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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ما أوردته هنا من تقارير عن بحوث سيدنا االستاد املرجع الديني األعلى السليد
السيستاين دام ظله انام هو ما فهمته من ابحاثه وقد بذلت غايل جهلد يف معرفل ملا
يلقيه علينا من حتقيقات عميق ولكنه حفظه اهلل تعاىل كلا غواصلا قلديرا فيلدل يف
أعامق البحوث واملعارف ولست واثقا من بلوغ كنه ما أراد فا كا فيه لطأ فهو ملن
فهمي القارص وأج سيدنا االستاد دام عاله عن قول ما ال يليق بعلو مكانته العلميل
وأعتذر منه ومن القراء األعزاء عن ك ما فيله ملن ألطلاء واجللدير باللذكر ا هلذا
التقرير مرتبط بدورة سابق ملحارضات سامحته يف االصول وهناك التالف كثري بينها
وبني حمارضاته االلرية واهلل تعاىل املسدد واملوفق للصواب.
مرتىض املهر
2مجادى الثاني 1436
2015/3/23
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وصى اهلل عى سيدنا ونبينا حممد وآله الطاهرين.
الكالم يف قاعدة االستصحاب ويقع البحث قبل التعلر

لوجلوه االسلتدالل

عليها يف جهتني :اجله االوىل يف تعريفها والثاني يف الفرق بينها وبني القواعد املشاهب :
ما هو االستصحاب ؟
قال الشيخ االنصاری قدس رسه( :وعنلد األصلوليني علرف بتعلاري
وألرصها [إبقاء ما كا ] واملراد باإلبقاء احلكم بالبقاء .ودل الوص

أسلدها

يف املوضلو

مشعر بعليته للحكم فعل اإلبقاء هو أنه كا فيخرج إبقاء احلكم ألج وجود علته أو
دليله) .
()1

وقال املحقق اخلراساين قدس رسه (ال خيفى أ عبلارامم يف تعريفله وإ كانلت
شتى إال أهنا تشري إىل مفهوم واحد ومعنى فارد وهو احلكم ببقاء حكم أو موضو ذ
حكم شك يف بقائه) .
()2

( )1فرائد االصول ج 2ص.541
( )2كفاي االصول ص.384

|8

ومل يرتض بعض االعالم املتألرين كالمهام فاعرتضوا عليهام بوجوه ثالث :
االول :ا االستصللحاب ال يمكللن تعريفلله عللى ك ل املبللاين بتعري ل

واحللد

اللتالفهم يف حقيقته فبعضهم يراه من قبي االمارات العقالئي وبعضهم يراه اصلال
عمليا والتل

القائلو بكونه امارة فبعضهم اعتربه حج من باب الظلن الشخصل

فيكو االستصحاب عنده عبارة عن االعتقاد الراجح بالبقاء املبني عى اليقني السابق
ال احلكم بالبقاء وبعضهم اعتربه من باب الظن النوعي فيقال ا االستصلحاب كلو
اليشء يقيني احلدوث سابقا ومشكوك البقاء الحقا مما يستوجب الظن بالبقاء نوعا كام
ا من اعتربه اصال عمليا تبعا لاللبار ال يمكنه تعريفله بانله احلكلم بالبقلاء بل هلو
اجلر العميل وفقا لليقني السابق.
ومرجع هذا االشكال الذ رفضه قوم واعرتف به آلرو اىل أ القول برجلو
مجيع التعاري

اىل تعري

واحد غري سديد فا حم البحث عند بعضهم هو أ الظن

الشخص الناشئ من اليقني السابق ه هو حج ام ال؟ وعنلد بعلض آللر أ كلو
اليشء متيقن احلدوث مشكوك البقاء ه هو امارة عى البقاء ام ال؟ وعند آلرين أنله
ه َحكَم الشار ببقاء املتيقن السابق يف ظرف الشك من حيث اجلر العمليل ام ال؟
وال معنى عى هذا القول للبحث عن حجيل يشء وعدمله بل حمل البحلث احلكلم
الرشعي.
الثاين :ا اشتقاق االستصحاب يقتيض ا يكو من فع املكل

فانه هو اللذ

يستصحب احلكم السابق فال يمكن تعريفه بانه احلكم ببقاء ما كا فا هذا ملن فعل
الشار اذا استندنا اىل االلبار ب حتى لو استندنا اىل اجيابه الظن النلوعي فلا اللذ
يوجبه هو كو اليشء يقيني احلدوث مشكوك البقاء وليس من فع املكل .
الثالث :ا االستصحاب ا كانت حقيقته حكم الشار ببقاء ما كا فلال معنلى
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للبحث عن حجيته وانام يصح البحث عن ثبوت هذا احلكم من الشار .
ويرد النقض عى املستشك بانه لو مل يتم رجو التعاري

اىل معنلى واحلد هلو

احلكم ببقاء ما كا لزم ا يعقد ثالث مسائ يف هذا الباب فمسلال يف حجيل الظلن
الشخص يف مورد االستصحاب ومسال ثانيل يف أ كلو الشلليء يقينلي احللدوث
مشكوك البقاء ه هو حج عى البقاء من باب الظن النوعي أم ال؟ ومسلال ثالثل يف
ا الشار ه حكم ببقلاء اليقلني السلابق ملن حيلث اجللر العمليل أم ال؟ ملع ا
املستشك بنفسه مل يعقد البحث عن هذه املسائ .
والصحيح ا تعري

االستصحاب بانه احلكم ببقاء ما كا عى ما كلا تعريل

صحيح عى مجيع املباين وذلك النا لو قلنا با االستصلحاب حجل ملن بلاب الظلن
الشخص فا الظن نو من التصديق ا االذعا بثبوت النسلب او ال ثبوملا واللذ
يالحظ االمر املتيقن سلابقا واملشلكوك الحقلا اذا تلرجح عنلده بمقتضللى حسلاب
االحتامالت ومالحظ موجبات االنتفاء ومقتضيات البقاء أنه باق على ملا كلا فلا
حصول هذا الظن لديه هو حكم وإذعا ببقاء ما كا عى ما كلا وا مل يكلن حكلام
جزميا ويصح اسناد هذا احلكم اىل املكل .
واذا قلنا ا حجيته ليست من باب الظن الشخص فاملراد انه حج من جهل انله
اعتقاد ببقاء اليشء عى ما كا سابقا ال عى اساس حساب االحتامالت ب عى اساس
التأثر االحسايس .والظن يطلق يف كلامت القدماء عى ك اعتقلاد ال يسلتند اىل دليل
علمي ومنه ما يكو بتأثري من التلقني واالعالم ومتابع اآلباء واالهواء .وملا ورد يف
القرآ الكريم من النهي عن متابع الظن يقصد به ايضا هلذا املعنلى ال الظلن بمعنلى
االعتقاد الراجح فا املتاثر من هذه االمور قد حيص له العلم ولكنه ليس مسلتندا اىل
دلي  .كام أ الطمأنين ايضا تنقسم اىل قسمني إدراكي وإحساسي فقد يطمئن االنسا
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بيشء عى أساس املحاسب املنطقي وقد حيص االطمئنا بتأثري يف شلعوره واحساسله
من دو أ يستند اىل برها وحماسب .
ومن االمور التي تؤثر يف مشاعر االنسا وتتلأثر هبلا نفسله هلو اليقلني السلابق
باليشء ومن هنا هيتم الناس باول لقاء هلم مع الشخص الذ هيتملو بله يف املجلامع
السياسي والتجاري واالداري ونحوها .وكذلك املراة متم ايضلا بلاول لقلاء هللا ملع
اخلاطب من حيث التزيني فهي تعلم ا النظرة االوىل تؤثر يف نفسيته فرياها بعد ذللك
بنفس اجلامل واالنوث واما اذا مل تعجبه يف النظرة االوىل فربام ال يؤثر التزيني بعد ذلك.
ومن هنا ايضا نجد ا من عرف لدى الناس ابتداء بدرج ضعيف من العلم فهلم
ينظرو اليه بنفس النظرة بعد عرش سنني مع ا استمراره يف الدراس يوجلب بلالطبع
تكامله يف العلم اال ا النظرة االوىل تبقى مؤثرة يف نفوس من يعرفونه وكلذلك نجلد
ا االبطال حياولو يف اللقلاء االول الغلبل على اخلصلم فلا ذللك يلؤثر يف نفسلي
اخلصوم يف اللقاءات التالي .
()1

وبناءا عليه نقول ا مراد من قال ا حجي االستصحاب من باب الظن ولكنهلا
ال تتقيد باجياب الظن الشخص ال يقصد انه حج من باب الظن النلوعي بمعنلى أنله
حيكم النو بذلك ليقال ا كو اليشء متيقن احلدوث مشكوك البقلاء هلو املوجلب
للحكم بالبقاء لينايف التعري

السابق وال يكلو هنلا حكلم ملن املكلل

وال يصلح

اسناده اليه ب يقصد انه حج من جه اجيابه الظن االحسايس وهو ايضا حكم ببقلاء
ما كا عى ما كا ويصح اسناده اىل املكل  .وحجيته لدى العقلالء ملن جهل اهنلم
ِ
لت ياألَ يق َلرا َ ؟ َف َق َ
لال عليله
يشء َغ َل يب َ
( )1اقول ومن هذا الباب ما ورد يف هنج البالغ ( َو قي َ َله بِ َلأ َ ي
السالمَ :ما َل ِقيت َرجال إِ َال َأ َعلانَنِي َع َ
لى َن يف ِسله قلال اللري :يلومئ بلذلك إىل متكلن هيبتله يف
القلوب).

االستصحاب – القسم األول | 11

يرو التوسع يف املنكش

وأهنم يرو املتيقن السابق باقيا على ملا كلا ملا مل يثبلت

لالفه فيكو البحث يف أ الشار ه امىض هذه الرؤيل بالروايلات اآلتيل ؟ وهل
اعترب حكم العقالء بالبقاء تبعا هلذه الرؤي االحساسي حج ام ال؟ فال حاج اىل تغيري
املوضو وطرح بحث آلر.
ويالحظ ا بعض التعابري الواردة يف االستصحاب موجودة يف بعلض نصلوص
القانو املدين الذ يعتمد عى املرتكزات العقالئي فقد نق يف الوسيط نصوصلا علن
القانو املدين العراقي من هذا القبي (اليقني ال يلزال بالشلك) (يضلاف احللادث اىل
اقرب اوقاته) (االص بقاء ما كا عى ما كا ) (االص يف الصفات العارض العدم)
(ما ثبت يف زما حيكم ببقائه ما مل يوجد دلي عى لالفه) .وهذا مما يؤكد استناد الظن
احلاص ببقاء ملا كلا اىل أملر احسلايس يشلعر بله العقلالء ملن دو اسلتنادهم اىل
النصوص الديني .
واذا قلنا ا حجيته تعبدي من جه االلبار فا قلنلا اهنلا تشلري اىل امضلاء بنلاء
العقالء كام يستفاد من قوله عليه السلالم (ال ينبغلي للك ا تلنقض اليقلني بالشلك)
فمفادها ا هذا احلكم الصادر من املكل

تبعا حلكم العقالء حج وا قلنلا ا مفلاد

االلبار تأسيس ال امضاء فاحلكم ايضا كذلك ولكنه بحاج اىل توضيح اكثر فنقول:
ا هناك من ينكر بناء العقالء عى االستصحاب كام قال صلاحب الكفايل يف رد
االستدالل ببناء العقالء (وفيه اوال منع استقرار بنائهم عى ذلك) ومثله كالم بعض
()1

آلر ولكنهم مع ذلك ال ينكرو وجود هذا احلكم يف مرتكز العقالء قال يف الكفاي يف
رشح صحيح زرارة االوىل (وهو اندراج اليقني والشك يف مورد السلؤال يف القضلي

( )1كفاي االصول ص.387
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الكلي االرتكازي الغري املختص بباب دو باب) .
()1

ومث ذلك يقال يف البحث عن حجي مفهوم الشلرط فانه ربلام ينلاق

فيله بلا

الرشط ا كا له مفهوم وهو الظهور يف االنتفاء عند االنتفاء فهو حجل ال حمالل وال
معنى للبحث عن حجيته بعد كونه ظهورا وا مل يكن له مفهوم وظهور فال يبقى يشء
يبحث عن حجيته فالبحث جيب ا يكلو حلول اصل وجلود املفهلوم ال حجيتله.
واجلواب ا الرشط له اشعار باالنتفاء عند االنتفاء ولكنله قلد ال يبلل حلد الظهلور
ليكو حج فيصح البحث عن انه ه بل حد الظهور ام ال؟
فيعلم من ذلك ا هناك احكاما يف مرتكز العقالء ولكنهلا مل تبلل حلد القلانو
العقالئي الذ يلزم االنسا به فاذا حكم الشار وفقا هلذا احلكم االرتكلاز يكلو
تاسيسللا ال امضللاء حلكمهللم اذ ال حيكمللو بلله حكللام قانونيللا فالبحللث عللن حجيل
االستصحاب يعود اىل البحث علن ا الشلار هل اعتلرب هلذا احلكلم االرتكلاز
اخلفي

لدى العقالء حج تعبدي ام ال؟
واذا متت حجيته بجع رشعي فهو وا كا تأسيسا اال انه يف الواقع تنفيذ حلكم

عقالئي غري قانوين فهو حكم ملن املكلل
اخلطاب يف الروايات موجه اىل املكل
ويمكن ا يكو االسناد اىل املكل

ويصلح االسلناد اليله ويشلهد للذلك أ

بعدم نقض اليقني بالشك مما يعنلي أنله فعلله.
عى اساس التبعي حلكم الشار نظلري ملا يقولله

اصحاب مسلك التعهد يف الوضع با الواضع االول تعهد بارادة املعنى حني استعامل
اللفظ واملستعملو من اصحاب اللغ ايضا متعهدو تبعلا .ومثلله ملا يقلال ملن أ
االحكام الصادرة يف موارد االمر باملعروف والنهلي علن املنكلر أحكلام تبعيل مماثلل

( )1املصدر ص .389
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لالحكام االصلي .
اجلهة الثانية  :الفرق بني االستصحاب وقاعدتني مشاهبتني له
ومها قاعدة اليقني  ،وقاعدة املقتيض واملانع.
وقد التل

يف أ املراد بااللبار اآلتي ه هو االستصحاب او قاعدة املقتضلي

واملانع أو قاعدة اليقني أو اجلامع بينها وبني االستصحاب  .وكذلك بناء العقالء فقلد
ادعى بعضهم فيه أنه موافق لقاعدة املقتضللي وامللانع ال االستصلحاب بل ا كلالم
الفقهاء يف املوارد التي حكموا فيها بالبقاء بعد الشك قد يكو موردا للشك يف انه ه
يبتني عى االستصحاب ام عى القاعدة املذكورة .وربام اعترب بعضلهم قاعلدة الفلراغ
مبني عى قاعدة اليقني بناءا عى أهنا ال جتر اال مع القطع بالصح حال العم وهلو
ما يسمى بالفراغ البنائي فال يعتنى بالشك احلادث بعده ولكن املشهور أهنا مبني على
الفراغ الواقعي بمعنى أ املكل

جيد نفسه فارغا من العمل وال يعتلرب كونله متيقنلا

بالصح حني العم .
ولتوضيح الفرق بني قاعدة اليقني واالستصحاب نقول :
ا متعلق الشك واليقني اذا كا امرا واحدا ومل خيتل

املتعللق حتل ملن جهل

الزما فالبد من أ يكو زما الشك واليقني بنفسهام خمتلفا اذ ال يمكن تعلق الشك
واليقني بامر واحد ويف زما واحد فا كا زما الشك سابقا عى زما اليقني فال اثر
هلذا التقدم والتالر ب يعم يف ك زما بموجب ما حص فيه واما اذا تقلدم زملا
اليقني فهنا مورد قاعدة اليقني مثال ذلك ما اذا تيقن احد يف يوم السبت بعدال زيد يوم
اجلمع وشك فيها أيضا ولكن زما الشك يوم االحد مثال فبناءا على قاعلدة اليقلني
حيكم بعدالته يوم اجلمع ويقال للشك فيه الشك السلار النله يسللر الل اليقلني

| 14

السابق فريفعه .
وا كا متعلق الشك واليقني خمتلفا من حيلث الزملا فقلط فلا كلا املتليقن
متألرا عن املشكوك فهو عكس االستصحاب ويسم باالستصحاب القهقرائي وقد
ذكروا ا هذا ال دلي عل حجيته اال يف باب االلفلا وهلو املعلروف باصلال علدم
النق وادعوا انه من االصول العقالئي واال مل يرتتب عل التبلادر استكشلاف املعنل
احلقيقي يف اص اللغ  .وعهدة هذه الدعوی عل مدعيها وقد ذكرنا يف حمله ا التبادر
ظاهرة اجتامعي متطورة تتغري حسب تغري املجتمعات وارتباطها بالقوميلات املختلفل
وهو مستند ال تداعي املعاين وهذا خمال

الصال عدم النق التي تقتيض مجود اللفظ

عل املعن االول وقلنا ا معرف معنى اللفظ يف زما صدوره قب قرو تتوق

عى

ممارس طويل وبحث عميق الستكشاف ما كا يتبادر من اللفظ يف ذلك الزما .
وا كا متعلق اليقني متقدما عل متعلق الشك كا هو االستصلحاب بلاملعن
املشهور سواء كانت القضيتا (املتيقنل واملشلكوك ) يف الزملا امللاي أم كانتلللا يف
املستقب او كانت املتيقن يف احللال أو امللاي واملشلكوك يف املسلتقب علل ملا هلو
التحقيق لالفا لصاحب اجلواهر وسيأيت مفصال ا شاء اهلل تعلاىل فاملنلاط هلو تقلدم
املتيقن عل املشكوك زمانا .
واما قاعدة املقتيض واملانع فموردها ما لو علم االنسا باملقتيض (بالكرس) وشك
يف املانع فانه يبني عى أ املقتيض يؤثر اثره .ويدعى أ عليها بناء العقالء وأهنلا امللراد
بااللبار اآلتي وأ مفادها ال تنقض اليقني باملقتيض بالشك يف املانع .وسيأيت الكلالم
فيه مفصال ا شاء اهلل تعال .
ثم ا االستصحاب وقاعدة اليقني قد يتحلد مؤدامهلا وقلد خيتلل

فلاذا علمنلا

بعدال زيد يف يوم االحد ثم شككنا فيها يف يوم االثنني ثم علمنا هبا يف يوم الثالثاء ثم
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شككنا فيها يف يوم الثالثاء أيضا بنحو الشلك السلار فلا مقتضللى قاعلدة اليقلني
واالستصحاب البناء عل عدالته واذا علمنا بالوضوء ثم علمنا باحلدث ثلم شلككنا
فيه بنحو الشك السار فمقتىض االستصحاب الطهارة ال احللدث مشلكوك فعلال
ومقتضلى القاعدة احلدث لليقلني السلابق بله وا ارتفلع بالشلك السلار وملوارد
االلتالف كثرية .
وقد يتفق االستصحاب وقاعدة املقتيض واملانع كام اذا علمنا بالوضلوء وشلككنا
يف احلدث فاالستصحاب جار بال شك وكذلك القاعدة باعتبلار أ الوضلوء مقلتض
لبقاء الطهارة لوال الرافع فيحكم بالبقاء .وقد خيتلفا وقد مث له االعالم بام اذا علمنا
بالنار وشككنا يف الرطوب فمقتىض االستصحاب علدم االحلرتاق بخلالف القاعلدة
ولكن القائلني بالقاعدة ال يقبللو هلذا املثلال وال يقوللو بجرياهنلا يف مثل ذللك.
وسيأيت متام الكالم فيه ا شاء اهلل.
وقد تتفق القاعدتا كام اذا علمنا بعد البيع بعدم الغبن ثم شككنا فيه فمقتضامها
اللزوم ال البيع يقتيض اللزوم والغبن مانع عنه وقاعدة اليقني ايضا جاري ال الشك
حسب الفر

سار اىل حتقق الغبن بعلد العللم بعدمله .وقلد خيتلفلا كلام اذا علمنلا

بالوضوء ثم علمنا باحلدث ثم شككنا فيه بنحو الشك السار فقاعدة املقتيض واملانع
تقتيض بقاء الوضوء للشك الفعيل يف الرافع وهو احلدث واما قاعدة اليقني فتقتضللي
احلكم ببقاء احلدث لليقني به سابقا وال يعتنى بالشك السار .
ادلة االستصحاب
الدلي األول  :االمجا  .نقله العالم قدس رسه يف املباد  .ولكلن ال يبعلد ا
يكللو مللراده االمجللا العملليل اذ مل يتعللر

الفقهللاء هلللذا البحللث بل قللال السلليد
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الربوجرد قدس رسه ا أول من دو االصول من الشيع املفيد واملرتىض والشليخ
رمحهم اهلل وقد ذهب األول ال حجيته وأنكره الثاين وتردد فيه الثالث فلاين االمجلا
الكاش

عن قول املعصوم؟! والصحيح أ االمجا ليس كاشفا أصال ب هلو مرشلد

ومنبه يدعونا ال التحقيق والبحث عن وجه اتفاق العلامء عل قول واحلد وكلذلك
الشهرة.
وأما علامء العام فقد التلفوا أيضا وانكره مجاع من املتكلمني  .ونالحظ هنا ا
السيد املرتىض رمحه اهلل الذ أنكره يعترب أيضا ملن متكلملي االماميل  .والظلاهر ا
السبب يف ذلك هو تأثري علم الكالم الذ يبحث عن احلقائق الكوني يف علم اصلول
الفقلله الللذ ينظللر يف االمللور االعتباري ل وكللا البللد للمللتكلم مللن انكللار حجي ل
االستصحاب اذ ال يمكن لالستصحاب الكش

عن حقيق كوني واقعا .ومما مني به

علم االصول والفقه هو تأثري علم الكالم والفلسف يف مسائلهام .
وأما االمجا العميل بمعنى ا الفقهلاء قلد حكملوا بموجلب االستصلحاب يف
موارد عديدة من الفقه حسب االستقراء فهو غري بعيد يف نفسه اال انه ال يتبني منه اهنم
اعتمدوا عى االستصحاب ام قاعدة املقتضلي واملانع فلال يمكلن االعلتامد على هلذا
االستقراء اال من جه كشفه عن ا املرتكز لدهيم هو بناء العقالء ملع علدم وضلوح
مفاده.
الدلي الثاين  :الظن من باب ا الظن يلحق اليشء باالعم االغلب.
وال خيف ا حجي الظن بقول مطلق ال دلي عليها .واما قانو الغلب فانام يفيلد
بعد افرتا

حجي الظن مطلقا ويف حال افادته الظن الشخص .وخيتل

ذلك حسب

التالف موارد الشك يف البقاء فربام يفيد الظن وربام ال يفيده ب ربام يكلو الظلن يف
اجلانب املخال  .اال ا يقال بإحلاق موارد الشك والوهم بالظن من باب الغلب أيضا.
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قانو الغلب :
والبد من مالحظ قانو الغلب بنحو عام ثم انطباقه عل املورد .
ويصح قانو الغلب يف موردين :
األول  :ا يكو أحد طريف املعلوم باالمجال اق عددا ملن اآلللر بنسلب كبلرية
يصح معه احلكم عل املشكوك بكونه من االغلب كام اذا كا لدينا مائ آنيل وعلمنلا
امجاال بكو أحد األواين بيضاء والباقي سودا فا قانو الغلبل حيكلم علل كل ملا
الرج منها عشوائيا أهنا ملن االواين السلود وذللك ال احلتامل كوهنلا سلوداء %99
واحتامل كوهنا بيضاء  %1وهذا يعترب بموجلب حسلاب االحلتامالت ظنللا اطمينانيلا
معتربا .
الثاين  :ا يكو مجيع االفلراد مشلكوك الصلف ولكنلا جربنلا اغلبهلا عشلوائيا
فرأيناها عل صف لاص فنحكم بموجب قانو الغلب أ الباقي أيضا كذلك .وهذا
أيضا مستند ال قانو حساب االحتامالت وذلك ألنا لو فرضلنا أ يف كليس مقلدار
مائ ورق مثال نحتم ا يكو كلها سوداء أو كلها بيضاء أو بلااللتالف ففلي هلذا
احلال اذا الرجنا منها سبعني ورق مثال ووجدنا اهنا كلها بيضاء اال ورق واحدة فلاذا
اردنا ا نخرج ورق الرى فاحتامل ا تكو بيضاء  % 70واحتامل ا تكو سلوداء
واحد من سبعني وهكذا ختتل

النسب كلام زاد عدد االوراق املستخرج والتلي تبلني

اهنا بيضاء فاذا وصلنا اىل آلر ورق كا احتامل كوهنا سوداء ضعيفا جدا بحيث يقطع
بعدمه وهذا معنى احلاقه باالعم االغلب.
والذ يقال يف تطبيق قانو الغلب يف مورد االستصحاب وجها :
األول  :ا اكثر االمور املعارصة هلذا املتيقن السابق يف زما اليقني بوجوده باقيل
حت اآل قطعا فالظن يلحقه باالغلب .
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الثاين  :ا اكثر االمور التي كانت متيقن سابقا وهي مشكوك حلاال نراهلا باقيل
بعد الفحص فنحكم بموجب الغلب ا هذا املشكوك أيضا كذلك .
اما الوجه االول فريده أوال أ بقاء أغللب االشلياء علل الوضلع السلابق غلري
صحيح ب االشياء غالبا كاهلالل تزيد وتنقص ،واالمور متطورة ومتغرية .
وثانيا ال ينطبق عل هذا يشء من الطريقني السابقني من قانو الغلب اذ ليس هنا
علم امجايل ب بعض االشياء مقطو البقاء وبعضها مقطو الزوال وبعضها مشلكوك
فال ينطبق الطريق االول وكذلك الثاين اذ ليس اجلميع مشكوكا .
وثالثا  :ا املقارن جيب ا تكو مع حلا املامثلل يف مقتضليات البقلاء واملوانلع
وغري ذلك من املالبسات فال تصح املقارن املطلق بلني هلذا املشلكوك وملا هلو بلاق
جزما.
واما الوجه الثاين فهو وا انطبق عليه الطريق الثاين اال ا دعلوی الفحلص علن
اكثر االمور املتيقن احلدوث املشكوك البقاء مع مراعلاة املامثلل يف مقتضليات البقلاء
وعدم املوانع يف مجيع موارد االستصحاب غري معقول لعدم امكلا الفحلص غالبلا.
واالقتصار يف حجي االستصحاب عل امكا مث هذا الفحص يفقده قيمته.
الدلي الثالث  :بناء العقالء عل اجلر بموجب احلال السابق وعدم اعتنلائهم
بالشك ب الظن باخلالف  .ونحن نذكر بعض االمثل ثم نبني منشأ هذا البناء .
اما االول فانا نجد سرية العقالء يف امورهم الفرديلل واالجتامعيلل علل البنلاء
عل احلال السابق فاالنسا يف معاملته ومعارشته مع اآللرين مثال ال يعتني باحتامل
عرو

العوار

يف املستقب عل نفسله ملن ملوت او جنلو او عجلز او ملر

.

