربيع()7( األقسام بدل تثليثها، بإضافة )أو الوهم( املراد 

))(  بل قد يكون يف مقام )التصديق( لكن دون أن يعقد القلب.
))(  خاصة عند جعله شبه مجلة كاملضاف واملضاف إليه، موضوعًا خلرب آخر، وكذا يف القضايا )اللّوية(.

))(  القطع والظن والشك والوهم.
))(  أي مقام )التصور(.

))(  إذ تقول: الناظر أو امللتفت إىل نسبة صفة أو حكم إىل موضوع، إما قاطع أو ظان أو شاك أو واهم، ولو كان 
أحدها ملا انقسم إليه وإىل أضداده.

)6(  تعليل للنفي، ال للمنفي.
)7(  مل نعرّب بـ)ختميس( نظراً إللغاء احلالة اخلامسة؛ لعدم ترتب أثر أصولي عليها.
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به )االحتمال املرجوح( أو )االحتمال املتفصل بفصل الوهم(، ال )االحتمال( 
املطلق بنحو الالبشرط؛ فإنه )املقسم( لألربعة))( فال يصلح قسيمًا، وإن أمكن 
جعله )احملور( فيكون التقسيم ثنائيًا أواًل ورباعيًا ثانيًا))( ويكون اجملموع مخسة 

أقسام.))(
بيان ذلك: أن )التقسيم( إن كان بلحاظ الثبوت والواقع ونفس األمر، 
وما يطرأ على النفس من حاالت، اقتضى )الرتبيع( كما ال خيفى، وإن كان 
بلحاظ ما يعقد هلا من البحوث والعناوين، وما يرتتب على كل منها من اآلثار 
واألحكام، أو ما جيري يف جماريها منها ـ كما هو الظاهر ـ اقتضاه أيضًا؛ إذ ال 
ريب يف وجود سلسلة من األحكام )للوهم( أو )االحتمال())( ويف ترتب مجلة 
من اآلثار عليه، أو كونه جمرى للعديد منها، وسيتضح بذكرها عدم متامية ما 
ذكر من الوجه لعدم ذكر )الوهم( من )ألن الظن له حكم دون الوهم())(، هذا.

حجية )الوهم( وعدمها، مسألة أصولية أو مبدأ تصديقي؟
وسيظهر مما سنذكره، من أحكام )الوهم( وآثاره، أنه بلحاظها قد يكون 

))(  لوجوده يف ضمن الوهم والشك والظن والقطع؛ فإنه لو لوحظ )ال بشرط( كان جنسًا هلا.
))(  بأن يقال فإما أن ال حيصل له االحتمال أبداً أو حيصل، وعلى تقدير حصوله، فإما متفصاًل بفصل الوهم 

أو الشك أو الظن أو القطع، أو بدون األخري نظراً إلندراجه يف القسيم.
))(  وإن أمكن إرجاعها لألربعة، بعدِّ عدم االحتمال والقطع، واحدًا؛ نظراً لتعلق القطع بالوجود وبالعدم، 
إال أن التخميس أوىل، لكون عدم االحتمال للحكم موضوعًا لعدم احلكم ولو يف مرتبة تنجزه، عكس القطع 
)عدم  بل  ر  املعذِّ هو  ليس  فإنه  يصب،  مل  لو  القطع  أن  من  القطع(  ـ  األصول  )مباحث  يف  فصلناه  كما  به، 

الوصول(، ولو أصاب فإنه ليس املنجز بل الوصول، وأنه ظرف للحكم وليس موضوعًا له، فتأمل.
))(  وال خيفى أن ما سيذكر من األحكام واآلثار، بعضه أثر وحكم للمقسم وبعضه حكم للقسيم، أي أن بعضه 

حكم للجامع مبا هو جامع، وبعضه حكم له مبا هو متفصل بفصل الوهم.
ال يقال: حكم اجلامع كيف يسند للوهم؟ إذ يقال: نقضًا، كإسناده للظن والشك، وحاًل: بأن الكلي الطبيعي 

متحد مع مصاديقه، وستأتي أجوبة أخرى وتفصيل لذلك.
))(  الوصائل إىل الرسائل: ج)، ص8).
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مبحث الوهم مسألة أصولية، وقد يكون مبدءاً تصديقيًا ومسألة كالمية، 
املوىل على  به  مما حيتج  )الوهم(  بناء على كون  فإنه  فقهية؛  مسألة  يكون  وقد 
عبيده، بناء على مسلك حق الطاعة اإلثباتي، فإنه سيكون كخرب الواحد، من 
الفقه( كما صرنا  القريبة يف  صغريات موضوع األصول، وهو )احلجة املشرتكة 

.إليه، أو )احلجة يف الفقه( كما ذهب إليه السيد الربوجردي
)بوصف  أو  بذواتها(  األربعة  )األدلة  موضوعه  كون  على  بناًء  وأما 
الدليلية(، كما ذهب إليه صاحبا الفصول والقوانني، فإن )الوهم( يكون مبدءاً 
تصوريًا وتصديقيًا لعلم األصول؛ حيث إنه يكون )جمرى( أو )موضوعًا( ملتعلق 
موضوعه، وهو احلكم الشرعي))( ـ بل يكون كالشك، موضوعًا للرباءة، وهي 
على  دلياًل  املعترب،  كالظن  أو  األصولية،  املسألة  موضوع  فهو  أصولية،  مسألة 
االشتغال، بناء على مسلك حق الطاعة اإلثباتي، فيكون البحث عن حجيته، 
مسألة أصولية كالبحث عن حجية خرب الواحد؛ لكونها من العوارض الذاتية له، 
وذلك بعد تعميم )األدلة األربعة( للحاكي عنها كما صنع الشيخ، لتشمل مثل 
)خرب الواحد(؛ فإن )الوهم( بناء على مسلك حق الطاعة، يكون كسائر األدلة 
من )ظواهر( و)أخبار آحاد( و)يقني مسبوق بالشك( وغريها، دلياًل وحاكيًا عن 

احلكم الشرعي أو الوظيفة العملية، فتأمل.
وبعبارة أخرى: إن )الظن املعترب(، كخرب الواحد، دليل عام مشرتك على 
احلكم الشرعي الفرعي، و)الوهم(، بناء على مسلك حق الطاعة، دليل على 
الشرعي  احلكم  على  مشرتك  عام  دليل  أي  االشتغال،  وهو  األصولي  احلكم 
الفرعي يف شتى األبواب، فهو من )احلجج( يف األصول، أيضًا، أو هو جمرى 
الرباءة، ال على ذلك املسلك، فهو كالشك، موضوع هذه املسألة، ودليل احلكم 

والوهم،  الشرعي(،  احلكم  متعلَّقه )على  كان  الدليلية(  األربعة من حيث  )األدلة   كان  إذا  املوضوع  فإن    )((
كالشك، جمرى أو موضوع لألحكام الشرعية.



الباب الثاين
)من مصاديق الحجة(

املبحث 
ال�ساد�س
حجية 
)الوهم(

(09

أيضًا، فتأمل.))(
عن  بذلك  خيرج  ال  فإنه  مطلقًا،  حبجة  ليس  )الوهم(  بأن  قلنا  لو  وأما 
كونه مسألة أصولية؛ إذ سيكون كالشهرة واإلمجاع املنقول، بناء على عدم 
ما  فكل  اإلجياب،  أو  السلب  نتيجتها  كان  مما  أعم  )املسألة(  فإن  حجيتهما؛ 
يبحث عن حجيته يف الفقه أو عدم حجيته، فهو مسألة أصولية، ولذا كان حبث 

)عدم حجية القياس( مثاًل، مسألة أصولية.
وأما كونه مسألة كالمية، فإنه إذا جرى البحث عن )منجزيته ومعذريته(، 
وأما كونه مسألة فقهية، فإنه إذا جرى البحث عن كون )الوهم( مقتضيًا لوجوب 

الفحص، أو كونه )مسقطًا( للحد؛ إذا عّد شبهًة عرفًا ـ فتأمل.

من أحكام )الوهم( وآثاره:
املوىل  به  حيتج  قد  مما  ـ  الوهم  وهو  ـ  املرجوح(  )االحتمال  أن  فمنها: 
على العبد، وهو )منجز( وذلك كما يف الشؤون اخلطرية، سواء منها ما ارتبط 
بالعقيدة وأصول الدين، أم ما ارتبط بأفعال املكلفني، كما يف الدماء والفروج 

واألموال، يف اجلملة.
ومنها: أن )االحتمال املرجوح( قد يكون )مسقطًا للحكم( أو )معذرًا(، 
)األقسام  كل  يف  بالشبهات(  احلدود  )تدرأ  حيث  احلدود  باب  يف  كما  وذلك 
اخلمسة( للشبهة، أي سواء كانت شبهة اجملتهد املرجع، أم شبهة القاضي، أم 
شبهة الشاهد، أم شبهة املدعي، أم شبهة املدعى عليه أو اجلاني واملتهم))(، ثم 

))(  إذ )الدليل( مسلك حق الطاعة اإلثباتي، و)الوهم( موضوع، وفيه أنه دليل وذاك دليل الدليل ـ فتأمل.
))(  وقد يضاف هلا شبهة جُمِري احلد ـ يف اجلملة.



احلجة 
معانيها ومصاديقها

((0

سواء كانت شبهة حكمية))( أم موضوعية،))( يف اجلملة.))( وذلك على ما حقق يف 
حمله يف كتاب احلدود والتعزيرات.))(

نعم البد من صدق )الشبهة( عليه، إذ صرف )احتماله موهومًا( ال يسقط 
يف  سيأتي  مما  جوابه  ويظهر  )االحتمال(،  ال  )الشبهة(  أثر  فاألثر  وعليه  احلد، 

اجلواب عن أن )العلم اإلمجالي( هو املنجز أو )االحتمال(؟
ومنها: إن )االحتمال املرجوح( يف صورة الشك يف )التكليف(، )موضوع 

عدمه( وجمرى للرباءة، بعد الفحص، كـ)االحتمال املساوي( أو )الراجح(.
ومنها: أنه )موضوع العدم( يف صورة الوهم أو الشك يف )احلجية( أيضًا.

واحلاصل: أنه كلما شك املكلف يف )احلجية( أو توهمها، فال حجية، كما 
أنه كلما شك يف )التكليف( أو توهمه فال تكليف.

ومنها: إن )االحتمال املرجوح( يف صورة الشك يف )التكليف(، مقتٍض 
فإن  خالف؛  وال  إشكال  بال  احلكمية(،  )الشبهات  يف  الفحص(،  لوجوب 
)الرباءة( بقسميها))( ال جتري إال بعد الفحص، ويف )املوضوعية( يف غري الطهارة 
والنجاسة وشبههاـ  على رأي بعض الفقهاءـ  فلو )احتمل تعلق اخلمس به الحتماله 
وجود فائٍض على مؤونة سنته، عند رأس السنة)6( ولو احتمااًل مرجوحًا، وجب 

))(  كما لو حدثت للمرجع أو القاضي شبهة يف عدم إجراء حد املرتد على )املرتد األجوائي(.
))(  كما لو حدثت شبهة يف كون هذا )ِحرزًا( أم ال، أو كونه )ذكرًا( الحتمال كونه )خنثى( أو ما أشبه ـ فتأمل.

)الشاهد(  تسقط شبهة  إذ ال  العشرة،  الصور  كل  للحدود يف  )الشبهة(  إسقاط  لعدم  اجلملة(  )يف  قلنا  إمنا    )((
احلكمية، احلدَّ وإن أسقطته شبهة املرجع أو القاضي أو اجلاني مثاًل.

))(  وكما ذهب إليه السيد الوالد قدس سره يف موسوعة الفقه، يف كتبه التالية )القضاء( )احلدود والتعزيرات( 
)احلقوق( )القانون( )الدولة اإلسالمية(.

))(  العقلية والشرعية.
)6(  وكذا لو شك موضوعيًا ـ مثاًل ـ يف أن ما دخل يف ملكه هل هو إرث فال مخس، أو هدية فيجب، وجب عليه 

الفحص، أو هو إرث ممن ال حيتسب فيجب أو ممن حيتسب فال، وجب الفحص.
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(((

استصحاب  وجود  مع  حتى  وذلك  الحتماله))(،  معلول  فوجوبه  الفحص(، 
)العدم(، فكيف مع عدم جريانه؛ لتساقٍط بتعارض أو غريه؛ لبناء العقالء، 

وانصراف أدلته عن مثله))( أو مطلقًا))(، فتأمل.
ومنها: إن )االحتمال املرجوح(، جمرى بل موضوع )االحتياط( مطلقًا، 
أم  باحلكم،  )الشك(  تعلق  سواء  اإلثباتي())(  الطاعة  )حق  مسلك  على  بناء 
باملوضوع ذي احلكم أو حمتمله، إذ ال جمال لقاعدة )قبح العقاب بال بيان( يف 
الشبهات البدوية مطلقًا))(، حتى بعد الفحص ما مل يقطع باخلالف)6(، على هذا 
املبنى؛ نظراً لثبوت حق املولوية مطلقًا، واعتبار العقل )جمرد االحتمال( نوع 
بيان ووصول، كافيًا حلكمه باالحتياط، نعم للموىل أن يتفضل، وقد فعل)7(، 
فال تكليف وإن مل يقم علم أو علمي، على عدمه، بعد الفحص،  نعم لو مل 

يتفضل املوىل لوجب االحتياط على ذلك املسلك ما مل يقم أحدهما.
ومن الواضح أن هذا )احلكم()8( مغاير للحكم السابق بلزوم الفحص.)9( 

))(  أي وجوب الفحص معلول الحتمال وجود الفائض وتعلق اخلمس.
))(  أي أدلة االستصحاب، )عن مثله(، مما كان من حقوق الناس، واحتمل احتمااًل عقالئيًا حتققه.

))(  إذ ال استصحاب قبل الفحص مع احتمال وجود دليل يعثر عليه بالفحص.
))(  قد سبق تقسيم حق الطاعة إىل حق الطاعة الثبوتي وحق الطاعة  اإلثباتي.
))(  أي سواء حكمية كانت أم موضوعية، وسواء كانت الشبهة شكًا أم وهمًا.

)6(  أو ما هو مبنزلته كـ)العلمي(.
النقلية، إمنا الكالم يف أن )االحتمال( عقاًل جمرى االشتغال، فال براءة عقلية على حسب  الرباءة  بأدلة    )7(

مسلك حق الطاعة.
)8(  باالشتغال لدى االحتمال.

)9(  فـ)قبل الفحص( جيب الفحص، واالحتياط، وبعده جيب االحتياط على مسلك حق الطاعة يف كل ما 
مل يقم علم أو علمي على عدمه، فعلى هذا ال جمال ألصل الرباءة أصاًل، بل الشك يف التكليف كاملكلف به 

جمرى لالشتغال.
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(((

هل )العلم اإلجمالي( هو المنجز، أم )االحتمال( أم المجموع؟
ومنها: إن )االحتمال املرجوح( املقرون بالعلم اإلمجالي))( يف صورة الشك 
يف املكلف به))(، )منجز(، لتكاليف املوىل الواقعية، و)موجب لالحتياط(، وإن 
جمرى  وهو  كاملساوي،  عبده،  على  املوىل  به  حيتج  مما  وهو  ثبوتًا،  توَجد  مل 

االشتغال، ما مل يكن قسيمه ظنًا معتربًا.
ال يقال: )العلم اإلمجالي( هو املنجز وهو )احملتج به(، ال )االحتمال(.

هو  اإلمجالي(  بالعلم  املقرون  )االحتمال  إن  يقال:  قد  أواًل  يقال:  إذ 
املنجز، فكل منهما جزء العلة.

ويعرف ذلك باملقابلة؛ فإن )االحتمال( على قسمني: )غري املنجز(، وهو 
ما كان يف الشبهة البدوية غري املقرونة بالعلم اإلمجالي، بعد الفحص، أو قبله يف 
اجلملة))(، و)املنجز( وهو ما كان مقرونًا بالعلم اإلمجالي أو ما كان يف الشؤون 
اخلطرية وإن مل يقرتن به، وبعبارة أخرى: )االحتمال( يف )التكليف( غري منجز، 

ويف )املكلف به( منجز وكالهما يف اجلملة، فتأمل.))(
أطرافه  كانت  إذا  منجز(  )غري  اإلمجالي(  )العلم  بكون  ذلك  يعرف  كما 
غري حمصورة؛ فإن السبب هو ضعف االحتمال حتى يعّده العرف مبنزلة عدمه، 

فاملقياس إذن هو: قوة االحتمال))( مقرونًا بالعلم اإلمجالي.

))(  فرقه عن أول ثرة، هو أن )االحتمال( غري املقرون بالعلم اإلمجالي منجز يف الشؤون اخلطرية فقط، وأما 
املقرون به فهو منجز مطلقًا.

))(  كما لو دار األمر بني ثالثة قصاعدًا.
))(  كما يف الشبهة املوضوعية، يف غري الدماء والفروج، على املشهور.

