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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
ِّمقو  ماتِّاالستِباطِّومبادئهِّوشروطه

ِّةِّوادلفسدةِّغريِّادلضرةرابعاً:ِّادلصلحةِّغريِّادلِفع
وقد جياب عن دعوى صحة التعويل على ادلالكات يف استكشاف أحكام الشارع، ابن األحكاام بععاة دلصاام وسفاساد يف 

ادلنافع وادلضار دون ادلصام وادلفاسد، فال يصح استكشاف هو ادلتعلقات وليست بععة دلنافع وسضار فيها، وغاية سا نكتشفه 
إحاطتنا ابدلناافع وادلضاار، وكلان ألن سانص ادلصالحة غاا سانص ادلنفعاة وسانص ادلفسادة غاا سانص ادلضارة،  األحكام الشرعية سن

 والنسبة عينها عموم سن وجه.
قااال يف اضاضااراتأل لاألولأل أنص ادلصاالحة ليساات ساان ساانص ادلنفعااة وال ادلفساادة ساان ساانص ادلضاارة غالباااً، والظاااهر أنص هاا   

ا تكون يف دوران   األسر عني ادلنفعة وادلضرة ال عني ادلصلحة وادلفسدة كما ال خيفى.القاعدة إّنص
اا هاي بععاة تهاات ادلصاام وادلفاساد يف ستعلقا اا،  وعكلمة اخرىأل أنص األحكام الشرعية ليست بععة للمنافع وادلضار، وإّنص

ن يف كثاا سان الواجباات سضارة سالياة  وسن ادلعلوم أنص ادلصلحة ليست سساوقة للمنفعة وادلفسدة سساوقة للمضرة، وسن هناا تكاو 
كالزكاة واخلمس واحلج وحنوها، وعدنية كاتهاد وسا شاكله، كما أنص يف عدة سن اضرساات سنفعاة سالياة أو عدنياة، ساع أنص االو  

 .(1لعية أصاًل(بععة دلصام كاسنة فيها، والثانية بععة دلفاسد ك لن، فاكن ال سوضوع ذل   القاعدة ابإلضافة إ  األحكام الشر 
ابن ادلصلحة يراد هبا النوعية أو االخروية، وادلنفعة ياراد هباا الشيصاية أو الدنيوياة، وكا ا ادلفسادة وادلضارة، وسان  ألوقد يقوصى

 ادلعلوم ان السنص سلتلف، والنسبة سن وجه.
ِّادلِاقشة:ِّبلِّالِسبةِّالتساوي

كعناوانني سطلقاني  ، واهنماا  للمنفعة وادلفسدة سسااوية للمضارة ولكن قد يناقش ابنه سن الكيل دبكيالني وان ادلصلحة سساوية
 ( أيضااً ادلصالحةلوإال فاان  ،د عه اآلخاريص  ا عقيد غا سا قا  موكعنوانني سقيدين ك لن سع وحدة القيد، ال عتقييد كل سنه ،ك لن

كماا ا ابلشيصية واألخرى ابلنوعياة  األو  ابالخروية والثانية ابلدنيوية أو قيدت إحدامهسنياً إكا قيدت  (ادلصلحةلتكون غا 
 تكون النسبة حينئٍ  سن وجه.

واحلاصاالأل ان ادلصااالحة إن قيااادت ابالخروياااة فاهناااا سسااااوقة للمنفعااة ادلقيااادة ابالخروياااة وإن قيااادت ابلدنيوياااة أو الفرعياااة أو 
 سنهما، ككلايص   سنهما كان كل  الشيصية فاهنا سساوية ك لن للمنفعة ادلقيدة ابلدنيوية أو النوعية أو الشيصية، وإن أطلق كل 

 .فليس ه ا اتواب عتامصٍ  ،، سساوايً لآلخرطبيعيص  
 لأو ادلنفعااة( فقااد مكاام الشااارع علااى ضااو  ادلصاالحة ألعااةوالصااحيح ان يقااالأل ابن سصااام األحكااام الشاارعية وسنافعهااا سنوص 

ة وقااد مكاام علااى ضااو  ادلصاالحة وقااد مكاام علااى ضااو  ادلصاالحة الدنيوياا ،النوعيااة وقااد مكاام علااى ضااو  ادلصاالحة الشيصااية
                                                           