وكذلك يف اآللرين فيذاكر من يشاركه يف احللزب السليايس ملثال بلاالمور اخلاصل
احلزبي من دو حتقيق عن رجوعه عن رأيه أو انتامئه ال حزب معار

ملع احلتامل
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ذلك وحدوثه كثريا ويفاو

صديقه بارساره الشخصي وال يعتنلي بلاحتامل انقالبله

من الصداق ال العداوة مع كثرة اتفاق ذلك وكذلك يعام وكيلله يف االملور املاليل
وغريها وكذلك يف معامالته التجاري املبتني عل الثق بالتجلار فلال يعتنلي بلاحتامل
عرو

العوار

النفسي املوجب للخيان أو العوار

اجلسلمي املوجبل الللتالل

املشاعر أو املوت أو املشاك املالي املوجب لالفالس أو غلري ذللك وكلذلك يف حياتله
الزوجي اذ ال يعتني باحتامل حدوث احلرمل بالرضلا أو االرتلداد .ونجلد ايضلا أ
الركاب يف السيارة او الطائرة ال هيتمو باحتامل عرو

ملا يمنلع ملن القيلادة على

السائق والطيار او عى السيارة والطلائرة ملع انله املر لطلري يتعللق بلارواحهم وأ
احلكومات ايضا ختول من تثق به امورا مهم من شلؤو الدولل والشلعب ملن دو
اعتناء باحتامل علرو

ملانع فيله ملا مل تقلم املارة عليله وأ القضلاء ايضلا يف كل

املجتمعات يبتني عى استصحاب احلال السابق من املالكي والزوجي وغريمهلا ملا مل
يقم اآللر بين عى لالفه ال غري ذلك من االمثل الكثرية الكثرية التي نشاهدها كل
يوم يف مجيع جوانب حياتنا االجتامعي .
واما منشأ هذا البناء فامرا :
األول  :ما ذكرناه من االنفعال النفيس من ادراك اليشء بصورة لاص ومن هنلا
هيتم الناس بمظهرهم وحديثهم وتعلاملهم يف اللقلاء االول اللذ جيمعهلم ملع ملن
هيمهم شأنه ليكو له اثلرا اكلرب يف نفسله وملن املعللوم ا االنسلا يتبلع احاسيسله
ومشاعره النفسي اكثر من متابعته الدراكاته املنطقي .
الثللاين  :ا احليللاة االجتامعي ل ال يسللتقيم شللأهنا اال بعللدم االعتنللاء بالشللكوك
والوساوس واال مل يمكن لالنسا ا يعي

اال يف عزل عن املجتمع البرش فللذلك

التزم العقالء باعتبار احلال السابق باقي ما مل يعلم لالفها.
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وسيأيت ا الشار املقدس امض هذا البناء وال اق من عدم اللرد كلام سلنبينه
سرية املترشع عل بنلاء العقلالء يف هلذا

مفصال ا شاء اهلل تعاىل وال خيفى ا عط

املقام وغريه لطأ فا االمضاء والرد انام يبحلث علنهام يف بنلاء العقلالء دو سلرية
املترشع الكاشف بنفسها عن رأ املعصوم .
()1

وقد استشك يف هذا الدلي بعدم حتقق بنلاء العقلالء علل االستصلحاب أوال
وبرد الشار عنه ثانيا فالكالم يف مقامني :
املقام االول يف منع حتقق البناء العقالئي وذلك لوجهني:
الوجه األول  :ا االنسا ليس تابعا ألحاسيسه النفسي كام يتوهم بل هلو تلابع
الداركاته العقلي وما ذكر من موارد البناء ال خيلو يشء منها عن أحد امور :
األول  :أنه كثريا ما حيص االطمئنا بالبقاء بسبب عوام لارجي تقتضيه.
الثاين  :أ العم وفق احلال السابق قد يكو برجاء اصاب الواقع كام هو احللال
يف موارد امهي املحتم وا كا غري حمرز ب حتى لو مل تكن له حال سابق .
الثالث  :الغفل عن احتامل اخلالف فاالنسا كثريا ما يعم حسبام هو معتاد وفق
احلال السابق غفل عن احتامل حدوث تغري يف االمر وربام

توق

اذا نبه عليه.

واجلواب ا االطمينا ا كا املراد به االطمينا النفيس الذ يشعر به االنسا
ارتكازا فهو ما ذكرناه .وا كا املراد به االطمينلا االدراكلي أ العللم علن طريلق
املحاسب العقلي فهو نادر جدا وال يمكن مح هذا البناء مع كثرة موارده عل ذلك .
واما الرجاء واالهتامم باملحتم فالبد من ا يكلو بلحلا املحاسلب بلني قلوة
االحتامل وامهي املحتم ثم ترجيح جانب الفع أو الرتك وللو كلا كلذلك مل يكلن

( )1سيأيت ا شاء اهلل تفصي الفرق بني سرية املترشع وبناء العقالء يف مبحث اصال الصح .
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االحتامل قويا يف اكثر املوارد ملالحظ كثرة التغريات والطوارئ مع انا نلری يف ملوارد
االستصحاب قوة احتامل البقاء ب يری السابق بعني احلال السلابق ا كونله متيقنلا.
والرجاء ال يوجب الرؤي واالحساس .مضافا ال ا اكثلر ملوارد الرجلاء يعارضله
اخلوف واحتامل الرضر فال مرجح اال البناء عل احلال السابق .
واما الغفل عن احتامل اخلالف فال تصح اال يف القلي من ملوارد البنلاء ويكفلي
الباقي .
هذا ومن العجيب ا هؤالء االعالم مل يذكروا هذا االشكال يف سائر موارد بنلاء
العقالء مع ا كلها حتتم ذلك كخرب الثق واصال عدم النق .
الوجه الثاين  :ا بناء العقالء يمكن ا يفرس بقاعدة املقتيض واملانع ب هي اقرب
اليه من االستصحاب .والرس يف ذلك ا بني موارد القاعلدة واالستصلحاب عموملا
من وجه فيفرتق االستصحاب يف موارد الشك يف املقتضلي عل القلول بله وتفلرتق
القاعدة يف موارد الشك يف الدافع ال الرافع وجيتمعا فليام علدا ذللك ملن الشلك يف
البقاء.
اما موارد افرتاق االستصحاب فليس هلا شواهد من بناء العقلالء اذ كل ملوارد
البناء العقالئي من الشك يف الرافع ال الشك يف املقتيض .واما موارد افلرتاق القاعلدة
فلها شواهد ال يمكن تفسريها باالستصحاب نذكر بعضها يف ما ييل:
 -1موارد اصال احلقيق واالطالق والعموم  .وقد ذكر الشيخ قدس رسه اهنا ال
يمكن ا تعل باالستصحاب اذ هي متفق عليها واالستصحاب خمتلل

فيله فكيل

يفرس مورد االتفاق بامر التاليف ،مع اهنا ليست من موارد القطلع باحلالل السلابق اذ
عدم االتيا بالقرين أو املخصص أو املقيد ليس له حال سابق فهذا ال ينطبق اال عل
قاعدة املقتيض واملانع فا اطالق اللفظ يقتيض احلم عى احلقيقل  ،والقرينل تدفعله.
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واملراد باملانع اعم من الرافع والدافع .
 -2القول باللزوم يف مورد احتامل الغبن اذ ليست اصال عدم الغبن ملن ملوارد
االستصحاب وليست هلا حال سابق فاحلكم باللزوم ليس اال لتطبيق قاعدة املقتضلي
واملانع باعتبار أ العقد يقتيض اللزوم واالص عدم حتقق الغبن املوجب للخيار.
 -3صح النكاح مع احتامل الرضا أو النسب من اول االمر .
قاعدة املقتيض واملانع:
ولتقييم هذا الوجه ال بد من دراس قاعدة املقتيض واملانع .وربام يالحظ عى هذه
القاعدة با املراد باملقتيض ا كا هو املقتيض التكويني فال يمكن االلتلزام بله  .فللو
فر

ا احدا مر

مرضا يفيض ال امللوت للوال العلالج وشلك يف العلالج كلا

مقتىض القاعدة احلكم باملوت وترتيب اآلثار عليله ملن تقسليم االملوال وغلريه وال
يمكن االلتزام به قطعا .وا كا هو املقتيض الشلرعي بمعن موضلوعات االحكلام
الرشعي وكا املراد باملانع القيود العدمي فهذا غري صحيح اذ أ املقتضلي الشللرعي
حسب ظواهر االدل هلو جمملو املوضلو والقيلود وال فلرق بلني القيلود العدميل
والوجودي وا كا املراد مالكات االحكام الرشعي فهي مستورة علينا ال سبي الل
احرازها.
واجلواب ا املراد باملقتيض هنا املوجود الذ يقتضلي بذاته الثبوت للوال حتقلق
مانع يوجد او انعدام رشط .فهو نفس املعن الذ ذكره االعالم يف رشح مراد الشيخ
قدس رسه من املقتيض والرافع يف تفاصي االستصحاب اال أنله خيتل

عنه يف ملورد

الشك يف الدافع ولذلك عربنا بانه يقتيض الثبوت ليعم البقاء واحلدوث  .واحلاص انه
ما ال يفنيه الزما ب تفنيه العوار

بخالف االمور املوقت .

ومن هنا يظهر ا هذه القاعدة ختتص باالمور االعتباريل ال التكوينيل فلالنقض
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باملر

غري وارد .والرسيف ذلك ا القاعدة يف هذه املوارد تتعار

احلياة أيضا تقتيض البقاء بنفسها لوال عرو
احلياة مع جرياهنا يف املر

ما يعدمها فيتعار

 .فهو نظري موارد تعار

ملع نفسلها فلا
جريا القاعلدة يف

االستصحابني .

وللقول هبذه القاعدة جذور يف الفلسف حيث يقال ا العلل التامل ترتكلب ملن
املقتيض ووجود الرشط وعدم املانع  .ثم يشك عل ذلك با العدم ال يلؤثر فكيل
يكو منشأ للوجود وا املوجود ال يرتكب من املوجود واملعدوم  .وجياب علن ذللك
با عدم املانع ليس مؤثرا يف الوجود ب هو ظرف لتأثري املقتيض .
والقائ بقاعدة املقتيض واملانع مل يرتض هذا القول فقال  :بل امللانع حائل بلني
املقتيض واقتضائه لألثر فعدم املانع ليس رشطا لتأثري املقتيض ب املقتيض يؤثر اثلره اال
ا حيول املانع بينه وبني األثر ومن هنا البد يف احراز األثر من احراز املقتيض والرشط
واما املانع فيكفي عدم احرازه .
وحيث ا االمور االعتباري انعكاس لالمور التكويني فهذه القاعدة جتر فيهلا
أيضا ومنها االحكام الرشعي يف متعلقاما وموضوعاما  .فاملانع علن صلح الصلالة
مثال كاستصحاب اجزاء ما ال يؤك حلمه انام يعترب مانعا عن اقتضلاء الصلالة حتقيلق
املالك أو عن انطباق الكيل عل هذا الفرد .
هذا كله مبنى هذه القاعدة وقد عرفت انه يشهد هلا االصول اللفظي ولزوم البيع
مع احتامل الغبن وصح النكاح مع احتامل وجود املوانع.
ولكن ال خيف ضع

املبنى من اصله اذ ال وجه للفرق بني عدم امللانع ووجلود

الرشط من حيث وجلوب االحلراز  .وال وجله لقيلاس االملور االعتباريل بلاالمور
التكويني اذ كام يمكن ا يعترب املعترب اليشء مقيدا بقيد وجود كذلك يمكنه ا يقيده
بقيد عدمي  .ومل يثبت يف مورد من االحكام الرشعي ا يكو الشار قد اعتلرب املرا
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مقتضيا للحكم وجع له رشوطا وموانع ب املقتيض ل بمعن ملا يرتتلب عليله االثلر
فيها ل هو جممو املوضو مع القيود الوجودي والعدمي  .ويف ك ذلك ال اشلكال يف
أ التقيد وهو الدال يف اجزاء العل امر وجود  .مع ا علدم امللكل لله حلظ ملن
الوجود.
واما االصول اللفظي فالتحقيق ا منشلأ بنلاء العقلالء علل اصلال الظهلور يف
املوارد الثالث ليس االعتامد عل أصال عدم القرين ب هو مبني عل أصال اجلد مع
التعهد العقالئي بأ ما يفهم من الكالم ظاهرا هو مراده وهو مألوذ به وليس هذا هو
التعهد املدع يف معن الوضع كام ذكره السيد اخلوئي «دام ظله» فا ذلك يف الداللل
التصوري وهذا يف الدالل التصديقي  .وهذا التعهد مقيد من أول األمر بعدم ايصلال
القرين عل اخلالف ال السامع فاذا اوصله اليه مل يؤلذ بظاهر كالمه فظهر ا القرين
مانع بوجودها العلمي ال بوجودها الواقعي .
وأما ليار الغبن فاالمر فيه غري مسلم أوال  .ومع تسليمه ال نسللم اسلتناده الل
اصال عدم الغبن اذ يمكن ا يكو املسلتند هلو استصلحاب امللكيل احلاصلل قبل
الفسخ  .ويمكن ا يقال بعدم اللزوم النله ملن التمسلك بعملوم اوفلوا بلالعقود يف
الشبه املصداقي للمخصص.
واما مسأل النكاح فهي أيضا حتتم ا يكو مستندا ال أمر آلر كخرب مسلعدة
بن صدق يف البين أو استصحاب العدم االزيل .
واما سائر الشواهد من موارد البناء العقالئي فهلي ال تسلتند الل هلذه القاعلدة
املشاهد يف هذه املوارد هو االنفعال النفسلي واالطمينا ب رؤيل اليشلء
جزما اذ ا
َ
عل ما كا عليه  .وهذه الظاهرة ال يمكن ا تفرس هبذه القاعدة اذ ال حتتو عل أمر
نفيس يقيض بالبقاء .
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فهذه القاعدة باطل اساسا وال شاهد هلا وال دلي عل حجيتها .
(املقام الثاين)  :يف عدم رد الشار عن بناء العقالء يف االستصحاب وقلد ذكلر
يف بيا الرد وجها :
األول  :ادل الرباءة الرشعي فا االستصحاب لو تم حتل يف علدم التكليل

مل

يبق مورد الدل الرباءة .
واجلواب أوال  :ا هذا االشكال لو تلم الللتص باستصلحاب علدم التكليل
فقط.
وثانيا  :ا االشكال يبتني عل حكوم االستصحاب عل الرباءة حت يف ملورد
التوافق وهو لالف التحقيق والوجه فيه ملخصا هو ا رس تقديم االستصحاب عل
الرباءة يف مورد التخال

هو انتفاء موضوعه (وهو احلكم غري املعلوم) باالستصحاب

لكونه حمرزا  .وهذا غري جار يف صورة التوافق لتطابق العنوانني عل املورد بلال متلانع
ومها احلكم غري املعلوم فعال واحلكم معلوم العدم سابقا فال تنايف بني املوضوعني.
وكذلك احلال بني االستصحاب وقاعديت احل والطهارة ففي صلورة التخلال
حيرز االستصحاب موضو احلكم املستفاد من الغاي وهي (حت تعرف انه حرام ،او
قذر) باعتبار انه يعد معرف إما تعبدا بااللبار او اعتبارا لبناء العقلالء واملا يف صلورة
التطابق فيصدق موضو االستصحاب وهو (مشكوك احلرم اوالنجاس ) كام يصدق
موضو منطوق القاعدتني وهو (معلوم احللي والطهارة سابقا).
ويشهد لذلك استدالل الفقهاء املتقدمني عل عرص الشيخ االنصار قدس رسه
يف كثري من املوارد باالص واالملارة معلا ولليس ذللك اال لعلدم احلكومل يف مقلام
التوافق.
الثاين  :اآليات الناهي عن العم بالظن أو عدم العلم وهي كثرية .
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منها قوله تعاىل ( َوإِ ي تطِ يع َأ يك َث َر َم ين ِيف ياألَ ير ِ ي ِض ُّل َ
وك َع ين َسلبِي ِ اهللَِ إِ ي َيتَبِعلو َ
إِ َال ال َظ َن َوإِ ي ه يم إِ َال َخييرصو َ ) االنعام .116 :وقوله تعاىل ( َو َما َيتَبِع َأ يك َثره يم إِ َال َظنًّلا
ِ
ِ ِ
ين َظ َلملوا
لع ا َللذ َ
احلق َش ييئا )...يونس .36 :وقوله تعاىل ( َب ِ ا َت َب َ
إِ َ ال َظ َن َال ي يغني م َن ي َ
َأ يه َوا َءه يم بِ َغ ي ِري ِع يلم َف َم ين َ يهي ِد َم ين َأ َض َ اهللَ )..الروم.29 :
وينبغي التنبيه عل ا هذا االشكال ال يرد مع وجود االلبار املصلرح بحجيل
االستصحاب مع ا لساهنا لسا امضاء البناء العقالئي الهنا الص من اآليات فتقدم
عليها .
ومع قطع النظر عن ذلك فالبد من مالحظ جهتني يف بناء العقالء قب مراجعل
اآليات الكريم :
اجله االول  :ا االستصحاب عند العقالء ليس من االمور الكاشف عن الواقع
ب هو اعتبار عقالئي ببقاء ما كا أو بكو العللم بالشلليء عللام بالبقلاء  .واالملور
االعتباري حتدد بحدود اعتبارها وال يؤلذ بلوازمها اذ ال تكشل

علن الواقلع حتلى

تتبعه اللوازم فا اللوازم انام تتبع الوجود اخلارجي ال االعتبار فاذا اعتربت زوجل
الرسول صى اهلل عليه وآله وسلم مثال اما للمؤمنني باعتبار حرم زواجهلا وللو بعلد
الرسول صى اهلل عليه وآله وسلم او وجوب احرتامها عل االمل أو غلري ذللك فلال
يالزمه اعتبار أليها لاال للمؤمنني مثال حت حترم املؤمنات عليه أو جيلب احرتامله.
كام ا االمر كذلك يف االعتبارات االدبي فيقال ملثال  :ا فالنلا شلمس وال يلراد بله
لوازمه حت ا حجمه اكرب من االر
تكش

مثال ،ك ذللك ملن جهل ا االعتبلارات ال

عن الواقع وانام هو تنزي لليشء منزل اآللر يف حدود لاص .
اجله الثاني  :ا بناء العقالء يف ترتيب اآلثار عل يشء يف الدرج االولل انلام

هو عل القطع واالطمينا  .ويف الدرج الثاني عل االملارات العقالئيل كلالرجو
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ال اه اخلربة فيه من جه قانو تقسيم االعامل  .ويف الدرجل الثالثل علل قلانو
حماسب االحتامل واملحتم فريتبو اآلثلار علل املحتمل املهلم وا كلا االحلتامل
ضعيفا.
وأما اآليات ففيها احتامالت ثالث :
االحتامل األول ( :وهو الصحيح) ا املراد بالظن هو االعتقاد اخللرايف اللذ ال
يدعمه دلي علمي ب هو من فع النفس وختيالما حتت تأثري االمنيات أو الشلهوات
أو االعالم أو احلب أو البغض فينشأ منها اعتقادات ال يساندها دلي وما أنزل اهلل هبلا
من سلطا وانام هي امور ذهني من نسج اخليال ويعرب عنها القرآ بلالظن واخللرص
واالماين واهلوی وظن اجلاهلي واجلهال يف قوله تعال َ ( :أ ي ت ِصليبوا َق يوملا بِ َج َها َلل )
احلجرات ،6 :أ بال دلي  .واملراد بالعلم هو الوصول الل الواقلع والكشل

عنله

ويعرب عنه القرآ بالعلم واهلداي والنور والبصائر ال غري ذلك ملن التعلابري الكثلرية
الواردة يف القرآ املشرية ال هذا املعن  .وقد امتأل القرآ بالتنبيه عل هذا املوضلو
وا االسالم جاء ليخرج الناس من الظلامت اىل النور ومن العقائد اخلرافي والظنلو
اجلاهلي ال اهلدی والواقع واحلق .
ونذكر من باب املثال بعض اآليات املباركات ليتضح املراد منها :
ِ
قال تعال يف سورة النجم َ ( : 24-21أ َلكم َ
الذكَر َو َله ياأل ين َثى * تِ يل َ
لم
لك إِذا ق يس َ
ِ
لن سل يل َطا إِ ي
وها َأنيت يم َوآ َباؤك يم َملا َأن َ
ِض َيزى * إِ ي ِه َي إِ َال َأ يس َامء َس َم ييتم َ
يلز َل اهللَ ِ َهبلا م ي
َيتَبِعو َ إِ َال ال َظ َن َو َما َ يم َوى ياألَنيفس َو َل َقدي َجا َءه يم ِم ين َرهبِلم ياهللدَ ى * َأ يم ل ِ ي ِ
ْلن َيسلا ِ َملا
ِ
ين َال ي يؤ ِمنو
َمتَنَى) ال ا يقول تعال شأنه( :إِ َ ا َلذ َ
ياأل ين َثى * َو َما َهل يم بِ ِه ِم ين ِع يلم إِ ي َيتَبِعو َ إِ َال ال َظ َن َوإِ
.28-27

َ بِ ياآل ِل َر ِة َلي َس ُّمو َ ا يَمل َال ِئ َك َ ت يَس ِم َي َ
ِ ِ
احللق َشل ييئا)
َ ال َظ َن َال ي يغنلي م َ
لن ي َ
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وقال تعال يف سورة يونس َ ( : 68قالوا َاخت ََذ اهللَ َو َلدا س يب َحانَه ه َو ا يل َغن ِ ُّي َله َملا ِيف
السامو ِ
ات َو َما ِيف ياألَ ير ِ إِ ي ِعنيدَ ك يم ِم ين س يل َطا ِ َهب َذا َأتَقولو َ َع َى اهللَِ َما َال َت يع َلمو َ ) .
ََ َ
اجلنَ َ إِ َال َم ين كَلا َ هلودا َأ يو
وقال تعال يف سورة البقرة َ ( : 111و َقالوا َل ين َيدي ل َ ي َ

نَصارى تِ يل َك َأمانِيهم ق ي هاتوا برهلانَكم إِ ي كنيلتم ص ِ
ني)  .ونظلائر هلذه اآليلات
لاد ِق َ
ي َ
َ
ي َ
ي
َ ُّ ي
َ َ
كثرية.
ولو كا املراد بالظن االعتقاد الراجح لصح اعتذار الكفار باهنم جازمو .
وبناءا علل هلذا االحلتامل فاآليلات الناهيل ال تنظلر الل االصلول العقالئيل
واالمارات وال ال قانو حماسب االحتامل وأمهي املحتم بل انلام تعلار

العقائلد

اخلرافي ا توجلب يف القسلم االول مملا ذكرنلاه يف اجلهل الثانيل آنفلا وهلو القطلع
واالطمينا ا ال يكو منشؤه فع النفس ونسج اخليال  .واما الظن اللراجح اللذ
يكو حج لدى العقالء كام اذا بل قوة االحتامل  %90مثال فاآليات ال ترتبط به كلام
ال ترتبط باالمارات العقالئي واعتبارامم .
االحتامل الثاين :ما ذكره السيد اخلوئي دام ظله كام يف تقرير بحثله وهلو ا امللراد
بالعلم العلم بوجود املؤمن من العقاب وبالظن احتامل عدم العقاب فيكلو نلاظرا
()1

ال وجوب دفع الرضر املحتم املبني عل قانو حماسلب االحلتامل واملحتمل  .وال
اشكال يف لروج االستصحاب واالمارات واالصول العقالئيل علن مفادهلا .اال ا
هذا االحتامل ال شاهد له .
االحتامل الثالث  :ا يكو املراد بالعلم العلم اجلزمي وبالظن ما عداه من طرق
الكش

واالحراز او ما يكو منشأ لرتتيب اآلثار عل اليشء فيشم االستصلحاب

( )1مصباح االصول ص.233
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ومجيع االمارات واالصول العقالئي  .وال اشكال يف فساد هذا االحتامل .
الدلي الرابع  :االلبار  ،وهي اما ادل عل اعتبار االستصحاب تعبدا او امضاء
لبناء العقالء وهي عدة روايات :
الرواي االوىل  :ما رواه يف الوسائ عن الشيخ باسناده عن احلسني بن سعيد علن
محاد عن حريز عن زرارة قال  :قلت له  :الرج ينام وهو عل وضوء أتوجب اخلفق
واخلفقتا عليه الوضوء ؟ فقال  :يا زرارة قد تنام العني وال ينلام القللب واالذ فلاذا
نامت العني واالذ والقلب وجب الوضوء  .قلت  :فا حرك يف جنبه يشء ومل يعللم
به ؟ قال  :ال حت يستيقن انه قد نام حت جييء من ذلك أمر بني واال فانه علل يقلني
من وضوئه وال ينقض اليقني ابدا بالشك وانام ينقضه بيقني آلر .
()1

والكالم يف احلديث من جهات أربع :
اجله االول يف سنده ،والكالم يف مقامني :
املقام االول يف صح السند ال زرارة  ،واملالحظ أ صاحب الوسائ نقله علن
الشيخ باسناده ال احلسني بن سعيد وظاهره أنه مما ابتدأ الشيخ قدس رسه فيله باسلم
احلسني فيكو دالال يف تلك املجموع من االلبار التي لنا طرق يف تصحيحها .
ولكن هذا لالف ما هو يف التهذيب وقد غف عنه االعلالم فلا الشليخ يلرو
رواي قب هذا احلديث عن الشيخ املفيد عن أمحد بن حممد بن احلسن بلن الوليلد علن
أبيه عن حممد بن احلسن الصفار عن أمحد بن حممد بن عيس واحلسني بن احلسلن بلن
أبا عن احلسني بن سعيد  ...ثم نق هذا احلديث وقال (وهبذا االسناد علن احلسلني
بن سعيد) فالالزم هو مالحظ هذا السند بناءا عل حجي لرب الثق .