))(  إذ قد يقال: الدليل عني املدعى، فتأمل.
))(  ليس املراد به الراجح، بل ما يقابل املوهوم جدًا، كواحد باأللف مثاًل، فـ)قوة االحتمال( يف حدود الشبهة 

احملصورة.
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(((

كما يعرف ذلك يف صورة احنالل العلم اإلمجالي حكمًا، وإن مل ينحل 
للتنجز  التامة  العلة  أنه ليس  حقيقة، فإنه رغم وجوده ال يؤثر، مما يظهر منه 

ولصحة االحتجاج.
ـ  منجز  فإنه غري  التدرجيي(،  اإلمجالي  )العلم  حال  من  يعلم  وكذلك 
فاألثر حينئٍذ  فيعمل يف موارده على حسب جماري )االحتمال(،  ـ  على رأي 
لالحتمال، وكذلك احلال يف ما لو كان أحد األطراف خارجًا عن االبتالء، 
فإن )العلم اإلمجالي( غري منجز، ويعمل يف الطرف الباقي يف حيطة االبتالء، 

على حسب مقتضى األصول اجلارية فيه.
والحاصل: أن اجملموع من )االحتمال( بصوصيته و)العلم اإلمجالي( 
بالداللة  يدل  اإلمجالي(  )العلم  إن  بل  للتنجز،  املقتضي  هو  بصوصيته، 
التضمنية على )االحتمال(؛ فإن العلم اإلمجالي هو علم تفصيلي باجلامع، 

وجهل تفصيلي باخلصوصيات، واجملموع منها هو سبب التنجز ـ فتأمل.
بني  والفرق  لالحتياط،  )جمرى(  هو  )االحتمال(  لكن  سلمنا،  ثانيًا: 
اجلوابني، بنّي؛ إذ أين )اجملرى( من )السبب( أو )جزئه(؟ فهما كقولك )اليقني 
امللحوق بالشك( )سبب( إلبقاء ما كان على ما كان. و)الشك املسبوق باليقني( 
)جمرى( إلبقاء ما كان على ما كان. فاألحكام ترتتب عليه وإن مل تكن بسببه. 
سبب،  اإلمجالي(  )العلم  فإن  الثاني،  اجلواب  على  أنه  واحلاصل: 

و)االحتمال( جمرى.
بل قد اتضح من الثمرة السابقة أن )االحتمال( سبب االحتياط، والتنجز 
وإن مل يكن مقرونًا بالعلم اإلمجالي، بناء على مسلك حق الطاعة اإلثباتي، 

فتأمل.))(

))(  إذ هذا َعْوٌد للثمرة السابقة، فليس ثرة جديدة.
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(((

كمبدأ   ، األصول(  )علم  يف  عنه  البحث  ضرورة  يف  ذلك  ويكفي 
السابق))(،  اجلواب  على  بناء  أصولية،  مسألة  كان  وإن  وتصديقي))(،  تصوري 
فكما أن )الشك املسبوق باليقني( ـ واألدق: امللحوظ فيه احلالة السابقة ـ جمرى 
لالستصحاب، كذلك )االحتمال( ـ األعم من الظن غري املعترب، ومن الشك، 

ومن الوهم ـ املقرون بالعلم اإلمجالي، جمرى لالشتغال.
التكليف(  أصل  يف  ـ  معترب  غري  وظنًا  ووهمًا  شكًا  ـ  )االحتمال  أن  وكما 
جمرى الرباءة بعد الفحص، كذلك )االحتمال ـ بصوره الثالثة ـ يف املكلف به اذا 
اقرتن بالعلم اإلمجالي))( مع إمكان االحتياط(، جمرى االشتغال. وأما )مع عدم 
إمكانه( ـ كالشك لدى تعلقه بأحد النقيضني ـ فإنه جمرى للتخيري، حسب احلصر 

الثاني للشيخ يف جماري األصول.))(
وال فرق يف كل ذلك بني االحتمال املساوي ـ وهو الشك باملعنى األخص ـ 
وبني االحتمال املرجوح ـ وهو الوهم ـ أو الراجح ـ ما مل يبلغ حد الظن النوعي 

املعترب ـ.

دوران األمر بين التعيين والتخيير
ومنها: )االحتمال املرجوح( يف صورة دوران األمر بني التعيني والتخيري))(؛ 

))(  )املبدأ التصوري( لو أريد تنقيح مفهوم )االحتمال( ومعناه، و)التصديقي( لو أريد التصديق، بثبوت أحد 
األحكام له، ككونه )جمرى( أو غريه.

))(  إذ يكون )االحتمال( حجة ومنجزاً بشرط اقرتانه بالعلم اإلمجالي، ال على مسلك حق الطاعة، وال بشرطه 
عليه.

))(  ولو مل يقرتن أيضًا، لكن يف خصوص الشبهة قبل الفحص ويف الشؤون اخلطرية.
))(  الوصائل إىل الرسائل: ج)، ص))-)).

))(  وجيري نظري اإلشكال السابق من أن العلم اإلمجالي هو املنجز، ال االحتمال، واجلواب اجلواب، على أن 
األمر هنا أهون وأوضح.



الباب الثاين
)من مصاديق الحجة(

املبحث 
ال�ساد�س
حجية 
)الوهم(

(((

فإن )االحتمال( يف بعض صور الدوران بني التعيني والتخيري، مما حيتج به املوىل 
التعيني والتخيري يف  ز(، وذلك كما )لو دار األمر بني  على عبده، وهو )منجِّ
مقام االمتثال(؛ نظراً للتزاحم، مع العلم بالتعيني يف مقام اجلعل، وذلك كما 
لو دار أمر الغريقني الواجب إنقاذهما، بني كون أحدهما املعنّي نبّيًا، ومل تكن 
للمكلف القدرة إال على إنقاذ أحدهما، أو كان أحدهما ميتة شاة واآلخر ميتة 
وإن  نبيًا  أحدهما  كون  )احتمال(  فإن  أحدهما،  أكل  إىل  اضطر  وقد  كلب، 
كان ضعيفًا، إال أنه مما حيتج به، كما أنه منجز، فيستحق العقاب لو تركه فبان 
التجري.  بناء على حرمة  لو كان غري نيبٍّ،  بل حتى  اآلخر،  أنقذ  وإن  نبيًا، 

و)االحتمال( هو املنجز، وإن كان يف ضمن الشك أو الظن، ال هما.
يف  للحجية(،  )مسقط  الدوران،  صور  بعض  يف  )االحتمال(  أن  كما 
طرٍف، ومعنيِّ هلا يف طرف آخر، وذلك كما )لو دار األمر بني التعيني والتخيري 
يف مرحلة اجلعل يف األحكام الظاهرية ومقام احلجية( وذلك كما لو علم حبجية 
)تقليد األعلم( على   أن  أو ختيريية، كما لو شك يف  تعيينية  مرددة بني كونها 
تقليد غري  وبني  بينه  أو ختيريي  تعييين  واجب  االحتياط،  العاجز عن  العامي 
األعلم، وهي شبهة حكمية، أو شك أن هذا هو )األعلم(؟ أو هما متساويان 

يف األعلمية؟ ـ 
يف الشبهة املوضوعية ـ فإن )احتمال( كون تقليد غري األعلم، باطاًل غري 
مربئ للذمة، )موضوع عدم حجيته(، و)احتمال( تعنيُّ تقليد األعلم، منجز، 

حيصر احلجية فيه، حسب مبنى َمن ذهب لتعيني تقليد األعلم.
وما ذكروه من أن )الشك يف احلجية موضوع عدم احلجية( يراد به )االحتمال( 
الذي يف ضمنه، ال خصوصه؛ ولذا كان )الوهم( باحلجية وكذا )الظن( بها ـ ما 

مل يدل دليل خاص على اعتباره ـ كذلك، فاملدار على )االحتمال(.))(

))(  وسيأتي اجلواب عن أن األثر إذن هو أثر االحتمال ـ وهو املقسم للثالثة ـ ال الوهم.
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((6

تحقيق وتفصيل
وتفصيل ذلك: أن لدوران األمر بني التعيني والتخيري، أقسامًا:

منها: ما لو دار األمر بني التعيني والتخيري يف )مقام االمتثال( نظراً للتزاحم، 
كما لو دار األمر يف إنقاذ أحد الغريقني))( بني: )التعيني(؛ الحتمال كون أحدهما 
نبيًا أو وليًا، و)التخيري(، فإن )احتمال( كون أحدهما نبيًا موجب حلكم العقل 
بالتعيني والتنجز؛ إذ ال ريب يف جواز اإلتيان به وتفويت املالك اآلخر؛ لدوران 
واجبًا  يكون  أن  وبني  اآلخر،  الطرف  وبني  بينه  خمرياً  واجبًا  يكون  أن  بني  أمره 
معينًا يف مقام االمتثال، وعلى أي تقدير فإن اإلتيان به خال من احملذور، على 
مل  أهميته،  )احملتمل(  املالك  وتفويت  به))(  اإلتيان  فإن  اآلخر؛  الطرف  عكس 

يثبت جوازه؛ ألنه متوقف على عجز املكلف عن قسيمه))( 
)تكوينًا( ـ واملفروض قدرته عليه ـ أو )تشريعًا( ـ واملفروض عدم أمر املوىل 
بإتيان خصوصه))( ليوجب عجز املكلف عن حتصيل املالك الذي احتمل أهميته، 

فال جيوز تفويته، بل يستحق عليه العقاب حبكم العقل.
بل ال حاجة يف مثله لالستدالل، الستقالل العقل حبرمة املهم إذا أوجب 
تضييع األهم. فيما كانت )املرتبة( بني األهم واملهم، مما يقتضي الوجوب، ال 

ِصرف الندب واالستحباب.
ومنها: ما لو دار األمر بني التعيني والتخيري يف )الحجة(، كما لو شككنا يف 

))(  أو أحد السجينني، أو أحد احملكوم عليهما بالقتل واإلعدام ظلمًا، وكذا ميثل لذلك بـ)هداية( أحد شخصني 
لو دار األمر فيهما بني )تعيني( أحدهما؛ نظراً لكون هدايته سببًا هلداية املئات أو األلوف ـ لكونه شيخ العشرية أو 
عامل البلد مثاًل ـ وبني التخيري بينه وبني اآلخر ـ الذي ليست له تلك اخلصوصية كآحاد الناس العاديني ـ.. وهكذا.

))(  أي باملهم.
))(  أي األهم.
))(  أي املهم.
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أن تقليد األعلم))(، واجب تعييين على اجلاهل العاجز عن االحتياط، أم أنه 
خمرّي بينه وبني تقليد غريه؟

للذمة مع  تقليد غري األعلم، وعدم مربئيته  فإن )احتمال( عدم حجية 
وجود األعلم، موجب حلكم العقل بعدم احلجية الفعلية.

يراد  )الشك يف احلجية موضوع عدم احلجية(  أن قوهلم:  وبذلك ظهر 
به األعم من الشك فيها ابتداًء، ومن غريه، كالشك فيها لدى الدوران، كما 
يستظهر أن )الشك( يف قوهلم )الشك فيها موضوع عدمها(، يشري يف ُلّبه إىل 
هذا، إذ مل يرد من )الشك( ما كان قسيمًا للظن))( والوهم ـ واحلال أنه املراد يف 
تقسيم الشيخ ظاهراً))( ـ بل املراد به األعم منهما، وهو املساوق لالحتمال 

ما مل يورث االطمئنان))(؛ فإن عدم احلجية أثر والزم )االحتمال(.
تقليد األعلم، منجز عقاًل))(، وذلك كله على  كما أن )احتمال( تعني 
فرض عدم قبول وجود )إطالق( يف املقام، كما لو كان دليل التقليد لبيًا كبناء 
العقالء وقيل بعدم بنائهم على تقليد غري األعلم، أو بإمجال معقده، وكما لو 

كان نقليًا جمماًل أو مهماًل.
وكلما  عدمها،  األصل  كان  احلجية(  )احتملت  كلما  أنه  والحاصل 

))(  أو األورع، أو األعرف بأهل زمانه واألقدر على إدارة العباد وإرشادهم، أو األكثر )حكمة( وُبعد نظر، 
لكن األقربية للواقع واإلصابة، لو كانت هي حمط النظر، يف اشرتاط )األعلمية( ملا كان لألخريين مدخلية يف 
ترجيح تقليد األعلم بهذا املعنى إال يف ما لو كان التقليد يف الشؤون العامة اليت لعلها املتبادر أو املصداق األبرز 
لقوله صلوات اهلل عليه )وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإنهم حجيت عليكم وأنا حجة 
اهلل(، نعم لو استظهر أن األعلمية، أحد املالكات، يف التقليد، بدليل اشرتاط مثل العدالة واحلرية وغريها، 

لكان وجه الحتمال مدخلية املالكني األخريين.
))(  أي غري املعترب.

))(  لكن لعله اعترب )الشك( قسيمًا لـ)الظن( ومقسمًا للوهم.
))(  أي ما مل يكن )ظنًا معتربًا(.

))(  فلو تركه استحق العقاب باملخالفة.
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)احتمل تعيُّنها( كان األصل تعينها.
ومنها: ما لو دار األمر بني التعيني والتخيري يف مرحلة )اجلعل( يف األحكام 

الواقعية، ولذلك صور عديدة نكتفي بذكر واحدة منها وهي: 
ما لو علم أن الشارع قد أنشأ وجوب فعل )كالقراءة يف الصالة( يف اجلملة، 
وعلم أيضًا سقوطه عند اإلتيان بفعل آخر )كالصالة مجاعًة(، ودار األمر بني 
أن يكون الفعل الثاني ـ وهو اجلماعة يف املثال ـ )ِعداًل( للواجب ـ وهو القراءة 
ـ ليكون الوجوب ختيرييًا )بني اجلماعة والقراءة( أو )مسِقطًا( الشرتاط التكليف 

بالقراءة بعدم اإلئتمام.
قطعًا،  للذمة  )اإلئتمام( مربئ  فإن  القراءة(،  تعذرت عليه  فـ)لو  وحينئذ 

على كلتا الصورتني )أي سواء كان عداًل أو مسقطًا(.
وأما الصالة فرادى بدون قراءة، فهي مربئة، لو قلنا بأن االئتمام مسقط، 
فحيث مل يأمّت ـ إذ الفرض أنه مسقط وال دليل على وجوب املسقط للواجب ـ ال 

جتب عليه القراءة ـ للفرض أنه عاجز ـ.
وأما لو قلنا بأن االئتمام ِعدل، فال تصح الصالة فرادى دون قراءة، ألن 
الواجب التخيريي يتعني أحد طرفيهـ  وهو االئتمامـ  مع العجز عن الطرف األول.

فتحصل: أن )احتمال( كون )االئتمام( عداًل، موجب، لوجوب اإلتيان 
به عند تعذر القراءة.

دليالن إللغاء )الوهم( وجوابهما
يف  )الوهم(  ذكر  لعدم  ذكرا  الذين  الوجهني  متامية  عدم  اتضح  وبذلك 

األقسام:
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من )ألن الظن، له حكم دون الوهم())( و )مع أنه ال معنى للتكلم عنه؛ 
لعدم ترتب أثر عليه من حيث إنه وهم، بوجه من الوجوه كما هو واضح())(؛ 
دون  عليه  )األثر(  يرتتب  قد  بل  كثرية،  أحكام  له  أيضًا  الوهم  أن  اتضح  إذ 
ذلك  أن  )ظن(  فلو  اخلطرية،  الشؤون  يف  مطلقًا  كاالحتمال  وذلك  )الظن(، 
االحتياط؛  إنسان، وجب  أنه  )احتمل(  و  بعيد )حيوان(،  من  القادم  الشبح 
بعدم رميه، ال ألن كونه حيوانًا ال أثر أو حكم له؛ إذ حكمه جواز صيده ورميه 
ـ صغرى ـ وألن وجود األثر وعدمه مقوِّم إلجراء )األصل( وعدمه، ال لغريه 
ـ كربى ـ نظراً))( هلذا )االحتمال املرجوح( وهو )الوهم(، ومل جيز له أن يعمل 
بظنه، بل لو )احتمل( التكليف من املوىل، وجب )الفحص( ومل يعنت بظنه، 
كما وجب عليه بِصرف هذا االحتمال )االحتياط قبل الفحص(، ولو مل حيتط 
واقتحم استحق العقاب لو طابق))( وإال كان متجريًا، وقد أشرنا يف موضع آخر 

إىل إشكاالت يف املقام مع األجوبة عليها.
ومن )إال أنه ملكان لزومه للظن، مل يعقل جعله مقاباًل له())(.

غريه،  فهو  )التغاير(،  دليل  )اللزوم(  إن  سبق:  ما  إىل  إضافة  وفيه: 
و)مقابل له( فله حكمه.

له  )مقابل(  الوهم  فإن  األمر،  ونفس  الثبوت  عامل  يف  أنه  والحاصل 
تكوينًا، فكيف يقال: )مل يعقل جعله مقاباًل له( إن أراد اجلعل التكويين، وإن 
أراد )املقابلة يف احلكم( كما هو ظاهر قوله �جعله� بقرينة املقام)6(، أي مل يعقل 

))(  الوصائل إىل الرسائل، ج)، ص8).
))(  حبر الفوائد يف شرح الفرائد، ج)، ص)).

))(  تعليل لـ)وجب االحتياط(.
))(  أي لو طابق احتماله الواقع.