 .111ص 2ها، ج1211الشيص دمحم إسحاق الفياض، زلاضرات يف أصول الفقه، سؤسسة إحيا  آاثر اإلسام اخلوئي لقدس سر (،  (1ل
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فاااكا  ،أي سااالك هاا ا احلكاام خاصااة أو كاك ،االخرويااة، عاال قااد مكاام علااى ضااو  ادلاازيج ساان عاادد سنهااا، وحياا  ال نعلاام كلاان
الشارع قد حكم على طبقها ميكن القول ابن ، فانه ال اكتشفنا فيه سصلحة أو سنفعة شيصية أو نوعية، أو دنيوية، أو أخروية

دلصاالحة النوعيااة أو االخرويااة أو غااا كلاان يف ادلقااام، نعاام لااو أسكننااا اإلحاطااة عكافااة أنااواع ادلصااام لالشيصااية الحااا ا إك لعلااه
وعلمناا رلماوع ساا كاوصن العلاة التاساة سنهاا  الدخيلاة يف ها ا ادلوضاوع وحكماه والنوعية، احلاضارة وادلساتقبلية، الدنيوياة واالخروياة(

إنشاا  حكاٍم أيضااً لا لن امماوع ادلركاأ وأسكان  اً واجادإكا علمناا عكوناه وع آخار لدى الشارع يف حكمه، أسكن التعميم دلوضا
 اعتداً ، وأّنص لنا ع لن كما سبق.

ِّحتققِّادلِفعةِّالشخصيةِّيفِّاخلمسِّوالزكاة
لوساان هنااا تكااون يف كثااا ساان الواجبااات  ألساانلقاادس ساار ( ادلسااتظهر ان سااا يتااوهم سضاارة شيصااية كمااا فيمااا ككاار  تِبيههه:ِّ
وإن  –ساثالً  –كالزكاة واخلمس واحلاج وحنوهاا، وعدنياة كاتهااد وساا شااكله( لايس علاى إطالقاه عال اخلماس والزكااة سضرة سالية  

ألجاال  سنفعااة للنااوع، ولاا ا شاارصعا وإن كاااا ،%12 يف اخلمااس تااوهم اهنمااا سضاارة ساليااة للشااي  إك يقتطااع ساان سالااه وكاادص ميينااه
كمة لكنهكلن فمان أو اضاق اق هاو هللا تعاا  وهاو الا ي عياد  ال كاة ألن الار ص وكلان ا يف الواقع سنفعة للشي  نفسهأل م، كح 

ععااد شااهر سااثالً ألااف اعح عشاارين لاامخصااس و كااى ابرك هللا يف سالااه فاازاد سالااه فهااو ادلنتفااع حقاااً، ولاايس ساان يصاارف عشاارة آالف 
، فانااه ميحااق سالااه امااادلمتنااع عنه عكااسويبااارك فيااه خباساار وال دبتضاارر، وادلسااتظهر ساان الاارواايت ان ادلزكااي ادليمااس ياازداد سالااه 

ِّالصهدمقات ِّلوكلن نظا  ِّالر  ابِّوميُهْرِب   سنه ألعمية الصدقات سن اخلمس والزكاة. مهاعل  (1ل(َيمْحمُقِّاَّلله
قااد يعوضااه يف اآلخاارة قااال تعااا أل ، عاال وقااد يعوضااه عطيئاااً ععااد ساانني أايم وأساااعيع أو أشااهرقااد يعوضااه هللا سااريعاً يف  ،نعاام

ِّا لمههيِّْومممههاِّتُِّل ههرْيفِّيُهههوم ه ٍم ِّ َْ هه ْ ِّومممههاِّتُِف ُقههونمِّا الهِّاْبت امههاءِّومْاههه ِّاَّلل  ِّومممههاِّتُِف ُقههوْاِّم  َُ هه ههرْيفِّسمكُُفس  ٍم ِّ َْ هه َْلمُمههونمِِّف ُقههوْاِّم  ههُتْ ِّالمُِّت ْ ِّومأُم ، (1ل(َُ
يماس سنتفعااً سنفعاًة الادافع لل االخروياة وسادى عظمتهاا وهبائهاا وجالذلاا فاناه سااىابألجار وادلنفعاة  والشي  إكا علم حقيقاةً 
 .شيصية حقيقية ال رلا اً 