( )1الوسائ باب 1من نواقض الوضوء ح.1
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اما احلسني بن احلسن بن أبا فانه وا مل يوثق اال انه معطوف عل امحد بن حممد
بن عيسى فال اشكال من هذه اجله انام االشكال يف امحد بن حممد بن احلسن بن الوليد
فانه مل يوثق ومل يذكر يف كتب الرجال فالوجه يف تصحيح ما نق عنه امرا :
االول :رواي االجالء كاملفيد وابن الغضائر عنه .وبطال هذا الوجه واضح اذ
جمرد الرواي عنه ال تدل عى توثيقه من قبلهم.
الثاين  :ا املفيد قدس رسه ليس له كتاب حلديث وكلذلك أمحلد بلن حمملد بلن
احلسن واحلسني بن احلسن بن أبا وحيث ا التأم يف ما نقله الشيخ من الروايات يف
التهذيبني ومالحظ طريق نقله وتأليفه يقيض بانه ال ينق اال علن الكتلب املوجلودة
عنده عن طريق اجازة املشايخ فذكر هذه األسناد انام هو من بلاب االجلازة فالبلد ا
يكو النق اما من كتاب ابن الوليد أو الصفار أو أمحد بن حممد بن عيسى أو احلسلني
بن سعيد وكلها كانت موجودة عنلده لنقلله عنهلا يف سلائر امللوارد واذا كلا كلذلك
فتصحيحه انام يكو باعتبار صح طريق الشيخ ال هذه الكتب غري هذا الطريق وهي
منقول يف املشيخ  .واما احتامل كو هذه الرواي منقول يدا بيد هبذا الطريق من دو
تدوينها يف هذه الكتب فهو بعيد جدا بمالحظ طرق نق الرواي آنذاك .
املقام الثاين  :يف من يرو عنه زرارة فا الرواي مضمرة وقد يقال  :ا مجاع من
االعالم كاملحدث االسرتاباد والعالم بحرالعلوم واملحقق النراقي ذكروها مسلندا
اىل ايب جعفر عليه السالم.
وال خيفى ا هذا ال يفيد وثوقا فاهنا مل تنق يف يشء من كتب احلديث التي بأيدينا
اال يف التهذيب وهي مضمرة هناك واحتامل وجودها يف كتاب اطلعوا عليه ولفي عنا
احتامل بعيد يف حد ذاته لقرب عهد املذكورين مضافا اىل أنه ال يفيد أيضا يف تصلحيح
الرواي اذ ال طريق لنا ال تصحيح ذلك الكتاب املجهول .
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وقد يقال  :ا عظم زرارة وعلو مقامه متنع من احتامل سؤاله عن غري االمام.
ويرده ا عظم الشخص وجالل شأنه مهام كا ال متنع من ذللك وكلم لله ملن
نظري وزرارة كا أهال للنقاش والبحث مع علامء العام وغريهم .
فالصحيح يف اجلواب ا زرارة قد ذكر املسؤول عنه قطعا اذ لواله لبقي الضلمري
بال مرجع وهو غري صحيح ولو اراد االلفاء لقال قلت للرج ملثال  .اذ فالبلد ا
يكو احلذف عند تقطيع احلديث يف أحد الكتب املذكورة وهنا يرتدد االمر أيضا بلني
املعصوم وغريه وحيث إ هذه الكتب موضوع جلمع أحاديث االئم عليهم السلالم
فذكر الرواي من غريهم من دو اشارة ال ذلك تدليس جيب ا ينزه عنله اصلحاب
هذه الكتب فانه ينايف وثاقتهم .
اجله الثاني يف فقه احلديث  :ال شك أ املراد بالنوم فيه مرتب ضعيف منه فيكو
السؤال عن مورد الشبه املفهومي وانه ه يشم اخلفق واخلفقتني أم ال ؟
وقد وقع الكالم يف جواب الرشط يف قوله عليه السالم واال ل ا وا مل يسلتيقن
انه قد نام ل فانه عل يقني من وضوئه وال ينقض اليقني بالشك أبدا .
فهنا أربع احتامالت :
االحتامل األول  :ا يكو اجلزاء مجل ال ينقض اليقني بالشلك وتكلو اجلملل
االول إما متمام للرشط فيكو مفاد اجلمل ( :وا مل يستيقن أنه قد نام وهو عل يقني
من وضوئه فال ينقض )..وإما متهيدا للجزاء فيكو مفادها هكذا ( ،وا مل يستيقن انه
قد نام فحيث انه عل يقني من وضوئه فال ينقض اليقني. )..
ويضع

هذا االحتامل ا دلول الفاء عل اجلمل االول ال وجه له علل كلال

التقديرين ب البد من دلوله عل اجلمل الثاني  .وكذلك الواو يف الثاني بال وجه .
االحتامل الثاين :ما ذكره الشيخ االنصار قدس رسه وتبعه اكثر ملن تلألر عنله
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وهو ا يكو اجلزاء حمذوفا وهو (فال جيب الوضوء) دلت عليه اجلمل االول فالفاء
مناسب لكوهنا عل للجزاء سادة مسده .ونظائره يف القلرآ الكلريم وكللامت العلرب
لن
كثرية .وقد ذكر الشيخ شواهد عديدة من الكتاب العزيز فمنها قولله تعلال َ ( :و َم ي
ني) آل عمرا  ،97 :ا فلال يرضل اهلل شليئا .ومنهلا قولله
َك َف َر َفإِ َ اهللَ َغنِي َع ِن ا يل َعا َملِ َ
تعال َ ( :قالوا إِ ي َي ي ِ
رس َق َأخ َله ِم ين َق يب ) يوس  ،77 :ا فال عجب .
رس يق َف َقدي َ َ
واعرت

عليه املحقق النائيني قدس رسه (عل ما نسب اليه) بانه يستلزم تكرار

اجلزاء فا قوله عليه السالم يف اجلواب أوال ( :ال) يريد به ال جيب الوضوء وهو عني
املقدر هنا فهذا تكرار بالوجه.
االحتامل الثالث  :ما نسب ال املحقق النائيني من ا اجللزاء هلو نفلس اجلملل
االول ولكنها لربي يف مقام االنشلاء ا وا مل يسلتيقن فلليكن جريله علل يقينله
السابق بالوضوء واجلمل الثاني تأكيد له .
وقد رد بوجوه :
الوجه األول :أ هذا يسلتلزم التكلرار أيضلا فلا قولله (ال) بمعنلى (ال جيلب
الوضوء) مغن عن قوله (فانه عى يقني )..اذا كا معناه (فليبن عل الوضوء) .ب إ
هذا أسوأ حاال من التكرار عل االحتامل السابق فانه مقدر وهذا مرصح به.
الوجه الثاين  :ا اجلمل االسمي وا جاءت يف مورد االنشاء نادرا اال انه ليس يف
اجلمل الطلبي ب يف غريها من االنشائيات كقولنا هي طالق .
الوجه الثالث  :ا كونه يف مقام االنشاء يقتيض طلب اليقني النه متعلق االنشلاء
وطلب اليقني ال معن له .
االحتامل الرابع  :ا يكو اجلزاء هو نفس اجلمل االول وهي يف مقلام االنشلاء
ولكن ليس انشاءا طلبيا ب األمر املنشأ هو كونله علل يقلني اعتبلار ملن وضلوئه.
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وحينئذ فاجلمل االول هي التي تبلني االستصلحاب ال اجلملل الثانيل  .وهلذا هلو
االظهر .ولع املحقق النائيني أراد هذا املعن .
وال يرد عليه يشء من االشكال سوی ما قد يقال من ا كونله علل يقلني ينلايف
الشك الذ رصح به يف الرواي  .وجوابه ا املراد بالشك يف مجل (وال يلنقض اليقلني
بالشك) هو الوسوس التي جتتمع مع اليقني فا اليقني االدراكي ال ينايف االضلطراب
والقلق النفيس فهذه اجلمل ليست يف مقام بيا االستصحاب اصلال ويلدل علل ملا
ذكرنا بعض الروايات وسيأيت ذكرها ا شاء اهلل تعاىل.
اجله الثالث  :يف ا مفاد احلديث ه هو االستصحاب او قاعدة املقتيض وامللانع
كام قال الشيخ هاد الطهراين رمحه اهلل بدعوی ا قوله عليه السالم (ال حتى يستيقن
أنه قد نام) يوافق القاعدة حيث جع الغاي اليقني بالنوم اللذ هلو ملانع ملن تلأثري
املقتيض للطهارة وهو الوضوء ولو كا امللراد التمسلك باالستصلحاب لقلال (حتل
يستيقن ببطال الوضوء) وعليه فاملراد بقوله فانه عل يقني من وضلوئه أ الوضلوء
السابق ال املستصحب وبقوله ال ينقض اليقني بالشك ا ال ينقض اليقلني بالوضلوء
السابق أيضا بالشك يف النوم الذ هو مانع من تأثري املقتيض.
ومن الواضح ا هذا البيا ال يأيت عل ما ذكرناه من أ املراد باجلمل االول انه
عل يقني بالفع من وضوئه ولكن اعتبارا ال حقيق فانه ال يناسلب القاعلدة املبتنيل
عل ا املراد هبا اليقني بالوضوء السابق.
واما عل املسلك املشهور فيمكن ا جياب عام ذكره با عنوا اللنقض يف قولله
عليه السالم (وال تنقض اليقني أبدا بالشك) يقتيض ا يكو متعللق الشلك واليقلني
امرا واحدا واال مل يصدق النقض فهلذه قرينل واضلح على أ امللراد هبلذه اجلملل
االستصحاب وال يعارضه ظاهر قوله عليه السالم ( :ال حتى يستيقن أنه قد نام حتل
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جييء من ذلك أمر بني) لو سلم ظهوره يف القاعدة فا هلذه اجلملل يف مقلام االفتلاء
واجلواب عن املسأل الفرعي وهي ا حتريك اليشء يف جنبه وهو ال يعلم به ه يعترب
امارة عل النوم أم ال ؟ وأما اجلملتا االلريتا فهام يف مقام التعلليم وبيلا القاعلدة
الكلي .
بيا ذلك أ هناك فرقا بني الفتوی والتعليم وال بد من مالحظل هلذا الفلرق يف
مجيع الروايات وهو ا الفتوی ال يذكر فيها املوضو الواقعي للحكم ب هيتم املجيب
بافهام املخاطب وظيفته العملي وا ادی الل الفلاء موضلو احلكلم اللواقعي فلال
يمكن ا يؤلذ باملوضو املذكور يف مقام الفتوی  .واما التعليم فحيلث انله يف مقلام
بيا القاعدة الكلي البد من ذكر املوضو الواقعي ،كلام يالحلظ ا مراجلع الطبيلب
مثال قد يذكر يف مقام االستشارة عدة امور بظن اهنا منشأ مرضه فال يبني له الطبيب ما
له دل يف املر

وما ليس له دل فيه ب يكتب له الوصف الطبي فال جمال لتوهم ا

هذه الوصف تفيد يف ك مورد تتحقق فيه االمور املذكورة .فظهر ا ما يف الصدر ليس
موضوعا واقعيا للحكم فال يعار

ذي احلديث .

اجله الرابع  :يف أ احلكم املستفاد من الرواي ه هو عام كام فهمه املتألرو او
لاص بالوضوء كام فهمه القدماء مع عدم االلتصاص بالنوم من بني النواقض للقطع
بعدم االلتصاص .ونعيد نق الرواي للرتكيز قال عليه السالم (ال حت يسلتيقن انله
قد نام حت جييء من ذلك أمر بني واال فانه عل يقني من وضوئه وال يلنقض اليقلني
ابدا بالشك وانام ينقضه بيقني آلر).
ويمكن ا يؤيد االحتامل الثاين بوجهني :
األول  :تقييد اجلمل االول بالوضوء .ولو كا للعموم لقال فانه عل يقني وال
ينقض اليقني أبدا بالشك .
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الثاين  :االتيا بصيغ املعلوم يف اجلمل الثاني الذ هو بمنزل ذكلر املسلند اليله
وهو يدل عل التصاص احلكم به ولو كا للعموم لكا ينبغي ا يقول وال يلنقض
اليقني بصيغ املبني للمجهول  .والدلي عل انه للمعلوم ذي اجلمل ولكلن ينقضله
بيقني آلر .
وال بد من مالحظل االحلتامالت االربعل امللذكورة يف اول البحلث علن مفلاد
احلديث وامكا دالل الرواي عى العموم عى ضوء ك منها مع قطع النظر عن هذين
املؤيدين.
أما عى االحتامل االول وهو أ اجلزاء مجلل (وال يلنقض اليقلني أبلدا بالشلك)
واجلمل االول ا قوله عليه السالم (فانه عى يقني من وضوئه) إملا ملتمم للرشلط
وإما متهيد للجزاء وعليه فاجلمل االوىل ليست كربى تستفاد منها قاعدة عام واجلمل
الثاني ا قوله (وال ينقض اليقني )..هي جزاء الرشط ا قولله عليله السلالم (واال)
فا معناه وا مل يستيقن انه قد نام ..وال شك يف أهنا ختتص بالوضوء ليوافق الرشط.
واما عل االحتامل الثاين وهو أ اجلزاء حمذوف تلدل عليله اجلملل االوىل وهلو
مجل (فال جيب الوضوء) مثال ،ففي تقريرات السيد اخلوئي أيده اهلل  :ا اليقني حيلث
انه من االمور النفسي املتعلق باالمور اخلارجي فيتقوم بلامرين :حملله وهلو اللنفس،
ومتعلقه وهو االمر املعلوم .فذكر الوضوء يف اجلمل االول لليس للتقييلد بل للذكر
املتعلق الذ ال يستغني عنه اليقني .
ويالحظ عى ما ذكره أ الكالم يف استفادة العموم ملن اجلملل الثانيل ا قولله
عليه السالم (وال ينقض اليقني )..واليقني فيها تابع لليقني يف اجلمل االول من حيث
العموم واخلصوص وذلك كام لو قال املول (اكرم زيدا العامل بالفقه ال اكلرام العلامل
واجب) حيث ال يمكن استفادة العموم من التعلي لكل علامل الحلتامل التصاصله
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بالفقيه فال ينعقد له ظهور يف غريه بخالف ما للو حلذف قيلد (بالفقله)  .فقولله ملن
وضوئه مهام كا شأنه يمنع من ظهلور اجلملل الثانيل يف االطلالق ال ظلاهر القيلد
االحرتاز وال اق من احتامله .
وأما عى االحتامل الثاللث فلاجلزاء هلو اجلملل االوىل وهلي لاصل بالوضلوء
واجلمل الثاني التي يتوقع أ تكو كربى عام ليست اال مجل مؤكدة.
وكذلك القول عى االحتامل الرابع الذ قويناه بالنسلب اىل اجلملل االوىل وأملا
الثاني فقد مر أنه لبيا أمر آلر وال ربط له باالستصحاب كام مر.
وقد يقال  :با كلم أبدا تدل عل العموم  .ويرده انه تأكيد الستمرار احلكلم يف
املستقب ال جلميع افراد املوضو .
وقد يقال  :بأنه حيث كا من املرتكزات العقالئي فال بلد ملن ا يكلو عاملا.
وهذا حق ولكنه ال ينبغي ا يصدر ممن انكر بنلاء العقلالء  .نعلم هلو صلحيح علل
مسلكنا.
وهنا وجها يف تصحيح هذا االرتكاز من دو االعرتاف ببناء العقالء.
الوجه األول ما ذكره السيد احلكيم قدس رسه من ا املراد باالرتكلاز لليس هلو
بناء العقالء عل اجلر االستصحايب ب العقالء يعلمو ملن هلذه اجلملل بمناسلب
احلكم واملوضو ا املراد باليقني مطلق اليقني كام انه لو قي اكرم زيدا العامل يعلم منه
تعميم احلكم للعلامء بمناسب االكرام للعلم ولو قي اكرم زيدا الطويل ملثال مل يعللم
ذلك لعدم املناسب فكذلك يف املقام فا عدم النقض يناسلب اليقلني بلام انله يقلني ال
خلصوصي يف الوضوء .
واجلواب ا هذه املناسب ال تقاوم ما ذكرنلاه ملن املؤيلدين القلويني يف اسلتفادة
اخلصوص .
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الوجه الثاين  :ما ذكره اكثر االعالم من ا اليقني امر مربم والشك امر غري ملربم
ومن هنا حسن التعبري بالنقض وهذا ال خيتص بباب الوضلوء بل هلو جلار يف مجيلع
املوارد .
واجلواب عنه حيتاج ال مقدم وهي :
ا املجاز واالستعارة عبارة عن إعطاء حلد يشء ليشلء آللر للتلأثري يف نفلوس
املستمعني طلبا ملقصد وغاي اسم وذلك الكتساب اليشء املشبه به شهرة عند الناس
امكن ا يكو وسيل للتشهري  .فاذا قي فال اسد االسود فا املقصود هلو ختويل
الناس من شجاعته والشتهار االسد بالشجاع يقال إدعاءا وبالعناي  :إ هلذا اسلد .
وقد يقال لنفس هذا الشخص يف مورد آلر هذا ثعلب مثال من جه دهائه ومكره  .او
هذا شمس او قمر من جه حسنه ومجاله  .وغري ذلك ملن انحلاء االسلتعارات فهلي
ليست اال وسيل للتأثري يف النفس تتخذ تبعا للمصالح واملقاصد.
واملقام من هذا القبي فليس لليقني والشك إبرام واسرتلاء واقعيلا مسلتفادا
من التعبري بالنقض حت يستكش

منه بعد فر

التصاص املورد بالوضلوء عملوم

احلكم جلميع موارد اليقني لوجود هذا االمر الواقعي يف مجيعها  .ب النقض واالبلرام
تعبري أديب يقصد به التأثري يف النفس وحينئذ فكام يصلح ا يعتلرب اليقلني مطلقلا املرا
مربما كذلك يف مورد لاص دو غريه فا ذلك تابع للمقاصد .
فاحلاص انا لو كنا وهذه الرواي مل نكن نستفيد منها العموم ولكنا حيلث ذكرنلا
ا االستصحاب من املرتكلزات العقالئيل يف نفسله والبلد ا يكلو التعليل بلامر
ارتكاز  ،وبضميم سائر الروايات التي وردت يف خمتلل
العموم .
الرواي الثاني :

امللوارد يمكننلا اسلتفادة
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روى زرارة قال  :قلت لله أصلاب ثلويب دم رعلاف او غلريه او يشء ملن منلي
فعلمت اثره ال أ اصيب له املاء فأصبت وحرضت الصالة ونسيت ا بثلويب شليئا
وصليت ثم إين ذكرت بعد ذلك قال  :تعيد الصالة وتغسله .
قلت  :فاين مل اكن رأيت موضعه وعلمت انه أصابه فطلبته فللم أقلدر عليله فللام
صليت وجدته قال  :تغسله وتعيد .
قلت  :فا ظننت انه قد أصابه ومل اتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صلليت
فرأيت فيه .قال  :تغسله وال تعيد الصالة.
قلت مل ذاك؟ قال  :النك كنت عل يقني من طهارتك ثم شككت فلليس ينبغلي
لك ا تنقض اليقني بالشك أبدا .
قلت  :فاين قد علمت انه قد أصابه ومل أدر اين هلو فاغسلله  .قلال  :تغسل ملن
ثوبك الناحي التي تری انه اصاهبا حت تكو عل يقني من طهارتك.
قلت  :فه عيل إ شككت يف انه أصابه يشء ا انظر فيه ؟ قال  :ال ولكنك انلام
تريد ا تذهب الشك الذ وقع يف نفسك.
قلت  :ا رأيته يف ثويب وانا يف الصالة قال :تنقض الصالة وتعيد اذا شلككت يف
موضع منه ثم رأيته .وا مل تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بينت عل الصالة،
النك ال تدر لعله يشء أوقع عليك ،فليس ينبغي ا تنقض اليقني بالشك أبدا .
()1

والرواي مروي يف التهذيبني مبدوة باسم احلسني بن سعيد ولنا طريق للاص يف
تصحيح هذه الروايات.
وكي

كا فال اشكال يف اعتبارها من هذه اجله  .واضامرها قد عرفت اجللواب

( )1الوسائ باب  41من النجاسات ح 1انظر اىل التعليق .
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عنه ،مع اهنا مروي يف كتاب العل للصدوق قدس رسه مسلندا الل أيب جعفلر عليله
السالم وطريقه صحيح أيضا وبينهام التالف يسري يؤثر يف فهم املراد كام سيأيت .وقلد
يقال ا نسخ الصدوق اوثق باعتبار كوهنا أسبق ،والنه ينقله إما علن محلاد او حريلز
وسنده اليهام سند اجازة بخالف الشيخ قدس رسه فانه ينقله عن كتلاب احلسلني بلن
سعيد وهو متألر عنهام كثريا .وسيأيت بعض الكالم فيه ا شاء اهلل تعاىل.
ثم إ السؤال االول وارد يف الصالة مع نجاس الثوب ناسيا فحكم عليه السالم
بوجوب االعادة ،وعليه الفتوی ،وا ذكرنا يف حمله تبعا لروايلات أللرى أ االعلادة
أحوط فيمن مل يكن متحفظا ب امه االمر واال فلال جتلب .والسلؤال الثلاين وارد يف
صورة العلم االمجايل وسيأيت الكالم فيه ويف رس التدرج يف السؤال .
انام االشكال يف الفقرة الثالث من حيث عدم تطابق السؤال واجلواب فا زرارة مل
يفر

يف السؤال شكه يف النجاس بعد الصالة ب رأی النجاس بعد الصالة فلو بنلى

عل النجاس كا من نقلض اليقلني بلاليقني ال بالشلك فلال يصلح التعليل حسلب
الظاهر.
ولدفع هذا االشكال وجوه ثالث :
الوجه األول  :ا الظاهر من قوله (فنظلرت فللم أر فيله شليئا) انله حصل لله
االطمينا بعدم النجاس اذ االمور املحسوس اذا تفقدها االنسا يف موضعها ومل يرها
يتيقن بعدم وجودها غالبا وال ريب انه كا قابال للرؤي اذ قد رآه بعد الصالة  .وقوله
(ثم صليت فرأيت فيه) ظاهر يف انه رأی نجاس وشك يف انه هو ما اصابه قب الصالة
او انه يشء آلر وقع عليه بعدها فيشك يف صحتها مع كونله متيقنلا حاهللا بالصلح .
ويؤيده أنه قب النظر مل يتيقن باالصاب ب ظن هبا فحكم االمام عليه السالم بالصلح
جريا عل قاعدة اليقني .
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وقد يناق

فيه با قوله (فنظرت فلم أر فيه شيئا) نظري قوله يف السلؤال السلابق

(فطلبته فلم أقدر عليه) وال يدل عل انه قد تيقن بالعدم  .وقوله (فرأيت فيله) ظلاهر
يف رؤي نفس النجاس املظنون مع ا يف نسخ العل (فرأيته فيه) وقد قي اهنلا اوثلق
من نسخ الشيخ .مع انه لو كا شاكا يف النجاس لكانت صح الصالة مسلتندة الل
قاعدة الفراغ فال وجه الستغراب زرارة مع انه راو روايات القاعدة .
واجلواب عنه ا قوله (فنظرت فلم ار فيه شيئا) ليس نظريا للجمل السابق فلا
املفرو

هناك انه كا يعلم بالنجاس وهو هنا يظن فالقرين هناك قائمل علل علدم

حصول اليقني بالعدم ال املفرو

علمه باالصاب  .واما قوله (فرأيت فيه) فظهلوره

يف نفس النجاس ممنو  .ولذلك رجع عن التعبري بقوله (وجدته) يف السلؤال السلابق
ال هذا التعبري ،واال لكا ينبغي االتيا بالضمري .
واما كو نسخ العل أوثق فغري معلوم وذلك ال عدم الضمري قد تطابق عليله
التهذيبا  ،ومها كتابا فقه ،وعليهام مدار البحث ،وللذلك كانلا ملورد اهلتامم املشلايخ
فكانا يقرءا عليهم ويتداوال يدا بيد .فالواص الينا هلو ملا قلرأه املشلايخ بخلالف
العل  ،فانه ليس من الكتب الفقهي  ،ومل يكن مدار البحث ،ومل يقرأ عى املشلايخ ،ومل
يتداول يدا بيد ،وكثري من رواياته غري معتمد عليها .
واما انه ال وجه لسؤال زرارة مع كو املسأل موردا لقاعدة الفراغ فاجلواب عنله
ا قاعدة الفراغ عند القدماء هو قاعدة اليقني فقد وقع اخلالف يف ا الفراغ املعتلرب يف
قاعدة الفراغ ه هو الفراغ البنائي أم الواقعي فبناءا عل االول ل كام التلاره املحقلق
العراقي والسيد احلكيم ل يكو متحدا مع قاعدة اليقني كام ا الوارد يف رواي حممد بن
مسلم من روايات قاعدة الفراغ هو اعتبار اليقني .
هذا والظاهر ا القدماء فهموا من هذه الرواي قاعدة اليقني املنطبق على قاعلدة
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الفراغ فقد نق الشيخ االنصار عن السلبزوار ا مفلاد هلذه الروايل هلو قاعلدة
اليقني .ثم ذكر انه لعله الذه من احليل .ثم قال  :انه مذهب مجاع من القلدماء  .وقلد
ذكر الشيخ املفيد يف املقنع ا من عر

له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه مل

يلتفت ال ذلك وقض باليقني عليه  .وذكر يف الفقه الرضو الذ هو نفلس كتلاب
التكلي

للشلمغاين  :وك سهو بعد اخلروج من الصالة فليس بشليء وال اعادة فيله

النك قد لرجت عل يقني والشك ال ينقض اليقني .
ومن هنا يعلم ا هذا الوجه هو مسلك القدماء اذ هذه التعابري يناسب االلذ من
هذه الرواي  ،وال يمكن تطبيقها عل القاعدة اال عل هذا الوجله .ويمكلن ا جيعل
هذا ايضا مؤيدا لنسخ الشيخ فإ فهم القدماء دلي يف تصلحيح متلو االحاديلث
وسيأيت االشكال فيه.
الوجه الثاين  :ما ذكره الشيخ االنصار وتبعه املحقق العراقلي والسليد احلكليم
وهو ا اجلمل االول ال تدل عل حصول اليقني ،واجلملل الثانيل ال تلدل علل ا
املراد نفس النجاس املظنون  .فوافقوا القدماء يف الشق الثاين  .وعليه فال يلرد اشلكال
عل الصحيح النه ليس من نقض اليقني باليقني وتدل عل االستصلحاب أيضلا اذ
الطهارة السابق عل ظن االصاب مل يعلم زواهلا فيستصحب .
الوجه الثالث  :وهو املشهور بني املحققني االعالم وهو ا اجلمل االول ال تدل
عل حصول اليقني ،والثاني ظاهرة يف نفس النجاسل املظنونل  .وملع ذللك فلاحلكم
بالصح موافق للقاعدة ودلي عل حجي االستصحاب .
بيا ذلك  :ا مراجع االدل تقضلي با الشلرط يف صلح الصلالة لليس هلو
الطهارة الواقعي ب اجلامع بني الطهارة الواقعي التي دلت عليها قوله عليه السالم (ال
صالة اال بطهور) والطهارة الظاهري والطهارة االحرازي  .وقد وردت روايات حكم
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فيها بالصح فيمن صل جاهال بالنجاس  .وحينئذ فصح الصالة يف مفلرو

هلذا

احلديث من جه انه مستصحب للطهارة السابق  .وتعترب االعادة نقضا بالشلك هللذا
اليقني احلاص من االستصحاب فنهاه االمام عليه السلالم عنهلا فيصلح االسلتدالل
ويرتفع االشكال .
ويالحظ عى هذا الوجه أ دليلهم يف كفاي الطهارة االحرازي هو هذا احللديث
وارتفا االشكال عن هذا احلديث يتوق

عل كفاي الطهارة االحرازي حسب هلذا

الوجه ،وهذا دور .مع ا االشكال يندفع بتطبيقه عى قاعدة اليقني ايضلا فلال يكلو
دليال عى كفاي الطهارة االحرازيل  .مضلافا اىل ا هلذا اجللواب يتوقل

علل قيلام

االستصحاب مقام القطع املوضوعي وهو للالف التحقيلق وللذا قلنلا بعلدم جلواز
االلبار عل طبقه  .ومن هنا وقع صاحب الكفاي يف مشكل اللتزامله هبلذا اجللواب
وبعدم قيامه مقام القطع املوضوعي .
واستشهدوا عل ا املراد بنقض اليقني بالشك ليس اال االستصحاب بلا ذيل
احلديث ذكر فيه هذه العبارة أيضا واملراد هبا هناك هو االستصلحاب قطعلا فالبلد ا
يكو الصدر كذلك أيضا .
ويرده ا هذه كناي وليس بترصيح والكناي يقصد هبا يف ك ملورد معنلى يعللم
باملناسبات .
واغرب ما وقع هنا ما ذكره بعضهم من انه وا مل نتمكن من تطبيق الكربی عل
املورد اال ا الكربی دال عل االستصحاب وفيه الكفاي  .مع ا الكالم يف فهم معنى
الكربی ولع التطبيق قرين عل ا املراد هبا قاعدة اليقني .
والتحقيق هلو ا معنل الروايل جيلب ا يالحلظ بحسلب معلوملات السلائ
ومكانته العلمي وبحسب سائر الروايات وبحسب الرتابط بني هذه االسئل .
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ونحن نالحظ ا زرارة هو الذ روی صحيح ال تعاد وقد ذكرنا يف البحث عن
قاعدة (ال تعاد) ا الكربی يف احلديث هو قوله عليه السالم (وال تنقض سن فريض )
وأيدنا ذلك بروايات ألرى واستخلصنا منها قاعدة عدم نقض السن الفريض وقررنا
بموجبها ا االركا وهي الفرائض ال تسقط باالعذار بخالف السنن وعلمنلا ا ملا
دل الدلي عل قبول العذر فيه من اجزاء الصالة ورشائطها فهي من السن .
ونالحظ أيضا ا اخلالف وقع يف ا املراد بالطهور يف صحيح ال تعلاد وغريهلا
مما دل عل كوهنا من الفريض ه هو ما يشم الطهارة اخلبثي كام استفيد ملن روايل
(ال صالة اال بطهور وجيزيك يف االستنجاء ثالث احجار) بقرينل ذكلر االسلتنجاء ام
ِ
الص َ
لال ِة
ين آ َمنلوا إِ َذا ق يملت يم إِ َىل َ
احلدثي فقط لورودها يف الكتاب العزيز َ ( :يا َأ ُّ َهيلا ا َللذ َ
َف ي ِ
وهك يم َو َأ يي ِد َيك يم إِ َىل ا يَمل َرافِ ِق) املائدة ،6 :وقد دلت الروايلات علل ا ملا
اغسلوا وج َ
فرضه اهلل تعاىل هو الفريض ؟
ونالحظ أيضا ا زرارة ليس من املسلتفتني العلاديني بل هلو فقيله كلا ينلاظر
الصادقني عليهام السالم ليستنتج من أحاديثهام قواعد فقهي يفتي هبا .
بعد هذه املالحظات نعلم ا الوجه يف سلؤاله االول بقرينل تدرجله يف السلؤال
وتعجبه يف األلري كام سنبني هو االستفسار عن كو الطهارة اخلبثي من السن أم ملن
الفريض فسأل اوال عن صورة النسيا ومل يفر
فيكو عذرا يف السن قطعا ب فر

فيها اللتحفظ علل علدم النسليا

نحو اهتامم بالنجاس حيث علم أثره وقد ذكرنلا

سابقا أ االحوط هو عدم العذر يف نسيا النجاس اخلبثيل اال اذا كلا متحفظلا كلام
دلت عليه موثق سامع

()1

ولذلك أجابه االمام عليه السالم بوجوب االعادة .