))(  حبر الفوائد يف شرح الفرائد، ج)، ص)).
)6(  إذ البحث عن )أن املكلف إذا التفت إىل حكم شرعي(.
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للوهم دون  قد يكون )احلكم(  أنه  ففيه  الظن،  مقابل حلكم  جعل حكم 
الظن، كما ميكن جعل حكمني للطرفني، بل قد وقع ذلك، كما سيأتي بيانه

)اللزوم(  وأنه  للظن،  الوهم  )لزوم(  توهم  هذه))(،  الدعوى  منشأ  ولعل 
املعهود املصطلح، كزوجية األربعة، لكن التدبر يقود إىل أنهما )متالزمان( ال أن 
أحدهما ملزوم واآلخر الزم، بل إن أيهما سبق يف عامل الوجود الذهين، إىل 
الذهن، عند اإللتفات إىل نسبة حكمية، فهو امللزوم، كما أن حكمه غري حكم 
والالزم  وامللزوم  املتالزمني،  حكم  بني  والتفكيك  ذاتًا،  إلختالفهما  اآلخر؛ 
ممكن، بل واقع، بل إن دعت إليه احلاجة، فهو الزم، خاصة إذا كانا متقابلني، 

كاملقام.
ومن شواهد ذلك: ما ذكروه يف الشاة املشكوك تذكيتها، فيستصحب عدم 
حلية حلمها ألن األصل يف اللحم احلرمة، كما ويستصحب طهارتها أيضًا، نظراً 
لتساقط أصلي عدم التذكية وعدم املوت، باملعارضة))(، أو لغري ذلك كما بيّناه يف 

موضع آخر.
وما ذكروه من حكم الزوجني، لو طلقها وهي تعلم بفسق الشاهدين، بناء 
على أن عدالتهما شرط واقعي، أو تزوجها وهي عاملة بكونها أخته من الرضاعة 

وهو قاطع بالعدم، ففي مثال )التمكني( لكل منهما أن يعمل بوظيفته، فتأمل.
وكما يف معاملة من يرى )الكر( ثالثة أشبار يف ثالثة يف ثالثة، فتطهر من 
النجاسة اخلبثية واحلدثية، به، معاملة الطاهر أو غريه، يف الصالة وغريها، إىل 

غري ذلك))( ـ فتأمل.

))(  أي دعوى )مل يعقل جعله مقاباًل له(.
))(  بناء على كونهما وجوديني.

))(  وهي مسائل عديدة منها ما ذكره يف العروة الوثقى ج)، ص70)، حباشية املراجع اخلمسة.
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وقد ذكرنا يف موضع آخر أمثلة أخرى للتفكيك بني املتالزمني أو املالزم 
والالزم.

العنوان والمحصل، والغرض
ومنها: )االحتمال املرجوح( يف مبحث )العنوان واحملصل( فإن األمر لو 
الته وما له دخل يف حتقيقه ولو احتمااًل مرجوحًا،  تعلق بعنواٍن، فإن كافة حمصِّ
جيب حتصيلها، وليست جمرى للرباءة؛ إذ بدون سّد باب العدم من جهته، ال 

حيرز حتقق العنوان املأمور به، فال حيرز اإلمتثال.
من  بالطهارة  املتعلقة  كاألوامر  )بالغرض(  األمر  تعلق  لو  احلال  وكذا 
كونها  عدم  على  بناء  فاطهروا﴾.))(  جنبًا  كنتم  ﴿وإن  تعاىل:  كقوله  احلدث، 

كناية عن أسبابها))(، كالوضوء.
الكلي  هو  )العنوان(  أن  هو  و)الغرض(  )العنوان(  بني  والفرق  هذا. 
الطبيعي للمأمور به، و)الغرض( هو علة فاعلية الفاعل، ومعلول يف اخلارج 

لذلك الكلي الطبيعي لدى حتققه.
واحلال كذلك لو تعلق األمر بعلة الغرض التامة ـ وهما الصورتان اللتان 
ذهب املريزا النائيين فيهما إىل لزوم االحتياط، يف حبث دوران األمر بني األقل 
واألكثر ـ وقد فصلنا احلديث عن ذلك وعن بعض ما خطر بالبال القاصر من 
التفصيل واألخذ والرد، يف )فقه التعاون على الرب والتقوى())( كما أشرنا إليه 

إشارة يف مواضع من كتاب )شورى الفقهاء ـ دراسة فقهية أصولية(.))(

))(  املائدة: 6.
))(  أي أسباب الطهارة.

))(  )فقه التعاون على الرب والتقوى(: ص69)-)8).
))(  )شورى الفقهاء دراسة فقهية أصولية(: ص))) وغريها.
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وكذلك األمر لو علم )الغرض( وإن مل يكن متعلقًا لألمر))(، وذلك بناء 
إمتثاله، بل ما علم من أغراض املوىل  الواجب  على أن )األمر( ليس فقط هو 
نهايته،  يف   اإلصفهاني احملقق  ذلك  إىل  أشار  كما  ـ  ملانع  بها  يأمر  مل  وإن  ـ 

وفصلناه يف )فقه التعاون على الرب والتقوى(.

جريان قاعدة )الفراغ( دون )التجاوز(، في الوضوء
ولنذكر مثااًل لطيفًا لذلك، فإن قاعدة )الفراغ( جارية يف الوضوء لو شك 
بعده؛ ملوثقة بكري بن أعني))( قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال )هو 

حني يتوضأ أذكر منه حني يشك(.))(
وهو  احلاصل،  النوعي(  بـ)الظن  اهلل  سالم  عليه  اإلمام  تعليل))(  فإن 
يف  الشك  لدى  االشتغال  قاعدة  على  احلاكم  هو  الوضوء،  حني  )األذكرية( 
بـ)االحتمال(، بينما نبقى  )العنوان واحملّصل())( وعلى أصالة العدم، فال يعتنى 
)جتاوز  لدى  )االستصحاب(  ويف  واحملصل(  )العنوان  قاعدة  يف  )األصل(  على 
احملل( فال جتري قاعدة )التجاوز( رغم وجود )األذكرية( أيضًا؛ وذلك لصحيحة 
زرارة اآلتية، مما يستنبط من جمموع ذلك)6( كون بعض أنواع الظن النوعي فقط 

خمرجًا عن أصل االشتغال يف صورة الشك يف )العنوان واحملصل(، دون غريه. 

))(  فهذه ـ إذن ـ صور أربعة، وختتلف هذه الصورة الرابعة، عن الثانية، بأن يف )الثانية( قد فرض تعلق األمر 
بالغرض، واجتماعهما، عكس الرابعة.

))(  رواها الشيخ الطوسي عن احلسني بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن بكري بن أعني ـ وكلهم 
ثقات.

))(  وسائل الشيعة: الباب )) من أبواب الوضوء، ح7.
))(  بناء على أنه )تعليل( كما لعّله املستفاد منه عرفًا، دون ما لو قلنا أنه )حكمة(، والغريب أن بعض األعالم، 

يف نقاش معه، أنكر حتى )احلكمة( ومل يبني وجه ذلك، ولعله قصد أن )األذكرية( مشري فقط، وهو كما ترى.
))(  وسيأتي أن املقام منه.

)6(  أي جريان قاعدة الفراغ دون قاعدة التجاوز رغم اشرتاكهما يف )األذكرية(.
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وصحيحة زرارة هي كما رواها احلر العاملي عن حممد بن احلسن الطوسي 
عن الشيخ املفيد عن أمحد بن حممد بن احلسن بن الوليدـ  وهو من مشايخ املفيد 
ـ عن أبيه عن أمحد بن إدريس وسعد بن عبد اهلل عن أمحد بن حممد بن عيسى 
عن احلسني بن سعيد عن محاد عن حريز عن زرارة عن اإلمام الباقر  قال: 
)إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدِر أغسلت ذراعيك أم ال، فأعد عليهما، 
وعلى مجيع ما شككت فيه إنك مل تغسله أو متسحه مما مسى اهلل ما دمت يف 

حال الوضوء..(.))(
وأستاذ الشيخ املفيد وإن وقع فيه كالم ألنه مل يذكر يف حقه توثيق، إال 

أن الرواية صحيحة بالسند اآلخر الذي ذكره احلر العاملي يف آخر الرواية.
مادام  الوضوء  من  السابق  باجلزء  إتيانه  عدم  )احتمال(  أن  واحلاصل 
ولالستصحاب،  للرواية  )منجز(؛  أنه  إال  ضعيفًا،  كان  وإن  به،  متشاغاًل 
الرباءة  يستدعي  اليقيين  )االشتغال  ولقاعدة  واحملصل،  العنوان  ولقاعدة 
اليقينية(، وإن مل نقل بكون املقام فرضًا من باب )العنوان واحملصل( صغرى، 
ل( من جهة  أو قلنا بأن حبث هذه القاعدة إمنا هو لو حصل )الشك( يف )احملصِّ
به وأدائه  القيام  أمر أو جزئية جزء، ال ما لو كان من جهة  الشك يف اشرتاط 
أو ال؛ إذ ال حاجة لقاعدة العنوان واحملصل فيه، بل تكفي قاعدة )االشتغال 

اليقيين يستدعي الرباءة اليقينة(، فتأمل.))(
)العنوان  يف  الشك  يف  القاعدة  مقتضى  على  احلكم  هذا  فإن  أي،  وعلى 
 واحملصل(؛ بناء على أن الواجب يف باب الوضوء ـ على ما ذكره الشيخ األعظم
ـ هو )الطهارة( املسببة عن الغسالت واملسحات، وهذه))( ليست إال حمصلة للطهارة، 

))(  وسائل الشيعة: ج)، ص0))، الباب )) من أبواب الوضوء ح).
))(  لوجوه، منها: أن )املنجز( هو الغرض أو العنوان الذي تعلق به األمر، أو األمر الذي مل حيرز إمتثاله، أو 

اليقني السابق، ال )االحتمال( وقد جياب بنظري ما سبق من أن )االحتمال( جزء العلة، أو شرط.
))(  أي الغسالت واملسحات.
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(((

)الغسل(  و  )التيمم(  األعظم  الشيخ  أحلق  ولذلك  االحتياط؛  القاعدة  مقتضى  فكان 
بـ)الوضوء( يف عدم جريان قاعدة التجاوز فيهما.

لكن قد يقال: )األذكرية( علة وهي معممة وخمصصة، فهي حاكمة على 
)االستصحاب( و)العنوان واحملصل(، فيقتصر يف اخلروج عنها على مورد النص 
قاعدة  جريان  من  حاهلما  على  والغسل  التيمم  فيبقى  )الوضوء(،  وهو  فقط، 
التجاوز فيهما لألذكرية، اللهم إال أن يناقش يف حتقق )األذكرية( لدى التجاوز، 
أو يقال قياس األذكرية بعد التجاوز، عليها بعد الفراغ، مع الفارق، فال وجه 

للتعميم ـ فتأمل.
بل حتى لو مل يكن الواجب يف باب الوضوء )الطهارة احلاصلة( بل نفس 
فيه  شك  ما  ألن  )االستصحاب(؛  قاعدة  مقتضى  على  الرواية  فإن  األفعال، 
معلوم العدم سابقًا مشكوك احلدوث الحقًا ـ أي بعد جتاوز احملل مادام متشاغاًل 
اليقيين  االشتغال  أي  ـ  )االشتغال(  قاعدة  مقتضى  هو  ذلك  أن  كما  ـ  بالوضوء 

يستدعي الرباءة اليقينية ـ. 

 )االحتمال( إما بذاته منشأ األثر أو بشرٍط
ثم إن االحتمال قد يكون بذاته )منشأ( األثر وقد يكون )جمراه(، كما قد 

يكون كذلك، لكن مشروطًا بلحوق أو سبق أمر.
وقد ميثل لذلك بالصوم مع احتمال الضرر، لكن ال مطلقًا، بل خصوص 

املوجب خلوف الضرر))(، فإنه موجب لبطالن الصوم.
قال يف )العروة الوثقى( يف شرائط صحة الصوم: )السادس: عدم املرض أو 

))(  بناء على استظهار التفكيك بني احتمال الضرر وخوف الضرر، وأنه ليس كل احتمال موجبًا للخوف، نوعًا 
أو شخصًا؛ إما لضعف االحتمال، أو لضعف احملتمل.
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(((

الرمد الذي يضره الصوم... سواء حصل اليقني بذلك أو الظن، بل أو 
االحتمال املوجب للخوف، بل لو خاف الصحيح من حدوث املرض مل يصح 

منه(.))(
نعم ذهب الشهيد يف الدروس))( إىل عدم كفاية االحتمال، لكن األكثر ـ 
حسب ما حكي عنهم ـ ذهبوا إىل أن االحتمال العقالئي املعتد به الذي يتحقق 
به اخلوف، هو الطريق إلحراز الضرر، كما التزم به يف املستند يف شرح العروة 

الوثقى.
وقال السيد الوالد يف )الفقه(: ) �أو االحتمال املوجب للخوف� عقاًل 
وإن كان وهمًا، كما لو علم بأن واحداً من ثالثة أشخاص يصومون، يبتلون 
بشدة املرض؛ فإن االحتمال هنا وهم؛ ألنه واحد يف مقابل اثنني، بل الواحد 

من العشرة أيضًا كذلك... وهذا هو املشهور وخصوصًا بني املتأخرين...(.))(
دليل  ـ عن كونه مؤثرًا، خالف  ـ والظن  إقصاء االحتمال  أن  اعترب  بل 
مبجرد  بالصوم  التكليف  رفع  االمتنان  فمقتضى  للضرر))(،  الرافع  االمتنان 

احتمال الضرر العقالئي. هذا.
لكن قد يقال: إن )احتمال الضرر( العقالئي، هو منشأ األثر يف الصوم 
فليس مشروطًا هنا بلحوق أو سبق أمر، نعم مثل )الشك( يف باب االستصحاب، 
جمرى للحكم بشرٍط))( إال أن جياب بأن منشأ األثر ليس صرف احتمال الضرر، 
بل خصوص املوجب للخوف منه، كما هو ظاهر عبارة )الفقه( و)العروة( ـ 

))(  العروة الوثقى كتاب الصوم الفصل التاسع يف شرائط صحة الصوم: السادس، ج)، ص9)).
))(  الدروس: ج)، ص)7).

))(  الفقه: ج6)، ص)) كتاب الصوم شرائط صحة الصوم: السادس.
))(  املصدر: ص)).

))(  هو مسبوقيته باليقني أو كونه ملحوظًا فيه احلالة السابقة.
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واملالك لسان الروايات، إال أن يقال: بأن خوف الضرر النوعي، الزمه))( إن أريد 
به )االحتمال العقالئي( فال إنفكاك، ليشرتط االنضمام، فتأمل.

وبعض أحكام الشك، جاٍر في الوهم أيضًا
ـ  الوهم  ـ جيري يف  الطرفني  املتساوي  ـ أي  ثم إن قسمًا من أحكام الشك 
أي االحتمال املرجوح ـ أيضًا، وذلك يف األصول األربعة كلها، كاالستصحاب 

والرباءة واالحتياط والتخيري.))(
به  يراد  ال  زرارة،  صحيحة  يف  فشككت(  يقني  على  كنت  )ألنك  فإن 
املرجوح،  لالحتمال  شامل  هو  بل  الطرفني،  املتساوي  االحتمال  خصوص 
احلالة  فيه  امللحوظ  األعم،  باملعنى  )فالشك(  كما ال خيفى،  أيضًا  والراجح  بل 

السابقة، هو جمرى االستصحاب. وعلى ذلك بناء العقالء أيضًا.
وكذلك )الرباءة( فإن )الشك يف التكليف( الذي هو جمراها، يراد به األعم.

وكذلك )الشك( يف قوهلم: )الشك يف احلجية موضوع عدمها(.
و كذلك احلال يف )الشك( يف أطراف العلم اإلمجالي))( ـ كما فصلناه يف 

موضع آخر. 

التحقيق: األحكام كلها لـ)االحتمال(
بل لدى التحقيق فإن )هذه األحكام( كلها أحكام )لالحتمال(، وهو جنس 

))(  أي الزم إلحتمال الضرر احتمااًل عقالئيًا.
))(  لو دار األمر يف املتباينني بني أكثر من طرفني، أو حتى بني طرفني مع كون أحدهما مرجوحًا.

))(  فإن )االحتمال املرجوح( يف أحد أطرافه، جمرى لالحتياط دون ريب.
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بالدليل، وليست  منها))(  املعترب  املعترب، وقد خرج  والظن غري  للوهم والشك 
ٌل بفصل تساوي الطرفني، أو حتى  أحكامًا للشك مبا هو شك، أي مبا هو متفصِّ
مع تعميمه ملتقاربهما، فكيف يفرد )الشك( بالذكر دون )الوهم( مع أن كليهما 

مبا هما هما))(، ليس املوضوع لألحكام؟
ولو قيل أن املالك احلالة النفسية بلحاظ ما هلا من األحكام، قلنا فالالزم 

التثليث بنحو آخر))( أو التثنية))( ال التثليث كما فصلناه يف موضع آخر، فتأمل.
كما أن قسمًا من األحكام املذكورة للقطع يف مبحثه، جيري يف )االحتمال 
املرجوح( أي )الوهم( أيضًا، مثل )التجري(، وذلك كما لو احتمل احتمااًل 
مرجوحًا أنها أخته من الرضاعة فعقد عليها دون فحص، ومل تكن كذلك، أو 

)توهم( أنه سم قاتل فشربه، ومل يكن.
األمارات  مجيع  يشمل  بل  بالقطع،  خاص  غري  )التجري(  حبث  فإن 
يعد )متجريًا(  العملية يف اجلملة))(،  املعتربة، كما أن خمالف مقتضى األصول 
العلم  اعتقد، وكذا االقتحام يف موارد )االحتمال( يف أطراف  بان ال كما  لو 

اإلمجالي)6(، فإنه منجز، و )االحتمال( يف الشبهة البدوية قبل الفحص.
للتكليف  التجري... يعم كل منجز  قال يف مصباح األصول )إن حبث 
ولو كان جمرد احتمال، كما يف موارد العلم اإلمجالي بالتكليف، فإن االقتحام 

))(  أي من دائرة هذه األحكام.
))(  أي مبا هلما من فصٍل.