ان سن ال خيماس ميحاق هللا سالاه عوجاو  أخارىأل فقاد خيسار يف ذباارة أخارى وهاو ال يعلام ان  ألعل هناك وجه آخر أيضاً وهو
تمياة  احلاج، وادلنفاق قاد مفظاه هللا سان خساارة حويف كلن هو األثر الوضعي الستناعه عان اإلنفااق ابخلماس والزكااة والكفاارات 

ي اضسن قد يادفع هللا عناه ع كة  كاته ومخسه، عل ان ادلزكص كان يف ذبارة أخرى وهو ال يعلم ان كلن  كان سن ادلقرر ان ميىن هبا 
يكلفااه وربطاام حياتااه وذبارتااه   ظهاار  ف قااار ساايارة تكساار ع هكااان ساان ادلقاارر ان ربيااق عااه، كاصااطداسساان نااوع آخاار  عااالاي ور ااي 

وه ا حبيا  طويال متااج إ  كتاعاة رساالة خاصاة عشاواهدها  –ا أسسن سنه سن اخلمس والزكاة.. وهك ا شلعكثا العالج أكثر 
 سن الكتاب والسنة والتجارب وغاها.

ٍِّامساً:ِّادلصلحةِّقدِّتَونِّيفِّاإلُشاءِّالِّيفِّالهُمِشأ
حكاام الظاهرياة فتاععاة دلصاام وكلن هو سا كهأ إلياه اآلخوناد سان ان األحكاام الواقعياة بععاة دلصاام يف ادلتعلقاات اساا األ

                                                           

 .121سورة البقرةأل آية  (1ل
 .121سورة البقرةأل آية  (1ل
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يف اإلنشا  نفسه قالأل لال خيفى أنص رلرصد كاون االعتباار سان ها ا البااب ال يكفاي ساا و مار  كوهنماا يف ها ا احلاال علاى ساا هاو 
مال عليه سن ادلصالحة ادلقتضاية للجعال، كماا إكا كاان كالص سنهماا وحاد  وعادون اآلخار كماا يف الاواجبني ادلتازا ني، وأسصاا إكا احت

عدم تلن ادلصلحة يف ها ا احلاال الحتماال اختصااص ادلصالحة الدصاعياة إ  اتعال ع اا صاورة التصعاارض، وعادم سسااعدة دليال 
ن ادلصالحة كااي يادصعى القطااع ععادم التصفاااوت فيهاا عااني صااور  سااعلاى ادلصاالحة فيهاا أيضااا، وعادم تبعيصااة اتعال دلااا يف ادلتعلصقاات 

لتبعيصة األحكام الظصاهريصة للمصلحة يف أنفسها ال يف ادلتعلصقات وإن قلنا عه يف الواقعيصاات، فاال التصعارض وعدسه، عل دلا يف نفسه 
 .(1ل(عقال، كما ال دليل عليه تعبصدا سبيل إ  احلكم ابلتصييا

إك كثااااً سااا  ؛، سبنيااة ال علااى سصاالحة أو سفساادة يف الواقااعسااثالً  أل ان الاا ا ة النقليااة، كالعقليااةسااا ياارتبق ابدلقااام سنااه وتوضاايح
ع يف سفسدة احلرام الواقعي، كما لاو كاان سقتضااها، يف الشابهة التحرميياة احلكمياة وق  الواقعي وسصلحته أو ت   ت ال ا ة  احلكم  تفوص  

أو ادلوضوعية ال ا ة، أي ععد الفح ، فاقتحم ابن شرب السائل سع انه كان مخراً واقعااً أو شارب احلارام الا ي و يبل اه ربرمياه، 
ادلتعلااق ال يف  أو يف احلكاام الظاااهري نفسااه يقااع يف سفساادة احلاارام الااواقعي، فاصااالة الاا ا ة سبنيااة علااى سصاالحة يف اإلنشااا  هناافا
 .(1لأو ادلصلحة السلوكية، ولعله لقدس سر ( أرادمها سنهانشأ. أقولأل أو على سصلحة التسهيل م  االو 

ل و ، فكياااف مكااام ابحلرساااة، ساااع اناااه قاااد يكاااون الشاااارع قاااد حلصااااكتشاااف فرضااااً ساااالك احلرساااة الثبااا إكاوعلياااهأل فاااان امتهاااد 
اا دلصاالحةٍ  أو شاابه  وهااي سصاالحة ثبوتيااة ل دلصاالحٍة يف التسااهيل أو للمصاالحة الساالوكيةة دلفساادة الواقااع، أو حلصاايف اإلنشااا  سزا  
 كلن!