( )1الوسائ باب  42من ابواب النجاسات ح.5
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ولكنه مل يتضح له عدم كوهنا من السن اذ ال يتوق

ذلك عل قبول مجيع االعذار

فابدل السؤال ليذكر عذرا آلر وهو مورد العلم االمجايل ولكنه قرنله بلا العلذر هلو
عدم القدرة عل الغس حيث طلبه فلم يقدر عليه ال ا العذر هو اجله بخصلوص
املوضع  .فاجاب عليه السالم بوجوب االعادة فعلم ا هذا أيضا ليس عذرا .
ولكنه بقي مرتددا حيث ا وجوب االعادة يمكن ا يكو من جه عدم قبلول
هذا العذر ويمكن ا يكو من جه كوهنا فريض ال يقب فيها علذر فابلدل السلؤال
ثالث وسأل عن صورة عدم العلم قب الصالة وعلمه بعدها باهنا وقعت يف اللنجس ،
فحكم عليه السالم بعدم وجوب االعادة فتعجب زرارة عن قبول هذا العلذر وعلدم
قبول غريه فبني االمام عليه السالم ا الوجه فيه هو استصحاب الطهارة .
ومن هنا علم ا قوله (ثم صليت فرأيت فيه) يقصد به نفلس النجاسل املظنونل
واال مل يكن ربط هلذا السؤال بام سبق ،كام علم ا امللراد بقولله (فنظلرت فللم أر فيله
شيئا) ليس هو حصول االطمينا بالعدم بل كلا جلاهال بالنجاسل قبل الصلالة،
ونسخ الصدوق ظاهرة ب رصحي يف ذلك فا الوارد فيها ثم طلبت فرأيته فيله بعلد
الصالة ولو كا مطمئنا بالعدم مل يكن وجه للطلب .
وتضعي

هذه النسخ بفهم القدماء لالفله كلام ملر ذكلره ضلعي

اذ مل يعللم

استنادهم يف اشرتاط اليقني يف قاعدة الفراغ اليها ب يمكن ا يكو مستندا ال رواي
حممد بن مسلم الواردة يف قاعدة الفراغ واما كلالم املفيلد فهلو يف مسلأله الوضلوء ال
الطهارة اخلبثي فليس استنادا ال هذه الروايل جزملا .نعلم كلالم صلاحب اللذلرية
رصيح يف االستناد ال هذه الرواي ولكنه ليس من القدماء مع انه حيتمل ذهابله الل
شمول اللفظ يف هذا احلديث لقاعدة اليقني واالستصحاب معا كام سيأيت ا شلاء اهلل
تعاىل.
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فتبني أننا نوافق القوم يف فهم االستصحاب من هذه الرواي وانه العلذر املوجلب
للحكم بصح الصالة ولكن نختل

معهم يف أ الرشط عندنا ليس هو اجللامع بلني

الطهارة الواقعي والظاهري واالحرازي كام ذكروه ب هو لصوص الطهارة الواقعيل
ولكن االشرتاط ليس بنحو االرتباطي املطلق ب ارتباط مقيد بصورة العلم .
ثم ا زرارة بعد ا علم با االرتباط ليس مطلقا رجع ال ما سأله سلابقا ليبلني
ا صورة العلم االمجايل أيضا ال خيلو من العذر فقال ( :فاين قد علمت انه قلد اصلابه
ومل ادر اين هو فاغسله) فاجاب االمام عليه السالم با هلذا لليس علذرا اذ يمكنلك
حتصي اليقني بالطهارة فقال ( :تغس من ثوبك الناحي التي تری انه قد اصاهبا حتل
تكو عل يقني من طهارتك) وذكر هذه الغاي لدفع توهم انله يكفلي غسل ناحيل
واحدة الرتفا العلم االمجايل اذ تكو الشبه يف الطرف اآللر بدوي فعلم مملا ذكلره
سالم اهلل عليه ا لروج بعض االطراف بعد حتقق العلم االمجايل ال يمنع من تنجيزه .
ثم عاد زرارة ليتحقق من رشط اجراء االستصحاب يف السؤال الثالث وانه هل
يتوق

عل الفحص حيث ذكر يف سؤاله السابق ( :فنظرت فلم ار فيه شيئا) فاراد ا

يستعلم ا اجلواب ه كا متوقفا عل هذا الفر

فيكو للنظر والفحص مدللي

يف احلكم أم ال؟ فقال ( :فه عيل ا شككت يف انه اصابه يشء ا انظر فيه ) فاجلاب
عليه السالم بعدم وجوب الفحص اال ا رفع الشك حسن ذاتلا فقلال ( :ال ولكنلك
تريد ا تذهب الشك الذ وقع يف نفسك)  .هذا كله يف القسم األول من الصحيح .
واما القسم الثاين فاجلواب فيه حيتوی عل فرضني :
الفر

األول  :ا يكو ما رآه لالل الصالة يف موضع قد شك فيه سابقا بعينه

فحكم عليه السالم بالبطال فا حساب االحتامالت يف مث هذا االمر يقيض بالقطع
بانه عني النجاس السابق .
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الفر

الثاين  :ا ال يكو شك من أول االملر وقلد رآه رطبلا فيكلو حملتمال

لوقللو النجاسل اثنللاء الصللالة فحكللم عليلله السللالم بعللدم الللبطال وهنللا متسللك
باالستصحاب .
ويف الرواي إشكال بناءا عل مسلكنا وما هلو املشلهور بلني املتلألرين وهلو ا
الفر

األول قد حكم فيه بالبطال فهو اما من جهل بطلال االجلزاء السلابق ملن

الصالة واما من جه بطال املقدار القلي الذ يقع بعد العلم وا كا من السكنات
 .وعى كال التقديرين يشك احلكم بالبطال اما يف األول فلام مر يف صدر الروايل ا
الصالة مرشوط بالطهارة باملعن االعم أو الرشط حمدود بصورة العلم واما يف الثلاين
فللروايات الواردة يف الرعاف من انه ال يبط الصالة ب يغس ويبني عليها .
ويف الفر

الثاين قد عل احلكم بالصح بالشك يف كونه من أول الصالة ولعله

يشء اوقع عليه مع ا اليقني بكونه سابقا ال يرض بالصح أيضا ملا مر يف صدر الرواي .
وهذا االشكاال ال يأتيا عل املسلك االول والثلاين يف صلدر الروايل لعلدم
التزامهام بصح الصالة يف النجاس مع اجله  .ب عل األول يكو الذي أيضا مبنيا
عل قاعدة اليقني اذ انه فر

فيه عدم الشك فهو متيقن بالطهارة ثم شك يف انه كلا

سابقا أو الحقا فهو شك سار ومع ذلك حكم االمام عليه السالم بالصح .
وهلذا ال يرد عل هذا القول ملا ذكلروه وملر سلابقا ملن ا ذيل الصلحيح يف
االستصحاب قطعا فبقرين وحدة السياق نحكم عل الصدر بذلك أيضلا فإنله لليس
أمرا مسلام .
ولكي نفهم معن الرواي ال بد من مراعاة املناسلب بلني هلذا السلؤال واالسلئل
السابق والظاهر انه بعد ا علم زرارة ا االرتباط بني الصالة والطهارة اخلبثي لليس
مطلقا كام ا قبول العذر ليس عل وجه مطلق اراد ا يذكر وجها آلر من العذر وهو
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صورة االضطرار املشوب باجله بكونله ملن السلابق ففلر

انله رآه يف ثوبله اثنلاء

الصالة مع انه كا جاهال قبلها وهو اآل يف حلال االضلطرار فحكلم عليله السلالم
بالبطال فعلم ا هذا العذر أيضا غري مقبول فهو ليس كالرعاف احلادث اثناء الصالة
فا االضطرار هناك عذر مقبول واما يف املقام فالنجاس كانت من أول االمر وال يفيد
فيه االضطرار .
ثم أضاف االمام عليه السالم صورة الری وهي صورة الشك يف أ ما رآه هل
كا هو النجاس السابق فال تصح الصالة او يشء حادث أوقع عليه فيكو دالال يف
روايات الرعاف وتصح الصالة فقال عليه السلالم  :لليس ينبغلي ا تلنقض اليقلني
بالشك أبدا فاليقني بعدم حتقق النجاس سابقا ال ينقض ب حيكم بتألر احلادث .
واعرت

بعض االعاظم عل هذا التقرير با استصحاب عدم وقلو النجاسل

السابق ال يثبت ا هذه النجاس املوجودة متصف بالتألر اال بلسا االثبلات وقلال :
ا احلق ا اجراء االستصحاب انام هو لتصحيح الصالة قب التلبس بالعلم واما بعده
فاملستند هو أصال الرباءة للشك يف مانعي هذه النجاس من جه احتامل السبق فيكو
مانعا واحتامل احلدوث فال يكو مانعا.
واجلواب أوال ا االدل مل يظهر منها كو املوضو لعلدم مانعيل النجاسل هلو
عنوا احلدوث ب هي ساكت من هذه اجلهل وانلام تلدل علل ا النجاسل املعلومل
السبق مانع فاصال عدم سبق النجاس كافي يف عدم املانعي .
وثانيا ا النجاس موجودة واتصافها بالسلبق غلري معللوم فاستصلحاب العلدم
االزيل كاف يف اثبات عدم مانعي هذا اليشء بالذات  .اال أ صاحب هذا االشكال ال
يقول باستصحاب العدم االزيل .
وثالثا ا اجراء االستصحاب قب التلبس بالعلم ال وجه له النه يف تلك احلال اما
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ا يكو قاطعا بعدم النجاس أو غافال عن ذلك .
الرواي الثالث :
صحيح زرارة ايضا قال  :قلت له  :من مل يدر يف أربع هو ام يف ثنتني وقد احلرز
الثنتني ؟ قال  :يركع بركعتني وأربع سجدات وهو قائم بفاحتل الكتلاب ويتشلهد وال
يشء عليه .واذا مل يدر يف ثالث هو او يف أربع وقد احرز اللثالث قلام فاضلاف اليهلا
الری وال يشء عليه وال ينقض اليقني بالشك وال يدل الشك يف اليقلني وال خيللط
أحدمها باآللر ولكنه ينقض الشك باليقني ويتم علل اليقلني فيبنلي عليله وال يعتلد
بالشك يف حال من احلاالت .
()1

وقد رواها الشيخ يف التهذيبني عن الكايف فاملصدر هو الكايف عن عيل بن ابراهيم
عن أبيه وحممد بن اسامعي عن الفض بن شاذا مجيعا عن محاد عن حريز علن زرارة
عن أحدمها عليهام السالم  .والسند معترب بحسب الشق االول .واما حممد بن اسامعي
فهو النيشابور وهو جمهول احلال .ونق الكليني والصدوق عنه ال يدل عى وثاقته.
وكي

كا فالرواي معتربة مع ا الظاهر انه الذها عن كتاب محاد او حريز ومها

من الكتب املشهورة التي نحن يف غنى عن البحث علن اسلنادها  .واملا الرتديلد بلني
أحدمها ا ايب جعفر وايب عبداهلل عليهام السالم فليس من زرارة قطعا ومل يعللم وجله
ذلك ولو كا االمام مذكورا كا له دل يف فهم معنل الروايل ال تلاريخ صلدور
الرواي ولو امجاال له اثر هام كام هو واضح  .ويف لصوص هذه الرواي اذا كانت ملن
االمام الباقر عليه السالم فهذا االمر يناسب ما سلنذكره ملن احلتامل التقيل لصلدور
احلديث يف اوائ تشيع زرارة رضوا اهلل عليه بخالف ما اذا كا من االمام الصلادق

( )1صدرها يف الوسائ باب  11من اخلل يف الصالة ح 3وذيلها يف باب  10ح.3
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عليه السالم.
والكالم يف جهات ثالث :
اجله االول يف فقه احلديث:
من الواضح ا هذه اجلم املتعاقب ال ختلو من امجال .واالهبلام يف احللديث ملن
جه أ احلكم فيه خمال

للمذهب وموافق لبعض املذاهب االلرى فا الظاهر ملن

قوله يركع بركعتني ...هو اضاف الركعتني اىل ما صى والواجلب عنلدنا كلو صلالة
االحتياط منفصل واوضح منه اجلمل التالي فا قوله عليه السالم (قلام فاضلاف)..
ظاهر يف االتصال.
ولتوضيح معن احلديث البد من ذكر ثالث مالحظات.
املالحظ االول  :ا مسأل الشك يف عدد الركعات مورد اخللالف بلني العامل
فاملشهور بينهم هو القول بالبناء عل االق وإمتلام الصلالة ونسلبوه الل عليل عليله
السالم وأيب بكر وعمر وسعيد بن املسيب وسفيا الثلور وربيعل وماللك .ونسلبه
السيد املرتىض يف االنتصار ال عام علامئهم .ونسبه الشيخ يف اخلالف ال الشافعي .
وذهب امحد واالوزاعي وابن عباس وابن عمر وعبيد اهلل بن عمرو بلن العلاص الل
البطال وذهب ابو هريرة وانس واحلسن ال البناء علل االكثلر وإمتلام الصلالة وال
يشء عليه  .وذهب أبو حنيف ال البطال يف املرة االول وال القول األول اذا تكرر
الشك.
ومن هنا كا احتامل التقي قويلا ال أحلدا ملنهم مل يوافلق رأ االئمل علليهم
السالم لصوصا بمالحظ نسب القول األول ال ثالث من اخللفاء وفيهم عليل عليله
السالم الذ هو منبع علوم االئم عليهم السالم فاما ا يكذبوا روايلتهم او خيلالفوا
قول امري املؤمنني عليه السالم .وكذلك مع خمالف مالك وهو فقيه املدين وسلعيد بلن
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املسيب املعتمد عند الفريقني واالوزاعي وهو فقيه الشام .واحلاص ا احتامل التقيل
وارد يف مث هذه االحكام لصوصا بمالحظ اهنلا ليسلت مملا هللا دليل ظلاهر ملن
الكتاب أو السن وقد ورد عنهم عليهم السالم اهنم ال يتقو يف مثل احلكلم باملسلح
عل الرجلني ال الدلي عليه من الكتاب واضح .
الثاني  :مالحظ حال زرارة فانه يف أوائ تشيعه مل يكن من االيام باالئم عليهم
السالم بمرتب يتحم ك ما يسمع منهم حتى لو لال

مجهور العلامء يف ذلك الوقت

فيحتم صدور هذه الرواي مداراة حلاله وقد ورد عنهم علليهم السلالم اهنلم قلد ال
يفتو بالواقع مداراة للشيع لعدم حتملهم بعض احلقلائق ملن جهل قسلوة االعلالم
املخال  .فالتقي يف هذه الرواي وا احتم كونه من غري زرارة اال انه حيتم بالنسلب
اليه أيضا مداراة حلاله كام يعلم ذلك بمراجع بعض الروايلات اللواردة عنله احلاكيل
حلاله يف أوائ أمره .
الثالث  :مالحظ احتامل التوري يف املقام  .واملراد بالتوريل ذكلر كلالم لله معنلى
قريب ال الذهن وارادة املعن البعيد ليلتبس االمر عل السامع وقد ورد يف الروايات
عنهم عليهم السالم أهنم يذكرو الكالم وله معا متعددة ولكل منهلا هللم املخلرج
وغري ذلك من التعابري كقوله عليه السالم (حديث تدريه لري من أل

حديث ترويله

وال يكو الرج منكم فقيها حتى يعرف معاريض كالمنلا وإ الكلمل ملن كالمنلا
لتنرصف عى سبعني وجها لنا من مجيعها املخرج)  .فالفقيه هو الذ يتعب نفسله يف
()1

استخراج احلكم الواقعي من معاريض كالمهم.
ثم ا يف قوله عليه السالم (ال تنقض اليقني بالشك) ثالث احتامالت :

( )1معاين االلبار ص.2
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االول  :وهو االقرب ا يريلد بله االستصلحاب ا استصلحاب علدم االتيلا
بالرابع وهو رد عى من قال بالبناء عى االكثر وعى القائ ببطال الصالة.
وعليه فقد يكو املراد من قوله عليه السالم (وال تدل الشك يف اليقني) ادلال
ما شك يف اتيانه فيام تيقن باتيانه با يعترب الصلالة تامل فيكلو ردا على البنلاء على
االكثر ،او يكو املراد ال تبط ما تيقنته بالشك فيكو ردا علل ملذهب اللبطال أو
يكو املراد ال تدل الركعتني اللتني تضليفهام ومهلا مشلكوكا اجلزئيل يف الركعلات
املتيقن اجلزئي فيكو اشارة ال املذهب احلق وهو وجوب االتيا بصلالة االحتيلاط
مفصول .
الثاين  :ا يريد به قاعدة اليقني يف ركعات الصالة ال قاعدة اليقني باملعن اآلللر
املختص بالشك السار  .وهذه القاعدة هي اسلاس امللذهب احللق يف هلذه املسلأل
ومفادها انه جيب حتصي اليقني بصح الصلالة وهلذا اليقلني ال حيصل اال باالتيلا
بالركع الناقص مفصول فا يف االتيا هبا موصول احتامل زيادة الركع وهي مبطلل
وأما االتيا هبا مفصول فال يلزم منه اال احتامل زيادة السالم والتكبرية .وزيادة السن
يف مورد االضطرار ال مانع منه .واما عل احتامل متامي الصالة فتقع صالة االحتيلاط
نافل كام رصح به يف الروايات .وملن هنلا سلميت هلذه القاعلدة املطلردة يف شلكوك
الصالة بقاعدة اليقني .
وهذا االحتامل استقربه الشيخ االنصار قدس رسه من هذه الصحيح فيكلو
املعنى وجوب حتصي اليقني بصح الصالة وعدم رفع اليد عنه بمجرد الشك .
ولكنه بعيد جدا ال قوله (ال تنقض اليقني بالشك) ظاهر ب ربام يكلو رصحيلا
يف اليقني الفعيل وال يفهم منه حتصي اليقني بالصح .
الثالث  :أ يكو املراد ال تنقض املتيقن بالشك ويكو املراد بلاملتيقن الركعتلا
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املتيقنتا وبالشك الشك يف الركعتني االلريتني او احدامها وبالنقض االبطال فلاملراد
هو احلكم بصح الصالة يف مقاب القول بالبطال  .وهلذا االحلتامل ذكلره املحلدث
الكاشاين يف الوايف وذكر ا املراد بعدم ادلال الشك يف اليقني عدم البناء على االكثلر
باعتبار الركع املشكوك مأتيا هبا كام هو مذهب ايب هريرة.
وذكر حمشيه بعد قبول االحتامل يف اجلمل االول ا املراد بادلال الشك ادللال
الركع املشكوك يف املتيقن ا االتيا هبا موصول .
ويضع

هذا االحتامل أوال  :انه موجلب للتفكيلك بلني امللراد بلاليقني وامللراد

بالشك بأ يراد باالول املتيقن وبالثاين نفس الشك مع ا الظاهر من املقابلل للالف
ذلك .
وثانيا  :انه ليس تعليال بامر واقعي ارتكاز مع ا الظلاهر ملن التعلليالت هلو
ذلك كام يالحظ يف االحتامل االول .
وثالثا  :ا هذه اجلمل كناي قطعا والكناي ملن الظلواهر االجتامعيل فلال يصلح
االتيا بك كناي عن ك معنى جد وا كا مالزما له ب البلد ملن معهوديتله يف
املجتمع ولو يف اجلمل وليس هذا من هذا القبي بخالف نقض احلال السابق .
واما ما ذكره املحيش فهو صحيح يف نفسه اال انله لليس علل نحلو الظهلور بل
التوري واال لرصح بذلك.
اجله الثاني  :يف دالل هذه الصحيح عل االستصحاب:
تبللني بللام مللر أ قوللله عليلله السللالم (وال يللنقض اليقللني بالشللك )..ظللاهر يف
االستصحاب والذ يالحظ يف املقام هو ا العام أيضا رووا روايات يف هذا البلاب
بتعبريات مقارب للتعابري الواردة يف هذه الصحيح واستدلوا هبا علل االستصلحاب
بنحو عام .ويالحظ ا الوارد فيها أيضا هو مسأل الشك بني الثالث واالربلع فليعلم
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من ذلك ا هذا التعبري كا تعبريا متعارفا علن االستصلحاب وملن ذللك يمكلن ا
يستكش

أيضا وجه التوري يف كالم االمام عليه السلالم اذ ملن املحتمل ا يكلو

زرارة مسبوق الذهن هبذه الروايات ملا ذكرناه يف املالحظ الثاني ملن املقدمل  .ولعل
زرارة علم بعد حني املقصود الواقعي ولذلك ورد عنه روايل بلنفس هلذا السلند ويف
نفس هذه املسأل يرصح باملذهب احلق ولعله نق نفس هذا احلديث باملعن

()1

.

ثم ا فتاوی االصحاب يف هذه املسأل خمتلف فقد حكم مجاع بوجلوب االتيلا
بركعتني جالسا تعيينا طرحا هلذه الرواي رأسا من جه التقي ولكثرة الروايات الواردة
عنهم عليهم السلالم يف تعيلني اجلللوس وللتعليل يف بعلض الروايلات بلا صلالة
االحتياط اما مكمل واما نافل وال تكو النافل اق من ركعتني .
ونسب ال أيب عيل وعيل بن بابويه القول بالتخيري بني ركع متصل الذا بظلاهر
هذه الرواي وبني ركعتني من جلوس منفصلتني لسائر الروايات .
وذهب املشهور ال التخيري بني ركع قياما وركعتني جلوسا مع االنفصال علل
كال التقديرين اما الستظهار االنفصال من هذه الرواي أو للتوري كام ذكرناه .
ويمكن القول بناءا عل ا التوري انام جتوز يف املوسعات بجواز االمور الثالث .
ويمكن ا يقال بالتوري يف حم آلر من الصحيح أيضا وهو قوله عليه السلالم

( )1لع املراد ما رواه يف الكايف ج 3ص 350وهو كام ييل:
حممد بن إسامعي  ،عن الفض بن شاذا  ،وعيل بن إبراهيم ،عن أبيه مجيعا ،عن محاد بن عيسى ،علن
حريز ،عن زرارة ،عن أحدمها عليهام السالم قال :قلت له :رج ال يلدر واحلدة صلى أم ثنتلني؟
قال :يعيد ،قال :قلت له :رج مل يدر أثنتني صى أم ثالثا؟ فقلال :إ دللله الشلك بعلد دلولله يف
الثالث مىض يف الثالث ثم صى االلرى وال يشء عليه ويسلم .قلت :فإنله مل يلدر يف ثنتلني هلو أم يف
أربع؟ قال :يسلم ويقوم فيصيل ركعتني ثم يسلم وال يشء عليه.
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(قام فاضاف إليها الری)  .فا الوارد يف غري االستبصار هلو هكلذا ملن دو كلمل
ركع  .والوارد يف االستبصار ( :قام فاضاف اليها ركع الری) .وبنلاءا علل نسلخ
غري االستبصار يمكن ا يكو املراد واقعا صالة الری وقوله (قام) وا كا ظلاهرا
يف القيام يف مقاب اجللوس اال انه يمكن ا يراد به الرشو عل وجله التوريل  .وملن
هنا يكو القول بتعيني الركعتني جالسا هو االحوط لتطابق عدة روايات عليه وعلدم
ذكر القيام اال هنا وقد عرفت ما فيه ،ويف مرسل مجي وال اعتامد عليها.
ثم انه لو استشك يف التوري وقي بكوهنا من باب التقي جزملا امكلن اسلتفادة
االستصحاب منها أيضا باعتبار أ التقيل انلام هلي يف مقلام تطبيلق الكلربی ال بيلا
الكربی بنفسها كقوله عليه السالم يف جواب اخلليف العبايس حيث سأله عن اهلالل :
(ذاك اىل االمام ا صمت صمنا وا افطرت افطرنا) .
()1

وقد يناق

يف مح الرواي عل االستصحاب بوجوه ثالث :

الوجه األول  :ا استصحاب عدم الرابع ال يثبت ا ما يلحقها هي الرابع حت
يتشهد ويسلم اال بلسا االثبات  .وهذا االشكال ذكره املحقق العراقي قدس رسه .
واجيب عنه أوال  :انه ال دلي عل املواالة ووجوب اتيا التشهد والتسليم بعلد
الرابع متواليا وانام الواجب هو الرتتيب وهو حيص بأدائهام بعد الركع االلرية .
وثانيا :با االستصحاب وا مل يثبت الرابع اال أنه بعد االتيا بركعل اللرى لل
بمقتىض استصحاب عدم االتيا بالرابع ل يتيقن بكونه يف الركع الرابع  ،غاي االمر
أنه ال يدر أ الكو يف الركع الرابع هو اآل أو يف ما سلبق فيجلر استصلحاب
عدم اخلروج عن الكو يف الركع الرابع  ،ويرتتب عليه وجوب التشهد والتسلليم ،

( )1الكايف ج 4ص.83
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وال يرض باالستصحاب املذكور عدم العلم بخصوصي الكلو لصلح استصلحاب
الكيل املردد بني الفردين .
هذا ولكن اجلواب الثاين ال يتم عل رأ املحقق العراقي النه ال يقلول بجريلا
استصحاب الكيل يف جمهول التاريخ .
الوجه الثاين  :ا هذا االستصلحاب خملال

لقاعلدة اليقلني يف الركعلات التلي

تطابقت عليها الروايات.
واجلواب عنه  :ا مقتىض الروايات هو البناء عل االكثر من جه وجوب اتيلا
التشهد والتسليم ال كونه الركع الرابع .
الوجه الثالث  :ا مقتض االستصحاب االتيا بركعل موصلول وهلو خملال
ملذهب االمامي .
واجاب عنه املحقق النائيني با االدل دلت عل ا من شك يف الرابع فليأت هبا
مفصول واستصحاب عدم الرابع ال ينافيه وانام يثبلت علدم االتيلا بالرابعل وهلو
يقتيض اتياهنا موصول بموجب االدل االولي اال ا ادل الشك يف الصالة تدل علل
تبدل التكلي

بالنسب الل الشلاك وا الوظيفل حينئلذ هلو الفصل وهلذا ال ينلايف

االستصحاب .
فا قلت :لو كا هذا من تبدل الوظيف واقعا أشك فيام اذا شك واتل بالركعل
موصول جهال ثم علم بالنقصا حال الشك فتكو الصالة أربع ركعات مع انه ليس
مطابقا للوظيف ومقتضاه وجوب االعادة والزمه كو املعاد مث املعاد عنه متاما.
واجلواب ا ترك الوظيف هنا ال يوجلب االعلادة لصلحيح التعلاد بنلاءا علل
شموهلا للجاه اذ ما تركه من الوظيف الواقعي وهلو التسلليم والتشلهد ملن السلن
فتشمله الصحيح .
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اجله الثالث  :يف استفادة التعميم من الرواي .
مقتض االحتجاج يف قبال االقوال املخالفل يف املسلأل ا يكلو التعليل بلامر
ارتكاز متفق عليه بني العقالء وقد بينا أنله علام ال خيلتص ببلاب دو بلاب .اال ا
يقال :إنه يف مورد السؤال يف الصحيح مما امجع عليه املسلمو فيصح االحتجلاج بله
وا مل يكن امرا ارتكازيا متفقا عليه .ولكن الظاهر بعد ما مر بيانله ملن بنلاء العقلالء
عل ذلك أنه هو املستند يف احلديث لصوصا بمالحظ اجلمل االللرية ( :وال يعتلد
بالشك يف حال من احلاالت) فاهنا ظاهرة يف عدم االلتصاص بمورد السؤال .
الرواي الرابع :
ما رواه الصدوق باسناده عن اسحاق بن عامر قال :قال يل أبو احلسن االول عليه
السالم :اذا شككت فابن عل اليقني .قال :قلت :هذا اص ؟ قال :نعم .
()1

ويف طريق الصدوق ال اسحاق عيل بن اسامعي ومل يوثقله احلد اال نصللر بلن
الصباح وهو بنفسه مل يوثق وتوثيقه برواي اكابر االصحاب عنه ليس بوجه للروايتهم
عن الضعفاء كثريا وباجلمل فال وثوق بصدور هلذه الروايل واملنلاط عنلدنا حصلول
الوثوق.
ويف هذه الرواي احتامالت أربع :
االول  :ا يراد هبا قاعدة اليقني يف الشك السار .
الثاين  :ا يراد هبا قاعدة اليقني يف ركعات الصالة .