))(  إىل القطع والظن املعترب وغريهما )الشامل للظن غري املعترب والشك والوهم(.
))(  إىل أن املكلف إذا التفت إىل حكم شرعي فإما أن تقوم لديه احلجة أم ال؟

))(  فلو استصحب احلكم، فخالف، ومل يكن كذلك، فهو متجر، وكذا لو استصحب املوضوع ـ ككون هذا 
ملك الغري ـ فاقتحم، فبان أنه أعرض عنه، فإنه متجٍر، وكذا يف )التخيري( لو ترك كال الِعدلني، ومل يكونا ثبوتًا 

واجبني مثاًل.
)6(  هذا عطف للخاص على العام كما ال خيفى.
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املخالفة  احتمال  إال  فيه  يكن  مل  وإن  التجري،  يف  داخل  األطراف  بعض  يف 
للتكليف، وكذا احلال يف الشبهات البدوية قبل الفحص، واجلامع بني اجلميع هو 

خمالفة احلجة، أي ما حيتج به املوىل على العبد...(.))(
وأضاف السيد الوالد إىل تلك املوارد اليت جيري فيها التجري )...ويف 
اخلوف الذي يؤمر فيه باالرتكاب أو االجتناب ولو كان دون الشك())( والظاهر 
قبل  البدوية  )الشبهة  من  سبق  وما  )املوضوع(،  يف  أنه  بلحاظ  آخر  قسم  أنه 
الفحص( يراد بها احلكمية عادة، بل حتى لو أريد بها األعم من الشبهة احلكمية 

واملوضوعية قبل الفحص))(، فإن عنوان )اخلوف( عنوان آخر.
ومن األمثلة على ذلك: ما سبق من )خوف الضرر لدى الصوم(، وكذلك 
)خوف الضرر من السفر(؛ فإنه سفر معصية عندئٍذ، أو )خوف الوقوع يف احلرام 

لدى السفر(، خوفًا عقالئيًا معتداً به.
ففي كل تلك املوارد جتري حبوث )التجّري(: من كونه عاصيًا، واستحقاقه 
)وجوب  ومن  فقط،  الباطن  خبث  عن  كاشفًا  ذلك  كون  أو  وعدمه،  العقاب 
االحتمالية(  املوافقة  بناء على وجوبها، وعدمه، و)وجوب  االلتزامية(  املوافقة 

وغري ذلك.

اإلشكال بأن )االحتمال( مقسم للشك والظن وليس قسيمًا
هلما  مقسم  هو  بل  والظن،  للشك  قسيمًا  ليس  )االحتمال(  يقال:  ال 
)الظن(  مع  جيتمع  بشرط(  ال  )االحتمال  فإن  أيضًا  وللقطع  بل  وللوهم، 

))(  مصباح األصول: ج)، ص8).
))(  األصول: ج)، ص0) أول حبث التجري.

مطلقًا، حسب  كاألعراض، ال  فيه،   احلائطة  اختاذ  لزوم  الشرع  من  ما علم  و)املوضوعية( يف خصوص    )((
املشهور.
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و)القطع(؛ إذ كل منهما احتماُل بشرط شيء، فال يصح جعله رابعًا؟
إذ يقال: املراد بـ)االحتمال( الذي اعترب رابعًا هو )االحتمال املرجوح( 
كما أسلفنا؛ فإن االحتمال إما راجح وهو )الظن(، أو مرجوح وهو )الوهم(، 
أو مساو الحتمال النقيض وقد لوحظا معًا وهو )الشك(، وأما )القطع( فليس 
االحتمال مقسمًا له؛ لكون )احتمال اخلالف( مأخوذاً يف مفهوم )االحتمال(، 
يصح  ولذا  بشرط(  )ال  وليس  اخلالف(  احتمال  )إلغاء  عن  ال(  )بشرط  فهو 

السلب عن القاطع))( إضافة لتبادر غريه.
وكما ترتتب على )االحتمال الراجح( آثار، وعلى )االحتمال املساوي(، 

كذلك ترتتب على )االحتمال املرجوح( كما سبق بيانه.))(
جنس  هو  كذلك  والظن،  للشك  جنس  االحتمال(  )مطلق  أن  وكما 

للوهم. نعم بعض اآلثار هي آثار مطلق االحتمال.
يف  )حجة(  يكون  قد  املرجوح(  )االحتمال  أن  ـ  ببيان أمشل  ـ  ونضيف 
الكتاب، ومنها  بداية  اليت ذكرناها يف  )الحجة(  اجلملة حبسب عدد من معاني 
)املعنى اللغوي( أي ما يصح أن حيتج به املوىل على عبده أو العكس، ومنها 
)الكاشفية( ولو الناقصة عن الواقع، ومنها )املنجزية واملعذرية( ـ على مسلك 
املعنى  وهو  ـ  القياس  يف  )أوسط(  يقع  أنه  ومنها  ـ  مثاًل  اإلثباتي  اإلطاعة  حق 
املنطقي للحجة، الذي ذكره الشيخ قائاًل أن القطع ليس حجة بهذا املعنىـ  ومنها 
)االحتمال(  فإن  التكوينية(؛  )احلجية  وحتى  بل  طبقه(،  على  احلركة  )لزوم 
عليه،  الكاسر  األسد  هجوم  كاحتمال  اخلطرية،  الشؤون  بعض  يف  املرجوح 
حمرك تكوينًا، وملزم عقاًل باحلركة على طبقه، وشرعًا، وكاشف ناقص عن 

))(  فال يقال له أنه حيتمل هذا األمر.
))(  فإنه يف الشؤون اخلطرية مثاًل، منجز، مع أنه قد لوحظ كونه مرجوحًا، أي مع تفصله بفصل )الوهم( إال 

أنه مع ذلك، منجز، وسنذكر إشكااًل على ذلك، وجوابًا فانتظر.
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الواقع وقد يصيب، وهو مما حيتج به املوىل على عبده، لو احتمل هجوم األسد 
عليه، فلم يتصدَّ للدفاع عن مواله مثاًل.

اإلجابة عن )الوهم إما ملحق بالشك أو بالقطع(
ال يقال: فهو ملحق بباب )الشك( حينًا، وبباب )القطع( حينًا آخر، فال 

داعي إلفراده بالذكر؟
إذ يقال: يرد عليه:

أواًل: النقض بـ)الظن( فإنه إما معترب فملحق بباب القطع، أو ال فملحق 
بباب الشك، واجلواب اجلواب.

وثانيًا: احلل بأن التقسيمـ  يف نظر الشيخـ  إمنا هو بلحاظ حاالت املكلف 
بالقياس للحكم الشرعي، أي بلحاظ )املبدأ( ال )املآل())( وإن كان متهيداً له))(، فإنه 
إذا التفت إىل حكم شرعي، فإن حاالته األولية هي القطع أو الظن أو الشك))(، 

وبذلك صح الدفاع عن الشيخ يف قبال إشكال ضرورة التثنية ال التثليث.
فعلى هذا نقول: هي أربعة ال ثالثة، وهي اثنني ال ثالثة إذا كان التقسيم  
بلحاظ )املآل( و )الغاية( وهو حتديد احلجة والالحجة، فإن التقسيم سيكون ثنائيًا 
عندئٍذ أي: )إن املكلف إذا التفت إىل حكم شرعي، فإما أن تقوم لديه احلجة 
عليه أو ال( ثم إن كاًل منهما ينقسم إىل أربعة أقسام؛ فإن )الحجة( قد تكون قطعًا 
احلجية  يستحيل جعل  فإنه  كليهما  ال  الطرفني  أحد  به  واملراد  ـ  أو شكًا  ظنًا  أو 
للمجموع ـ أو وهمًا، وقد أشرنا سابقًا إىل كونه )حجة( يف اجلملة، على حسب 

))(  وهو احلجية وعدمها، وهو الغاية واملآل فإن مآل املباحث إليه.
))(  إذ كان حبث املبدأ متهيداً لبحث املآل.

))(  والوهم أيضًا، وهو مورد نقاشنا مع الشيخ قدس سره.
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(((

عدد من معانيها.))(
كما أن كاًل من )األربعة( قد ال يكون )حجة(؛ إذ سنوضح يف مبحث 
)القطع( أن احلجية ليست ذاتية له مبا هو هو))( ـ حسب عدد من معاني احلجية))( 

ـ بل هي ذاتية للعلم فقط.))(
هو  للثالثة))(ـ  ـ وهو جنس  )االحتمال(  أن  من  آنفًا  إليه  أشرنا  ما  ثالثًا: 
احملور يف األحكام املذكورة للشك، ال )الشك( و ال )الوهم( وال )الظن(، فال 

يصح إفرادهما بالذكر دونه.
جرى  وقد  )االحتمال()6(  أحكام  هي  )الشك(  أحكام  أخرى  وبعبارة 
تطبيقها على )الشك( ملا فيه من االحتمال، وذلك كموارد الشك يف )العنوان 
واحملصل(، والشك لدى )دوران األمر بني التعيني والتخيري(، والشك يف باب 
)اإلطاعة(، ويف أطراف )العلم اإلمجالي( وغريها، مما ذكرنا بعضها وسيجيء 

بعض آخر بإذن اهلل تعاىل، وكما صح ذاك صح هذا.)7(

إشكال عدم مدخلية وصف )المرجوحية( في ترتب اآلثار
ال يقال: ليس لوصف )املرجوحية( مدخلية يف ترتب اآلثار؛ ولذا قال 

))(  وهي عشرة، ومنها صحة االحتجاج والكاشفية واإلنكشاف واملنجزية وغريها.
))(  أي القطع األعم من املصيب وغريه.

))(  بل كلها، إال على زعم القاطع، لكن الزعم ال يرتبط بالذاتية.
))(  واحلاصل أن كاًل من )احلجة( و)الالحجة( ينقسم لألقسام األربعة، وميكن بيانه على العكس من ذلك، 
أي أن كال من األقسام األربعة قد يكون حجة وقد ال يكون، وقد جرينا يف )املنت( على هذا تارة وعلى ذاك 

أخرى، ولكٍل وجه، بلحاظ )املبدأ( أو )املآل(.
))(  أي الظن والشك والوهم.

)6(  الذي مل يصل حد )الظن املعترب(، حيث ُألغي فيه احتمال اخلالف.
)7(  أي كما صح تطبيق أحكام )االحتمال( على )الشك(، صح تطبيقها على )الوهم(.
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(((

اآلشتياني )لعدم ترتب أثر عليه من حيث أنه وهٌم بوجه من الوجوه())(، عكس 
وصف )الراجحية( و)املساواة(، وبعبارة أخرى هما حيثية تعليلية))( وتقييدية))(، 

دونه، فـ)املرجوحية( كاحلجر جبنب اإلنسان.

الجواب أواًل النقض بالشك
لوصف  ليس  فإنه  بالشك؛  ذلك  ينقض  إذ  بالنقض؛  أواًل،  يجاب:  إذ 

)تساوي االحتمالني( مدخلية يف كثري من األحكام اليت رتبت على )الشك(.
بل لعلنا ال جند حكمًا رتب على الشك باملعنى األخص))(؛ فإن له إطالقني: 

األخص وهو املتساوي الطرفني، واألعم املراد به )االحتمال( بأقسامه الثالثة.
هو  موضوعها  فإن  احلجية(  عدم  موضوع  احلجية  يف  )الشك  كـ:  وذلك 
املعترب،  غري  الظن  أم  الوهم  أم  الشك  ضمن  يف  كان  سواء  االحتمال،  مطلق 

فليست )املساواة( حيثية تقييدية وال تعليلية بل هي عنوان مشري فقط.
مطلق  به  املراد  فإن  الثاني؛  ركنه  وهو  )االستصحاب(  يف  وكـ)الشك( 
االحتمال مرجوحًا كان أو مساويًا أو راجحًا، ما مل يبلغ درجة االطمئنان العريف 

أو يتعبدنا الشارع حبجيته.
وكـ)الشك())( يف أطراف العلم اإلمجالي، أي الشك يف املكلف به؛ فإن 

املراد به األعم. 

))(  حبر الفوائد: ج)، ص)).
))(  أي بنحو املقتضي.

))(  وال مانعة مجع بني احليثيتني، بل قد يقال إنه ال حيثية تعليلية إال وهي تقييدية لّبًا.
ه( حيثية تعليلية أو تقييدية. ))(  وحبيث يكون )التساوي حبدِّ

))(  عطف بيان على )وذلك كالشك يف احلجية..(.
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(((

لدى  التعيني(  يف  و)الشك  التكليف(،  يف  )الشك  يف:  احلال  وكذلك 
دوران األمر بينه وبني التخيري، وكذا )الشك يف مبحث العنوان واحملصل(.

بل حتى مثل )ال شك لكثري الشك( ال يراد بـ)الشك( املعنى األخص، 
كما ال خيفى.))(

والحاصل أن يف تلك املوارد، ليس تساوي الطرفني مأخوذاً بنحو احليثية 
األحكام  تلك  ثبوت  فال مدخلية هلا يف  التقييدية،  احليثية  بنحو  التعليلية وال 

للشك.
سبيل  على  العلل))(  أو  العلتني  إحدى  )الشك(  أن  جياب  أن  إال  اللهم 
سبيل  على  مدخلية  املساواة  فلوصف  األحكام؛  أو  اللوازم  لتلك  البدل))( 
البدل، أي ليست )بشرط ال( عن كون غريها علة ـ على سبيل البدل ـ علة، 

بل هي )ال بشرط(.
وفيه: بعد جريان مثله يف )الوهم( أو )االحتمال املرجوح(؛ أن )املساواة( 
كـ)املرجوحية(، كاحلجر يف جنب اإلنسان؛ فإن املدار على )االحتمال( وهو 
العلة، ال )املساواة( اليت يف )الشك( وإن حتقق يف ضمنه))( وذلك ككل أحكام 
أو لوازم جنٍس حَتقََّق يف ضمن نوع، أو نوع حتقق يف ضمن صنف، كاملاشي أو 
متحرك باإلرادة لإلنسان، وكالناطق أو الضاحك للشخص األبيض، وما يقال 

يف اجلواب عن هذا))(، يقال يف اجلواب عن مدخلية )املرجوحية(.

))(  إال أن يقال: مطلق الظن كاٍف يف حتديد عدد الركعات، أو وغريها أيضًا، فال تشمله تلك القاعدة، فتأمل.
))(  ألنها: الوهم والشك والظن غري املعترب.

))(  فتأمل.
))(  أي وإن حتقق االحتمال يف ضمن الشك.

))(  كما سيأتي يف )ثالثًا(، أو نظريه.
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(((

ثانيًا: النقض بالظن
ويجاب ثانيًا بالنقض أيضًا؛ إذ ينقض))( ذلك بـ)الظن( فإنه ليس لوصف 
مطلق )راجحيته( مدخلية يف )عدم حجية بعض أقسامه(، وال يف )حجية بعض 
آخر من أقسامه( يف اجلملة))( بل مطلقًا))(، وذلك مع وضوح أن )األثر( و )احلكم( 
أعم من النفي واإلجياب، فإثبات أن الشهرة أو اإلمجاع املنقول ونظائرهما ليست 
حبجة))(، أثر وحكم، وبه يتعلق الغرض العقالئي والفائدة، ولذا جند أن مجلة 

من مباحث األصول تتعلق بأمثال ذلك السلب، بل هي من مباحثه املهمة.
من  كثري  يف  كما  فهو  حجيته(،  )عدم  يف  )راجحيته(  مدخلية  عدم  أما 
الظنون))( كالشهرة واإلمجاع املنقول والظن احلاصل من خرب الفاسق)6(، بل إن 
)عدم بلوغ الرجحان( مرتبة إفادة الظن النوعي، هو سبب عدم احلجية والدخيل 

فيها.)7(
االحتمال  أي  به(  املتعبد  )لالحتمال)8( غري  أمثاهلا حكم  احلجية يف  فعدم 
الراجح لكن )غري املفيد االطمئنان( وهو املتضمَّن)9( يف مثل )الشهرة( و)املنقول(، 

))(  وسيأتي اجلواب احللي بعد صفحات بإذن اهلل تعاىل.
العديد من الظنون املعتربة، وإن مل يكن فيها بأمجعها كذلك، إذ أن لوصف راجحيته مدخلية يف  ))(  أي يف 

)حجيته( بعض الظنون كما سيأتي.
)مطلق  اقتضاء  )املقتضي(، كما سيتضح من عدم  بل حتى  )املقتضي(،  )العلة( ال  البحث عن  إذا جعلنا    )((

الراجحية(، فتأمل.
))(  لكن ال جلهة رجحانها بل جلهة أخرى ويكفي أن جهة رجحانها، مل تقَو على إثبات احلجية هلا.

))(  كما مل يكن ـ يف الوهم ـ لوصف )مرجوحيته( مدخلية يف ترتب بعض اآلثار.
)6(  أي ومع ذلك اعترب )الظن( هو )موضوع املسألة( واحملور يف البحث األصولي، فليكن )الوهم( أو )االحتمال 

املرجوح( كذلك.
)7(  فليس )الرجحان( سبب عدم احلجية، بل )عدم الرجحان اخلاص(.

