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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
()545
 -2اإلشارة إلى وجه الحكمة في الحكم
الفائدددة الثاةيددة :لتفكيككا ااراني ككني وعإلككد اارانية االسككتعمالية واسككعة ريككم ّككو اإديككة ضككيإلة ،إالهككام امل كراني اإككد باالسككت نا ،
ااشكارة إ وهككه احلكمككة يف الت كري  ،الاقكه إثا قككال ك الما أّككرم العلمكا وقككال تصكالم بككه أو نفصكالم إال ال ككعرا ككنهم ،أو ال كككرم
ال عرا ن العلما  ،أالاني ا وهه احلكمة يف ري وهوب استحباب ااّرام هو ّوهنم علما  ،وثلا بنحو املإلتضي وحيك ّكا
أوس ن رانيه اإد أوضح ثلا بدال آخكر ،عككم كا لكو قكال ك الما أّكرم الطكوال أو اإالسكني علكى يينكا ،وّكاقوا ّلهكم علمكا
يري شعرا  ،وّا ال عرا ّلهم قصارام أو يري طوال ،الكا عبار كه هكهه وإ طابإلك اليهكا ااراني كا إث أ كى بلفكب يطكابه كرانيه اإكد
متا كام ،إال اقككه بككهلا مر نككا ككن الائككدة بيككا وهككه احلكمككة واملإلتضككي يف حكمككه ،ك ا حكمكة احلكككيم إلتضككي بيككا وهككه احلكمككة يف
أوا ره ّي كو أقوى يف الباع ية ويف قواهيه ّي ككو أقكوى يف الجاهريكةوو وهكها أرهكح يف بكاب التكجاحم كن ثّكر عنكوا تطكابه ك
املراني اإد متا ام ن يري ا كو اليه نياللة على إلتضي الت ري و
 -4البالغة ،واإليجاز
دل الَا َدا  )1(وقكال عكا كن
الفائدة الثالثة :إ خكري الككالم كا قك ونيل ،وقكد ورني عكنهم ا َ وأُوتينَدا َش َدر َ الَح َك َمدة َوفَ َ
ََ
دل الَا ددا  )2(وّ كريام ككا يككلي البليك بعنكوا أوسك ككن تعلككه حكمككه وألعلككه وضككوعام حلكمككه ألقككه
قبك ا َ وآتَد َينددا ُ الَح َك َمدةَ َوفَ َ
َد َ
األّ ر بالية وإألازام (ومجاالم) ن يريه ،اللو ّا يوهد يف الإلرية الم ع رو صنفام ن أصناف العلما ا ّالفإلهكا واألطبكا وامكا ني
واملهندسني والفلكيني وعلما الفيجيا وو اخل وّا إلصونيه تعلإلام بإّرا هم مجيعكام إال الفلكيكني كنهم الرضكام الكا األّ كر إألكازا وباليكة
ا يإلككول (أّككرم العلمككا إال الفلكيككني) أل العلمككا هككو اإككا بككني التسككعة ع ككر صككنفام وحي ك
ك العلمككا الصككنا الع كرين أيض كام
أخرهه باالست نا  ،عكم ا لو قال (أّرم الفإلها واألطبا واما نيووو) ومسى ّاالة األصناف التسعة ع ر نيو الصنا (الع رين)
وهو واضحو
بالمشر الجاهل وجوابه
االعتراض على الحل الرابع
ّ
تنبيه :احل الراب اله اخرتقاه مل ككلة اكالا ااراني كني يف املسكت ه نكه وّكو االسكت نا إخراهكام لكبعض االالكراني عكن املكراني اإكد
نيو االس ككتعمام ،ك ك علم ككه ح ككني االس ككتعمال ب ككا ككا هعل ككه وض ككوعام حلكم ككه يف و ككاهر ّال ككه (وه ككو املس ككمى بالدالل ككة أو اارانية