( )1الوسائ باب  8من ابواب اخلل يف الصالة.
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ويضعفهام ا الظاهر من الرواي اليقني الفعيل مع انه عل االول يقني زائ وعل
الثاين طلب لليقني  .وجمرد ذكر الصدوق هلا يف أبواب اخلل يف الصالة ال يلدل علل
التصاصها هبا مع ا الظاهر منها عدم االلتصاص لقوله انه اص .
الثالث  :ا يراد هبا ما ذكرناه سابقا من عدم االعتناء بالوسوس مع العلم باليشء
ويضعفه ا هذا ليس اصال وقاعدة .
الرابع  :االستصحاب وهو الصحيح املتعني .
الرواي اخلامس :
حديث االربعامئ ويف سنده قاسم بلن حييلى واحلسلن بلن راشلد ومل يوثقلا بل
ضعفهام ابن الغضائر ونحن نعتمد عى كتابه والتشكيك يف نسبته اليه ال موجب لله
لصوصا مع اعرتاف العالم قدس رسه وغلريه بلذلك .ويبلدو أ منشلأ التشلكيك
قدحه يف كثري من الرواة وهو غري قادح مع جالل شلأنه فتضلعيفه عنلدنا معتلرب وللو
سلمنا فيكفي عدم التوثيق مضافا ال استغراب صدور هذا احلديث من جه اشلتامله
عل أربعامئ اص من اصول الرشليع ذكرهلا أمريامللؤمنني عليله السلالم يف جمللس
واحد.
وكي

كا فقد استدل بقطع منه عل االستصحاب وهي  :من كا على يقلني

ثم شك فليمض عل يقينه فا الشك ال ينقض اليقني .
()1

والوارد يف هذا احلديث هو ترتب الشك عل اليقني زمانا فقد يراد به الرتتلب يف
احلدوث فيحتم االستصحاب وقاعدة اليقني معا وقد يلراد بله الرتتلب يف الوجلود
بحيث مل يعارص اليقني الشك اصال فيتعني ارادة قاعدة اليقني اال ا الظاهر ملن قولله

( )1الوسائ باب  1من ابواب نواقض الوضوء ح.6
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فليمض عل يقينه هو بقاء اليقني فيتعني االستصحاب ولكن يبق احتامل آلر وهلو
عدم االعتناء بالوسوس اال ا الظاهر من الشك لصوصا يف مقابل اليقني هلو صلف
الرتدد ال القلق النفيس اذ ال شك يف ا املراد باليقني العلم االدراكلي  .فداللتله علل
االستصحاب ال بأس هبا.
الرواي السادس :
لرب عيل بن حممد القاساين روی الشيخ باسناده عن حممد بن احلسن الصفار علن
عيل بن حممد القاساين قال :كتبت اليه وانا باملدين أسأله عن اليوم الذ يشك فيه ملن
رمضا ه يصام أم ال؟ فكتب :اليقلني ال يلدل فيله الشلك صلم للرؤيل وأفطلر
للرؤي .
()1

والكالم يف مقامني:
االول :يف سندها .وليس فيله ملن ينظلر فيله اال عليل بلن حمملد القاسلاين وهلو
االصبهاين ومل يوثق يف كتب الرجال ب ضعفه الشيخ وقد يتوهم انه عيل بن حممد بلن
شرية القاشاين وهو ثق وثقه الشيخ  .ولكن الظاهر هو التعدد وقد ذكر السيد الداماد
يف الرواشح الساموي (ا قاسا بلدة يف ما وراء النهر وناحي يف اصبها  .وقاشا هو
كاشا معربا) .وهذا يؤيد التعدد وكي

كا فاما ا يكونا متحدين فيتعار

اجللرح

والتوثيق او متعددين فيقع الشك يف توثيقه فال اعتامد عل سند الرواي  .واما إضامرها
فال يرض ال من جه علو مقام الراو واستبعاد سؤاله عن غري االمام لعدم ثبوت هذا
املقام هلذا الراو ب ملا ذكرناه يف الصحيح االول .
الثللاين :يف معناهللا .ذكللر الشلليخ قللدس رسه انلله اظهللر الروايللات داللل عل ل

( )1الوسائ باب  3من ابواب احكام شهر رمضا ح.13
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االستصحاب لسالمته عن املناقشات  .والوارد يف كتب االستدالل (اليقني ال يدللله
الشك) فيمكن القول بأنه من باب دل يدل َ
دلال بمعنل أفسلد فتكلو الداللل
واضح  .ولكن الوارد يف كتب احلديث ( :اليقني ال يدل فيه الشك) فال يلأيت هلذا
الوجه .
وذكر السيد اخلوئي دام ظله عل ملا يف التقريلرات (مبلاين االسلتنباط) ملن ا
يدل فيه بمعن االفساد ال دلول اليشء يف اليشء يستلزم تفرق اجزائه وتفسخها.
وال يصح هذا النه من اثبات اللغ باالجتهاد مضافا ال انه غري مطرد وما اكثلر
االشياء التي تدل يف اشياء الر وال تفسدها وهو واضح .
وذكر املحققا اخلراساين والنائيني قدس رسمها اهنا ال ظهور هلا يف االستصحاب
اصال وذلك ال املراد باليقني هو اليقني بدلول شهر رمضا املعترب يف صح الصوم
واليقني بشوال املعترب يف وجوب االفطار  .واملراد انه ال جيوز الصوم بنيل رمضلا يف
أوله اال باليقني وال االفطار يف أول شوال اال باليقني وال تدل يف هلذا احلكلم حالل
الشك.
والظاهر ا هذا هو الصحيح بمالحظ الروايات املشاهب هلا يف هذا البلاب ففلي
صحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفر عليه السالم قال ( :اذا رأيلتم اهللالل فصلوموا
واذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأ والتظني ولكن بالرؤيل  )..احللديث  .ويف موثقل
اسحاق بن عامر عن أيب عبداهلل عليه السالم انه قال( :يف كتاب عيل عليه السالم  :صم
لرؤيته وافطر لرؤيته وإياك والشك والظلن فلا لفلي علليكم فلأمتوا الشلهر األول
ثالثني) .ويف صحيح أيب أيوب اخلزاز عن أيب عبداهلل عليه السالم (يف حديث) قلال :
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(ا شهر رمضا فريض من فلرائض اهلل فلال تلؤدوا بلالتظني)  .ويالحلظ يف هلذه
()1

الصحيح بيا الوجه يف ذلك وهو ا صوم رمضا فريض من فرائض اهلل تعاىل فلال
بد فيه من اليقني .
وقد يناق

يف ذلك بوجهني :

األول  :ا مقتض القول بتوق

صح صوم شهر رمضا عل اليقلني بالشلهر

هو عدم جواز صوم يوم الشك من شوال وبطالنه مع انه خمال

لقوله عليه السلالم:

(أفطر للرؤي ) وال فرق بني ثبوت شهر رمضا وثبوت شهر شوال من حيلث اعتبلار
اليقني كام هو مفاد الروايات السابق .
واجلواب عنه  :ا توق

الصح عى اليقني انام هو يف أول شهر رمضلا بقرينل

التفريع عليه بقوله  :صم للرؤي  .واما قوله افطر للرؤي فمفاده ا وجلوب االفطلار
متوق

عل اليقني أيضا  .غاي االمر ا تكو هذه الرواي دال باملالزمل علل قيلام

االستصحاب مقام القطع الطريقي فتكو صح صوم يوم الشك من شوال من هلذه
اجله ال اهنا تدل عل حجيته باملطابق .
الثاين ما ذكره بعض االعاظم من انه يستلزم عدم كفاي البين يف ثبوت اهللالل اذ
مقتض ما ذكر كو اليقني مألوذا عل نحو املوضوعي واملحقلق اخلراسلاين قلدس
رسه ال يقول بقيام االمارات مقامه اال بدلي لاص .
واجلواب  :ا من حسن االتفاق ورود الدلي اخلاص يف املقام.
الرواي السابع :
صحيح عبداهلل بن سنا قال ( :سأل أيب أبا عبداهلل عليه السالم وانا حارض :اين

( )1الوسائ باب  3من ابواب احكام شهر رمضا ح 2و 11و.16
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اعري الذمي ثويب وانا اعلم انه يرشب اخلمر ويأك حلم اخلنزير فريده عيل فاغسله قب
ا اصيل فيه ؟ فقال أبو عبداهلل عليه السالم  :ص فيه وال تغسله من أج ذلك فانك
اعرته اياه وهو طاهر ومل تستيقن انه نجسه فال بأس ا تصليل فيله حتل تسلتيقن انله
نجسه) .
()1

وال خيف ا عدول االمام عليه السالم عن الفتوی ال بيا سبب احلكلم بقولله
(فانك أعرته )..مشعر ب ظاهر نوعا ما يف تعميم االستصحاب .وبمالحظ ا سنا
مل يكن من الفقهاء فالبد ا يكو التعلي بامر ارتكاز عقالئي .
انام االشكال يف ا هذه الرواي معارض برواي عبلداهلل بلن سلنا نفسله بطريلق
صحيح أيضا وهي تدل عل النجاس  .قال  :سأل أيب أبا عبلداهلل عليله السلالم علن
الرج يعري ثوبه ملن يعلم انه يأك اجلر ويرشب اخلمر فلريده  .أيصليل فيله قبل ا
يغسله ؟ قال  :ال يصيل فيه حت يغسله .
()2

ويالحظ ا السائ هنا أيضا هو سنا واملسؤول عنه أبلو عبلداهلل عليله السلالم
والفرق يسري وال يبعد ا تكو كلم اجلر حمرف كلمل اخلنزيلر اللوارد يف الروايل
االول لعدم نجاس اجلر قطعا  .وتؤيد هذه الرواي برواي الری رواه الكليني علن
عى بن حممد عن سه بن زياد عن لريا اخلادم قال  :كتبت ال الرجل اسلأله ....
الخ  .وهي مث هذا احلديث متاما  .وقد وقع نظري هذا التناقض عن عبداهلل بن سنا
()3

هبذه الكيفي أيضا وهي سؤال أبيه وهو حارض يف مسأل البلوغ  .وقلد اشلك علينلا
()4

( )1الوسائ باب  74من ابواب النجاسات ح.1
( )2نفس الباب ح.2
( )3ذي احلديث السابق.
( )4لع املراد ح 8من الباب  44من كتاب الوصايا وح 5من البلاب 2ملن كتلاب احلجلر يف
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وجه التوفيق ورس هذا التناقض .
الرواي الثامن :
ما رواه الشيخ باسناده عن حممد بن أمحد بن حييى عن أمحد بن حييى عن أمحد بلن
احلسن بن عيل عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدق عن عامر السلاباطي علن أيب
عبداهلل عليه السالم قال :سئ عن الكوز (ال ا قال)( :ك يشء نظي

حتل تعللم

انه قذر ،فاذا علمت فقد قذر ،وما مل تعلم فليس عليك) .
()1

وهذه الرواي طويل وليس يف سندها اشكال اال من جه امحد بن حييلى اللذ مل
يوثق ولنا ال تصحيحها طريقا :
الطريق األول  :اثبات زيادة هذا االسم  .وذللك ال نسلخ الوسلائ والنسلخ
املوجودة عندنا من التهذيب فيها هذا االسم ولكن نسخ الوايف لالي منه وحيلث ا
من املمكن رجو هلذه النسلخ الل نسلخ الوسلائ فلال تكلو املعارضل اال بلني
النسختني ودعوی ا صاحب الوسائ ينقل هلذه االحاديلث باسلانيدها بسلنده اىل
اصحاب الكتب معارض بمثلها يف الوايف أوال ،وبلالقطع بعلدم نقلله متلام اجلزئيلات
باالسناد وانام هو سند اجازة فقط ثانيا .والرتجيح مع نسلخ اللوايف ال الشليخ وا
روى هذا احلديث يف التهذيب بكامله مبدوا باسم حممد بن امحد بلن حييلى وفيله هلذا
االسم اال انه نق قطع منله ملع قولله (يف حلديث طويل ) بلدو هلذا االسلم يف
()2

التهذيب واالستبصار .
()3

الوسائ .
( )1الوسائ باب  37من ابواب النجاسات ح 4راجع باب  53ح 1فالسند مذكور هناك.
( )2التهذيب ج 1ص 285ح.832
( )3التهذيب ج 1ص 242ح / 699االستبصار ج 1ص 39ح.104
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وربام يقال :انه نق القطع املذكورة يف ص 242عن الشيخ املفيد علن الصلدوق
عن حممد بن احلسن عن حممد بن حييى علن حمملد بلن امحلد بلن حييلى  ،ومل يلذكر يف
املشيخ ضمن طرقه ال حممد بن أمحد بن حييى هذا الطريق فالظاهر ا هلذه القطعل
ليست من نفس ذلك احلديث وبنفس السند فال يكو قرين عى زيادة االسم.
واجلواب انه ذكر هذا الطريق يف الفهرسلت وهلو كلاف يف الداللل على وحلدة
احلديث ووحدة السند .ويؤيد ذلك أنه نق يف االستبصار والتهذيب يف أكثر من مورد
قطعات من هذا احلديث من دو هذا االسم عن طريق الكليني وكذلك نق الكليني
والصدوق قدس رسمها هذا احلديث بالتالف يسري عن هلذا الطريلق ملن دو هلذا
االسم .مضافا ال ا هذا السند قد تكرر يف موارد كثرية جدا وليس يف يشء منها أمحد
بن حييى غري هذا املورد وطبق حممد بن أمحد بن حييلى يناسلب النقل علن أمحلد بلن
احلسن بالواسط  .ولع منشأ االشتباه هو رواي الكايف عن حممد بن أمحد بلن حييلى
()1

بواسط حممد بن حييى ل وهو العطار ل فاضي

اسمه إىل سند الشيخ أيضلا ثلم تبلدل

مكانه فاصبح منقوال عنه وتبدل اسمه اىل امحد وللذا ورد يف جلامع االحاديلث ا يف
بعض نسخ التهذيب حممد بن حييى بدال عن أمحد بن حييى.
وال يتوهم انه حممد بن حييى املعاذ الذ استثني من روايات نوادر احلكم فانه
مل يرد يف يشء من الروايات التي هبذا السند عل كثرما وانام ورد يف مورد واحد حممد
بن أمحد عن حممد بن حييى الطياليس.
الطريق الثاين  :انه لو فر

وقو هذا االسم يف السند ل ومل يقع قطعا ل فالظاهر

( )1أقول  :ومضافا اىل ا صاحب الوسائ ينق سائر قطع احلديث عن التهذيب أيضا بلدو
هذا االسم.
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بحسب الطبق انه االود الثق .
وكي
يشء نظي

كا فمورد االستدالل من هذه الرواي ذيلها ا قوله عليه السالم ( :كل
حت تعلم انه قذر  ،فاذا علمت فقد قذر  .وملا مل تعللم فلليس عليلك).

وسيأيت البحث عنها بعد ذكر سائر روايات قاعدة الطهارة واحللي ا الرواي التاسع
والعارشة.
الرواي التاسع :
ما رواه الشيخ والكليني قدس رسمها عن أيب عبداهلل عليه السالم قال  :املاء كلله
طاهر حت يعلم انه قذر .
()1

ولك منهام سندا وكلها ضعيف بجعفر بن حممد اللذ هلو علل الظلاهر ابلن
عبيداهلل االشعر وهلو مل يوثلق يف كتلب الرجلال اال أ يكتفلى بلام ذكلره صلاحب
املستدرك رمحه اهلل من نق االجالء عنه وعلدم اسلتثنائه علن رواة نلوادر احلكمل أو
يعتمد عل وروده يف اسناد كام الزيارات  .ويف مجيعها نظر .
ويف أحد السندين لك منهام احلسن بن احلسني اللؤلؤ وهلو مملن اسلتثني ملن
رواة نوادر احلكم  .ولكن النجايش وثقه .
الرواي العارشة :
ما رواه املشايخ الثالث قدس اهلل ارسارهم عن أيب عبداهلل عليه السالم قال( :ك
يشء فيه حالل وحرام فهو لك حالل أبدا حت تعرف احللرام منله بعينله فتدعله) .
()2

وهي صحيح عن طريق الشيخ والصدوق .

( )1الوسائ باب 1من ابواب املاء املطلق ح.5
( )2الوسائ باب  4من ابواب ما يكتسب به ح.1
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ويقع البحث يف هذه االحاديث الثالث من جهتني :
اجله األول  :يف داللتهلا على االستصلحاب وقلد التلل

االصلحاب يف ا

املستفاد منها هل هلو احلكلم اللواقعي ام الظلاهر ا قاعلدة احلليل والطهلارة ام
االستصحاب ام تدل عل اثنني منهام أو ثالث ام بعضها يلدل علل بعلض وبعضلها
عل بعض آلر .
وكي

كا ففي هذه الغاي ا قوله (حتى تعلم )..أربع احتامالت :

االحتامل االول  :ا يكو غاي للموضلو وهلو كل يشء ملثال  .قلال السليد
اخلوئي ايده اهلل ويستفاد منه حينئذ القاعدة  .وهو يتم اذا كا معن اجلمل ( :ك يشء
قب العلم بحرمته حالل)  .واما اذا كا معناها (ك يشء مستمر حت العلم بحرمتله
حالل) فال تدل عل ذلك وليس هلا حينئذ معنى حمص اذ ال يتحقق هذا املوضو اال
اذا احرز زما يف املستقب سيعلم بحرمته فيه  .وحيلث ا الظلاهر ملن (حتل ) هلو
االستمرار فيتعني املعن الثاين وبذلك يسقط هذا االحتامل  .مضلافا الل بعلد تعللق
حت بكلم يشء .
االحتامل الثاين  :ا يكو قيدا للمحمول  .وفيه حينئذ ثالث وجوه :
الوجه األول ( :وهو الصلحيح) ا يلراد بله القاعلدة أل احلليل مغيلاة بلالعلم
باخلالف فالبد من ا يكو امرا ظاهريا .
الوجه الثاين  :ما ورد يف (مباين االستنباط) من ا املراد بلالعلم لليس هلو العللم
بحقيقته ب باعتبار انه مرآة يكش

عن الواقلع ذكلر موضلوعا مللا بعلد الغايل وانلام

موضوعه واقعا هو حدوث احلرم الواقعي فاملفاد هلو احلليل الواقعيل والشلك انله
مغيى بعدم حدوث احلرم الواقعي .
ولكن ال وجه للعدول عن الظاهر الذ تقضلي به اصال التطلابق بلني القضلي
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اللفظي والقضي اللبي فالعلم هو املوضو ملا بعلد الغايل  .ويمكلن ا يكلو منشلأ
العدول هو ا احلكم الظاهر جيب ا يقيد بالشك ومل يقيد احلكلم بله يف الروايلات
واحلكم الواقعي ال يناط بالعلم فالبد من ا يكو املراد بلالعلم جهل مرآتيتله فقلط.
وسيأيت الكالم حول تقيد احلكم الظاهر بالشك قريبا ا شاء اهلل تعاىل.
الوجلله الثالللث  :مللا ذكللره صللاحب الكفاي ل قللدس رسه مللن انلله يللدل عل ل
االستصحاب فقط لدالل (حت ) عل االستمرار .
وفيه ا هذا جع حلكم مستمر وليس جعال الستمرار احلكم الثابت اللذ هلو
معنى االستصحاب.
االحتامل الثالث  :ا يكو قيدا للنسب  .والكالم فيه كالكالم يف االحتامل الثلاين
من الوجوه الثالث املذكورة.
االحتامل الرابع  :ا يكو املتعلق حمذوفا وهو (واحللي مسلتمرة) والشلك انله
حينئذ يدل عل االستصحاب  .وهذا االحتامل قواه املحقق اخلراساين قدس رسه .
ويشك بانه ال داعي للتقدير ويف الكالم ما يصلح لكونه متعلقا .
ويمكن ا جياب عنه بام ذكره املحقق النائيني قلدس رسه يف استصلحاب حكلم
املخصص اذا كا العموم ازمانيا من ا االستمرار قد يكو حتت دائلرة احلكلم وقلد
يكو فوقها فاذا كا االستمرار يف جانب متعلق احلكم وكا استمرار احلكم باعتبلار
استمرار متعلقه كام اذا قال ( :حيرم رشب اخلمر دائام) كا حتت دائرة احلكم واذا كا
يف جانب نفس احلكم كام اذا قال ( :حيرم رشب اخلمر ،وهذه احلرم دائم ) كا فلوق
دائرة احلكم وكلام كا من قبي الثاين ال يمكن ا يتكفله دلي اص احلكم بل البلد
من بيانه بجمل ألری كقوله  :حالل حممد صى اهلل عليه وآله وسلم حالل الل يلوم
القيام  .ويف املقام حيث كا االستمرار فوق دائرة احلكم فالبلد ملن ا يبلني بجملل
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ألری والبد من تقدير هذه اجلمل  ،وحيث انه مغي بالعلم فالبد من ا يكو حكام
ظاهريا وهو االستصحاب .
وقال السيد اخلوئي «دام ظله» ا توق

بيا االستمرار عل مجل الری انام هلو

يف مقام اجلع ال املجعول .
ولكن الصحيح ا بيا استمرار احلكم يف مجل الری غري التي تبني اص احلكم
غري معقول اصال وذلك النه انشاء حكم جديد مستمر فال يعق ا يكلو اسلتمرارا
حلكم منشأ سابقا اال ا يكو بنحو االلبار ال االنشاء  .واحلاص انه ال وجه لتقلدير
هذه اجلمل .
وفص الشيخ االنصار قدس رسه وتبعه عليه بعض من تألر عنه فذهب اىل ا
رواي طهارة املاء باخلصوص تدل عل االستصحاب للعلم بطهلارة امللاء سلابقا ملن
ِ
الس َام ِء َماء َطهورا) فالبد من ا يكلو
اآليات والروايات كقوله تعال ( َو َأن َيز يلنَا م َن َ
()1

هذا احلديث يف مقام بيا استمرار احلكم .
ويالحظ عليه ا طهارة امللاء بجميلع اقسلامه وافلراده حتل اذا كلا مشلكوك
الطهارة مل يكن معلوما قب صدور هذه الرواي  .واآلي واردة يف لصوص املطر.
اجله الثاني  :يف داللتها عل قاعديت احل والطهارة فقد أشك االملر ملن جهل
عدم تقيد املوضو فيها بالشك ويعتقد االعالم ا احلكلم الظلاهر البلد ملن اللذ
الشك يف موضوعه فحكم بعضهم بلا امللراد هبلا احلكلم اللواقعي وذهلب املحقلق
اخلراساين يف الكفاي ال استفادة احلكم الواقعي من الصدر واالستصحاب من الذي
عل ما بينا .وذكر يف احلاشي عل الرسلائ ا املسلتفاد منهلا ثلالث املور  :احلكلم

( )1الفرقا .48 :

| 68

الواقعي واحلكم الظاهر واالستصحاب  .بتقريب ا الصدر مطلق من حيث الشك
فيه ففي صورة عدم الشك يكو واقعيا ويف صورة الشك يكو ظاهريا .
اما ا احلكم الظاهر البد من ألذ الشك يف موضوعه فغري صحيح ب احلكلم
بالطهارة واحللي وسائر االحكام سواء كانت وضعي او تكليفي قد تكو واقعي وهي
املوجودة يف اص القانو وقد تكو تنزيلي وهو احلكم اللذ يعتلرب بمنزلل احلكلم
القانوين يف ظروف لاص  .واالعتبار يف األول اعتبلار قلانوين ويف الثلاين اعتبلار اديب
كقولك زيد اسد لبعض الدواعي اخلاص املصلحح للتنزيل فلليس هنلا يف مرحلل
الظاهر وعدم العلم حكم جمعول رشعي ب تنزي ما هلو غلري معللوم احلكلم منزلل
احلالل واقعا .
وقوله عليه السالم( :فاذا علمت فقد قذر) يؤكد هلذا املعنل فلا القلذارة هنلا
ليست ظاهري النه يف فر

العلم وليست واقعي لتقيلده بلالعلم ،والواقلع ال يتقيلد

بالعلم .فالقذارة هنا قذارة تنزيلي وكذلك الطهارة املقابل هلذه القذارة التي حكم هبلا
االمام عليه السالم يف الصدر وهو مطلق من حيث كونه يف الواقع قذرا او طاهرا.
وهذا هو الذ ذكره املحقق اخلراساين يف مسأل االجزاء فتوهم ا مراده احلكلم
الظاهر فاشك عليه با املاء اللنجس واقعلا اذا مل يعللم بنجاسلته فالبلد ا يكلو
مطهرا وهو غري مطهر قطعا .وهذا االشكال غري وارد عليه فا املطهريل ملن احكلام
املاء الطاهر واقعا والتنزي انام يكو يف حدود لاص .
واما ما ذكره هنا من استفادة احلكم الواقعي من الصدر نظرا ال اطالق املوضو
ففيه ا اطالقه ال ينايف التنزي يف مرحل عدم العلم وقد عرفت انه ال حاج ال اللذ
الشك يف موضو احلكم التنزييل .
والعجيب منه كي

غف عام ذكره من التحقيق يف مسأل االجزاء فلذكر هنلا ملا
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خيالفه.
واما ما ذكره يف احلاشي فقد اعرت
االعرتا

عليه بوجوه :

األول  :ما ذكره املحقق النائيني من ا احلكم الظلاهر متلألر علن

احلكم الواقعي بمرتبتني اذ الذ يف موضوعه الشك يف احلكم الواقعي فالشلك مقلدم
عل احلكم الظاهر بمرتب لكونه يف مرتب املوضو ومتلألر علن احلكلم اللواقعي
بمرتب لتعلقه به  .فاجلمع بينهام يستلزم اجتام املختلفني من حيث الرتبل يف الوجلود
الواحد وهو حمال .
وعلق عليه السيد اخلوئي ايده اهلل با هذا يصح بناءا علل كلو االنشلاء اجيلادا
واما بناءا عل انه ابراز المر نفساين فال اشكال اذ ليس هذا اجتامعا يف الوجود بل يف
االبراز .
اما كو االنشاء ابرازا فقد ذكرنا املناقش فيه يف حمله .واما اص االشلكال فعليله
عدة مالحظات:
االوىل:ا الشك يف احلكم الواقعي كي
يف اليشء ال وجود ذلك اليشء واملفرو

يكو متألرا عنه؟! وه حيتاج الشلك
انه شك يف وجوده وعدمه؟! فهذا غريب

جدا .
الثاني  :انه لو فر

ذلك فانام يكو يف حتقق شلك املكلل

لارجلا املا الشلك

العنواين الذ الذه الشار يف موضو احلكم الظاهر عل الفر

فلليس متلألرا

قطعا .
الثالث  :سلمنا ذلك ولكنه يتم بناءا عل عدم االنحالل .واال فاذا انحل عنلوا
اليشء املذكور يف احلديث ال اشياء فلال ملانع ملن اعتبلار بعضلها موضلو احلكلم
الواقعي وبعضها موضو احلكم الظاهر .
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الرابع  :ا هذه القاعدة ال دلي عليها  .وما املانع من اجلتام املختلفلني رتبل يف
الوجود؟! نعم ال يمكن ذلك يف املختلفني زمانا ويف العل واملعلول  .واما االللتالف
الرتبي فال يمنع من ذلك  .كي

والك مقدم عل االجزاء رتب ومتحد معها وجودا.

اخلامس  :ا هذا لو تم فانام يتم يف التكوينيات ال االعتباريات .
السادس  :انه سيأيت ا شاء اهلل تعاىل ا البار االئم عليهم السالم كلهلا البلار
عن احلكم الواقعي فليس املقام مقام اجلع حت يمتنع اجتام املراتب .
االعرتا

الثاين :ا احلكم الواقعي مطلق من حيلث الشلك وعدمله ،واحلكلم

الظاهر مقيد بالشك ،واالطالق رفض القيود ال مجعهلا فكيل

يصلح اجلملع بلني

اللحاظني املتنافيني؟!
ويمكن اجلواب عنه أوال با املراد باليشء هو املعرف لالشياء اخلارجيل فلليس
عنوا اليشء بنفسه مألوذا يف موضو دلي احلكلم واالشلياء اخلارجيل قلد تكلو
ملحوظ بنحو الشك يف طهارما مثال وقد تكو ملحوظ بنحو االطالق.
وثانيا  :ا الفرق بني االطالق والعموم هو ا موضو احلكم يف االطالق نفلس
الطبيع واما يف العموم فاملوضلو هلو االفلراد  .وملا يقلال يف الفلرق بيلنهام ملن ا
االطالق يستفاد من مقدمات احلكم والعموم يستفاد من نفس اللفظ غلري صلحيح.
واملفرو

ا املوضو يف ما نحن فيه ليس مألوذا بنحو االطالق ب بنحلو العملوم

ملكا كلم ك الدال عل تكثرات االفراد فليسلت هلذه اجلملل نلاظرة الل مطللق
اليشء ب ال االشياء اخلارجي .
واجلواب اما عن األول  :فبأ اليشء يكلو ملرآة لالشلياء بحسلب حتصصلاما
النوعي  .واما من جه كوهنا يف حيز الشك الحد وعدمه فليس موجبا لتحصصها فال
يكو اليشء معرفا عنها من هذه اجله .
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واما عن الثاين  :فبفساد املبن كام ذكرناه يف حمله .
فاحلق ا هذا االعرتا
االعرتا

وارد عليه رمحه اهلل ولعله لذلك رجع عنه يف الكفاي .