)8(  وهو أعم من الظن والشك والوهم.
)9(  أو الالزم.
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(((

وليس عينها، ومع ذلك ينسب احلكم إليها وحيمل عليها باحلمل الشائع حقيقًة، 
أي أن )الظن( بعنوانه اخلاص))( اعترب املوضوع))(، والعلة غريه، ومع ذلك فإنه 

قد أخذ يف التقسيم، كما أخذ موضوعًا.))(
الشهرة  يف  ـ  رجحانه(   جهة  حيث  من  ال  )الظن  حلاظ   يضر  ال  وكما 
واإلمجاع املنقول مثاًل ـ بكونه موضوعًا لـ)الالحجية( ، وبكونه حبثًا أصوليًا، 
وصحة عقد عنوان له أو ملا انطبق عليه من أنواعه  ال يضر حلاظ )الوهم ال من 
حيث جهة مرجوحيته( ـ كما يف االحتمال يف الشؤون اخلطرية ـ بكونه موضوعًا 
بكونه  وال  أصوليًا،  حبثًا  حبثه  وكون  له،  عنوان  عقد  وبصحة   ، )للحجية( 
لألقوائية   ، مرجوحيته  وصف  بلحاظ  القياس،  نظري  )لالحجية(  موضوعًا 
عرفًا فإن الظن القياسي وإن كان كالوهم القياسي، )ال حجة(، إال أن العرف 
ثبوتها للوهم، فريى نوع مدخلية للوهم يف عدم احلجية ولو يف  أقوائية  يرى 
املرتبة، أو ال كذلك ؛ لكون املالك االحتمال غري املتعبد به ـ فتأمل.وأما عدم 
مدخلية )مطلق راجحية الظن( يف )حجية( بعض الظنون أو كلها،ـ  والنفي نفُي 
اإلطالق ال املطلق أو فقل: نفٌي مطلق ـ بل يصح النفي املطلق بلحاظ بعض 

املراتب))( فتوضيحه:

األقسام الستة للرجحان والظن
الرجحان(  ليس )مطلق  فإنه  بقول مطلق))(  الظنون  ما هو حجة من  إن 

مالك حجيته؛ فإن )الرجحان( أو )الظن(، له صور يف نظر الشارع:

))(  أي بعنوان )الشهرة( مثاًل.
))(  بل )املشري( كما سيأتي.

))(  واملأخوذ يف التقسيم هو )الظن(، أما املأخوذ موضوعًا فهو أنواعه، كالشهرة واإلمجاع املنقول.
))(  فإن )مطلق الظن( ليس حجة إال على اإلنسداد، وأما على  اإلنفتاح فليس حجة مطلقًا، إمنا احلجة الظنون اخلاصة.

))(  أي شرعًا أو عرفًا.
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((6

)خرب  يف  كما  العرف،  يف  ما  وزان  على  حجة،  الشارع  يعتربه  فقد   -1
الثقة(.

2- وقد ينفي حجيته، كما يف الرجحان احلاصل من القياس أو األحالم، 
رغم أن الظن الشخصي احلاصل منهما يف كثري من األحيان قوي، بل قد يدعى 
حصول الظن لعامة الناس))( منهما ولو يف اجلملة، لكن الشارع ألغاه. لكن احلق 
أن العرف لو التفت إىل جهله مبالكات حكم الشارع، ملا حصل له من القياس، 

ظٌن باحلكم الشرعي يف )املقيس( أبدًا.
3- وقد يقيد حجيته بانضمام قيد أو وصوله إىل حّد معني، كالرجحان 
الظن  أفاد  ولو  ـ  الشارع حجة  يعتربه  إذ ال  الواحد؛  العدل  احلاصل من شهادة 

لعامة الناس ـ ما مل ينضم إليه شاهد ثاٍن.
يف  اشرتاكهما  رغم  )آخر(  دون  )كلي(  يف  الشارع حجة  يعتربه  وقد   -4
أن  سبق  قد  إذ  وجتاوزًا؛  فراغًا  الوضوء  يف  )األذكرية(  مثال  يف  كما  اجلنس، 
تعلياًل  أعني؛  بن  بكري  موثقة  يف  املنصوصة  العلة  هي  )األذكرية(  أن  أوضحنا 
جلريان )قاعدة الفراغ( يف الوضوء، لكنها رغم حتققها لدى جتاوز احملل إال أنها 
والظن  ـ  الرجحان  أن  رغم  زرارة؛  لصحيحة  التجاوز(  )صورة  يف  معتربة  غري 

النوعي ـ من حيث )األذكرية( يف كليهما واحد ـ وقد سبق تفصيله.
5- وقد يعتربه حجة يف صنف من أصناف نوع، وجد فيه، ويف الصنف 
اآلخر أيضًا مما مل يوجد فيه، كما يف مثال )اليد( و )السوق( و )أرض اإلسالم(. 

وإجمال ذلك أنه قد ورد يف موثقة إسحاق بن عمار:
)ال بأس بالصالة يف الفراء اليماني، وفيما صنع يف أرض اإلسالم(.))(

))(  مل نعرّب بالظن النوعي؛ نظراً ألنه مصطلح يراد به ما اعتربه الشارع حجة أو أمضاه.
))(  وسائل الشيعة: ج)، ص)9)، باب 0)، من أبواب النجاسات، ح).
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((7

ويف صحيحة فضيل وزرارة وحممد بن مسلم، حيث سألوا اإلمام الباقر  
عن شراء اللحوم من األسواق، وال ُيدرى ما يصنع القصابون؟ فقال: )ُكْل إذا 

كان ذلك يف سوق املسلمني، وال تسأل))( عنه(.))(
يوجب  ال  قد  مثاًل،  كـ)تركيا(  اإلسالم(  أرض  يف  صنع  )ما  أن  مع 
يصنع  ما  يدرى  )وال  من  الظاهر  أن  كما  بالتذكية))(  نوعيًا))(  وال  ظنًا شخصيًا 
القصابون( الشك النوعي ال الشخصي فقط؛ لظهور )ُيدرى( بصيغة اجملهول 

يف ذلك.
فلم يكن )الرجحان( مبا هو هو، )املالك( و )العلة( يف احلجية وعدمها.)))(())6((
نعم قد يفرق بأن )الرجحان( مبا هو رجحان، )مقتٍض( العتبار الراجح 
حجة، وإن كان إىل جواره )التعبد()7(، والعلة هي )الرجحان اخلاص()8(، كما 
أنها أيضًا )دفع اخلطر يف االحتمال املرجوح( فإنه من أسباب اعتبار بعض أنواع 
)االحتمال()9( حجة. أما )املرجوحية( فليست مبا هي مرجوحية مقتضية للحجية 

وإن كان املرجوح مما حيتج به أحيانًا.

))(  وهل )ال تسأل( يفيد الكراهة ـ بعد الفراغ عن عدم كونه حرامًا مبا هو هو ـ أم ِصرف اجلواز ـ أي اإلباحة ـ 
لكونه يف مقام توهم الوجوب؟

))(  وسائل الشيعة: ج))، ص70، باب 9)، من أبواب الذبائح، ح).
))(  بناء على أن الظن النوعي ما أوجب الظن لغالب الناس غالبًا أو عادة، أو يشمله، دون ما لو قلنا بأنه 

خصوص ما كان عليه بناء العقالء وأمضاه الشارع، فتأمل.
))(  هذا بناء على القول بشمول أرض اإلسالم حتى ملا مل يوجب ظنًا غالبًا لغالب الناس، بكونه مذكى، 

كرتكيا اآلن، وااللتزام بعدم االنصراف عنه.
))(  بل لعل الشارع الحظ حكمًا آخر كمصلحة التسهيل على العباد مثاًل، وسيأتي.

)6(  بل نقول إنه بعد اعتبار الشارع له، مل يعد ظنًا مطلقًا، بل أصبح من الظنون اخلاصة.
)7(  فيما مل يكن الرجحان سيااًل يف كل أصناف ما اعتربه الشارع حجة، كأرض اإلسالم وسوق املسلمني.

)8(  بل إنه ليس )العلة( أيضًا؛ نعم هو شديد االقتضاء، وللمعترِب أن ال يعترِب )أي ملن بيده االعتبار أن ال يعتربه 
حجة، حلكمٍة ما أو بدونها(.

)9(  وهو االحتمال املرجوح.
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وسيأتي اجلواب عنه يف ثالثًا بإذن اهلل تعاىل، إضافة إىل اإلشكال عليه بعدم 
متاميته كربى؛ إذ ينقض مبثل األحالم والقياس وإن أوجبا الرجحان عرفًا؛ فإنه 
ليس حتى )مقتضيًا( يف نظر الشارع العتبارهما، حجة، إضافة إىل أنه لو صح 
فإنه ال ينفي إال أحد الطرفني؛ إذ ال ينفي كون ا ملرجوحية مقتضية لـ)الالحجية( 
كما سبق، وكفى بها فائدة تكفي للزوم البحث عنها، إضافة إىل أن ذلك غري 
الالزم  لكان  )األحكام(  بلحاظ  كان  لو  إذ  الثالثي؛  التقسيم  تصحيح  يف  جمٍد 
التقسيم إىل )القطع( وإىل )الظن اخلاص( أو )املعترب( أي الرجحان البالغ درجة 
خاصة، وإىل )مطلق الشك( الشامل للظن غري املعترب وللشك باملعنى األخص، 
وللوهم، ال إىل القطع، والظن ـ األعم من املعترب وغريه ـ أي مطلق الراجح، 
وإىل )الشك(، من غري أن يصنع كون الرجحان مقتضيًا، فارقًا، من هذه اجلهة.
ولو كان بلحاظ احلاالت النفسية للمكلف، كانت األقسام أربعة، وال يغرّي 

كون مطلق الرجحان مقتضيًا للحجية دون املرجوحية، شيئًا من ذلك.
وبذلك ظهر عدم الفرق بني )الوهم( و )الشك( من هذه اجلهة، وفرقهما 
يف  بل  إطالقه،  على  ال  لكن   ، للحجية  مقتٍض  فإنه  اجلملة؛  يف  )الظن(  عن 
اجلملة؛ وذلك ملا سبق من أن الرجحان ليس على إطالقه، مقتضيًا للحجية، 
فالالزم التقييد بـ)يف اجلملة( أي )فإنه مقتٍض للحجية يف اجلملة، دونهما( فتأمل؛ 

إذ سبق أن )الوهم( أو )االحتمال املرجوح( قد يكون مقتضيًا للحجية أيضًا.
لكن قد يفرق بأن )الرجحان( أقرب لالعتبار، من )االحتمال املرجوح(، 
فيه )إقتضاء احلجية( واألصل يف )املرجوح( عدمه، مع وجود  أو بكوناألصل 

استنثاء لكل منهما، فتأمل، نعم من حيث )اجملرى( أو )املوضوع())( ال فرق.

))(  أي كونه موضوعًا للحجية وإن مل يكن سببًا أو مقتضيَا.
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6- وقد يعترب )ضده( هو )الحجة( ـ كما قد يقوم العقالء بذلك أيضًا))( 
احتمااًل ضعيفًا،  احملتمل  باخلطر  أو  الصوم،  املوهوم يف  بالضرر  ـ كاحتجاجه 
التكليف قبل  إذا كان )احملتَمل( مهمًا، أو باالحتمال املرجوح عند الشك يف 
الفحص؛ فإن )الظن( على اخلالف يف كل ذلك ُملغى ال يلتفت إليه، واألثر 

رتب على قسيمه وهو االحتمال املرجوح.
يف  أو  مطلقًا،  به(،  الشارع  يتعبدنا  )ال  أقوى  )رجحانًا(  أن  واخلالصة 
اجلملة))(، ال يكون حجة، و )مرجوحًا( أضعف )يتعبدنا الشارع به( مطلقًا أو 

يف اجلملة))(، يكون حجة، فليس )املالك( يف نظر الشارع )الرجحان( مطلقًا.))(
ـ أي على  أثر عليه  ترتب  )لعدم   اآلشتياني قول  إن  أخرى:  وبعبارة 
الوهم ـ من حيث أنه وهم، بوجه من الوجوه( ينقض بأن )الظن املطلق( أيضًا 
إال  أثر،  يرتتب عليه  إنه ظن مطلق ال  املطلق من حيث  الظن  أن  إذ  كذلك؛ 
على اإلنسداد، بل إن األثر يرتتب على مرتبة خاصة منه، أي خصوص الظن 
بل  التقسيم))(،  يف  هو  مبا  )الظن(  يؤخذ  ال  أن  الالزم  فكان  وعليه  النوعي، 
خصوص النوعي منه، وهو ما أشرنا إليه من أنه عليه جيب أن تكون القسمة 

ثنائية أو رباعية.

الوجه في اعتبار الشارع بعض الظنون )حجة(
ثم إن وجه اعتبار الشارع أو عدم اعتباره )رجحانًا( أو )ظنًا( حجة:

))(  وإن كانت النسبة بني )االعتبارين( العموم واخلصوص من وجه.
الثالثة أيضًا فإن )شهادة  الرابعة، وللصورة  الثانية، )يف اجلملة( إشارة للصورة  ))(  )مطلقًا( إشارة للصورة 

العادل( مل يتعبدنا بها الشارع إذا كانت بشرط ال عن انضمام العادل الثاني.
))(  )مطلقًا( إشارة للصورة السادسة، )يف اجلملة( إشارة للصورة اخلامسة. 

))(  )مطلق( قيد للمنفي، ال للنفي.
))(  يف قول الشيخ )فإما أن حيصل له الظن أو القطع أو الشك(.
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قد يكون لطريقيته للواقع))( أو عدمها، مطابقًا ملا يراه العقالء، ممضيًا ذلك.
أو  عدهم  يف  العقالء  ختطئته  مع  لكن  إليه،  لطريقيته  كان  ما  ذلك  ومن 
بعضهم، إياه غالب اإليصال للواقع )كالقياس واألحالم())( أو يف عدهم له غري 

غالب اإليصال )كما لعله يف مثال: اليد والسوق( يف بعض الصور كما سبق.
وقد يكون لضرب القانون، حفاظًا على الغرض الكلي املفوَّت أكثر، لو 
الطريقية األعم من كونها خلصوص  ـ إىل  ـ أيضًا  بالقانون، ومآل هذا  مل يلتزم 

مؤداه اجلزئي))(، أو لغريه))(، ال املوضوعية.
وقد يكون )امتنانًا( ملصلحة التيسري ودفع العسر واحلرج، أو مطلق الضرر، 

كما يف مثال السوق واليد وأرض اإلسالم))( يف اجلملة، وكما يف مثال مسقطية 
بكم  اهلل  )يريد  تعاىل:  قال  الصوم،  لوجوب  الضرر()6( وخوفه  )احتمال 
من  اآلتي  املثال)7(  يف  وكما  مضار(،  )غري  وقال:  العسر(  بكم  يريد  وال  اليسر 
شهادة العدل الواحد فيما اشرتط الشرع العدلني؛ فإنه إمتنان على املشهود عليه، 

كما هو بنّي.

))(  الدائمة أو الغالبة، كما هو األغلب، على القول بأن الدائم اإليصال للواقع، قابل جلعل حجيته، كما هو 
احلق على بعض معاني احلجة دون بعضها، كما فصلناه يف موضع آخر.

))(  على فرض عدهم إياهما كذلك، بل احلق أنهم لو التفتوا إىل جمهولية مالكات الشارع، ملا عملوا بالقياس يف 
أحكامه أبدًا، وهذا مثال لعدم اعتبار الشارع )رجحانًا( ما حجة.

))(  املراد باجلزئي هنا اجلزئي بالقياس وإن مل يكن جزئيًا حقيقيًا.
))(  فقد جيب العمل باخلرب لكون مؤداه هو الواقع، ولو غالبًا ـ يف ما لو اعترب صنف منه حجة مثاًل ـ وقد جيب 
لكون العمل به موصاًل للواقع يف سائر املصاديق ـ أو األصناف ـ وإن كان مؤداه هو خالف الواقع ـ ولو يف اجلملة ـ.
))(  هذا مثال ملا اعتربه الشارع حجة، فإنه وإن لوحظت طريقيته إال أنها مل تالحظ مبفردها، بل بضميمة اإلمتنان 

تيسرياً مثاًل، حبيث لوال الضميمة ملا اعتربه حجة.
)6(  فإن )احتمال الضرر( حجة ـ أي مما حيتج به الشارع، ومنجز ـ على العبد، تقتضي ترك الصوم.

)7(  وهذا مثال ملا مل يعتربه الشارع حجة.
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(((

وقد يكون ملزامحته باألهم))( بل )االمتنان( بأنواعه، مندرج فيه))( ومنه 
حفظ ماء وجه املؤمن، املقتضي لعدم قبول شهادة العدل الواحد عليه.

أنواعه، ولو يف اجلملة،  أو بعض  وهذه اجلهات قد توجد يف )الوهم( 
وقد كانت بعض األمثلة السابقة، من مصاديقه.

واحلاصل: أن اعتبار الشارعـ  بل والعقالء يف مواردـ  )ظنًا نوعيًا( حجة، 
رغم عدم )رجحان( إصابته يف موارد أو أصناف، قد يكون )ملصلحة سلوكية( 

فيه، وقد يكون ملصلحة خارجية أهم يف املتعلق أو للمكلف، اقتضت ذلك.
فيه  قد يكون ملفسدة خارجية  نوعي( حجة،  اعتبار )ظن  أن عدم  كما 
أو يف متعلقه، أو للمكلف، ال لعدم غالبية إيصاله للواقع، فليس )الوصول 
للواقع( هو متام املالك للحجية واالعتبار، وليس )مطلق الرجحان( هو املالك.

بعض  أي  احلجة،  )موضوع(  هو  )الظن(  من  فقسم خاص  هذا  وعلى 
صرف  حيث  من  )الظن(  فليس  مطلقها،  ال  الرجحان،  وأنواع  درجات 
راجحيته املطلقة، حجة، بل من حيث أن له )رجحانًا خاصًا(، أي مقيداً بقيد 
أو غريها،  يزاحم مبصلحة سلوكية  أن ال  وبشرط  النوعي،  االطمئنان  إيراثه 
أهم، تقتضي العدم، فليست جهة )الراجحية( هي املالك والعلة بقول مطلق، 
مع أن )الظن())( مطلقًا أخذ عنوانًا وقسيمًا، بل لو كان قد أخذ قسم خاص من 
الظن يف التقسيم، لكان البد من القسمة الثنائية إىل )الحجة( و)الالحجة(، ال 

الثالثية؛ فإن القسمة ينبغي أن تكون إما ثنائية أو رباعية، كما سبق.

))(  وغري خفي تداخل هذا مع )االمتنان( و )دفع الضرر احملتمل( يف اجلملة.
))(  أي يف املزاحم باألهم، بل حتى )ضرب القانون( فإنه من مصاديق )األهم(.