ِّسهامِّللمالكاتِّخمتلفةِّسَيفِّتِاطِّهباِّالحَام؟سادساً:ِّالمِّ
خاصااة اكتشاااف ادلالكااات،  سلتلااف األسااور فكيااف هبااا يف الناااس وأفهاااسهم يف عقااولف أل انااه ال ريااأ يف اخااتالوتوضاايحه

شلا ال تنضبق، فاكا أوكل للشارع أحكاسه إ  سا يكتشفه امتهدون سن ادلالكات، لازم  الشارعية، سع اهنا خفية وسع ان األفهام
 ععضهم ه ا الوجه.اذلرج يف الفقه وادلرج وتشريع ادلتناقضات وادلتضادات وغاها، وقد ككر 

ِّالفرقِّبنيِّالعقلِّادلطلقِّوالعقلِّادلضا ِّاىلِّالضمري
عقاال  يااد وعماارو لأو  (وربقيااق هاا ا الوجااه عبيااان أدق ودبااا ياادفع عنااه ععااف اإلشااكاالتأل ان الفاارق عااني لالعقاال( ولعقلااي

إكا  وكلان كان أو غاا   ه سالكاً فان العقل ادلطلق أي امرد سن قيد وإضافٍة، حجة فيما قام علي ؛ه ا امتهد وكاك( كباوعقل 
العلة التاسة كحرسة الظلم دبالك انه ظلام دون شان، فاناه حجاة سان ابطان كماا ان الرساول حجاة سان  ه ا ادلالك هو حكم ابن

فلايس  ،عقلي، عقلن، عقله أو إ  الشي أل عقل ه ا امتهد وكاكأل ظاهر، اسا العقل ادلضاف إ  ضما ادلتكلم أو ال ائأ
وكلن ألن العقل ادلضاف قد يكون، عل هو عادة كا لن، سشاوابً عتعصاٍأ أو هاوى أو  ؛ونظائرهاالشارعية الكات حبجة يف ادل

اسسبقات فكرية أو نفسية أو دبصاام شيصاية أو ق   ر  ان بلياة أو طائفياة أو قوسياة أو غاهاا، لا لن ال يكاون حجاة حيا  و م 
 دبا هو سشوب ابألهوا  والشهوات وادلسبقات وغاها. إك متمل قوايً ان يكونحكم عقله أو عقلي هو حكم العقل ع اته 

                                                           

 .214سالسي، صاآلخوند الشيص دمحم كاظم اخلراساين، درر الفوائد يف احلاشية على الفرائد، سؤسسة الطبع والنشر التاععة لو ارة الثقافة واإلرشاد اإل (1ل
 سن ادلصلحة يف ادلتعلق. (1ل
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ِّاْلُعُقههول ِّللولاا لن ورد  َم ُههْ ِّدمسمههائ   مفااان العقاال أي عقاال  يااد وعماارو أي العقاال ادلضاااف قااد ياادفن رباات ركااا (1ل((وميُث ههريُواِّذلم
ن يزيح تلن األترعة واألغطية عنه ليعود عقاالً سطلقااً فيحتاج إ  س ،العادات والتقاليد وتقليد اآلاب  وغا كلن فال يكون حجةً 

 .، فيكون حجة حينئ ٍ رلرداً غا سضاف لاى احلقائق كما هي
ُْهيمالل ألكما ورد ِّالدُّ ئ ق  ِّعمالم َْ ِّأمْسر ِّاذْلمومىِّومسمل  مِّم  َْ ٍمرمجمِّم  ِّاْلعمْقُلِّا ذماِّ  (1ل((شمه دمِّعملمىِّذمل كم

 اة وقد فصلناها يف كتاب لالضواعق الكلية لضمان اإلصاعة يف األحكام العقلية(.والرواايت واألدلة الدالة على كلن كث
ِّالِقضِّابٍتال ِّاالاتهاداتِّيفِّسه ِّالدلةِّاللفَية