الثالث  :ما ذكره بعض اعاظم العرص ملن ا بيلا احلليل والطهلارة

الواقعيتني البار والظاهريتني انشاء وال يمكن اجلمع بني االلبار واالنشلاء  .وذللك
ال املجعول رشعا ليس اال النجاس واحلرم واملا احلليل والطهلارة فلال يمكلن ا
تكونا جمعولتني اذ يلزم من جع النجاس واحلرم يف بعض االشياء وجعل الطهلارة
واحللي يف البعض اآللر ا يكو هنالك اشلياء ال حلالل وال حلرام وال نجلس وال
طاهر .
واجلواب أوال  :ا احلق ا البار االئم عليهم السالم كلها البار ولليس فيهلا
انشاء اال ما هو يف مقام الوالي واما ما جع للمصالح الدائمي فهي جمعول يف أصل
الرشيع واالئم عليهم السالم مبلغو عنها كام ورد يف االلبار من ا مجيع االحكلام
الرشعي مذكورة يف كتاب عيل او مصح

فاطمل علليهام السلالم ،وانلا للو حكمنلا

بالرأ هللكنا .
وثانيا ا احللي والطهارة أيضا قابلتا للجع الرشعي وليس جعلهام لغلوا ،املا
احللي فقد ذكرنا يف حمله اهنا حقيق عبارة عن ح عقدة احلظر ورفعها والرفع انشلاء .
ويمكن القول بذلك يف الطهارة أيضا .
واما استلزام ذلك ا يكو بعض االشياء ال نجسا وال طاهرا ففيه ا ذللك انلام
يلزم لو مل ينظر ال هذه الروايات واال فا مضموهنا هو عموم الطهارة واحللي لكل
االشياء فال يبقى مورد ال يكو حالال وال حراما وال طاهرا وال نجسا .
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القول بالتفصيل بني موارد االستصحاب
قد ذكر يف جريا االستصحاب تفاصي عديدة اال ا املهم منها ثالث :
االول  :القول بجريانه يف موارد الشك يف الرافع دو الشك يف املقتيض.
الثاين  :القول بعدم جريانه يف االحكام وجريانه يف املوضوعات.
الثالث  :القول بعدم جريانه اال يف االحكام الوضعي وملا يتبعهلا ملن االحكلام
التكليفي فقط .
التفصي األول:
الفرق بني موارد الشك يف الرافع والشك يف املقتيض والتار هذا التفصي الشيخ
االنصار وتبعله عليله مجاعل ملن االعلاظم ونسلب الل املحقلق احلليل واملحقلق
اخلوانسار قدس رسمها.
والكالم يقع أوال يف اقام الدلي عل صح هذا التفصي ثم يف تشخيص موارد
الشك يف املقتيض عن الشك يف الرافع فالكالم يف مقامني:
املقام االول :الدلي عى التفصي االول:
يستدل عى التفصي املذكور تارة بالروايات وتارة ببناء العقالء والكلالم اوال يف
مالحظ الروايات وأهنا ه تفرق بني موارد الشك يف املقتيض والشك يف الرافع؟ وقد
ذكر يف وجه االستناد اىل الروايات عدة تقارير ولعل اوجههلا هلو ملا ذكلره املحقلق
اهلمداين يف حاشيته عل الرسائ ويبتني بيا ذلك بتقريب منا عل ثالث مقدمات :
املقدم االول  :ا النقض ضد االبرام واالبلرام عبلارة علن اجيلاد التامسلك او
شدته يف اجزاء اليشء والنقض عبارة عن اجياد التفسخ واالنحلالل بينهلا وعليله فلال
حيسن اسناد النقض ال يشء اال اذا كانت اجزاؤه متامسك بعضها مع بعض.
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املقدم الثاني  :ا اسناد النقض وعدمه ال اليشء ال خيتص بام اذا كانت اجزاؤه
موجودة بالوجود الفعيل ب يكفي فيه ا يكو بعضها تقديريا أيضا فاذا قال :الطهارة
تنقض باحلدث مثال فاملراد ا جممو الطهلارة ملن وجودهلا احلقيقلي قبل احللدث
ووجودها التقدير ل ا لوال احلدث بعده ل تنقض باحلدث .
والرس يف ذلك انه البد من متاسك االجزاء حت يصلح القلول بلالنقض وعدمله
وحيث ا الطهارة بعد احلدث غري موجودة فال معن لتامسكها مع الطهارة املوجلودة
قبله فالبد من القول بكفاي الوجود التقدير واملراد به وجود املقتىض بوجود املقتيض
الذ هو نحو من انحاء الوجود وهو الوجود بالعر
حينئذ ليس حقيقيا وانام هو يف احلقيق عار

واملجاز فا وجود املقتضللى

للمقتيض وينسب الل املقتىضل جملازا.

وحينئذ فيقال يف املقام ا املتيقن بالنسب ال احلدوث موجود واقعا ولكنه بالنسب ال
البقاء موجود تقديرا وباعتبار اقتضائه البقاء .وعليه فلال يصلح اسلناد اللنقض اال يف
صورة كو الشك يف الرافع واقتضاء املتيقن البقاء.
املقدم الثالث  :ا املراد باليقني الوارد يف االحاديث اما هو املتيقن جمازا كام ذهب
اليه الشيخ االنصار قدس رسه واما هو نفس صف اليقني لكن بام هي مرآة للمتليقن
واسناد النقض ال اليقني بناءا عل االول واضح كلام ذكرنلا واملا بنلاءا علل الثلاين
فاسناد النقض انام هو باعتبار كونه مرآة للمتيقن وحيث ا املتيقن فيه ما يقتيض البقاء
فهو موجود بوجود املقتيض فينعكس هذا االقتضاء يف اليقني باعتبار كونه طريقا ومرآة
له.
والنتيج من هذه املقدمات هو ا التعبري بلالنقض يف الروايلات باعتبلار داللتله
عل كو متعلقه متامسك االجزاء يقتيض ا يكو امللراد لصلوص صلورة اقتضلاء
املتيقن البقاء ليصح التامسك بني االجزاء املوجودة واملقدرة  .ويبق يف املقلام التعبلري
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باليقني مع ا متاسك االجزاء انام هو يف املتيقن فذكرنا لوجهه املقدم الثالث .
هذا وال ينبغي االشكال يف املقدم االول ويف ضع

القلول بلا حسلن اسلناد

النقض انام هو من جه استحكام اليقني يف قبال الشك.
واما املقدم الثاني فممنوع  .والوجه يف ذلك ا مقتىض ما ذكر أ هنلاك ثلالث
مراتب من الوجود أحدها الوجود احلقيقي التكويني وهلو واضلح .الثلاين :الوجلود
االعتبار وهو ا يكو اليشء موجودا فعال ولكن بموجب اعتبار معتلرب .الثاللث:
الوجود التقدير وهو ا يكو مقتيض اليشء موجودا فقط فيقال انله موجلود للوال
حتقق املانع  .وهذه املراتب الثالث مرتتب من حيث التحقق بمعنى أنه اذا كا الشلليء
موجودا تكوينا فال يمكن أ يكو موجودا باالعتبلار اذ ال معنلى العتبلار املوجلود
موجودا وكذلك اذا كا موجودا يف عامل االعتبار ال يصح القول بأنه موجود بوجلود
املقتيض ألنه ليس وجودا باحلقيق ب هو بالعر
حقيق وا كا يف عامل االعتبار .واملفرو

واملجاز والوجود االعتبار وجود

أ الوجود االعتبار للمتيقن متحقق يف

املقام فال يصح احلكم بأنه موجود بوجود املقتيض.
والسبب يف ذلك ا الصلحيح يف حقيقل االستصلحاب انله ملن بلاب توسلع
املنكشل

اعتبلارا ال إبقللاء الكاشل

االستصحاب ال توسع وص
حقيق كاش

اعتبللارا اذ اليقلني بلاق بحاللله فمرجلع اعتبللار

كاشفيته فهو كام كا كاشلفا علن مرحلل احللدوث

عن مرحل البقاء اعتبارا فاليقني بكاشفيته عن البقاء موجود بعد الشك

اعتبارا فاذا قال ال تنقض اليقني فانام يقول باعتبار ا اليقلني باحللدوث متامسلك ملع
اليقني بالبقاء اعتبارا وهو موجود حقيق ويكو االسناد من باب االستعارة بالكنايل
بمعن انه يعترب اليقني بالبقاء موجلودا ومربملا ملع اليقلني باحللدوث ويضلمر هلذا
االعتبار يف نفسه ويطبق عليه القانو الطبيعي القائ با اليشء املتامسك ال يفص بني
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اجزائه باليشء غري املتامسك .واهل

ال يقطع الصللب .ثلم ال يلربز هلذا التخييل يف

اللفظ وانام يثبت له بعلض لوازمله وهلو اللنقض كقلول اهللذيل (واذا املنيل انشلبت
اظفارها) حيث شبهها بالسبع يف نفسه قب استعارة االظفلار ثلم اثبلت هللا االظفلار
ونظري ذلك ما اذا قال ا الطهارة ال تنقض بالرعاف مثال فانه يعترب الطهارة بعد حتقق
الرعاف موجودا ومتامسكا معها قبله فيحسن التعبري بالنقض .
نعم البد من القول بالوجود التقدير يف صورة التعبري بالنقض اجيابا كام اذا قال
الطهارة تنقض باحلدث اذ ال معنى العتبار الطهارة حينئذ بعد احلدث حتل يتامسلك
معها قبله فالبد من القول بالوجود التقدير كام مر بيانه .
واحلاص أ التعبري بالنقض ال يتوق

يف املقلام على الوجلود التقلدير حتل

نحتاج إل القول بالتصاصه بصورة اقتضاء البقاء .
واما املقدم الثالث فهي ممنوع أيضا اما الوجه االول فلوجهني :
االول  :ا االستعامل املجاز حيتاج إل قرين وهي مفقودة يف املقام.
الثاين  :ا التناسب امللحو بني اجزاء الكالم إنام يكو باعتبار املعن احلقيقي ال
املراد اجلد فلو قلت( :جاء اسد) واردت الرج الشجا فا اردت ا تعط

عليه

جميء ابنه فال بد من ا تقول وشبله ال وولده .ومن هنا صح التعجب يف قوله :
قامت تظللني من الشمس

نفس اعلللللز عيل ملن نفيس

قامت تظللني و من عجب

شمس تظللني ملن الشلمس

اذ لوال ذلك لكا التظلي غري عجيب باعتبار امللراد اجللد ملن الشلمس فانله
انسا وانام هو عجيب باعتبار املعن احلقيقي  .ومن هنا أيضا صح النفي يف مث قوله
تعال َ ( :ما َه َذا َب َرشا إِ ي َه َذا إِ َال َم َلك ك َِريم) يوسل  . 31 :اذ نفلي البرشلي انلام هلو
بلحا املراد االستعاميل ال املراد اجلد  .وعليه فاسناد النقض باعتبلار املعنل اجللد
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من اليقني غري صحيح ب البد من مالحظ اليقني بمعناه احلقيقلي يف تناسلب اجلزاء
الكالم وال يصح التعبري بالنقض بمالحظته.
وأما الوجه الثاين ففيه ا املقتضلي للمعلوم واملتيقن ال جيب أ يقتضللي العللم
والطريق فا العلم قد ينشأ من عل املعلوم التام دو املقتيض فقط بل ال يلرتبط بله
اصال وقد ينشأ من معلوله وقد ينشأ من أمر آلر كتجملع االحلتامالت علل املحلور
الواحد .فال يصح اسناد النقض اىل اليقني باعتبار اقتضاء املتيقن البقاء.
هذا كله بالنظر ال الروايات.
واما بناء العقالء فيمكن ا يقال  :إ بناءهم انام هو يف ملوارد الشلك يف الرافلع
فقط واهنم يالحظو يف حكمهم بالبقاء استعداد اليشء للبقلاء وهلو خيتلل

حسلب

التالف االشياء ولذلك استشك الشيخ قدس رسه يف التمسلك ببنلاء العقلالء بانله
يبتني عل تشخيص استعداد املستصحب للبقاء وهو مشك يف نفسه مضافا ال انه ال
يدل حتت ضابط معني اذ يرتدد االمر بني كو املناط هو اجلنس او النو أو الصن
وليس ليشء منها دلي معني .
هذا ويالحظ ا بناء العقالء فيام اذا شك يف أمد اجازة املالك للتصلرف يف ملكه
عل عدم اجلواز أكثر من القدر املتيقن وكذلك فليام اذا وقلع النلزا يف أملد االجلارة
فاهنم ال حيكمو بكونه االمد الطوي بمقتىض االستصحاب.
ويمكن القول عل ضوء هذا التفصي يف بناء العقالء با اطالق الروايات ل للو
سلم ل مقيد أيضا هبذا البناء نظرا ال ا ظاهر قوله وال ينبغي ا تنقض اليقني بالشك
هو امضاء ملا للدى العقلالء .ولكنلا قلد ذكرنلا يف بلاب التمسلك ببنلاء العقلالء ا
لالستصحاب اساسني نفيس واجتامعي وبمراجع االمثل التي ذكرنا يعلم انه ال فرق
عندهم بني املوردين ا الشك يف املقتيض والشك يف الرافع.
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اما اشكال الشيخ فسيأيت جوابه .واما ما استشهد به من امللوردين فلاجلواب علن
األول بأنه لو سلم يمكن ا يكو من جه احتياج ك تصلرف بشخصه الل اجلازة
املالك فيختل

املوضو وال جير االستصحاب .واما عن الثاين فبانه لو سلم أيضلا

فيمكن ا يكو من جه معارض االستصحاب الوجود الستصحاب علدم كلو
االجارة اكثر من القدر املتيقن .ثم لو سلم مجيع ذلك فتقييد االلبلار بله ال وجله لله.
ودعوی أ قوله عليه السالم( :وال ينبغلي أ تلنقض اليقلني بالشلك) امضلاء لبنلاء
العقالء ال دلي عليها.
املقام الثاين يف بيان ضابط املقتيض والرافع:
قد ذكر املحققو االعالم الضابط يف ذلك والتلفت تعابريهم ونحلن ننقل ملا
ذكره املحقق النائيني قدس رسه وحاصله ا الشليء ا كلا ملن االملور التكوينيل
فاستعداده للبقاء وامد استعداده موكلول إلل نظلر العلرف وا كلا ملن االحكلام
الرشعي فا كا الشلك يف بقلاء املوضلو وكلا منشلأ الشلك تغلري ملا هلو مقلوم
للموضو عرفا فعدم جريا االستصحاب من جه تبدل املوضلو وا كلا منشلأه
تغري ما ليس بمقلوم لله فلال جيلر االستصلحاب ال الشلك يف املقتضللي اذ نسلب
املوضوعات ال االحكام نسب املقتيض ال املقتىض وا كا الشك يف بقاء احلكم فا
كا احلكم بالنسب ال الزما مهملال غلري مقيلد بوقلت وأملد معلني فهلو شلك يف
املقتضلي وا كا مطلقا بالنسب ال الزما فالرافع له امر زماين كالطالق فهلو شلك
يف الرافع وا كا مقيدا بزما لاص فالشك يف بقاء احلكم انام يكو من جه الشك
يف حتقق الغاي فا كا لشبه حكمي حمض او مفهومي فالشك يف املقتضلي وا كا
لشبه موضوعي فالشك يف الرافع .
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ويمكن االيراد عليه بأربع وجوه :
الوجه األول ما نقلناه عن الشيخ قلدس رسه ملن ا احلراز حلدود االسلتعداد
للبقاء يف االمور التكويني غري معلوم وكو املدار ه هو اجلنس البعيد او القريلب او
النو أو الصن

او الشخص غلري معللوم أيضلا  .وقلد ذكلر ذللك ضلابطا لالملور

التكويني .
الوجه الثلاين  :ا استصلحاب علدم النسلخ جلار قطعلا بل يكلاد يكلو ملن
الرضوريات مع ا احلكم املنسوخ مهم بالنسب إل الزما فالشك يف املقتيض .
الوجه الثالث  :ا استصحاب الطهارة بعد زوال التغري بنفسه جار عندهم مع أنه
عل هذا الضابط من الشك يف املقتيض لكونه شكا يف املوضو وهكلذا مجيلع ملوارد
الشك يف املوضو .
الوجه الرابع :انه ال فرق بني جع الزما امدا للحكم وبلني غلريه ملن االملور
الزماني اذ ك منهام غاي ينتهي عنده احلكم فكو الشك يف احدمها شكا يف املقتضلي
واآللر شكا يف الرافع يشبه االمور التعبدي ال العلمي البحت .
ولكن يمكن توجيه ما ذكره من الضابط بوجه ال يرد عليه بعض املناقشات وهلو
 :ا املناط يف تعيني الضابط هو التشخيص العريف ملوارد امكا الوجود التقدير بعد
الشك وهذا خيتل

يف االمور التكويني بحسب استعداد االصلناف وهلو املر علريف

حمض فيقال يف مورد موت بعض االحياء انه انقطع عمره ويقال يف بعضها انله انتهلى
عمره والوجه يف ذلك ا االول كا بنظر العرف يقتيض البقاء فهو يری له بعد املوت
وجودا تقديريا ويری املوت حدا لوجوده التحقيقي دو التقدير واما يف غري االمور
التكويني فهو يلری يف االحكلام املجعولل بموجلب العنلاوين الثانويل كاالضلطرار
واالكراه ا املالك موجود وا احلكم موجود تقديرا وهذا واضح واما يف غلري ذللك
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فا التعبريات الواردة يف ما يرفع احلكلم يلدل علل النظلر العلريف يف بقلاء الوجلود
التقدير كالتعبري بالنقض والفسخ والنسخ واالزال .
فيندفع الوجه االول با املدار يف ذلك نظر العرف والظلاهر اهنلم يالحظلو يف
ذلك الصن

اخلاص كام ذكرنا .ويندفع الوجه الثاين با التعبري بالنسخ يلدل ا نظلر

العرف يف االحكام هو اقتضاء البقاء لوال النسخ فالشك يف الرافلع  .وينلدفع الوجله
الثالث با زوال التغري ال يرض باالستصحاب هناك النله يف العلرف ال يعتلرب مقوملا
للموضو فليس من الشك يف املوضو  .ويندفع الوجه الرابلع بلا الشلك يف ملورد
جع الزما امدا للحكم شك يف املقتيض بنظر العرف دو غريه من االمور الزمانيل
واما االستدالل برواي القاساين (الرواي السادس ملن ادلل االستصلحاب) ففيله ملا
ذكرناه هناك من عدم صح السند وعدم الدالل مضافا ال امكلا االلتلزام بجريلا
االستصحاب يف لصوص مورده تعبدا وا كا شكا يف املقتيض.
التفصي الثاين:
الفرق بني الشك يف احلكم فال جير االستصحاب والشك يف املوضو فيجلر
وهذا ما ذهب اليه مجاع من االلباريني نظرا ال عدم االطالق يف أدل االستصحاب
وقد ذكرنا سابقا الوجه يف اطالقها وذهب إليه أيضا املحقق النراقي قدس رسه وتبعله
عليه مجاع منهم السيد اخلوئي أيده اهلل وا التلفوا يف التفاصي .
ومنشأ هذا القول هو تعار

االستصحاب الوجود والعدمي يف احلكلم دو

املوضو  .والشك يف بقاء احلكم انام يكو من جه سع جعل احلكلم وضليقه فلاذا
شك يف بقاء النجاس بعد الغسل االول مثال أو بعد زوال التغري بنفسه أو بعد تتمليم
القلي كرا فانام هو من جه الشك يف سع جع النجاس وضيقه.
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والضابط هو ا يكو الشك يف سع احلكم وضيقه موجبلا للشلك يف اسلتمرار
احلكم وانقطاعه فاذا مل يوجب ذلك فاالستصحاب الوجود غري جار رأسلا كلام اذا
شك يف ا حرم وطء احلائض ه ترتفع بنفس النقاء ام البد ملن الغسل فلا هلذا
الشك ال يوجلب الشلك يف االسلتمرار ال احلرمل جمعولل لكل وطء بخصوصله
فالتالف املوضو مانع من االستصحاب الوجود فال يص الدور ال املعارض .
ثم ا احلكم لله مرحلتلا  :االنشلاء والفعليل  .ويعلرب علنهام بمرحلتلي اجلعل
واملجعول .وسع احلكم يف املرحل االول َع يرضي اذ اجلع امر وحداين فإما ا جتع
النجاس ملا تغري وا زال تغريه بنفسه أو جتع للمتغري مادام متغريا ولكنله يف املرحلل
الثاني طويل واستمرار فهو قاب لللزوال والبقلاء وبعبلارة اللری االملور املتفرقل
بحسب الزما يف املرحل الثاني بالتقدم والتألر جمتمعل يف املرحلل االولل باعتبلار
وحدة اجلع فاالستصحاب الوجود انام جير يف املرحل الثاني واما املرحل االول
فهو جمرى االستصحاب العدمي ملا ذكرنا من ا سع احلكلم هنلاك علري بحسلب
االفراد العرضي فيستصحب عدم اجلع هلذا الفرد الذ يوجب جعله له بقاء احلكلم
يف املرحل الثاني وبذلك يتعار

االستصحاب الوجود للحكم يف املرحلل الثانيل

واستصحاب عدم اجلع يف املرحل االوىل.
و قللد نللاق

يف ذلللك املحقللق النللائيني قللدس رسه بللالتالف موضللوعي

االستصحابني فال يتعارضا اذ احلكم يف املرحل االوىل غريه يف املرحل الثاني فإثبات
العدم يف الثاني باستصحابه يف االول من أوضح أفراد االصل املثبلت .وأملا إجلراء
االص يف نفس احلكم االنشائي فال أثر له اذ االثر ل وهو وجوب االطاع يف االحكام
التكليفي  ،وكونه موضوعا للحكم التكليفي يف االحكام الوضعي لل خملتص بلاحلكم
الفعيل وأيضا احلكم املؤثر هو الذ له قابلي القيلادة وتوجيله اللنفس الل الفعل أو
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الرتك وهذا من لصوصيات احلكم الفعيل.
ويتوق

دفع هذا االشكال عل اثبات وحدة احلكلم يف امللرحلتني وهنلا ثلالث

حماوالت الثبات ذلك.
الوجه األول ما ذكره املحقق العراقي قدس رسه ملن أ الفلرق بيلنهام اعتبلار
كالفرق بني االجياد والوجود.
ويرده ا االجياد والوجود أمر واحلد يعلرب عنله بلالتعبريين باعتبلار نسلبته إلل
الفاع والقاب واملقام ليس من هذا القبي اذ احلكم االنشائي ال يتوق

على وجلود

املوضو بخالف احلكم الفعيل وبينهام فاصل زمني ومن الواضح ا ما يتوق
اليشء مغاير ملا ال يتوق

علل

عليه.

الوجه الثاين :ما ذكره السيد اخلوئي دام ظله من ا الفرق بينهام انام هو يف انضاممه
يف املرحل الثاني ال املوضو وعدم انضاممه اليه يف املرحل االول فهو هو بعينه وانام
الفرق بالرتكب وعدمه كاجلدار اذا انضم ال جدرا الری فاصبح بيتا فانه ال يؤثر يف
التالف حقيقته.
ويمكن ا يؤيد ذلك با االول جمعول للشار واملفلرو

ا الشلار مل جيعل

االحكام واحدا فلو كا الثاين غريه مل يكن جمعوال له فال يكو حكام رشعيا.
ولكن للتأم فيه جمال اذ اهنام لو كانا متحدين فلِ َم مل يكلن االول قلابال لالطاعل
والعصيا كام هو احلال يف الثاين؟! ِ
ومل َ كا الثلاين متوقفلا علل حتقلق املوضلو دو
االول؟! مضافا ال ا املفرو

جريا االستصحاب العدمي والوجود يف نفسهام

يف ذلك ويلزم منه ا يكو احلكم الواحد يف الزما السابق عل زما الشك متصلال
به موجودا ومعدوما .وهذا دلي واضح عل االثنيني .
ولكن قد عرفت ا القول باملغايرة أيضا مشك من جهل ا االعتبلار الرشلعي
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للحكم واحد فليس هنا اال حكم جمعول واحد .وهنا يأيت دور املحاول الثالث الثبات
وحدة احلكم بحيث يندفع االشكال.
الوجه الثالث  :ا احلكم واحد من حيث اجلع واالعتبلار ومتعلدد ملن حيلث
االرتباط وبيا ذلك يتوق

عل مقدم وهي ا األعرا

عل قسمني:

القسم األول :ما يكو معروضه املقوم لوجوده متحد مع املوصوف به كالبيا
عل اجلسم وهو املتص

فانه عار

االنسا فاهنلا تعلر
اخلارجي فمعرو

بكونه أبليض وكالكليل التلي تعلر

الوجلود اللذهني لْلنسلا وهلو املتصل

مفهلوم

هبلا دو االنسلا

العر

واملتص

به يف املثالني أمر واحد .

القسم الثاين  :ما خيتل

املعرو

واملوصوف فيه وهلو ملا يسلمى بلاملعقوالت

الثاني يف الفلسف كاالبوة فانه يتقوم بوجود االب يف الذهن باعتبار كونه منشأ لوجود
االبن ويتص
ويتص

به االب يف اخلارج وكالعلم واالرادة فاهنام تعرضلا االملور الذهنيل

هبام االمور اخلارجي فاذا علمت بمجيء زيد غدا فا معرو

العللم لليس

هو املجيء اخلارجي اذ مل يتحقق بعد واملوصوف به هو املجيء اخلارجي فتقلول بعلد
جميئه  :كنت اعلم هبذا ،وتشري ال وجوده اخلارجي وكذلك االرادة والكراه ومجيلع
االمور االنتزاعي واالعتباري .
واحلكم الرشعي ايضا من االمور االعتباري فا معروضه الذ يتقوم به احلكلم
هو العنوا الذهني الذ يتصوره املول كعنوا مستطيع احللج واملوصلوف بله هلو
نفس املستطيع املتحقق لارجا فاالعتبار الرشعي واحد واحلكلم بلالوجود املحملويل
واحد وانام املتعدد هو االرتباط فانه يرتبط بموضوعه يف مرحل اجلع وهو معروضله
ويرتبط أيضا بموصوفه يف اخللارج وهبلذين االرتبلاطني تنشلأ قضليتا املوضلو يف
إحدامها هو العنوا املتصور يف ذهن املول ويف الثاني هلو املوجلود اخللارجي اللذ

االستصحاب – القسم األول | 83

انطبق عليه ذلك العنوا  .ولكن املحمول فيهام واحد وهو احلكلم االعتبلار اللذ
أنشأه الشار  .فتبني ا اجلع واحد واملجعول واحد واالرتبلاط متعلدد وهلو منشلأ
املغايرة .
وهبذا البيا يظهرأ الوحدة التي يدعيها السيد اخلوئي دام ظله انلام هلو باعتبلار
اجلع بوجوده املحمويل وهو صحيح يف نفسه  .ولكن ال ينلدفع بله االشلكال اللذ
ذكره املحقق النائيني قدس رسه بتوجيه منا .وذلك با يقال  :لع مراده هو التالف
القضلليتني يف االستصللحاب باعتبللار الللتالف االرتبللاط بللني احلكللم املستصللحب
ومعروضه واالرتباط بينه وموصوفه فنلفي االرتباط األول ال ينلفي االرتبلاط الثلاين
الذ هو موضو األثر .
هذا ويمكلن االشلكال يف تعلار

االستصلحابني بوجله آللر وهلو أ جعل

النجاس ملالقي البول ال ما بعد الغسل االول مغاير جلعلها لله الل ملا قبلله ففلي
مرحل اجلع ليس جع أحدمها استمرارا للجع اآللر حت يقال بأ جعله ال كذا
متيقن وال كذا مشكوك فيه ب املجعول أحد األمرين املتغايرين ففلي ظلرف الشلك
جير يف ك منهام استصحاب عدم اجلع لو فر

ترتب أثر عليه.

ولكنا بيلنا ا األثر ليس للحكم يف مرتب اجلع  .وأما يف احلكم الفعليل فالشلك
بني فرد طوي وفرد قصري اذ عل فر

جع احلكم بأحد النحوين يف مرحل اجلع

البد من كونه يف مرحل املجعول بالنحو الطوي وعل فلر

جعلله بلالنحو اآلللر

البد من كونه بالنحو القصري  .واألثر ل وهو وجوب االطاعل يف األحكلام التكليفيل
وكونه موضوعا للحكم التكليفي يف االحكام الوضعي ل ال يرتتلب علل لصوصلي
الطوي والقصري ب عل اجلامع بينهام فيستصحب وال مانع منه  .ولو فلر
أثر عل اخلصوصي الفردي فيهام فاستصحاب العدم يف ك منهام يتعار

ترتلب
مع اآلللر
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ويتساقطا وجير استصحاب الكيل بنحو القسم الثاين من انحاء استصحاب الكيل.
هذا متام الكالم يف وجه هذا التفصي  .وبقي الكالم يف ملورد جريلا التعلار
بني االستصحابني املتقدمني فقد وقع اخلالف يف موارد:
منها  :مورد الشك يف الرافع بناءا عل عدم الفرق يف أص جريا االستصحاب
بني الشك يف الرافع والشك يف املقتيض فا املحقق النراقي رمحه اهلل بعد ا ذكلر هلذا
ِ
واملقتيض
التعار يف (املناهج) مطلقا رجع يف (العوائد) ففص بني الشك يف الرافع
وذكر ا هذا االشكال خمتص بالثاين وقال  :ا مث النجاس والزوجيل وامللكيل مملا
يقتيض بنفسه البقاء فال يمكن حتديده بالزما وانام حيدد بلالرافع ويكفلي يف اسلتمرار
النجاس مثال أص جعلها واعتبارها ال أ حيدث الرافع وحينئذ فاستصحاب علدم
اجلع ال ما بعد الغسل االول غري جار فال يعار

استصحاب النجاس املجعول .