))(  أي يف كالم الشيخ قدس سره.
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ثالثًا: الحل: األثر أثر الوجود الضعيف ال المرجوحية
ويجاب ـ ثالثًا ـ باحلل على كال مسلكي أصالة الوجود وأصالة املاهية: 

احلقائق  من  )االحتمال(  إن  فنقول:  الوجود  بأصالة  القول  على  أما 
التشكيكية ذات املراتب، فمنه )الضعيف( وهو املسمى بالوهم، ومنه )القوي( 
وهو املسمى بالظن ـ ولكل منهما مراتب أيضًا كما ال خيفى ـ والوجود الضعيف له 

آثار، كما أن للقوي آثارًا، فاألثر أثر )الوجود( على كل الصور.
وأما )وصف املرجوحية( فهو عنوان مشري هلذه املرتبة من الوجود، وهو 
عنوان منتزع، وليس عليه املدار وال هو منشأ األثر، وليس املراد من ترتب اآلثار 
على )الوهم( ترتبها على عنوان )املرجوحية( أي على هذا العنوان اإلنتزاعي، 
بل على املشار إليه من الوجود الضعيف؛ فإن اآلثار آثار احلقائق الوجودية، ال 

العناوين اإلنتزاعية.
وبعبارة أخرى: )الوهم( كقسائمه، كيفية نفسية؛ فإنه كيٌف، )أو إضافة، 
أو انفعال كما ذهب إىل كٍل، قوم(، ولكل منها آثار، أو هي )جمرى(، مبا هي 
حتى  أو  التساوي  أو  كاملرجوحية،  العقلية  التحليلية  اجلهة  وليست  وجودات، 

الراجحية، هي منشأ األثر، مبا هي جهة حتليلية عقلية.
متفصل  جنس  )االحتمال(  إن  فنقول:  املاهية،  بأصالة  القول  على  وأما 
بفصل )الظن( و )الشك( و )الوهم())( وحقيقة الشيء بفصله))(، فآثاره آثاره، 
وما يهمنا هو كون )األثر( و )احلكم( للوهم باحلمل الشائع الصناعي وحبسب 
فإنه يصدق  العقلي؛  التحليل  التحقق اخلارجي، وإن كان ال من جهته، لدى 

))(  أي فصل الراجحية واملرجوحية واملساواة، والظن كقسيميه، نوع.
))(  فإن حقيقة اإلنسان بناطقيته، ال بكونه ناميًا أو حيوانًا.
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(((

حقيقة، بل ودقة، أنه حكمه، فتأمل.))(
وبعبارة أخرى: 

خارجًا  و)الشك(  )الظن(  عني  هو  كما  )الوهم(  عني  )االحتمال( 
و  األولي،  الذاتي  باحلمل  غايره  وإن  الصناعي،  الشائع  وباحلمل  ومصداقًا 
كان من  مما  اآلثار واألحكام،  أو حتققًا))(، هو مالك  الشائع( وجوداً  )احلمل 
لوازم الوجود أو التحقق، ال املاهية أو املفهوم )كالكاشفية، والتنجز، وصحة 

االحتجاج))( فإنها لوازمه، وليست لوازم املفهوم(.))(
بل قد ظهر أنه عينه باحلملني؛ ألنه اجلنس، واحلمل الذاتي هو محل 
الذات والذاتيات عليها، لكن يبقى أن )احلكم(، لدى التحليل العقلي، ليس 

)من حيث هو( واجلواب اجلواب كما سبق ـ فتأمل.
وبعبارة أخرى: املوضوع إذا تركب من )موصوف وصفة( فإنه قد تكون 
فقط،  مشرياً  عنوانًا  تكون  وقد  تعليلية،  تكون  وقد  تقييدية،  حيثية  )الصفة( 
و)املرجوح( صفًة لإلحتمال، قد يكون علة، وذلك كعليته لعدم حجية أكثر 
أنه ال يشرتط))(  قيدًا، وقد يكون مشريًا، واحلاصل  الوهم، وقد يكون  أنواع 
كون الصفة حيثية تعليلية، فـ)الواحد( يف )خرب الواحد( قيد، وليس علة لعدم 
ألنه  ليس  فإنه  الواحد؛  برب  العقالء  فيه  يكتِف  مل  ما  يف  له،  احلجية  ثبوت 
واحد، بل ألنه غري ثقة أو غري مورث لالطمئنان مثاًل؛ ولذا يكون املدار يف 

))(  إذ على أصالة املاهية، فإن احلق هو أن حقيقة الشيء جبنسه وفصله معًا، نعم لو قيل باإلندكاك، فإن أثر 
أحدهما ـ لدى التحليل العقلي ـ هو أثر اآلخر أيضًا ـ بلحاظ التحقق اخلارجي.

))(  عرّبنا بهما لينسجم مع كال قولي أصالة الوجود وأصالة املاهية، وإن قالوا مبساوقة الوجود للتحقق.
رت بكل منها )احلجية(. ))(  وهي معاني ثالثة، ُفسِّ

))(  سيأتي يف اجلزء الثاني أو الثالث من القطع، تفصيل الكالم حول أن أي معنى من معاني )احلجية( هو من 
لوازم الوجود وأيها من لوازم املاهية؟ بل هل أحدها الزم؟

))(  أي يف ثبوت احملمول، للمتصف بتلك الصفة.
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التعميم والتخصيص عليها، فتأمل، عكس )خرب الثقة(، بل قد ال يكون قيداً 
ـ لدى الدقة ـ كما يف )خرب الواحد حجة(؛ إذ ال حيتمل كونه))( )بشرط ال( عن 
األكثر، فهو قيد مبعنى )احملقق للموضوع(، وذلك هو مفاد )اللقب ال مفهوم له( 
فال يدل على االنتفاء عند االنتفاء، وذلك))( هو ما، عربنا عنه بأن )املالك( هو 

)احلمل الشائع(.
حبجة(  ليس  أو  حجة،  الواحد  )خرب  قولك:  يف  )الواحد(  أن  والحاصل 
املورث  للخرب غري  بل هو ِصرف عنوان مشري  تعليلية،  تقييدية وال  ليس حيثية 
لالطمئنان النوعي أو خلرب غري الثقة، ولذا جند خرب االثنني كذلك، لو كانا غري 
االطمئنان  أورث  لو  كذلك  ال  والواحد  النوعي،  االطمئنان  يورثا  ومل  ثقة، 

النوعي مثاًل ـ فتدبر.
االحتمال  هو  )الشك(  و  الراجح،  االحتمال  هو  )الظن(  أخرى  وبعبارة 

املساوي، و )الوهم( هو االحتمال املرجوح.
وكما أن )الظن( منه حجة ـ مبعنى ما حيتج اهلل به على عبده ـ ومنه ما ليس 
حبجة، كذلك )الوهم( كما سبق مثاله؛ إذ حيتج املوىل حتى بالوهم يف الشؤون 

اخلطرية، ويف العنوان واحملصل وغريها.

)الشك( ليس طريقًا وحجة فكيف بالوهم؟
ال يقال: )الشك( ال يعقل جعله طريقًا وحجة، فكيف بالوهم؟

إذ يقال: ال ميكن االحتجاج مبجموع طريف الشك))(، وال جعله طريقًا؛  

))(  أي )الواحد( يف )خرب الواحد(.
))(  من عدم اشرتاط كون الوصف علة وال قيدًا.

))(  أي اجملموع املركب منهما، بلحاظ اهليئة االجتماعية.
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(((

لعدم إمكانه )ألنه مستلزم جلعل الطريق إىل املتناقضني))( وهو حمال( كما ذكره 
طريف  مبجموع  االحتجاج  كعدم  فهو  حمصل،  إىل  ينتهي  ال  وألنه  العراقي))(، 
فيها بأمجعها؛ ولذا  الطرفني))(  أو )الظن(، بل االحتجاج هو بأحد  )الوهم( 
ليس  أنه  الشك حيث  للوهم، بالف  احلجية  أمكن جعل  )وإن  الوالد:  قال 

متعلقًا بطرف، وإن صح جعلها ألحد طرفيه(.))(
فظهر بذلك إمكان )االحتجاج( بأحد األطراف، يف الثالثة، بل إمكان 

كونه طريقًا أيضًا كاشفًا ولو بالكشف الناقص، بل ووقوعه أيضًا.
وبعبارة أخرى: أحد األطراف ميكن كونه أو اعتباره حجة ـ سواء أخذنا 
احلجية مبعنى صحة االحتجاج، أم مبعنى املنجزية، أم مبعنى لزوم اإلتباع، أم 
مبعنى الكاشفية ـ دون كليهما كمجموع. وذلك ألن كاًل منهما كاشف كشفًا 
به  وقد حيتج  ـ  الطرفني  املوجود يف  االحتمال  درجة  الواقع حبسب  ناقصًا عن 
العقالء، كما يف الشؤون اخلطرية ـ وقد ال حيتجون. وميكن اعتبار أحد الطرفني 

منجزاً بل واآلخر معذرًا، أو التخيري يف اإلتباع أو اإللزام بإتباع أحد الطرفني.

ضرورة )التربيع( فنيًا وواقعيًا
ثم إن بيان ضرورة تربيع األقسام، ليس فقط جلهة فنية تتعلق بفهرسة 
الكتاب مبوب إىل رسائل  إن  يقال))(  الكتاب، لكن يف مطَلِعِه، حتى  مباحث 

))(  أو جلعل املتناقضني معًا طريقًا، وهذا إن قلنا إن الشك هو )أن حيتمل 0)% وال حيتمل 0)%( أما كالم 
العراقي فالظاهر أنه مبين على أن الشك هو )أن حيتمل الوجود والعدم بنسبة متساوية أي 0)%( والفرق أن يف 

أحدهما جعلنا التناقض يف املتعلَّق، ويف اآلخر، جعلناه يف الشك.
))(  كما نقله عنه السيد الروحاني يف )منتقى األصول( ج)، ص6، يف التمهيد السابق لبحث القطع.

))(  أي كل منهما، مبا هو هو.
))(  األصول: ج)، ص9)، حبث الكالم يف الظن.

))(  أي دفاعًا عن التقسيم الثالثي للشيخ قدس سره.
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ثالثة: يف القطع والظن والشك، وال بأس به يف الفهرسة، فإنه يرد عليه إضافة 
إىل أن هذا اجلواب يف وجه التقسيم قد يتناسب مع فهرس الكتاب املذكور آخره 
لإلشارة إىل ما جرى البحث عنه))( ولكنه ال يتناسب مع التقسيم الذي يذكر يف 
صدر الكتاب الذي ينبغي أن يراد به ذكر وجه وعلة هذا النوع من التقسيم أيضًا، 
أو يراد به حتديد حماور البحث اليت ترتتب عليها اآلثار واألحكام، وإضافة إىل أن 

)االعتبار الفين( أيضًا يقتضي الرتبيع، حتى يف الفهرس كما ال خيفى:
إن))( اجلهة الواقعية تقتضي الرتبيع أيضًا؛ نظراً ألن كثرياً من البحوث تتعلق 
بـ)االحتمال املرجوح( أو )الوهم(. وإذا اقتضت هذه اجلهة الواقعية ذلك، لزم 

فنّيًا أيضًا تبويب الكتاب إىل أربع رسائل.
منه))(ـ  املنجز  ـ يف  تارة  ـ  العلم والعلمي  ـ أي  بالقطع  )الوهم( أحلق  نعم، 
وبالشك أخرى ـ يف غريه ـ إال أن ذلك بلحاظ املآل، فهو )كالظن( امللحق ـ مآاًل ـ 

بالقطع تارة ـ يف ما هو حجة منه ـ وبالشك أخرى ـ يف غري احلجة منه ـ.
بل  فقط،  فنيًا  ال  أربعة  األقسام  كانت  )املبدأ(  لوحظ  إذا  أخرى:  وبعبارة 
وبلحاظ ثبوت أحكام هلا بأمجعها أيضًا، وإذا لوحظ )املآل( كانت قسمني وهما 
األربعة،  من  تعقد ألنواع كل  أن  بل البد  األربعة))(،  منبسطان على  ـ  ذلك  إىل  ـ 
مسائل، فإنها عناوين شتى))(، موضوعاتها هي أنواع موضوع علم األصول، بناء 

))(  استفدنا هذا اجلواب من منتقى األصول: ج)، ص9.
))(  جواب فإنه يرد عليه.

الشؤون  العلم اإلمجالي، ويف  أطراف  أو يف  اإلطاعة،  باب  مثال:  )الوهم( كما سبق من  املنجز من  أي    )((
اخلطرية.

))(  أي أن كاًل من احلجة والالحجة منقسم إىل القطع والظن والشك والوهم.
))(  فالظن املعترب أنواع: كخرب الواحد والظواهر. 

وغري املعترب أنواع: كالشهرة واإلمجاع املنقول ـ على  القول بذلك ـ. 
والوهم املعترب أنواع: كالوهم ـ أي االحتمال املرجوح ـ يف الشؤون اخلطرية، والوهم يف العنوان واحملصل، والوهم 

يف أطراف العلم اإلمجالي.
والوهم غري املعترب أنواع: كالوهم بعد الفحص، والوهم القياسي وهكذا.
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((7

على أنه )احلجة يف الفقه( بل وبناء على غريه كما فصلناه يف موضع آخر، بل إن 
الوهم يزيد على الشك، بعدم إمكان جعل احلجية للشك، دونه.

واحلاصل: أن ضرورة تربيع األقسام، نابع عن جهة فنية، وجهة واقعية 
أيضًا.

بدائل خمسة لكالم الشيخ

ال يقال: أراد الشيخ بـ)الشك( األعم من )الوهم(.

إذ يقال: فكان ينبغي أن يراد به األعم من )الظن غري املعترب( أيضًا؛ ألن 
حكمها بأمجعها واحد ـ وجيمعها الشك باملعنى األعم ـ.

فعليه كان الالزم أن يقال: )فإما أن حيصل له القطع أو الظن املعترب أو 
الشك())( مع إرادة املعنى األعم من )الشك( ليشمل الثالثة.))(

ولعله السبب يف عدول األصفهاني إىل )الطريق التام، والناقص، والال 
طريق())(، لكن مع ضرورة تعميم )الطريق())( لبعض أقسام االحتمال املرجوح 
أي الوهم أيضًا؛ ألنه طريق ناقص يف اجلملة، وألحد طريف االحتمال يف الشك 

أيضًا، كما فيما سبق من األمثلة.
كما أنه البد من إرادة )العلم( من الطريق التام؛ فإنه كذلك ثبوتًا، دون 
القطع األعم من اجلهل املركب؛ فإن زعم القاطع أنه طريق تام، ال يغري من 

عامل الثبوت شيئًا، وقد حررناه يف موضع آخر.

))( ومع ذلك سيأتي أنه غري كاٍف أي غري جامع لألقسام؛ ألن من )الوهم( ما هو معترب أيضًا.
))( أي ليشمل الظن غري املعترب، والشك باملعنى األخص أي متساوي الطرفني، والوهم.

))(  األصول: القطع، ج)، ص7.
))(  أي الطريق الناقص.
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بل مل يكن من الكايف إضافة )الظن املعترب( لكون بعض )االحتمال املرجوح( 
معتربًا، فكان البد من القول )الطريق املعترب( كما صنعه األصبهاني))(، ولتنسيق 
تقابل األقسام))( كان األفضل أن يقال )فإما أن حيصل له القطع أو االحتمال املعترب 

أو غري املعترب( ويراد باالحتمال املتحقق يف ضمن األقسام الثالثة.))(
وبعبارة أخرى: 

للظن،  )املعترب(  إضافة  كان البد من  )األحكام(  بلحاظ  التقسيم  كان  إن 
ثم مل  والوهم،  باملعنى األخص،  والشك  املعترب،  للظن غري  )الشك(  وتعميم 
يكف ذلك لكون بعض غري الظن معترباً أيضًا، فالالزم العدول إما إىل )الطريق 
والناقص  التام  )الطريق  إىل  أو  إثباتًا))(،  هذا  املعترب())(،  )االحتمال  أو  املعترب( 

والالطريق( ثبوتًا.
إذا  املكلف  )إن  يقال:  بأن  والالحجة  للحجة  التقسيم  الالزم  كان  أو)6( 

التفت إىل حكم شرعي فإما أن تقوم لديه، عليه احلجة، أو ال(.
وإن كان بلحاظ حاالت املكلف، فإنها أربعة، فال وجه لدرج أحدها يف 

اآلخر.

))(  حيث عرّب بـ)الطريق( وليس املراد )املعترب( إذ قد عرب بـ)التام(.
))(  إذ الطريق املعترب ليس قسيمًا للقطع والشك مبا هو، لكونهما من الكيفيات النفسية دونه، وألنهما بني معترب 

وغريه، فال يصح اعتبارهما قسيمًا للمعترب.
))(  أي الظن والشك والوهم.

))(  بعد أن تبني أن كاًل من )الظن( و)الظن املعترب( غري واٍف باملطلوب، ثم الفرق أن الطريق املعترب يشمل القطع، 
دون االحتمال املعترب، فالبد على الثاني من تثليث األقسام، ويكفي التثنية على األول؛ إذ الطريق املعترب يشمل 

الطريق التام والناقص اذا كان معتربًا، لكن فيه أنه البد من التثليث أيضًا؛ لتحقق )الال طريق(.
))(  ألن وصف املعترب إثباتي متوقف على اعتبار املعترب، عكس وصف )التام(.