ال يقااالأل اناااه يااانقف ابجتهاااادات امتهااادين يف األدلاااة الشااارعية، فكماااا ان األفهاااام للمالكاااات ال تنضااابق فكااا لن األفهاااام 
 سات وسطلقات وأدلة قد تكون ستعارضة أو حاكمة أو زلكوسة أو واردة.. اخل.للنصوص واألدلة اللفظية سن عمو 

ِّاجلواب:ِّأواًل:ِّالفارقِّالشرع
ههه ِّلإك يقااالأل أواًلأل الفااارق ناا  الشااارع علااى حجيااة الفهاام لؤللفاااظ عقولااه سااثالً  ِّقهمْوم  ِّا الهِّب ل سههان  ِّرمُسههولف َْ هه ههْلِاِّم   (3ل(وممههاِّأمْرسم

 للمالكات، كرواايت القياس ادلاضية وغاها. عدم حجية األفهامونصه على وغاها 
ِّاثُياً:ِّالسهامِّلكلفاظِّمِضبطة،ِّعَسِّالسهامِّللمالكات

اثنياااأل ان الفاارق حااط سااع قطااع النظاار عاان األدلااة النقليااة، كبااا، فااان األلفاااظ سنضاابطة نوعاااً وإن جاارى فيهااا اخلااالف وهااي 
فليسات سنضابطة  خاصة يف ادلالكات خاصة يف سالكات الشاارع هاماسا األف ،سرجعيات نوعاً وإن اختلف يف ص راي ا العلما 

 نوعاً وال هي سرجعيات عرفاً.
للواقاع فياه زلادودة، كاالظواهر  ادليالفةوذبويز الرجوع دلا نسبة  ،إضافة إ  زلدودية اخلالف يف األو  وكثر ا جداً يف الثانية

% أو حاااط 32اخلاااالف فياااه كبااااة كاااا ةم ذباااويز الرجاااوع دلاااا نساابال يساااتلز  ،% أو أقااال أو أكثاار12وحجيااة خااا  الثقاااة، ككوهناااا 
عكاااس خااا  الثقاااة والظاااواهر إك أحااار  وال يوجاااد دليااال علياااه، % 32% أو علاااى األقااال شلاااا ال مااار  ان نسااابة إصااااعته ساااثالً 02

 .الشارعية العقال  كلن ول ا ذبدهم عنوا على حجية الظواهر واختلفوا يف حجية ادلالكات
فهام ادلرتكزة إ  لاأللفاظ العرفية( ذلا ضاعق سرجعي هو تلن األلفاظ وهي دبرأى سن الكل لا لن ميكان وععبارة أخرىأل األ

فاان ادلالكاات أخفاى  غاا ادلرتكازة علاى داللاة األلفااظ؛ رلارد األفهاام للمالكاات عكاساحلجاج هباا واالحتجااج والارد واألخا ، 
فاال توجاد سرجعياة، عكاس الفهام ادلعتماد علاى  ة عان ألفااظ ادلشارص عثانبعخاصاة غاا ادل األفهاام ست اايرة كماا انجداً سن األلفاظ  

 األلفاظ.
ِّاإلشَال:ِّابستلزامِّذلكِّعدمِّحجيةِّالعقل

ليساات حبجااة،  ةادلضاااف العقااولال يقااالأل يلاازم شلااا سضااى، أي ساان دعااوى ان األفهااام غااا سنضاابطة وغااا غالبااة اإلصاااعة وان 
                                                           

 .23قم، ص –البالغة، دار اذلجرة للنشر السيد الشريف الرضي، هنج  (1ل
 .310ادلصدر نفسهأل ص (1ل
 .2سورة إعراهيمأل آية  (3ل
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حكاام سان ا حكام العقال حبكاام، شاكصن فياه انااه سان حكام العقاال امارد أو مااكلعادم صاحة االساتناد ألحكااام العقال سطلقااً؛ إك  
 العقل ادلضاف؟

ِّاجلواب:ِّالعقلِّادلطلقِّحجةِّودليلهِّبِاءِّالعقالءِّوشبهه
إك يقالأل كال، عل هناك ضاعق نوعي جلي لتمييز أحكام العقل امرد ادلطلق وال ي هاو احلجاة الباطناة، سان أحكاام العقال 