وقال  :ا من له لربة يف فهم كلامت االصلحاب «قلدس اهلل أرسارهلم» والروايلات
يعلم ا النجاس ونظائرها مستمرة ال زمن حدوث الرافع بمعن اهنا بنفسها تقتيض
البقاء لوال الرافع.
وذكر مث هذا االشكال عل ما ذكره املحقق املذكور يف املناهج الشيخ وصاحب
الكفاي غفل عن رجوعه عنه يف العوائد .ولكن الظلاهر أ احللق بعلد فلر

صلح

أص االشكال عدم التفصي كام ذكره السيد اخلوئي أيده اهلل .
والوجه يف ذلك انه ال فرق بلني حتديلد احلكلم بالزملا وحتديلده بالزملاين وا
استمرار احلكم ال زما لاص او ال حدوث رافع تابع العتبار املعترب فا ذلك من
حدود األمر املعترب وهو تابع لالعتبار فال مانع من أ يكو جع النجاسل ملن أول
األمر حمدودا بحد وهو حدوث الرافع فيستصحب عدمه .
واما كلامت االصحاب والروايات فمنشأ التوهم فيها هو التعبري بالفسخ والرفع
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والنقض وقد ذكرنا يف بيا ضابط املقتضلي والرافع ا بعلض التعلابري يلدل على أ
العرف يری بعض احلدود حدودا لليشء حتقيقا فقط ويری ا الوجود التقدير بلاق
فيعرب عن انعدامه بالزوال والرفع واالنفساخ بخالف بعلض آللر فلا احللدود فيهلا
حدود لوجوداما حتقيقا وتقديرا وذلك كام يف مجيع موارد التحديد بالزما فا العرف
يری الزما حينئذ حدا لليشء حتقيقا وتقديرا وهذا الفرق انام جيد يف صلح التعبلري
يف القسم األول بالنقض ونظائره دو الثاين وال يؤثر فيام نحن بصدده شيئا .
ومنها  :احلرم واالباح  .فا هذا االشكال خيتص بالوجوب واالستحباب ملن
بني االحكلام التكليفيل وال يلأيت يف احلرمل والكراهل وذللك ال احلكلم باحلرمل
والكراه اما أ يكو انحالليا كمثال وطء احلائض املذكور يف أول هذا البحث ومن
الواضح ا حرم الوطء يف زما ال يقتيض حرمته يف زما آلر فاحلكم ينح بحسب
الزما واالستصحاب الوجلود يف مثل ذللك غلري جلار فلال ملورد للمعارضل .
والكراه كاحلرم كام ا االستحباب كالوجوب أ ال فرق بينهام يف كيفي اجلع .
وإما أ يكو احلكم باحلرم غري انحاليل فيكلو ملن ملوارد الشلك يف األقل
واألكثر ومن الواضح ا األق واألكثر يف الوجلوب واحلرمل متعاكسلا فاألقل يف
الواجب متيقن واألكثر مشكوك بخالف احلرم إذ االكثر متيقن  .وعليه فاذا شلككنا
يف حرم اجللوس إل الزوال وحرمتله إلل الغلروب فاالستصلحاب الوجلود أ
حرم اجللوس إل الغروب غري جار فانه القدر املتيقن من احلرام الستلزامه اجللوس
ال الزوال أيضا .
وأما االباح فاالستصحاب العدمي غري جار  .وقد ذكر السيد اخلوئي «دام ظله»
يف وجه ذلك ا افعال املكلفني قب االسالم كانت عل االباحل وقلد ارتفعلت علن
بعضها بصورة تدرجيي فك ما يشك يف اباحته فالبد من ا يكلو مسلبوقا بزملا يف
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أوائ الترشيع كا حكمها االباح فال جير اصال عدم االباح .
ويالحظ عليه  :ا االباح يف أوائ الترشيع لو سلم كونه جمعوال رشعيا مل يعللم
كونه جمعوال ال زما الشك فيستصحب عدم جعلها يف هذا الزما نظري ملا قالله يف
استصحاب عدم النسخ من جريا استصحاب علدم جعل احلكلم يف زملا الشلك
ومعارضته له.
والصحيح ا اصال عدم االباح غري جار لوجهني :
األول  :ا االباح ليست حكام رشعيا وانام هي نفي احلكلم فهلي تثبلت يف كل
مورد ال يرصح فيه القانو بحكم تكليفي ال انه مما رصح القانو بكونله مباحلا فهلي
ليست جمعوال رشعيا حت يبحث عن اصال عدم اجلع فيه  .نعم املجعول هلو احلل
وهو معنى آلر غري االباح وحقيقته رفع عقدة احلظر فيام كا حمرما سلابقا او تلوهم
فيه احلرم كالبحرية والسائب والوصيل وغري ذلك.
الثاين  :انه لو فرضنا كونه حكام رشعيا فاالص غلري جلار أيضلا للغويتله إذ انله
بنفسه غري جمد حيث ال يمكن له قيادة ارادة املكل

وسوقه نحو الفع أو اللرتك ال

مفاده ا العم غري مباح وال يعلم انه حرام أو واجلب وال يمكلن اثبلات احلرمل او
الوجوب به لعدم امكا اثبات احد الضدين بعدم الضد اآللر اال بلسا االثبات.
ومنها  :االحكام اجلزئي  .فا هذا التعار

غلري جلار فيهلا ومل يلذكرها السليد

اخلوئي يف دورته االول ولكن الذ يظهر من (مبلاين االسلتنباط) انله ذكلر يف دورة
ألرى ا هذا التعار

جير حت يف مورد الشبه املصداقي كلام اذا شلك يف حتقلق

املغرب فقلال  :ا استصلحاب وجلوب الصلوم يعارضله استصلحاب علدم جعل
الوجوب أكثر من املتيقن .
ولكن الشك هنا ليس يف مقدار اجلع وانلام الشلك يف حتقلق الغايل فلال جيلر
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استصحاب عدم اجلع  .واستصحاب عدم الوجوب قب النهار يرده ا زما اليقلني
غري متص بزما الشك لتخل الوجوب .
ومنها :االحكلام الوضلعي التلي ال ترتتلب عليهلا احكلام تكليفيل فيهلا كلفل
كالطهارة فاهنا ال ترتتب عليها اال التوسع بخلالف النجاسل فلا احلكلم التكليفلي
املرتتب عليها فيه كلف عل املكلل

فلذكر السليد اخللوئي «دام ظلله» ا التعلار

املذكور غري جار يف القسم األول.
ومل يظهر لنا الوجه يف ذلك فا املناط يف صلح االستصلحاب هلو كونله حكلام
رشعيا سواء كانت فيه كلف ام رلص فال وجه للتفصي .
التفصي الثالث:
الفرق بني االحكام الوضعي والتكليفي  .وقد جری دأب االصحاب علل ذكلر
التحقيق عن حقيق االحكام الوضعي يف املقام فنقول:
حقيقة االحكام الوضعية:
ولبيا ذلك البد من ذكر مقدمات مخس :
املقدم االول يف بيا االعتبار االديب واالعتبار القانوين:
من الواضح أ احلكم الرشعي كأ حكم آلر نو من االعتبار .واالعتبار عبارة
عن فع بداعي التلأثري يف مشلاعر النلاس بنحلو للاص .ويتحقلق بلذلك املوجلود
االعتبار وهو يف قبال املوجود التكويني فاملوجود التكويني هو ملا ينفعل االنسلا
بادراكه ويص بذلك ال أمر واقع يف اخلارج سواء كا جوهرا ام عرضا  .واملوجلود
االعتبار هو فع من افعال االنسا تابع يف حدوده العتبار املعترب.
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وهو عى قسمني :
األول  :االعتبارات االدبي  .واملراد هبا اعطاء حد يشء ليشء آلر بداعي التلأثري
يف املشاعر برشط كو اليشء اآللر (املشبه به) مما له تأثري يف املشاعر كقولك زيد أسد
 .سواء كا املشبه به امرا واقعيا ام لياليلا كرسلتم او كلا تلأثريه يف املشلاعر بسلبب
االعالم كحاتم .وهذا االعتبار خيتلل

بلالتالف املجتمعلات والطبقلات واالزمنل

واالمكن فربام كا تشبيه يف زما لتفهيم معنى لاص حسنا ويف زما آلر مسلتهجنا
كاحلامر الذ كا يقال للرج الصبور الذ يقدم عى امور صعب كمروا آلر ملوك
بني امي الذ لقب باحلامر من أج ذلك مع انه يف زماننا تعبلري مسلتهجن اذ يسلتعار
للرج البليد.
الثاين :االعتبارات القانوني وهو أيضا للتأثري يف املشاعر فاحلكم بنجاس املشلرك
أو البول أو الغائط أو غري ذلك انام رش ليستقذر العرف هذه االملور فيجتنلب عنهلا
لدوا صحي كااللريين او سياسي كاألول .
والفرق بني هذين القسمني انام هو يف أ االرادة اجلدي يف األول خمال

للالرادة

االستعاملي فحينام تقول زيد أسد ال تقصد أنه أسد واقعا بخالف الثاين كام هو واضح.
وقد يشتبه االمر فيخلط بني املوجودات التكويني واالعتباري أو بني االعتبارات
االدبي والقانوني فاألول كام صلدر علن الشليخ رمحله اهلل حيلث قلال بلا النجاسل
والطهارة أمرا واقعيا كش

عنهام الشار  .وكام توهم كثري من ا امللكي من مقول

اجلدة مع ا اجلدة امر واقعي ومن االعرا

وامللك أمر اعتبار  .وقد يتوهم الوجود

الواقعي اعتباريا كقول املالحدة يف البار تعال حيث تومهوا انه خملوق االذها .
ومن هلذا االشلتباه ملا ورد يف بعلض الكللامت ملن احلكلم علل املوجلودات
االعتباري باحكام لاص باملوجودات احلقيقي كاجتام الضدين فيتوهم استحالتها يف
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االحكام مع أ هذا ال جير يف االعتباريات ولذلك صح قول الشلاعر ( :اسلد عليل
ويف احلروب نعام ) .ومنه ايضا ما يقال من عدم امكا تأثري املتألر يف املتقدم فيتوهم
انه جار حت يف االعتباريات ولذلك اشك االمر عليهم يف الرشط املتألر.
والثاين كقول بعضهم :يمكن للشار جع اجلزئي والسببي ليشء فيقلول هلذا
واجب ،ثم يقول بعد ذلك جعلت هذا جزءا له .أو يقول جعلت دلوك الشمس سلببا
لوجوب الصالة  .مع ا هذا من قبي االعتبارات االدبي فاملجعول جزءا هبذا النحلو
ليس جزءا يف االعتبار القانوين إال ا يتبدل الواجب وحينئذ فلال يكلو أيضلا جلزءا
للمشار إليه ب جزءا ملركب آلر وكذلك السببي فالتعبري بجع السلببي واجلزئيل ال
يراد به اعتبار قانوين .
املقدم الثاني الفرق بني احلكم التكليفي واحلكم الوضعي :
احلكم التكليفي هو االعتبار القانوين الذ يرتبط بعم املكل

مبارشة فيوجهله

نحو الفع أو الرتك بمعن انه يوجد الداعي الحدمها يف نفسه فيسوقه اليه  .ومن هنا
يعلم أ االباح ليست حكام رشعيا وانلام هلو نفلي احلكلم .واحلكلم الوضلعي هلو
االعتبار القانوين الذ يرتبط بعم املكل
ترتبط بعم املكل

بالواسط فا النجاس وامللكي بنفسها ال

ولكنها تؤثر يف عمله بواسط احلكم التكليفي املتعلق هبا .

وهبذا الضابط يتبني موارد اخلللط اللذ صلدر ملن االصلحاب بلني االحكلام
التكليفي والوضعي فذهب بعضهم ال ا االباح من االحكام الوضعي كلام ذهلب
السيد اخلوئي «أيده اهلل» ال ا احلقوق كلها يرجع ال احلكم التكليفلي فالقصلاص
عبارة عن جواز القت وليس حقا لويل الدم .وملن املعللوم ا القصلاص ينتقل الل
الوارث فاذا كا صغريا مثال فجواز القت انام هلو لوليله ال للصلغري فيتبلني أ حلق
القصاص مغاير للحكم باجلواز .كام أنه لو حل

الويل بعلدم قتل هلذا الرجل فلا
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احلكم التكليفي باجلواز يتبدل إل احلرم مع أ احلكم الوضعي بلاق وللذا ال يعتلرب
متعديا عليه لو قتله وا فع حراما ملخالفته اليمني .كام انه لو حل

ا ال يأكل ملن

حق املارة شيئا فا جواز االك يرتفع بالنسب اليه مع ا اكله ال يوجب الضام .
املقدم الثالث يف بيا العالق بني االعتبار القانوين واالعتبار االديب :
يمكن فر

ارتباط بني االعتبار القلانوين واالعتبلار االديب بلأ يقلال :إ كل

اعتبار قانوين مسبوق باعتبار اديب فمثال احلكم بالوجوب اعتبار قلانوين ولكلن معنل
الوجوب يف اللغ هو الثبوت فيمكن ا يكو يف بادیء األمر يطلق بنحو االسلتعارة
باعتبار ختي هذا احلكم أمرا ثابتا يف ذم املكل

ويقصد به ترتب العقاب عل اللرتك

ثم بالتطور والتكام أصبح اعتبار الوجوب بنفسه اعتبلارا متأصلال فاصلبح اعتبلارا
قانونيا كام يقال يف الوضع التعييني من أ كثرة االستعامل يوجب الوضع  .فهنا أيضلا
كثرة االعتبار االديب يوجب تبلدل االعتبلار بمعنل ا االرادة اجلديل توافلق االرادة
االستعاملي بعد ما كا خمالفا له .
وكذلك اللزوم فانه بمعنى مصاحب اليشء لليشء من دو مفارق او ملدة طويلل
وفرسه بعضهم باللصوق فال يبعد أ يكو يف االص تعبريا أدبيا كانله اعتلرب احلكلم
أمرا الصقا باملكل

اىل ا يأيت بالفع يف اخلارج  .وكذلك البعث واالغراء وكل ملا

يعرب به عن الوجوب .
ومن هنا يعلم انه ال وجه لاللتالف يف حقيق الوجلوب وأنله هل هلو البعلث
واالغراء او الزام املكل

بأمر او تعلق االرادة الترشيعي بالفع وغري ذللك ،بل هلو

اعتبار قانوين متطور عن اعتبار اللزوم والثبوت والبعث بالعناي بقصد اشعار املكل
برتتب العقاب عل الرتك.
وكذلك احلال يف احلرم فاهنا عبارة عن املحرومي االعتباري حيلث علرب بلذلك
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بالعناي االدبي ابتداءا الشعار املكل

بام يرتتب عل الفع ملن العقلاب ثلم أصلبح

اعتبارا قانونيا متأصال .وكذلك النجاس التي هي نفس القذارة العرفيل  .وامللكيل ا
كانت مألوذة من امللك بمعن السلطن فاهنا تعترب أيضا سلط بنحو العنايل أوال ثلم
تعترب أمرا قانونيا .وكامليت فاهنا يف اللغ عبارة عن ما مات حت

أنفه ثم اطلقلت على

ك ما فقد رشطا من رشوط ذبحه بالعناي الجيلاد النفلرة واالشلمئزاز ملن اكلله ثلم
أصبحت اعتبارا قانونيا .
وكام ختتل

املل واحلضارات يف االعتبارات االدبي ل كام مر ل كذلك خيتلفو يف

االعتبارات القانوني فيعرب ك منهم عن الوجوب واحلرمل بتعبلري وا كلا اجللوهر
واملعن متحدا ومنشأ ذلك هو ما ذكرنا انه تطلور لالعتبلار االديب فكل ملن االقلوام
واملل يعربو عن احلرم مثال بنحلو العنايل بلفلظ ملا حسلب اللتالف االذواق يف
التيار االستعارات ثم يصبح هذا االعتبار االديب اعتبارا قانونيا فيختل

التعبري علن

االمر القانوين الواحد هلذا السبب.
املقدم الرابع يف بيا الرتابط بني االعتبارات القانوني :
االعتبارات القانوني مرتبط بعضها ببعض والكالم انام هو يف كيفي هذا االرتباط
فا الرتابط بني املوضوعات التكويني واالحكام أمر وضعي اعتبار لاضع للجع
واالعتبار كالرتابط بني دلوك الشمس ووجوب الصلالة وللذلك ال يلری العقل وال
العرف مانعا من اعتبار ضد هذا احلكم لنفس املوضو  .واما الرتابط بني االعتبارات
القانوني بعضها مع بعض فليس عل هذا النحو.
وتفصي ذلك أ االعتبارات القانوني عل أربع أقسام :
األول  :االحكام اجلزائي كوجوب االعادة أو احلكم بالقت والقصاص أو احللد
أو التعزير أو بيا العقوب االلروي .
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الثاين  :االحكام التكليفي من الوجوب واحلرم وغريمها.
الثالث  :االحكام الوضعي كامللكي والزوجي والطهارة والنجاس .
الرابع  :العقود وااليقاعات.
وك مرتب من املراتب املتألرة يف هذه االقسام بمنزل املوضو للمرتب املتقدمل
فعقد البيع مثال موضو للحكم بحصول امللكي وحصول امللكيل موضلو للحكلم
بعدم جواز الترصف فيه اال باذنه وهو موضو للحكم بالعقاب االلرو أو الضام
 .وهكذا غريه من العقود وااليقاعات  .وكذلك االحكام الوضعي االلرى فالنجاس
مثال موضو للحكم بوجوب االجتناب يف االك والشلرب والصالة ملثال وكلذلك
االحكام التكليفي كوجوب الصالة موضو للحكلم اجلزائلي وهكلذا  .والل هلذا
يرجع كالم الشيخ قدس رسه يف املكاسب من أ االحكام التكليفي كلاملقوم بالنسلب
لالحكام الوضعي .
والذ يالحظ يف هذا املقام امرا :
األمر األول  :ا جع ك مرتب متألرة من املراتب السابق بدو املرتب املتقدم
يعترب عند العرف والعقالء لغوا من دو العكس فلو فرضنا جع حكم تكليفي رشعا
أو عرفا من دو ترتب جزاء عليه كا لغوا إذ ال يرتتب عليه األثر املطلوب منه وهلو
االندفا نحو الفع أو الرتك .وكذلك لو فرضنا جع حكم وضعي ملن دو ترتلب
حكم تكليفي عليه كا لغوا أيضا كاحلكم بنجاس يشء وعدم وجوب االجتناب عنه
 .وكذلك لو فرضنا جع عقد أو ايقا ال يرتتب عليه اثر وضعي.
األمر الثاين  :ا هذا الرتابط ليس بني ك حكم ملن املرتبل املتقدمل وآللر ملن
املتألرة ب املعترب هو السنخي بني احلكمني فالذ يناسب احلكم بالنجاس من احلكم
التكليفي مثال هو احلكم بوجوب االجتناب وكذا غريها .والعلرف يلری بلني جعل
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النجاس واحلكم بعدم وجوب االجتناب تناقضا كام يری بني جع لفظ بعت النشلاء
عقد البيع واحلكم بعدم ترتب امللكي عليه تناقضا وكام يری بني جع الوجوب ليشء
واحلكم بعدم ترتب العقاب عل تركه تناقضا .
والذ ينتج من هذين األمرين الذين نالحظهام يف هذه االعتبارات االربعل هلو
ا الرتابط بني هذه االحكام ترابط ذايت ال جعيل لاضلع لالعتبلار واال مل يكلن وجله
للغوي يف صورة االنفكاك وللتناقض يف صورة عدم السنخي .
ومما ذكرنا يستفاد يف املقام أربع امور :
األمر األول  :ا االحكام الوضعي أمور متهيدي جلع االحكام التكليفي فبلدال
من القول بوجوب االجتناب عن اليشء يف االك والرشب والصالة وغريها وبرتتب
احكام الرى جيع عنوا النجاس رمزا لوجلوب االجتنلاب ولغلريه ملن االحكلام
فيكفي لبيا ذلك جع النجاس لك ما يراد جع تلك االحكام التكليفي له.
األمر الثاين  :أ املصلح يف جع احلكم الوضعي تابع ملصلح متعللق احلكلم
التكليفي املرتتب عليه فاملصلح يف جع النجاس هو املصلح يف االجتناب لالفا ملا
ذكره السيد اخلوئي أيده اهلل من كو املصلح يف نفس احلكم الوضعي .
األمر الثالث  :ا ما ذكره الشيخ رمحه اهلل نقال عن املحققني من أ مرجع احلكم
الوضعي ال احلكم التكليفي حق ولكن ال يرتتب عليه كو جع احلكلم الوضلعي
تابعا جلعله وغري مستق ب املراد ا احلكم التكليفي مضمو احلكم الوضعي بنحلو
االندماج واالستبطا .
األمر الرابع  :ا التضاد بني االحكام الوضعي انلام هلو ملن جهل التضلاد بلني
االحكام التكليفي املرتتب عليها من حيث املبدأ واملنته أ من حيث املصللح وملن
حيث قيادة املكل

إل الفع أو الرتك .
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املقدم اخلامس يف بيا كيفي استبطا االحكام الوضعي لالحكام التكليفي ويف
بيا تنو االحكام الوضعي والتالفها بحسب احلضارات:
والبد من ذكر مقدم وهي:
أ الوضع عبارة عن ارتباط بني اللفظ واملعن ينشأ من تداعي املعاين وله اسباب
منها االقرتا يف احلس ،فاذا اقرت باحلس لفظ ومعنى مكررا نشأت منه مالزم يعلرب
عنها بتداعي املعاين ،واالرتباط الذ حيص بني اللفظ واملعنى من هذه اجلهل يسلمى
بالوضع التعيني ،فاذا اطلق لفظ اسد واريد تطبيقه عى الرج الشجا فالبلد ملن ا
يكو بعناي ثم اذا كرر ذلك اىل ا يصري وجه الشبه مغفوال عنه بحيث ال يالحلظ يف
تطبيق لفظ االسد عل الرج الشجا شباهته باالسلد يف الشلجاع  ،وبعبلارة أوفلق
بمسلكنا :يتكرر إعطاء حد يشء ليشء آلر الل حلد يغفل علن كونله حلدا لليشلء
األول ،فيكو انطباق االسد عل الرج الشجا بنحو احلقيقل  .وهلذا هلو الوضلع
التعيني.
وقد يستعم اللفظ املوضو ملعنى يف يشء آلر أو يطلق ويطبق يف النفس علل
يشء آلر (بناءا عل مسلكنا) بلحا االحكام املرتتب عل املعن احلقيقي ثلم يكلرر
هذا االطالق هبذا اللحا حت يكو ذات املشبه به مغفلوال عنله ويكلو امللحلو
نفس االحكام وينشأ من ذلك وجود معن اعتبار وماهي اعتباري هو ك ما له هذه
االحكام.
فمثال يطلق لفظ امليت حقيق يف ك عرف عل ما مات حت

انفه ثم يطلق علل

ما فقد رشطا من رشائط الذبح يف ذلك العرف بلحا ترتلب احكامله عليله ويتكلرر
بحيث يغف عن ذات امليت حني االستعامل والتطبيق ب تكو امليت عبارة علن ماهيل
اعتباري ترتتب عليها هذه االحكام .وكذلك النجاس وامللكي والزوجي .
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ومن هنا تنشأ املاهيات االعتباري بارسها وهي عل قسمني فمنها ما حيم علل
افرادها بنحو هو هو ومنها ما حيم عليها بنحو ذوهلو  .فلاالول كاللدينار والصلالة
فاهنام أيضا من املاهيات االعتباريل وا اشلتبه االملر علل بعلض االعلالم وللذلك
تعجبوا من كالم الشهيد رمحه اهلل حيث عرب عن الصالة والصلوم باملاهيلات اجلعليل
وذلك ال الصالة يف اللغ عبارة عن االنعطاف واخلضو وحيث إ االفعال اخلاص
املختلف حسب التالف املذاهب يعترب انعطافا ولضوعا هلل تعاىل فيطلق لفظ الصالة
عى هذه االفعال هبذا اللحا مكررا ال أ تتحقق املاهي االعتباري .
وكذلك الدينار فانله موضلو يف األصل ا يف أوائل التملد البرشل للنقلد
الذهبي بلحا أمرين :التوسيط يف املبادالت ومقياس القيم يف االموال .ثلم مللا كلا
النقد الورقي احلديث عند الدول حائزا عل االعتبارين اطللق علل بعضلها اللدينار
هبذا االعتبار وكرر حت غف عن ذات الدينار السابق ب كا الدينار كل ملا يرتتلب
عليه هذا االثرا وهذا معنى اعتبار حص من هذا االستعامل املتكرر.
وهذا القسم من املاهيات االعتباري حتم عل افرادها بنحو هو هو فتقول هلذا
دينار وهذه صالة والثاين كالنجاس وامللكي وال يقال ملوردها هذا نجاس وملكي بل
نجس ومملوك ونحو ذلك.
فتبني مما ذكرنا أوال كيفي حتقق املاهيات االعتباريل وكيفيل اسلتبطا االحكلام
الوضعي لالحكام التكليفي إذ علم أ وجود املاهيات االعتباري الوضلعي لليس إال
بلحا االحكام التي ترتتب عليها.
ثم ا هذه املاهيات كام توجد بلحا هذه االحكام تتلو هبا أيضا فيحلدث ملن
ذلك التالف يف نوعي هذه املاهيلات بحسلب اللتالف االحكلام املرتتبل عليهلا يف
احلضارات البرشي فرتی الزوجي ملثال نوعلا ملن االسلرتقاق يف بعلض احلضلارات
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السابق ونوعا من املشارك يف احلياة بضميم االستمتا اجلنسلي يف التملد احللديث
ونوعا من قيمومي الرجال عل النساء يف التمد االسلالمي (الرجلال قواملو على
النساء) أو عكس ذلك يف بعلض احلضلارات السلابق كلام ينقل يف التلاريخ .وتلرى
االجارة متليكا للمنفع يف القوانني القديم والقانو االسالمي ومن قبي متليك العني
من جه لاص يف القانو احلديث.
اىل هنا انتهينا من املقدمات اخلمس.
ويقع الكالم حينئذ يف حقيق االحكام الوضعي وكيفي جعلها .وقد نقلنا سلابقا
عبارة الشيخ قدس رسه نقال عن املحققني ملن أ االحكلام الوضلعي مرجعهلا إلل
االحكام التكليفي  .وقال الشيخ :ا االحكام الوضلعي أملور اعتباريل منتزعل ملن
االحكام التكليفي .
وقال املحقق اخلراساين قدس رسه( :إ ما عد من الوضع عل انحاء منها ملا ال
يكاد يتطرق إليه اجلع ترشيعا أصال ال اسلتقالال وال تبعلا وا كلا جمعلوال تكوينلا
عرضا بعني جع موضوعه كذلك ،ومنها ما ال يكاد يتطرق اليه اجلع التشلريعي اال
تبعا للتكلي  ،ومنها ما يمكن فيه اجلع استقالال بانشائه وتبعا للتكلي

بكونه منشأ

النتزاعه وا كا الصحيح انتزاعه ملن انشلائه وجعلله وكلو التكليل

ملن آثلاره

واحكامه) .ثم مث لالول بالسببي والرشطي واملانعي والرافعي ملا هو سبب التكلي
ورشطه ومانعه ورافعه .وللثاين باجلزئي والرشطي واملانعي والقاطعيل مللا هلو جلزء
املكل

به ورشطه ومانعه وقاطعه .وللثاللث باحلجيل والقضلاوة والواليل والنيابل

واحلري والرقي والزوجي وامللكي إل غري ذلك .
()1

( )1كفاي االصول ص.400
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وبمالحظ كالمه رمحه اهلل تنقسم االحكام الوضعي اىل ثالث أقسام ونحن نرتبها
بوضع آلر يناسب أبحاثنا:
القسم االول ما يكو من قبي الزوجي وامللكي ونحومها وهذا ما ورد يف عبارة
املحقق اخلراساين قسام ثالثا.
القسم الثاين ما يكو من قبي السببي والرشطي واملانعي والرافعي للتكلي .
القسم الثالث ما يكو من قبي اجلزئي والرشطي واملانعي والقاطعيل للمكلل
به.
أما يف القسم األول فنالحظ كالم الشيخ رمحه اهلل والقدماء (بناءا عل نقله) ملن
أ االحكام الوضعي منتزع من االحكام التكليفي  .وقد اعرت

عليه املحققو تبعا

للمحقق اخلراساين قدس رسه .وحاص اعرتاضامم عليه يرجع إل أربع وجوه:
الوجه األول :ا االحكام الوضعي موضوعات لالحكام التكليفي فكي

تكو

منتزع منها ومتألرة عنها؟!
الوجه الثاين :ا االمور االنتزاعي تابعل يف وجودهلا ومرتبل وجودهلا ملناشلئ
انتزاعها مع أ االحكام الوضعي نسبتها اىل االحكام التكليفي املرتتب عليها بحسلب
املورد عموم ولصوص من وجه فا الزوجي بالنسب ال جواز الوطء قد يتخالفلا
يف الصدق فانه جيوز بامللك و التحلي وقد ال حت اللوطء ملع بقلاء الزوجيل لظهلار
وشبهه .وكذلك امللكي فقد تكو وال حت الترصف فيه حلجر مثال وقد جتوز الترصف
يف غري امللك كحق املارة .وقد حي أك النجس لالضطرار ملثال إلل غلري ذللك ملن
موارد عدم التصادق ويالحظ ايضا أ الضام يتحقق يف إتالف غري البال حتقيقا ملع
أ احلكم التكليفي املرتتب عليه تقدير متوق
احلكم الوضعي من أمر ال يالزمه؟!