القريب وهو: )كان البد من إضافة  )6(  عطف على )فعليه كان الالزم أن يقال(، وميكن اعتباره عطفًا على 
)املعترب((، ولكل وجٌه والثاني أنسب بسياق الكالم.
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تحقيق معنى )الشك( عرفًا ولغة
ثم إن )الشك( عرفًا خالف )الوهم(؛ فإنه وإن أطلق عرفًا على ما قارب 
متساوي الطرفني أيضًا، إال أنه مع ذلك ال يشمل املراتب الدانية من االحتمال 
والوهم، واليت هي كاملراتب العالية، حمل البحث وهلا نفس أحكامها وآثارها 
بل  بالعدم عرفًا ،  يعد كامللحق  ما  تبلغ  أن  إال  اليت ذكرناها ولو يف اجلملة، 
جمموع  بلحاظ  إال  )كـ)%0(  الوهم  من  مراتب  على  الشك  يطلق  ال  نقول: 
الطرفني، أما الوهم فإنه يطلق بلحاظ أحدهما فقط، بل قد يطلق الوهم على 
أحد طريف الشك الدقي وهو اخلمسني باملائة، واحلاصل أن اعتبارهما خمتلف 
ـ فإرادة الشيخ له، خالف الظاهر، إضافة إىل أنه غري جمد يف دفع ما سبق من 

اإلشكال.))(
وقد يقال: )الشك( يراد به متساوي الطرفني، فقط كما ذكره الراغب 
اإلنسان وتساويهما())( لكن  النقيضني عند  اعتدال  )الشك:  قال:  يف مفرداته 
كما  اليقني(  لغة )خالف  إنه  فقالوا:  ذلك،  إىل عكس  اللغويني  بعض  ذهب 
اللغة كـ)من شك يف الطالق( و  البحرين، وأيده مبوارد استعمال  ذكره جممع 

)من شك يف الصالة( و باآليات كـ﴿أيف اهلل شك فاطِر السماوات واألرض﴾.))(
إال أن الظاهر ـ بعد حلاظ أن االستعمال أعم من احلقيقة، وبعد وضوح 
التسامح يف التعبري بـ)خالف اليقني( لشموله للظن املعترب واالطمئنان، مع أنه 
ال يطلق عليهما )الشك( كما هو واضح ـ أنه ال يشمل املراتب الدانية))( كخمسة 

))(  أي على تثليث األقسام.
))(  مفردات ألفاظ القرآن للراغب اإلصفهاني مادة شك.

))(  جممع البحرين مادة شك.
))(  وال العالية كـ)%9.
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غري  وأما  واألولوية))(،  واملوضوع  احلكم  مناسبة  وبقرينة  جمازاً  إال  مثاًل،  باملائة 
ويعرف  إطالقان: أخص،  له  )الشك(  يقال:  فقد  املقاربة،  أي  الدانية  املراتب 
الظاهر كما  لكن  مبناسبة احلكم واملوضوع،  يعرف  باملقابلة مع قسيميه، وأعم 

سبق أنه حقيقة يف املتساوي الطرفني مع ما قاربه، مع مالحظة الطرفني.
وعلى أي فلو أراد )الشك( باملعنى األعم الشامل للمراتب الدانية أيضًا 
ولو جمازاً بقرينة عدم ذكر الوهم، وإيقاعه مقاباًل للظن، ورد اإلشكال السابق 

فقط.

اإلشكال بأن )الوهم للزومه للظن ال يعقل جعله مقاباًل(
ال يقال: إمنا مل يذكر الوهم قسمًا رابعًا؛ نظراً لـ)أنه ملكان لزومه للظن، 

مل يعقل جعله مقاباًل له(.))(
إذ يقال: رمبا جياب:

الجواب األول إلى الرابع
أواًل: الظن والوهم متالزمان، وليس أحدهما ملزومًا واآلخر الزمًا؛ ولذا 
قال الوالد: )أما الوهم املالزم له ـ أي للظن ـ دائمًا())(، أو يقال: أيهما انقدح يف 

النفس أواًل ـ عند حلاظ أمٍر ـ فاآلخر الزمه أو مالزمه.

))( إذ من شك يف الصالة فحكمه كذا ـ ككثري الشك ال يعتين بشكه ـ فكيف مبن توهم؟ أو ال شك يف اهلل فاطر 
السماوات، فكيف يكون متوهمًا؟ فرياد من )الشك( األعم، هلذه القرينة اخلارجية.

))( حبر الفوائد يف شرح الفرائد: ج)، ص)).
))(  األصول: ج)، ص9).
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إال أن يريد))( اللزوم باملعنى األعم، جمازًا.))( 
ثانيًا: )الوهم( قد ينفك عن الظن))( كما يف ذي احملتمالت الثالثة املتساوية 
أو األكثر وإن مل تتساو مع عدم كون أحدها راجحًا؛ حيث وهم وال ظن، فال 
يصح القول )إنه ملكان لزومه الظن، مل يعقل جعله مقاباًل له( فإنه وإن صح أنه 
كلما كان ظٌن كان وهٌم، لكن ال يصح العكس، فيصح جعله مقاباًل؛ 

لوجوده أحيانًا دونه، فالالزم البحث عن حكمه عندئٍذ.
ثالثًا: وعلى كال التقديرين، فإنه )مقابل له(؛ فإن اللزوم والتالزم، دليل 
التغاير، فهو )غريه( و )مقابل له( فله حكمه، وبعبارة أخرى )الالزم( مغاير 
ومقابلـ  يف الواقع ونفس األمرـ  للملزوم وإن مل ينحْز عنه وجودًا، أي مل يكن 
له ما بإزاء مستقل؛ فإن )الزوجية( غري )األربعة( ومقابلة هلا وهلا أحكامها، 
وغريهما))(مناملعقوالت  و)املمكن(  )اإلمكان(  وكذا  مقولتني))(  من  هما  بل 

الثانية الفلسفية)6(، بل وكذا بعض املعقوالت الثانية املنطقية)7( أيضًا.
تعرتيه  اإلنسان  فإن  )خارجًا(؛  أي  مقاباًل(  بـ)جعله  يراد  أن  إال  اللهم 
ثالث حاالت ال أربعة: )قطع(، و)ظن( يلزمه )وهم( يف مقابله، و)شك(، 
وفيه إضافة إىل عدم استقامة التعبري بـ)مل يعقل( وإضافة إىل صحة عكسه)8( بل 

))(  أي اآلشتياني قدس سره يف حبر الفوائد.
))(  لكن عليه، ال يصح قوله )مل يعقل جعله مقاباًل له( إضافة إىل أنه خالف ظاهر كالمه قدس سره.

))(  أي ننقض اللزوم، بل والتالزم، بوجود الوهم دون الظن.
))(  األربعة من الكم املنفصل، والزوجية قد تعد من مقولة الكيف، بل هي أمر انتزاعي.

))(  أي الزوجية واإلمكان.
)6(  مما كان االتصاف يف اخلارج والعروض يف الذهن كـ)املمكن(، فإنها بأمجعها لوازم.

)7(  مما كان االتصاف والعروض كالهما يف الذهن كـ)املعّرف(، و)احلجة( وغريهما، نعم )املعرفية( و)احلجية( 
ليست لوازم للمعرف واحلجة، إال ملثل )العلم( أو )القطع( على ما قالوا من لزوم احلجية له وكونها ذاتيه.

)8(  أي )وهم يلزمه ظن يف مقابله(.
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(((

أولويته لو كان املنقدح يف النفس أواًل هو الوهم، ما سيأتي يف رابعًا وخامسًا، بل 
نقول: بل تعرتيه حاالت أربعة: رابعها )وهم دون ظن(، كما يف املثال السابق.))(
واألحكام  اآلثار  بلحاظ  هو  املكلف  حاالت  تقسيم  أن  حيث  رابعًا: 
والبحوث، فنقول: قد تكون اآلثار واألحكام )للوهم( أي االحتمال املرجوح، 

دون )الظن( أي االحتمال الراجح، كما فيما حررناه مفصاًل من األمثلة.))(
وحيث كانت اآلثار تارة هلذا الطرف )ملزومًا، أو مالزمًا(، وأخرى لذلك 

الطرف، كان البد من ذكر )الظن( و )الوهم( معًا يف التقسيم.

خامسًا: قد تكون األحكام لكال الطرفين، غير متنافرة))(
معًا  الطرفني  )األحكام واآلثار( مرتتبة على كال  قد تكون  بل  خامسًا))(: 
وقد تكون متوافقة أيضًا، أو يكون كال الطرفني )جمرى( وال يرى العقالء لغوية 
الثاني، بل هو عقالئي، بل قد يرونه ضروريًا؛ لعدم وفاء جعل احلكم لطرف، 
عن جعله لآلخر، باملقصود، يف العديد من الصور، وذلك كما لو ظن ظنًا غري 
صالة  وجوب  مرجوحًا  احتمااًل  واحتمل  تعيينًا،  اجلمعة  صالة  بوجوب  معترب 
بوجوب  اإلمجالي  العلم  بعد  ـ  واالحتمال  الظن  من  كاًل  فإن  كذلك،  الظهر 
مردد بني املتبايني نظراً للدليل على عدم صحة اجلمع بينهما ـ )جمرى( للوجوب 

))(  لو احتمل ثالثة أمور أو أكثر على حنو سواء، أو بالتخالف لكن مع كون كلها دون الـ0) باملائة.
))(  كما يف األمور اخلطرية فإن احتماهلا وإن كان ضعيفًا، منجز ويلغى الظن الراجح باخلالف، فلو ظن أن ذلك 
لو رمى فظهر  العقاب  الرمي واستحق  الكف عن  إنسان وجب  أنه  بعيد )حيوان( و )احتمل(  القادم من  الشبح 
إنسانًا، نظراً هلذا )االحتمال املرجوح( وهو الوهم ومل جيز له أن يعمل بظنه، وكذلك يف سائر الشؤون اخلطرية من 
دماء وفروج وأموال، وكذلك االحتمال يف أطراف العلم اإلمجالي، وكذلك لو )احتمل( التكليف من املوىل قبل 
الفحص، وجب الفحص واستحق العقاب أو كان متجريًا، و )ظنه( باخلالف ملغى... وهكذا سائر ما ذكر سابقًا.

))(  ال خيفى أن األجوبة الثالثة السابقة، كانت حول )املوضوع( وأن )الوهم( يعقل جعله مقابلًة للظن بذاته، 
واألجوبة األربعة األخرية، هي حول )احملمول( وأن أحكام الوهم يعقل جعلها مقاباًل ألحكام الظن.

))(  وهذا اجلواب يصلح أيضًا جوابًا عن عدم وجود حكم للوهم أو للموهوم، وعن عدم صحة مجع حكمني هلما.
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(((

التخيريي، كما أن متعلَّق كليهما))( جمزئ ومربئ للذمة))( وكذلك لو ظن احلرمة 
ووهم الوجوب أو العكس، لدى علمه بثبوت أحد احلكمني إما الوجوب أو 
يقال  أو  التخيريي،  الوجوب  )جمرى(  والوهم  الظن  طريف  كال  فإن  احلرمة؛ 
جمموعهما )جمرى( للتخيري، بل مقتٍض له، فحكم هذا الظن أو الوهم، جواز 

العمل به ختيريًا، فتأمل.
وميثل))( له سلبًا، بعدم اعتبار كال طريف الظن، يف الشبهات املوضوعية 
مطلقًا أو يف اجلملة، ويف احلكمية بعد الفحص، فلو )ظن( التكليف أو )احتمله 
أو  الظن  التكليف، فحكم هذا  يتنجز  يعنت ومل  الفحص، مل  بعد  مرجوحًا( 

الوهم، أنه غري منجز.
قبل  أو وهم،  لو ظن  مبا  ما سبق))(:  أيضًا، إضافة إىل  إيجابًا  له  وميثل 

الفحص، فإنه حجة ومنجز، وال يكفي بيان حكم الظن.
ال يقال: فاحلكم يف املرجوح))( يعلم باألولوية؟

إذ يقال: أواًل: ال إطالق لذلك، كما يف ما سيأتي من املثال)6( حيث ال 
أولوية بل وال مساواة.

))(  أي املظنون واملوهوم؛ فإن صالة الظهر مثاًل مظنونة.
))(  وال يضر كفاية بيان أحدهما، يف إيصال حكم اآلخر، للمكلف، بذلك، يف اجلملة ـ كما يف قوله هذا 

الطرف واجب ختيريي، فإنه كاٍف دون مثل إبراء الذمة.
))(  املثاالن السابقان كانا للمجرى، وملا كان مقتضي احلكم وسبب ثبوته أمر آخر ـ كالعلم اإلمجالي أو الوهم 
ال الظن ـ واألمثلة اآلتية للحكم، وملا كان الظن أو الوهم مقتضيًا لثبوته أو عدمه، لكن فيه أن )احلكم( هو 

املهم، ويف األولني حكم الظن والوهم، هو كذا أيضًا، فتأمل.
))(  ما سبق كان صورة احتفاف الظن والوهم بالعلم اإلمجالي، مما قد يصار فيه إىل أنه السبب دونهما، أما 

املقام فال يوجد حمَتٍف.
))(  ويف صورة ما قبل الفحص، األولية بالعكس، أي احلكم يف الراجع يعلم باألولوية.

)6(  كمثال كثري الشك.
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(((

ثانيًا: ذلك يغين عن البيان؛ ألنها))( نوع بيان، ال عن اجلعل واحلكم، فال 
يصح )إنه ملكان لزومه للظن، مل يعقل جعله مقاباًل له(.

كما ميثل له إجيابًا))( ـ بالبناء على األكثر ـ يف كثري الشك ـ سواء كان حمتماًل 
ظنه  حكم  بيان  فإن  ـ  مرجوحًا  احتمااًل  حمتماًل  أم  )لألكثر(،  راجحًا  احتمااًل 
بالوفاق ال يغين عن بيان حكم وهمه به))(، ويف عكسه؛ فإن بيان حكم وهمه 
)باألقل(، ال يغين عن بيان حكم ظنه باألقل، فالالزم أن يقال )لو توهم األقل، 

بنى على األكثر، بل لو ظن األقل بنى على األكثر أيضًا(.))(
نعم يف )احلالة الواحدة(، فإن للطرفني حكمني متغايرين متطابقنيـ  أي غري 
متكاذبني ـ فإن متوهم األقل مثاًل ظآن باألكثر، فيلغي وهمه أي ال يعمل على 

طبقه ويعمل على طبق ظنه، ال ألجله، بل هو جمرى، والسبب كثرة الشك.
ـ  جوهره  يف  ـ  ليكون  التأكيد،  يف  فائدته  تنحصر  ال  الطرفني  يف  واحلكم 

تكرارًا، بل لعله الستحقاق ثوابني وعقابني ـ فتأمل.))(

سادسًا: وقد تكون متخالفة للتفكيك في األحكام الظاهرية
ملزوما  أحدهما  كون  أو  متالزمني  )الوهم(  و  )الظن(  كون  إن  سادسًا: 
متخالفني)6(  متغايرين  حكمني  ووقوع  وصحة  إمكان  ينفي  ال  الزمًا،  واآلخر 

))(  أي األولوية.
))(  إضافة إىل ما سبق.

))(  فإن احلكم بـ)إذا احتمل ـ كثري الشك ـ احتمااًل راجحًا: األكثر فإنه يبين على األكثر( ال يغين عن احلكم بـ)إذا 
احتمل األكثر احتمااًل مرجوحًا ـ بنى على األكثر أيضًا(.

))(  وهذا كله، بناء على عدم اعتبار مطلق الظن يف الصالة.
))(  جرى تفصيل احلديث حول استحقاق ثوابني أو عقابني أو أكثر ووجوه األخذ والرد فيه، يف موضع آخر، 

وسيأتي بعض الكالم بعد قليل بإذن اهلل تعاىل.
)6(  أي متكاذبني ـ نظراً للتالزم ـ ظاهرًا.
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(((

الظاهرية ممكن بل واقع، ووجود  )التفكيك( يف األحكام  للطرفني معًا؛ فإن 
من  األعالم  بعض  به  التزم  كما  لغوًا،  يعد  ال  املقابل  للطرف  مقابل  حكم 

استحباب فعل وكراهة تركه، لرتتب أثرين.

الجواب عن إشكال اللغوية ووجود ثوابين وعقابين
ُعّد، مع حماذير أخرى، من األدلة على عدم وجود  )اللغوية( فقد  أما 
لغوية  لزم  طرفني  يف  حكمان  وضع  )ولو  بـ:  استدلوا  إذا  للطرفني،  حكمني 
ووجود  للحرام،  تارك  ألنه  دائمًا  للواجب  فاعاًل  إنسان  كل  وكون  الثاني، 

ثوابني لكل تارك حرام أو فاعل واجب، وعقابني يف عكسه(.))( 
فإن )اللغوية( إمنا تتم لو مل يكن الثاني لغرض عقالئي ـ بل ألي غرض 
يهم املعترِب ـ ومن األغراض )تقوية الداعي(؛ إذ ال ريب يف أن الداعي حقيقة 
تشكيكية ذات مراتب، وأن وجود احلكم يف الطرف اآلخر مما يشتد به داعي 

العبد فتأمل))( هذا أواًل.
أمت،  العبد  على  احلجة  به  تكون  مما  للطرفني  احلكم  جعل  أن  وثانيًا: 

وانقطاع العبد املعاند، عن االحتجاج، بدرجاته، داع عقالئي. 
وثالثًا: أن )اللغوية( تندفع أيضًا لو رتب املوىل على كال طريف احلكم، 
الثواَب، أو العقاب، فإنه اعتبار وهو بيد من بيده االعتبار، لدواعي شتى، بل 

يكفي استحقاقهما عندئٍذ))(، بل يكفي استحقاق )العتاب( و)اللوم(.
ورابعًا: كما تتصور الفائدة يف ما لو أوجب الفعل وحرم تركه، فرتكه))(، 

))(  األصول: ج)، هامش )).
))(  إذ قد يدعى أن احلكم الثاني صوري أو تأكيدي إندكاكي، فتأمل.