وادلاائز  ،ابألهوا  أو التعصبات أو اخللفيات النفسية أو الفكرياة –أو اضتمل سشوعيته  – وعقله( ادلشوب ،عقلنوهوأل ادلقيد ل
هم وحنلهم وأدايهنم وأهوائهم، ان ها ا هاو لهو ان سا عىن عليه العقال  دبا هم عقال  فانه يكشف سن اتفاقهم، رغم اختالف سل

إ  وكلان نظاا اتفااق كال العقاال  سان كال النحال وادللال، علاى الرجاوع  علياه،ا حكم العقل امرد وإال دلا أسكن عاادة ان يتفقاو 
فاان عناا هم وساا م علاى كلان كاشافة عان كوناه حكام العقال، وال يقادو يف عناائهم وساا م  ،خ  الثقة وعلى حجية الظاواهر

إك حاط ادلساتقالت العقلياة قاد خياالف  ، وكلن لشبهة عرضت ذلم،سثالً  سلالفة البعف األقل سن األقل سن العقال ، كاالخبارية
 فيها القليل سن العقال  لشبهة عارضة.
ادلشاوب، فاال عاد سان الرجاوع حينئاٍ   العقالا ال يعلام اناه حكام العقال فلعلاه سان حكام مااسا سا اختلف فيه العقال  جاداً فم

اسااتحالة كاسااتحالة ادلعلااول عااال علااة،  العقليااة  نيهاااووحدانيتااه ابل  جاال ا ااه لل اهااني؛ ولاا لن يسااتدل ادلوحاادون علااى وجااود  
الاادور والتسلساال، وك هااان الاانظم وغااا كلاان، نعاام يسااتدلون ابلفطاارة وحبكاام العقاال ولكاان كمنبصااه فااان انتبااه الطاارف اآلخاار فهااو 

 ،رأشااباهها وليساات هبااا وإال للاازم الاادو هااي ادلسااتقالت الفطاارايت واألوليااات و وإن قياال ابهنااا يف سااورد  ،وإال تااأوا إ  ال اهااني
 فتدعر وأتسل

ِّليسِّادلِاطِّهوِّاحلجةِّيفِّ)تِقيحِّادلِاطِّالقطعي(
فليس انقطاع االحتجاج على القاطع دبا هو قاطع دليالً علاى صاحة ادلقادسات الاص أوصالته إ  ساا اعتقاد عاه، سبق لتتمة:ِّ

نفساه سعا وراً فياه، لعال غاياة األسار ان يكاون قطعاه حجاة علاى أل و (1لعل ألنه ال ميكن خطاب القاطع خبالف سقتضاى قطعاه(
اار يف ادلقاادسات، لكنااه ال ميكنااه االحتجاااج عااه علااى غااا  علااى عكااس احلجااج النوعيااة، الااص تصاالح زلااالً لالحتجاااج  ،لااو و يقصص 

لوععبااارة أخاارىأل ان الفاارق هااو ان القطااع أل و (1لعلااى ال ااا لكوهنااا ضااواعق نوعيااة ال شيصااية، كالعااام وادلطلااق وسااائر الظااواهر(
جص عااه علااى ال ااا يف العلاوم أعااداً، اسااا احلجااج النوعيااة فهااي عاسال سوضااوعي تصاالح زلااالً لالحتجاااج وسرجعيااًة عاسال كا  فااال ماات

 .(3لحط لطريف اللجاج عشرط اإلنصاف وترك االعتساف(
ِّكماِّانِّالحالمِّليستِّحجةِّوانِّأورثتِّالقطع

حجاة وال قارا ة الكاف والفنجاان وال الرسال  ساثالً  ان العقاال  ال يارون األحاالم ألادلا كورات ويؤكادها حونضيفأل ان شلا يوض
واالسااطرالب حجااة يف أحكااام الشااارع وال يف شااؤون إدارة الدولااة وال غااا كلاان، وحينئااٍ  فلااو قطااع قااار  الكااف والفنجااان أو 

                                                           