االستعمالية) أعم ن رانيه اإد  ،قد يعرتض عليها باقه يري ها ٍر يف اإاه حني الت ري  ،ألخصية حا املصلحة أو املفسدة مكا
هعلككه وضككوعام ولككها طابإلك إراني ككاه ههكالم بواقك احلككال إثا ّ ككا بعككد ثلككاّ ،ك ككري ككن امل ككرعني يف وككالم األ ككة وّك ككري ككن
واضعي اللوائح الإلاقوقيكة يف ال كرّاو ويريهكا ،أ بعكض األالكراني الإلك هكو احلا ك للمصكلحة أو املفسكدة الاقكه سكوف ي كري إليكه بتبصكرة
واستدراك ،واإواب بني الإ اإاه عهره ههله ،لو ّا قاصرام ،يف عإلد إراني ه اإدية علكى سكعة إراني كه االسكتعمالية ،ريكم ّكو عكا
ال بوو أخصو
وإمنا الكالم يف ال ارع األقدس وهو عا حمي بال شا ويف طله العا واقه ّيا خنرج االا إراني يه يف املست ه نه قست ه
ك ا ثلككا يسككتلجم اانيخككال ااخكراج والتنككاقض أو النسككغ أو اللىلويككةوو إ آخككر ككا سكبه ،واحلك هككو الوهككه ال الك الككه اختككاره
امإله االصفهاين أو الراب اله اخرتقاهو
( )1علي بن حممد اخلجاز الإلميّ ،فاية األثر ،نيار بيدار للن ر ك قما ص222و
( )2سورة صا اآلية 22و
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القرائن تسوقنا إلى تشايص المقتضي من الشرط
تنبيه :وهها التنبيه هم هدام يف الهم رواياو الباب ويريها ،وهوا ا ّو شكي (ّاملكهّور يف املسكت ه نكه ،أو املكهّور يف إلكدم
ال رطية) إلتضيام أو شرطام أو ّكو ضكده اقعكام ،ال يفهكم كن وكرني هعلكه تعلكه احلككم أو إلكد ام يف ال كرطية؛ ألقكه أعكم ،وإمنكا يفهكم
ثلا ن قرائن أخرى نياخلية ّمناسباو احلكم واملوضوع أو خارهية ّاملر كجاو العإلالئية املسلمة ،وامل ال البني على ثلا ا لو قال
إثا زارك العا أو العانيل اللّر ه ،وقال إثا زارك الفاسه اللّر ه ،الاقه ال ريب يفهم يف اإملكة األو كن االر ككازاو أو املناسكباو
ا ّوقه عاملام ٍ
إلتض وا زيار ه له شرط ،أ كا اإملكة ال اقيكة الاقكه يفهكم وال شكا ا زيار كه هكي املإلتضكي ،وثلكا الر كازيكة عكدم وهكوني
اقتضا يف الفاسه مبا هو الاسه اّرا ه ،الخه ثلا بعني االعتبار يف البحوث اآل ية ويف التدبر يف رواياو البابو
االصفهاةي :المنفي النفوذ من غير ةظر للاَوصيات
وأمددا امإلككه االصكفهاين الإلككد قككالا (ويميككد ككا ثّرقككاه سككابإلام( - )1ككن أ اإكواز وعد ككه مبعككه واحككد ككن نيو اختصاصككهما ي يككة
االقتضا واألهلية؛ وال ي ية خمصصة هلما باإهاو املختصة بالفعلية ن ال رط واملاق  -ا ورني( )2يف العبكد أقكه ال ألكوز قكاحكه وال
طالقه إال بكإث سكيده( ،)3الإقكه لكيم املنفكي الصكحة التلهليكة ،لوضكوّ أ العبكد لكيم مبسكلوب العبكارة ،لصكحة عإلكده بكإث سكيده علكى