))(  أي عند جعله احلكم للطرف اآلخر.
))(  بل حتى لو مل يرتكه.
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والنهي))(  األمر  اجتماع  مصاديق  من  سيكون  فإنه  واجب،  مقدمة  تركه  وكان 
و)التزاحم(، دون ما لو مل حيرم، ويتفرع عليه كونه مقربًا ومثابًا عليه))( من هذه 
اجلهة، أو ال ـ على التفصيل املذكور يف مبحث اقتضاء األمر بالشيء النهي عن 

ضده العام، ومبحث مقدمة الواجب ـ فتأمل.
وأما لزوم )كون كل إنسان فاعاًل للواجب دائمًا؛ ألنه تارك للحرام(؟))( 
فإنه ال حمذور ثبوتي فيه؟))( هذا إضافة إىل اختصاصه بطريف الواحد مما كان من 
لإلرتكاز  يستبعد  قد  نعم  منه))(،  واملقام  اخلاص،  الضد  ال  العام،  الضد  قبيل 

وشبهه، فتأمل.
وأما )استحقاق الثواب( فإنه يتفرع على االلتفات والقصد.)6(

وأما فعلية وجود ثوابني لكل تارك حرام، فليس بتاٍل فاسٍد، وأي حمذور 
الكريم  لطف  مقتضى  إنه  يقال:  قد  بل  عليه،  دليل  ال  إثباتًا  أنه  غايته  فيه؟ 
ورمحته، بل قد يعد هذا من ثار جعل احلكمني يف الطرفني، فهو وجه آخر لنفي 
اللغوية كما سبق، فاملوىل جيعل احلكمني ليستحق تارك احلرام عليه مبجرد تركه 
ثوابني، كما سبق، وبعبارة أخرى: هو مقتضى )احلكمة( أيضًا ألنه باعث أقوى 
على الطاعة، وسبب إليصال اخلري األكثر للعبد، وهو مطلوب للموىل ـ فتأمل.

))(  بناء على ترشح الوجوب من ذي املقدمة إليها أو على االنبساط، بل حتى بناء على الوجوب العقلي، لكن 
يكون املراد اإلجتماع املطلق، ال إجتماع الشرعيني.

))(  إن قلنا بالثواب على املقدمة، عكس ما ذهب إليه اآلخوند قدس سره، وقد حررنا ذلك يف موضع آخر.
))(  ألن اإلنسان تارك حملرمات كثرية بل ال حمدودة إذا لوحظت املصاديق، دائمًا، لكونه دائمًا منشغاًل بشيء ما، 

ولو حمرم، فإنه غري فاعل لسائر احملرمات عندئٍذ.
))(  أي يف أن يكون فاعاًل للواجب دومًا، ولوال اختياريًا، لكن ال املطلق منه وإال ملا أمكن التكليف، بل الال 

إختياري بشرط اإلنشغال بغريه، فهو اختياري إلختيارية سببه.
))(  إذ )الوهم( ضد خاص )للظن(.

مثابًا عليه  النوم، االجتناب عن كل احملرمات، كان  إرادة  أو حتى حني  بأي عمل  قيامه  فلو قصد، حني    )6(
بعددها.
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بل إن ضم أدلة )الوجوب( وأدلة )احلرمة( إىل أدلة النهي عن العصيان 
)املعصية( كأوامر  نواهي  بأن  اإللتزام  بعد  يدل على ذلك عرفًا،  قد  املطلقة، 
)اإلطاعة( مولوية، وليست إرشادية، كما فّصلناه يف )مباحث األصول( كتاب 

)األوامر املولوية واإلرشادية(.
ال  إذ  فيه؛  إشكال  فال  االمكان،  يف  الكالم  كان  فإن  )العقابان(  وأما 
الشارع حكمني  اعترب  لو  احلرام  فعله  على  عقابني  العبد  الستحقاق  إستحالة 
ظواهر  يتبع  فإنه  اإلثبات،  وعامل  الوقوع  يف  الكالم  كان  لو  نعم  يف طرفني، 
تركها عرفًا؟  منها وجوبها وحرمة  يستفاد  الصالة(  )أقم  فمثاًل: هل  األدلة، 
إنه ال يستظهر من مثل  يقال  فقد  له؟  ثبوت عقابني  العقالء حسن  يرى  وهل 
)أقم الصالة( ثبوت عقابني على الرتك، اللهم إال مبعونة أدلة )ومن عصاني(؟ 

فتأمل، والبحث حباجة إىل تأمل أكثر))( ـ ولنعد إىل ما كنا فيه فنقول: 

من أمثلة التفكيك: الطهارة دون الحلية في اللحوم
وأما التفكيك يف األحكام الظاهرية فمن أمثلته: 

احلكم بالطهارة دون احللية، فيما لو شك يف اعتبار شيء يف التذكية ـ 
كاعتبار كون الذبح باحلديد مثاًل ـ وعدمه ـ وهي شبهة حكمية ـ أو وجد 
حيوان مذبوح، ال يدرى مذكى أم ال، من غري أمارة شرعية عل التذكية ـ وهي 

شبهة موضوعية ـ.
فإن الشهيد مثاًل ذهب إىل )أن األصل يف اللحوم هي احلرمة، والطهارة(.
أن  من  النراقي  الفاضل  إليه  ذهب  ملا  إما  فهو:  املقام  يف  التفكيك  وأما 
إىل  ويرجع  فيتساقطان،  املوت،  عدم  بأصالة  معارضة  التذكية  عدم  أصالة 

))(  وقد حررنا احلديث عن ذلك يف )فقه التعاون على الرب والتقوى( وغريه.
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أصالة الطهارة وأصالة احلرمة يف اللحوم، وذلك بعد فقدان األصل السبيب.
وإما ملا ذهب إليه بعض األعالم))( من جريان األصلني معًا))(؛ لعدم لزوم 

خمالفة عملية))(؛ وألن التفكيك بني اللوازم يف األصول العملية غري قليل.
اللحم( وكذا )عدم جواز  أكل  أن )حرمة  املبنى:  وتوضيحه: على هذا  
ما  ﴿إال  تعاىل  لقوله  التذكية(  )عدم  على  مرتتبة  منه(،  املصنوع  يف  الصالة 
ذكيتم﴾))( ـ أي ما ذكيتم حالل فما مل تذكوا فهو حرام ـ فـ)أصالة عدم التذكية( 

تقتضي حرمة أكل اللحم وعدم جواز الصالة يف جلده.
ألنها  ـ  أمر وجودي  )امليتة( وهي  عنوان  على  مرتتبة  فهي  )النجاسة(  أما 
عدم  بأصالة  إثباته  ميكن  فال  ـ  شرعي(  غري  سبب  إىل  املستند  النفس  )زهاق 

التذكية))(، و)أصالة عدم املوت( ـ أي عدم كونه ميتة ـ تقتضي الطهارة.
وذلك مع أن )عدم التذكية( و )املوت( متالزمان؛ لكون املوت والتذكية 
ـ يف غري احلّي ـ ضدين ال ثالث هلما، كما أن احلرمة والنجاسة متالزمان ثبوتًا؛ 

ألنه لو كان مذكى واقعًا فطاهر وحالل، وإال فنجس وحرام.
وأما توضيحه على مبنى النراقي فألن )التذكية( تقتضي األمرين معًا، أي 
حيث  لكن  واحلرمة،  النجاسة  أي  كليهما،  يقتضي  و)املوت(  واحللية  الطهارة 
كليهما  لكون  املوت(؛  عدم  وأصالة  التذكية،  عدم  )أصالة  األصالن  تعارض 
الطهارة،  وجوديًا، تساقطا، فنرجع إىل سائر األصول، واألصل يف الشك يف 

))(  مصباح األصول: ج)، ص))).
))(  وعدم تساقطهما.

))(  وإن ورد عليه أن االستصحاب بناء على حجيته من باب بناء العقالء، ال جيري عندهم يف الطرفني املتضادين، وليس 
املالك عندهم عدم املخالفة العملية، وأما على الروايات فقد يقال بانصرافها عن املتعارضني املتكاذبني عرفًا ـ فتأمل.

))(  املائدة: ).
))(  وفيه أنها واسطة خفية فال بأس بإثبات النجاسة بأصالة عدم التذكية ـ فتأمل.
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اللحوم  األصل يف  احلرمة؛ ألن  احللية،  الشك يف  األصل يف  بينما  الطهارة، 
مطلقًا هو احلرمة، على ما ذكره الشهيد، فقد جرى يف املقام التفكيك بني 

املتالزمني: احللية والطهارة.
وال يتوهم أنه جرى التفكيك بني امللزوم والالزم، بوجه آخر؛ ألن الزم 
النجاسة. والتالزم بني األولني  التذكية( كونه ميتة، والزم كونه ميتة،  )عدم 
امللزوم،  جريان  لعدم  وذلك  مثبتًا())(،  )أصاًل  فليس  أيضًا  وشرعي  عريف 

للمعارضة))(، ال أنه جرى ومل يرتب عليه الزمه.
وأما بيان التفكيك، بأنه قد وقع))( بني حكم )الظن بعدم التذكية( ـ وهو 
ظن نوعي مبقتضى االستصحاب ـ فبنى على حرمة اللحم، وبني حكم الزمه 
أو مالزمه وهو )الوهم بالتذكية( فبين على الطهارة؛ ففيه: أن الطهارة ليست 
أثر )الوهم بالتذكية( بل أثر عدم كونها ميتة، ولو باألصل، لكن فيه أنه يكفي 

كونه جمرى هلا، فتأمل.
البول واملاء،  ـ مبائع مردد بني  مثاًل  الظالم  ـ يف  لو توضأ  األمثلة:  ومن 
احلدثية؛ جلريان  اخلبثية دون  بالطهارة  فإنه حمكوم  والطاهر،  املتنجس  بني  أو 

االستصحابني.

ومن األمثلة: المختلفان اجتهادًا أو تقليدًا
تشخيصًا  أو  باالختالف،  أو  تقليداً  أو  اجتهاداً  )املختلفان  ومنها: 
الرضعات  عدد  يف  لالختالف  ال،  أم  زوجته  أنها  يف  اخلارجي  للموضوع 

مرتتبة على عدم  النجاسة  لتوسيطها ألن  يقال: ال حاجة  أو  واسطة خفية،  )ميتة(  كونها  )واسطة(  إذ    )((
التذكية، دون حاجة لوساطتها، فتأمل.

))(  أي معارضة جريان امللزوم وهو أصالة عدم التذكية، بأصالة عدم املوت حتف أنفه.
))(  أي التفكيك.
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احملرمة، أو لالختالف يف أن العقد عليها مّت أم ال، وأن الطالق وقع أم مل يقع، 
ـ  ـ وكان جازمًا بأنها زوجته مثاًل وهي جازمة بالعكس  ومجع الشرائط أم ال؟ 
تبعًا للخالف موضوعًا أو حكمًا ـ فإن له االستمتاع بها قهرًا، وعليها االمتناع، 
وعليه دفع النفقة وعليها االمتناع، وال يستلزم جواز قاهريته هلا جواز التمكني، 

وهكذا(.))(
نعم، اذا رجع إىل القاضي، فحكم، وجب عليها إتباعه؛ ألدلته، على 

حسب أحد اآلراء يف املسألة.
وبذلك كله اتضح أنه ال يصح القول بعدم التفكيك يف األحكام الظاهرية، 
وال يصح: )إال أنهـ  أي الوهمـ  ملكان لزومه للظن، مل يعقل جعله مقاباًل له( كما 
قاله  اآلشتياني))(، سواء أراد بـ)جعله( أي )جعل الوهم بذاته(، أو )جعله 

بلحاظ حكمه( أي جعل حكٍم له مقابٍل حلكم الظن.

سابعًا: الحكمان المختلفان للشخص في حالتيه
سابعًا: ميكن تصوير وجود حكمني خمتلفني للظن والوهم يف الشخصني، 
أو يف الشخص الواحد يف حالتيه، بل يف احلالة الواحدة أي يف املصداق الواحد 
من )الظن( اخلارجي، فقد يكون له حكم، وملقابلة الالزم له ـ أي الوهم ـ حكم 

آخر خمالف له، فال يكفي بيان حكم الظن عن بيان حكم الزمه.
ومن األمثلة على ذلك ما لو )ظن( املأموم يف الركعات بل حتى يف األفعال 
أيضًا، فإن ظنه معترب، وال يرجعـ  حسب رأي بعض األعالم))(ـ إىل اإلمام املتيقن، 

))(  نقاًل عن )شورى الفقهاء دراسة أصولية ـ فقهية( ص)0) بإضافة وتصرف.
))(  إذ رغم التالزم الثبوتي بني األمرين يف األمثلة السابقة، فّكك الشارع بينهما واعترب أحدهما ثابتًا دون اآلخر، 

بل اعترب هذا اآلخر هو الثابت، هذا إضافة إىل تصويرنا الظن بالتذكية مع الوهم بها ـ فتأمل.
))(  مثل السيد حسني القمي والسيد الكلبايكاني  قدس سرهما، راجع العروة الوثقى فصل 6) الشكوك غري 

املعتربة يف الصالة املسالة 6 ـ ج)، ص7)، من الطبعة احملشاة حبواشي مخسة من املراجع العظام.
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وأما )وهمه( املطابق ليقني اإلمام، فغري معترب، أما لو كان شاكًا أو واهمًا))( فإنه 
يرجع إليه، أي أن )وهمه( سبب للحكم عليه بالرجوع لإلمام.

من يف حكم الشك؟ ال يقال: حكم الوهم متضَّ

إذ يقال: ال تالزم؛ إذ ميكن ثبوتًا اعتبار هذا )الوهم( مبطاًل، واعتبار 
حكم الشك الرجوع لإلمام، كما لو شك أنه يف األوىل أو الثانية، أو وهم بأنه 
فيهما أو الثالثة، ثم إنه على فرض قبول )التضمن(، فإنه يف عامل اإلثبات، 
كانت  وإن  الظن.  حكم  غري  الثبوت،  عامل  يف  للوهم  حكم  لوجود  ومؤكد 

اإلشارة إليه، ال بلفظه، بل مبا يشمله ويدل عليه))( هذا.
مبراتبه  للوهم  مباين  وأنه  )الشك(  حول  سابقًا  ذكرناه  ما  إلي  إضافة   

الدانية، بل هو مباين له حلاظًا. 
ال يقال: كلما ظن جبانٍب، َوَهَم باجلانب اآلخر؟

 ، إذ يقال: قد سبق عدم نفي ذلك، وجود حكم للجانب اآلخرـ  كربىـ 
كما سبق أنه قد يكون )الوهم( يف كل األطراف بدون )ظن(ـ  صغرى ـ، كما لو 
تردد بني كونه يف الركعة الرابعة أو اخلامسة أو السادسة، أو ركع ركوعًا أو اثنني 
أو ثالثة، فبيان حكم الظن ال يفي ببيان حكم الوهم، فليس كل وهم يقع يف 

مقابله ظن، ليكون حكُمه عكَسه، أو بال حكم؛ إلغنائه عنه.
أما على رأي أعالم آخرين))( فإنه يصلح مثااًل لرتتب احلكم على )الوهم( 
دون )الظن(، فإنه لو )ظن( املأموم، مع تيقن اإلمام، فإنه ال يعتين )بظنه( إذا 

))(  من غري حتقق )ظن( له، مبقابله، كما لو تردد بني احتماالت ثالثة؛ إذ لو كان له ظن مبقابله لدخل يف 
الصورة األوىل.

))(  وهو الشك.
))(  كالسيدين الوالد واخلوئي قدس سرهما.
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أو  )جمرى(؛  لكونه  إما  )وهمه(؛  على  األثر  يرتب  بل  اإلمام،  خالف 
املقرون  الوهم))(  هذا  أن  أي  اإلمام،  ليقني  باملطابقة  )مقتضيًا( العتضاده  لكونه 
بتيقن اإلمام، هو )املقتضي( أو )جزء العلة( أو ال أقل من كونه )اجملرى( للبناء 

على ما بنى عليه اإلمام.
واإلشكال بعدم كونه علته))( غري ضار؛ لكفاية كونه جمراه كما يف )األصول 
العملية(؛ فإن )الشك( جمرى ال علة، بل مدفوع إذ قد يقال: إنه جزء العلة وليس 
صرف اجملرى))( بل قد يقال )العلة())( هي )الوهم( بشرط اقرتانه بيقني اإلمام))( كما 
مضى نظريه يف اقتضاء )الشك( املسبوق باليقني لإلبقاء يف االستصحاب، وِعلِّيِة 

)االحتمال( يف أطراف العلم اإلمجالي، للتنجيز، و)اإلمجالي( شرط ـ فتأمل.
هذا وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة على سيدنا ونبينا حممد 

وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم إىل يوم الدين.

))(  أو أية حالة نفسية أخرى ـ كالظن ـ اقرتنت بيقني اإلمام.
))(  أي عدم كون الوهم، علة احلكم بالبناء على ما بنى عليه اإلمام، بل العلة هي )يقني اإلمام(.

))(  فإن علة )البناء على ما بنى عليه اإلمام( هو جمموع وهمه زائداً يقني اإلمام كما قد يقال: إن علة )اإلبقاء( 
جمموع اليقني والشك ومسبوقيته به، ورمبا يستظهر من قوله عليه السالم )ألنك كنت على يقني فشككت( فتأمل.

))(  أي املقتضي.
))(  فـ)الوهم( هو املقتضي و )يقني اإلمام( هو الشرط.
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