عل البلوغ .فكي

يمكن أ ينتلز
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مضافا إل ما ذكره املحقلق النلائيني قلدس رسه علل ملا يف تقريلرات العالمل
الكاظمي أ الوضعيات امور عقالئي ال ختتص بدين ومل واالحكام التكليفي أملور
خمرتع رشعي فكي

ينشأ منها تلك االحكام العقالئي ؟!

الوجه الثالث  :ما ذكره املحقق اخلراساين قلدس رسه ملن أ امللكيل والزوجيل
ونظايرمها حتققها بيد العاقد وال يعترب يف حتققها اكثر من االنشاء ولو كانت منتزع عن
االحكام املرتتب ملا كاد يصح اعتبارها اال بمالحظتها وللزم ا ال يقع ما قصد ويقع ما
مل يقصد أل املتعاقدين ال يالحظا االحكام املرتتب بل قلد ال يعلامنله وانلام ينشلئا
نفس هذه املوضوعات.
الوجه الرابع  :ما يمكن أ يقال بناءا عل هذه النظري من أ االحكام الوضعي
إذا كانت مشتمل عل االحكام التكليفي ومنتزعل عنهلا فجعلهلا مغلن علن جعل
االحكام التكليفي فيكو لغوا .
ومما ذكرنا من املقدمات يتبني اجلواب عن هذه الوجوه االربع  .أما األول فلال
املدع ليس كو االحكام الوضلعي بحسلب وجودهلا اخللارجي أ كل فلرد ملن
افرادها منتزع من احلكم التكليفي املرتتب عليهلا اذ ال شلك يف كوهنلا موضلوعات
للتكالي

يف مث قوله صى اهلل عليه وآله وسلم( :الناس مسلطو علل املواهلم) أو

(ال جيوز الترصف يف مال الغري) مثال فا امللال هلو اململلوك لغل وا التلل

امللال

وامللك اصطالحا فامللكي مفروض قب انشاء احلكم وانام الكلالم يف حتقلق االحكلام
الوضعي يف مرحل تطور الفكر البرش وتكلو احلضلارات يف املجتمعلات البرشلي
والصحيح هو ما ذكرناه وقد بينا يف ما سبق أ االحكام الوضعي موضوعات متهيدي
لالحكام التكليفي لتسهي البيا من جه قانو التيار االسه .
وأما الثاين فأل كو االمور االنتزاعي تابع يف الوجود ملناشلئ انتزاعهلا بل يف
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مرتب وجودها أيضا خمتص باالمور التكويني وال جيوز قياس االمور االعتباري عليها
 .مع أ االمر هناك أيضا مورد لالشكال فقد ذكر يف الفلسف أ شيئي اليشء بصورته
ال بامدته فاجلنس وا كا مقوما لليشء إال أنه مقوم بوجوده االهبلامي فملثال اجلسلم
والنامي جنسا بعيدا لالنسا اال ا تقومه ليس بمرتب لاص منهام بل بوجودمهلا
االهبامي فهو يف هذا العامل متقوم باجلسم املاد والنمو املاد وهو يف عامل آلر متقلوم
باجلسم املثايل والنمو املعنو .
وهذا الكالم وا مل يكن حتقيقا علميا بنظرنا اال انه شاهد عل عدم صح ما ذكر
حت يف االمور التكويني فيمكن يف املقام ا يكو منشلأ احلكلم الوضلعي االحكلام
التكليفي املرتتب عليها بوجودهلا االهبلامي وامللراد لليس اال ا احلكلم الوضلعي يف
مرحل تطور جع القوانني والنظم العرفي ناشئ من االحكام التكليفي املرتتب علل
متعلق الوضع مستبطنا هلا بالنحو الذ ذكرناه فهو وجود امجلايل لالحكلام التكليفيل
املندجم فيه ومن هنا يعلم ا االنتزا هنا ليس باملعنى املعروف يف الفلسلف بل امللراد
كو االحكام الوضعي مستبطن لألحكام التكليفي ومشتمل عليها بنحو االندماج.
وأما ما ذكره املحقق النائيني قدس رسه من أ االحكام التكليفيل ملألوذة ملن
الشار وليس للعرف احكام تكليفي فهو عجيب جدا ال ينبغي أ يصدر من مثله ب
ممن هو دونه.
ومن هنا يعلم وجه اجلواب عن االلريين فلا املتعاقلدين يعتلربا مرشلعني يف
جع االحكام الوضعي التي هي امجال عن االحكام التكليفي ال بوجودها التفصلييل
ب بوجودها االهبامي وليس املراد من االنتزا اال هذا فال يتوق

حتقق امللكيل علل

حلا االحكام بتفاصيلها كام ا ما وقع هو الذ يقصد .واحلكم الوضلعي املجعلول
الذ هو وجود امجايل لالحكام التكليفي املندجم فيها ال يغني عن وضع تفاصيلها.
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فتحص من جممو ما ذكرنا أ االحكام الوضعي قد تالحظ بحسلب وجودهلا
اخلارجي أ وجود ك فرد منها لارجا فلال اشلكال يف أهنلا موضلوعات لالحكلام
التكليفي فيصح القول هبذا اللحا اهنلا مسلبوق بلالوجود يف اخللارج وقلد تالحلظ
بحسب تكوهنا يف نظام جع القوانني البرشي وتطورها فال ريب يف أهنا متلألرة علن
االحكام التكليفي وعل ك تقدير فا وجودها اخلارجي مسبوقا أو ملحوقا ليس اال
وجودا امجاليا لالحكام التكليفي ووسيطا تسهيليا لبياهنا ومستبطنا هلا بنحو االندماج.
وهبذا يمكن االصلالح بلني الفلريقني فيقلال بلأ ملن قلال بانتزاعيل االحكلام
الوضعي ال يقصد هبا االنتزا الفلسفي ب انام يالحظ تكو هذه الظاهرة يف املجتملع
البرش فرياها متألرة عن االحكام التكليفي  ،أو يالحظ أ االحكام التكليفي أوعي
ملالكات االحكام الوضعي ملا ذكرناه يف املقدمات ملن أ امللالك واملصللح لليس يف
جع الوضعيات بأنفسها ب يف متعلقات االحكام التكليفي املندجم فيها ،أو يالحلظ
لغوي جع االحكام الوضعي من دو التكالي

املرتتب عليهلا ،أو يالحلظ حصلول

التناقض فيها إذا تبدل احكامها التكليفي ال نقائضها .ومن قال باستقالهلا يف اجلعل
الحظ وجودهلا اخللارجي اللذ ينشلئها اجلاعل أو املتعاقلدا فرآهلا موضلوعات
لالحكام التكليفي وسابق عليها يف احلم عل االعيا اخلارجي فتقول  :هذا نجلس
والنجس جيب اجتنابه مثال.
فا امكن هذا االصالح واال فنحن نألذ من ك من الفلريقني ملا هلو املناسلب
للمقدمات السابق فنقول  :باهنا مستقل يف اجلعل ولكنهلا وجلود امجلايل للتكلالي
ومتألرة عنها يف التكو بني املجتمعات والنظم.
واما القسم الثاين وهو مث السببي والرشطي واملانعي للتكلي

فاالقوال فيهلا لل

عى ما يقال ل ثالث  :القول بعدم جعلها اصال استقالال وال تبعا ب هي امور تكويني ،

االستصحاب – القسم األول | 101

والقول بجعلها تبعا ،والقول بجعلها استقالال.
والبد قب بيا ما هو الصحيح من ذكر مقدم وهي:
ا هذه االمور من مصطلحات الفلسف والكالم وليس هلا يف لسا الشار علني
وال أثر وانام الذ أت هبا يف الرشعيات هو أ أول من تصدی لتنقليح أصلول الفقله
والتألي

فيه هم املتكلمو من أمثال يونس بن عبدالرمحن وابن أيب عمري وفض بلن

شاذا والنوبختيو فقد كتب ك منهم رأيه يف بعض املسلائ االصلولي ومللا وصل
الدور ال الشيخ املفيد والشيخ الطويس والسيد املرتىض قدس اهلل أرسارهم ألفوا كتبا
يف االصول وهم متضلعو يف الكالم ونشأ من ذلك اللتالط املصلطلحات حتل إ
السيد املرتىض هو بنفسه يشكو يف أول كتابه طريقل التلألي

يف االصلول وا بعلض

الناس يكثرو من ذكر املسائ الكالمي فيه.
واحلاص أ هذا كا سببا يف استعارة املؤلفني بعض املصلطلحات الفلسلفي يف
تفهيم مقاصدهم وبعد تطور االصول اصبحت هذه االلفا املسلتعارة املسلتعمل يف
غري معانيها االصلي أو باالصح التي تطبق عل غلري افرادهلا احلقيقيل اصلبحت يف
انظار املؤلفني معربة عن نفس املفاهيم الفلسفي فتبعتها احكامها هناك ونشأ منله هلذا
اخلالف واال فعنوا (السبب) اللذ يطللق يف االصلول والفقله لليس امللراد بله اال
موضوعات االحكام كلالزوال بالنسلب الل وجلوب الصلالة .وعنلوا (الشللرط)
و(املانع) ليسا االما تقيد به التكلي

او املكل

به يف لسلا الشلار وجلودا وعلدما.

وليس يشء منها من اجزاء العل التي هي املعن االصطالحي هلذه االلفا وهي أمور
تكويني .
ومن هنا التلفوا يف ما هو املراد هبذه العناوين يف االصول عى ثالث آراء:
االول :أ املراد هبا نفس معانيها االصلي يف اصطالح الفلسف أ اجلزاء العلل
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التكويني .
الثاين :أ املراد هبا نفس معن املوضوعي والتقييد وجودا وعدما واالستعامل اما
بالعناي واملجاز واالعتبار االديب وإما أهنا أصبحت اسامء هلا بالوضع التعيني.
الثالث :أهنا مفاهيم اعتباري قانوني متأصل مستقل يف اجلع نشأت من االعتبار
االديب نظري ما بينا سابقا يف كيفي تكو املفاهيم االعتباريل فيصلح أ يقلال جعللت
الدلوك سببا لوجوب الصالة.
واملنسوب ال املحقق اخلراساين هو األول واعرت

عليه من تألر عنه وذهبلوا

ال القول الثاين بفرعيه وذهب بعض االعاظم ال االلري ونسبه يف حقائق االصلول
ال املشهور.
وباالمكا ا نصلح بني الفريقني االولني فنقلول :ا عبلارة املحقلق اخلراسلاين
ختتل

يف أول البحث عنها يف آلره فهو وا عرب عنها باالمور التكويني التي ال تقبل

اجلع اال انه بعد االستدراك بقوله( :نعم ال بأس باتصافه هبا عناي وإطلالق السلبب
عليه جمازا) سلم كوهنا مستعمل يف هذه املوارد بالعناي واملجاز .وهو ال يقصد بكوهنا
امورا تكويني اهنا اسباب تكويني للحكم االنشائي ب الذ يظهر من كالمه ا مراده
كو املالك واملصلح سببا تكوينيا للحكم االقتضائي.
وهبذا يقع الصلح بني الفريقني فا مورد كالم من قال باهنلا اسلامء للموضلوعي
والتقييد أو يطلق عليها بالعناي واملجاز هو احلكم االنشائي وهلو أيضلا يسللم ذللك
ومورد كالمه من كوهنا امورا تكويني هي التي بني املالكات واالحكام االقتضائي .
ولكن الصلح بينهام وبني القول االلري غري ممكن .وهو يف نفسه غري صحيح فا
هذه االلفا مل تذكر يف القانو االسالمي حتل يبحلث علن كوهنلا قلد اسلتقلت يف
املفهومي واصبحت مفهوما اعتباريا متأصال ب املجعول ليس االنفس االحكام  .ولو
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فرضنا ا مجل كهذه وردت من الرش ( :جعلت الدلوك سببا لوجوب الصلالة) فلا
املفهوم القانوين املجعول إما ا يكو السببي وإما ا يكو الوجوب وجعل كلليهام
معا لغو فالبد من ا يكو ذكر أحدمها من باب االستعارة واملجاز وال ريب ا القول
با السببي هو املستعار دو الوجوب هو املناسب للمقام .
ثم ا ما ذكره املحقق اخلراساين يف نفسه أيضا غري صحيح فإ املالكلات ليسلت
أمورا تكويني أيضا ب هلي املصلالح واملفاسلد التلي هلي أيضلا ملن سلنخ االملور
االعتباري .
فاملتحص ا املوجود بالوجود االنشائي اجلعيل حقيق هو التكالي

مرتتب عل

موضوعاما متقيدة بقيودها الوجودي والعدمي واما نفس التقيلد واملوضلوعي املعلرب
عنها لل بالعناي للل بالسبب والرشط واملانع فهي موجودة بالعر
إسناد الوجود اليها جماز بمالحظ وجود نفس التكالي

ال بالتبع بمعن أ

املتقيدة هبا.

ثم انه قد يالحظ يف ألسن الروايات التعبري باملطهر وامللنجس الظلاهر يف التلأثري
والسببي التكويني  .ولكن الوجه يف ذلك هو ا الطهلارة والنجاسل اجلعليتلني محلتلا
عل القذارة والنظاف العرفيتني فعرب عنهام بنفس التعبري الذ يعرب عنهام والعرف يعرب
عن رساي القذارة والنظاف بالتأثري.
وأما القسم الثالث ا ما هو من قبي اجلزئي والرشطي واملانعي فتحقيق القلول
فيه أ االجزاء والرشائط واملوانع عل قسمني :
القسم األول :ما يكو تأثريه يف حتقق املركب دائملي وغلري خملتص بحلال دو
حال.
القسم الثاين :ما يكو تاثريه فيه خمتصا بحال دو حال.
اما القسم االول فجعلها ال يكو إال باالمر بنفس املركب وبعد تعلقه به يكتسب
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املركب من االمر وحدة اعتباري بني اجزائها ويكتسب االمر من تعلقه باملركب كثلرة
اعتباري يعرب عنها باالنحالل ،وبعد تعلق االمر الضمني االنحاليل بك جزء أورشط
تنتز اجلزئي والرشطي منه .فاجلزئيل والشللرطي واملانعيل املور انتزاعيل واالملور
االنتزاعي وجودها وجود بالعر

أ باملجاز وذلك ال وجودهلا لليس اال وجلود

منشأ انتزاعها فوجود االمر االنتزاعي ووجود منشأه واحلد حقيقل ولليس وجودهلا
بالتبع فا الوجود التبعي انام يصدق يف مث وجوب املقدم بوجلوب ذهيلا والوجلود
هناك متعدد اال انه يوجد بتبع وجود آلر.
وهذا الذ ذكرناه من كو اجلزئي والرشطي منتزعني من االمر الضمني املتعلق
باجلزء أو الرشلط ال خيتلل

احللال فيله بلني االملور التكوينيل واالملور االعتباريل

فاالنسا مثال تتحقق اجزاؤه تكوينا وتتحقق اجلزئي بلاالنتزا  .واالملور االعتباريل
وا مل تكن لاضع للقوانني التكويني مطلقا اال أ بعلض القلوانني مشلرتك بيلنهام.
والرس يف ذلك أ االمور االعتباري أيضا من شؤو التكوين فالفرق بينهام انام هلو يف
أص التحقق فاالمر التكويني متحقق واقعا من دو احلاج يف حتققه ال اعتبار معترب
بخالف االمور االعتباري ولكن بعد حتققه وحتقق أجزائله لارجلا باالعتبلار تتحقلق
االمور االنتزاعي بتحقق االجزاء تكوينا كعدد االجزاء مثال فاذا تعلق االمر بمركلب
ذ عرشة اجزاء فانتزا العدد اخلاص امر تكويني لاضع لقوانني التكلوين وكلذلك
انتزا عنوا اجلزئي .
وأما القسم الثاين فجعلها يتوق

عل متمم اجلع كلام ذكرنلاه مفصلال يف رشح

قاعدة (ال تنقض سن فريض ) .وبيلا ذللك امجلاال :ا األملر يتعللق أوال بلاالجزاء
والرشوط من القسم االول وهي املعرب عنها باالركا وهلذا االملر مطللق ال خيلتص
بحال .ثم يتعلق أمر آلر باالجزاء والرشوط من القسلم الثلاين مقيلدا باتيلا القسلم
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األول مع االلتفات ال هذه االجزاء والرشائط أو غلري االلتفلات ملن القيلود كعلدم
االضطرار مثال .وال هنا ال تتحقق اجلزئي والرشطي وانام يكو واجبا يف واجب ثم
يرتب احلكم اجلزائلي كوجلوب االعلادة والقضلاء أو العقوبل اخلاصل الدنيويل أو
االلروي عل ترك املجمو من القسمني االول مطلقا والثاين يف الصلورة املقيلدة بله
وهذا الرتك يتحقق برتك ك منها فيتحقلق االرتبلاط يف هلذه املرتبل وتنتلز اجلزئيل
والرشطي  .ويف هذه املرتب يمكن تقييد اجلزء أو الشلرط بالعلم إذ ال يمكلن ذللك يف
األمر الثاين الذ هو متمم اجلع لعدم امكا ألذ العلم باحلكم يف موضوعه.
فتحص ا اجلزئي والرشلطي واملانعيل املور انتزاعيل خيتلل

منشلأ انتزاعهلا

بالتالف القسمني.
وباملناسب ال بد من التنبيه عل أمور:
األمر األول :ذكر بعض االعاظم أ جع اجلزئي والرشطي واملانعي باالستقالل
أمر ممكن فيصح ا يقول الشار جعلت هذا جزءا مثال واستشلهد للذلك بمثل (ال
تص يف وبر ما ال يؤك حلمه) و (ال صالة اال بفاحت الكتلاب) ونظائرمهلا .وذكلر أ
االلتزام بالتالف املأمور به إذا جعل يشء آللر جلزءا لله يسلتلزم أملرين ال يمكلن
االلتزام هبام ،االول  :عدم وجوب االطاع حينئذ علل العبلد بلدعوی علدم امكلا
جع اليشء جزءا  .الثاين كو هذه االوامر ناسخ لالوامر املتعلق باالجزاء السابق .
ونقول :ال اشكال يف امكا التلفظ بمثل هلذه اجلملل جعللت هلذا جلزءا وال
اشكال يف وجوب اطاع العبد .وانام الكالم يف أ هذا التعبري ه هلو اعتبلار أديب أو
اعتبار قانوين وقد مر بيا الفرق بينهام؟
الشواهد تدل عل انه اعتبار أديب وا االمر الواقعي غري ما هو ظاهر هذه العبارة
وانه يف الواقع قد رفع اليد عن املركب السابق وأمر بمركب آلر قوامه تللك االجلزاء
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منضم ال هذا اجلزء وذلك لعدم تعق بقاء املركب االول الذ ال يدل هذا اجلزء
يف قوامه بعد جع هذا جزءا وقد عرفلت علدم الفلرق يف هلذا القلانو بلني االملور
املركب التكويني بالتالف جزء منه كلذلك

االعتباري واالمور التكويني فكام خيتل

املركب االعتبار واما صح هذا التعبري فانام هو العتبار أديب وال كالم لنا فيه.
وهبذا البيا ظهر اجلواب عن االشكال االول وأ وجوب االطاع انام هو للعلم
بتبدل املركب الواجب اتيانه.
واما االشكال الثاين فيدفعه وجها :
الوجه االول :ا ما استشهد به انام هو من القسم الثاين ملن االجلزاء والرشلائط
التي قد عرفت ا جعلها انام هو بمتمم اجلع فال يكو ناسخا مضافا الل ا ملتمم
اجلع ال يكو اال يف السن وهي ما سنه الرسول صى اهلل عليه وآلله وسللم واجلعل
االول فريض من اهلل تعال وال يمكن ا ينسخ الرسول ما فرضه اهلل.
الوجه الثاين :ا النسخ تعبري أديب عن انتهاء امد احلكم .وصح التعبري تابع لنظر
العرف .والعرف ال يستحسن القول بالنسخ يف مث املقلام نظلرا إلل وحلدة احلكلم
واملتعلق بنظر العرف.
األمر الثاين  :أنه ا قلنا يف الصالة ونظائرها من املاهيات املجعول االعتباري أهنا
مألوذة يف األمر بنحو املرآتي واملعرفي ملصاديقها فاألمر فيها واضح إذ االمر مل يتعلق
حقيق إال باملرئي واملعرف وهو ذو أجزاء فا كا اجلزء من القسم االول فاجلزئي فيه
منتزع من االمر باملجمو وا كا من القسم الثاين فاجلزئي فيله منتزعل ملن ملتمم
اجلع بالنحو املذكور.
وا قلنا بأهنا بنفسها مألوذة يف األمر وأ املصاديق حمقق لتلك املاهي االعتباري
فال يكو املأمور به ذو اجلزاء ويتوقل

انطباقهلا علل اخللارج علل ملتمم اجلعل
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التطبيقي ال اعتبار املاهيات االعتباري حيتاج إل مرحل من التطور ثم بعلد تكوهنلا
حيتاج يف انطباقها ال متمم اجلع فمثال اعتبار اللدينار يتحقلق بلالتطور يف االعتبلار
االديب كام مر ولكن انطباقه عل النقد اخلارجي يتوق

عل جع آلر ملن قبل ملن

بيده االعتبار .وحينئلذ ال جتلر اللرباءة عنلد الشلك إذ يكلو ملن قبيل الشلك يف
املحص  .ولكن الظاهر هو االول كام اثبتناه بالشواهد يف بحث الصحيح واالعم.
االمر الثالث :ا الطهارة والنجاس امرا ترشيعيا ال تكوينيا كام قلال الشليخ
قدس رسه لوضوح اهنام لو كانتا تكوينيتني لكانتا يف مجيع الشلرايع بنحلو واحلد ملن
حيث أص النجاس والطهارة ورساي النجاس ومطهري املطهلرات وكيفيل التطهلري
وعاصمي املاء ال غري ذلك ومل يمكن النسخ يف احكامهام اذ النسخ ال يتعلق بلاالمور
التكويني  .فاحلق اهنام امرا اعتباريا لاضعا للجع القانوين .وقد ذكرنا فيام سلبق
كيفي جع املاهيات االعتباري وتطورها من االعتبارات االدبي  .ففي ما نحن فيه مثال
تستعم القذارة والنجاس فيام ترتتب عليه أحكام القذارة العرفي بالعنايل واالعتبلار
االديب ثم بالتكرر وكثلرة االسلتعامل تتكلو ماهيل اعتباريل قانونيل باسلم القلذارة
والنجاس .
واما الطهارة الظاهري فهي عندنا اعتبار أديب ب ليس لنلا حكلم ظلاهر اصلال
ففي موارد توهم الطهارة الظاهري بنحو اجلع القانوين نلتزم بأنه حكم تنزييل واعتبار
أديب واملراد تنزي ما ليس طاهرا بمنزل الطاهر بمالحظ ترتب احكامه وهذا اعتبلار
اديب كام ال خيفى.
فاملتحص من جممو ما ذكرنا ا ما علده القلوم ملن االحكلام الوضلعي علل
اقسام:
القسم األول  :ما له اعتبار قانوين متأص كالزوجي وامللكي وا كا منتزعا من
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االحكام التكليفي وهذا االنتزا ال ينايف االستقالل يف اجلعل واملوضلوعي للحكلم
التكليفي ب ذكرنا اهنلا موضلوعات متهيديل لالحكلام التكليفيل وذللك ال امللراد
باالنتزا هو استبطاهنا لالحكام التكليفيل وانلدماجها فيهلا بلال فلرق يف ذللك بلني
الرشيع االسالمي وساير الرشايع إذ ليس الكالم هنا حلول اسلباب حتقلق االحكلام
الوضعي وانام الكالم يف مفرداما القانوني وهذا القسلم هلو اللذ يعتلرب عنلدنا ملن
االحكام الوضعي .
القسللم الثللاين  :مللا للله اعتبللار اديب حمللض كللاطالق السللببي والرشللطي عل ل
موضوعات األحكام سواء كانت تكليفي أم وضعي فا اطالق هلذه االلفلا لليس
العتبار قانوين ب بلحا مشاهبتها لالسباب والرشائط التكويني فال يصلح اعتبارهلا
من احلكم الوضعي ومن هذا القسلم احلليل الظاهريل واالباحل التلي اعتلربت ملن
األحكام التكليفي فهام عندنا من االعتبارات األدبي .
ومن هذا القسم أيضا اجلزئي التي تنتز بعد وجوب اجللزء بملتمم اجلعل ملن
مرتب احلكم اجلزائي إذ ليس هذا جزءا من املأمور به حقيق وانلام يطللق عليله اجللزء
بمالحظ ترتب احلكم اجلزائي عل االلالل به كرتتبه عل االلالل باجلزء احلقيقي.
القسم الثالث ما ينتز من األمر االعتبار بام أنه أمر تكويني كاجلزئي والرشطي
التي تنتز من املأمور بله بلاألمر الوحلداين فقلد ذكرنلا أ الوجلوب ملثال إذا تعللق
بالصالة التي هي ذات اجزاء فالوجوب أمر اعتبار واالجزاء وإ كانت اجزاءا ألمر
اعتبار إال ا اعتباريته ال تنايف كونله أملرا تكوينيلا فاجلزئيل وعلددها ملن االملور
التكويني التي ال ختضع للجع واالعتبار بنفسها وانام اجلع واالعتبار ملنشأ انتزاعهلا
وقد عرفت ا االمور االنتزاعي وجودها ليس اال وجود مناشئ انتزاعها.
انام الكالم يف أ االصول العملي واالستصحاب لصوصا جتر يف أ قسم من
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هذه األقسام ويف أ منها ال جتر ؟
أمللا القسللم األول فللال اشللكال يف جريللا االستصللحاب فيهللا باعتبللار كوهنللا
موضوعات لالحكام التكليفي .
وأما القسم الثاين فليس اعتبارها اال طريق أدبي للتفهيم فال تكلو ملن االملور
الواقعي وال تقع جمرى لالستصحاب قطعا .
وأما القسم الثالث فهي أيضا ليست من االمور القانوني وال من شؤوهنا ب هلي
منتزع من االمور االعتباري بام أهنا أمر تكويني فال تكو جمرى لالستصحاب ب وال
الرباءة  .فام ذكره املحقق اخلراساين يف مبحث الشك يف األق واألكثر من عدم جريا
الرباءة بالنسب ال االمر الضمني اال أ اجلزئي ترتفع بحديث الرفع غري صحيح .
وأما االحكام التكليفي فاالستصحاب جار فيها كام ملر إال انله لليس يف احلكلم
املتعلق بالفع اخلارجي ب املتعلق بالذم فاستصحاب وجوب اجللوس إل ملا بعلد
الزوال ليس املراد به الوجوب املتعلق بلاجللوس اخللارجي إذ هلو مسلقط للوجلوب
واسناد احلكم اليه من قبي املجاز يف االسناد ب متعلق احلكم حقيق هو ذم املكل

.