الفرض ،وليم املنفي الصحة الفعلية املساوقة لالستإلالل يف التصكرف ،حيك إقكه ال يعإلك ربك االسكت نا بكه ،وإال لككا عكه العبكارة
أقه ال يستإل بالتصرف إال باث سيده ،أ إثقه عني عدم اسكتإلالله ووقكوف عإلكده علكى إث سكيده ،الكاإواز املنفكي وامل بك قفكم
قفوث عإلده العالم ن نيو قظر إ لا اخلصوصياو ،الال ينفه عإلده قفوثام العليام خارهيام إال باث سكيده ،الكيعلم نكه أقكه يكري سكتإل
بالتصرف ،وأ عبار ه يري سلوبة األثر)()4و
أقككولا مككا ضككى يف الككدروس املاضككية يتضككح إلصكونيه  بلّملككه ّمككا يتضككح وهككه ناق ككتنا أيضكام الراهك  ،وقضككياا ا ّككو
دوز أ ََمد ُدرُ ...ويريهككا ،إمنككا يتضككح ككن ناسككباو
املنفككي الصككحة التلهليككة أو عككد ها يف هككهه الروايككة ال ََم َملُددو ُ  وروايككة َ والَغُد َدال ُ َال يَ ُجد ُ
احلكم واملوضوع أو املر كجاو العإلالئية وهو ا أشار إليكه بإلولكه (لوضكوّ)؛ الاقكه لكيم يف صكيىلة االسكت نا بنفسكه كا يكدل علكى ثلكا،
(وسيلي ا فاني النفي وم إثبا ام ،وال يفيد ااطالق ،اللقتظر الاقه نيقيه هم)و
وقولها (الاإواز املنفي وامل ب قفمووو) هو قفم ا أشرقا إليه يف ضمن اخلياراو الستة ،با يكو همالم با ال ينظر إ لا
اخلصوصياو ريم علمه بوهونيها (قالا ن نيو قظرووو)و
المناقشة :ال إهمال في متعلق الحكم ،كما ال يحل المعضلة
ويرد عليها ا سبه فصيالم كن ا اااكال يف وضكوع حككم العكا بالتإلسكيماو ،يكري عإلكول ،علكى اقكه ال مك امل ككلة بكاملعه
االسكم صكدر  ،و كن حيك املك ل أل األحككام ال حمالكة رهك إ األالكراني املت خصكة بكالوهوني أو بكالعوارض ،علكى املبنيكني يف أصككالة
الوهوني واملاهية ،الراه ا سبه رة أخرى جتد سال ة ا ثّر عما قد يعله بالبال ن ااشكال الناشئ ن عدم صور ا قلناه على
حإليإلته ولو يف بعض األحوالو
على اقه سيلي جيد ما يهّر ،يوضح أّ ر حإليإلة احلال ويك كا السكتار عكن عكه ك هكهه الروايكة والإلههكا علكى فصكي يف
املإلال مبا يكم ا صرقا إليه ن االا إرانية اإد عن إرانية االستعمالو وصلى اهلل على محمد وآله ال اهرين
عاتَهُ قَليل( هنج الباليةا احلكمةا )89و
قال أ ري املم نني ا ا َعقلُوا الَ َابَد َر إ َذا َسم َعتُ ُمو ُ َع َق َل ر َعايٍَة َال َع َق َل رَوايٍَة ،فَإن ُرَواةَ الَعلَم َكث ٌير َوُر َ
تيسر الحظة قص الدرس على املوق التاما m-alshirazi.com

( )1عليإلة رقم 2و
( )2وسائ ال يعة باب  42ن أبواب إلد او الطالق وشرائطه ّ 1و

احهُ إال بإ َذن َسيِّد  ( ن ال مضره الفإليها ج 3ص)241و
( )3يف الرواية ال ََم َملُو ُ َال يَ ُج ُ
وز طَ َالقُهُ َو َال ة َك ُ
( )4ال يغ حممد حسني الىلرو االصفهاين ،حاشية ّتاب املكاسب ،ن وراو أقوار اهلدى ك قما ج 2ص12-11و