 (.3راجع الدرس ل (1ل
 (.3راجع الدرس ل (1ل
 ادلصدر نفسه. (3ل
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جاان أو فاناه ال يعاا ان األحاالم حجاة وال ان الكاف والفن ،ه والفنجاان ساثالً وقلناا ابن القطاع حجيتاه كاتياةأ له كف ار  قطع سن ق  
ار يف ادلقادسات، لكنااه ال  الرسال واالساطرالب حجاة، لعال غاياة األسار ان يكاون قطعاه حجااة علاى نفساه سعا وراً فياه، لاو و يقصص 
ميكنااه االحتجاااج عااه علااى غااا  علااى عكااس احلجااج النوعيااة، الااص تصاالح زلااالً لالحتجاااج علااى ال ااا لكوهنااا ضااواعق نوعيااة ال 

اهر( ولوععبااارة أخاارىأل ان الفاارق هااو ان القطااع عاساال كا  فااال مااتجص عااه علااى ال ااا يف شيصااية، كالعااام وادلطلااق وسااائر الظااو 
العلااوم أعااداً، اسااا احلجااج النوعيااة فهااي عاساال سوضااوعي تصاالح زلااالً لالحتجاااج وسرجعيااًة حااط لطااريف اللجاااج عشاارط اإلنصاااف 

 .وترك االعتساف(
دبثاال ود الاارواايت الناهيااة عاان القياااس علحنهااا الشااديد ادلؤكااد فااو ان تنقاايح ادلناااط القطعااي يف أحكااام الشاارع، ععااد ور  وعليااهأل

، أي دوهنااقطعاه حجاة عساببها قااطع فاان رواية دية أصاعع ادلرأة، كو ان األحالم والكف والفنجان ال حجية ذلا أعاداً وإن قطاع 
أي يف ثباااوت احلجياااة  واساااطة يف الثباااوت، فهاااو ادلتصاااف هباااا ولااايس (1لان القطاااع، يف الواقاااع، هاااو واساااطة يف العاااروض للحجياااة

 للمالكات أو لؤلحالم. فتأسل
  ألكما سبق

ِّسرقِّمفهومِّادلواسقةِّعَِّادلالكل
 ال يقالأل فماكا تقولون يف سفهوم ادلوافقة واألولوية؟

ُمهاُِّأ  فِّلإك يقالأل كل سا كانات األولوياة تفهام سان اللفاا عرفااً كانات حجاة وإال فاال، وكلان كقولاه تعاا أل   (1ل(سمهالِّتهمُقهْلِّذلم
ادلفهوم سناه عرفااً ال تضارهبما ابألولوياة، لكان ها ا غاا ادلاالك فاان لادلفهاوم( غاا لادلاالك( إك ادلفهاوم قاائم ابللفاا ليف غاا  فان

أحاادمها قااائم  –وعبيااان آخاار  –زلاال النطااق( كمااا عرصفااه عااه ععااف، أسااا ادلااالك فقااائم ابدلوضااوع نفسااه، والفاارق واضااح عاانيص  فااان 
 .(3لواآلخر قائم ابلوجود العيا وعاو الثبوت. ولعله أي  ذل ا سزيد عيان وتفصيل فانتظر( ابلوجود اللفظي وعاو اإلثبات

ِّسضابطِّاحلجية:ِّاللفظِّوالفه ِّمعاًِّ
 ألإكا اجتمعا سعاً أسران  للمالكات ونضيفأل ان سالك حجية الفهم

 األولأل وجود لفا دال على ادلفهوم، عرفاً، كمفهوم الشرط أو ادلوافقة.
حكم للعقل أبولوية سالك ه ا سن سالك كاك يف ثبوت احلكم له أيضاً، فمجموعهاا هاو ادلرجاع؛ دلاا سابق سان الثاينأل وجود 

 أقلية اخلطأ حينئٍ  ووجود الضاعق ادلرجعي.
  عداللاة د  ض اساا إكا ع  أ ،الاركن األول فاناه يكاون سان القيااسربقاق لوية فانه إكا استند إلياه وحاد  عادون و اسا سدعي سالك اال

ِّقهمْوم ه ِّلرفاً على ه ا ادلفهوم عقالً فانه يندرج حينئٍ  يف اللفا ع  فتدعر جيداً وأتسل وهللا العاو اذلادي سوا  السبيل. (ب ل سان 
 وصلىِّهللاِّعلىِّدمحمِّوآلهِّالطاهريَ

                                                           

 دبعىن لزوم اإلتباع، ال دبعىن الكاشفية عن الواقع. (1ل
 .13سورة إسرا أل آية  (1ل
 (.3راجع الدرس ل (3ل


