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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(260) 
 العلة؟ من: اقوائية ظهور املعلَّل ضابط آخر

وهوو الالحظوة يقودان إىل وجود ضابط آخر به يكتشف كون الشيء عّلة أو ِحكمة، الشريفة والرواايت الكرمية آلايت والتدبر يف ا
ان املعهوود جمموع العّلة واملعلَّل له ونسبة ظهور القاعدة املعللة أبالر إىل ذلك األالر الن حيث الدى قوة ظهور كل النهموا، وووضوي:ه  

يقووودان إىل ضووورورة الالحظووة حوووال  التووودبرِحكموووة، ولكوون  أو يف كونووه يوووةلِّ يف العِ  وانوووه ظوواهروايووة يف الر  املوووركورلسووان الالالحظووة حوووال 
فقود يكوون ظهورهوا أقووى الون ظهوور الوا يبودو انوه علّوة  القيسوة إىل الوا ّعّللوه بوه القاعدة املركورة يف الرواية ولساهنا والدى قوة ظهورهوا

 الو  بودا اهنوا ِعلّوةثبووت احلكوم حوأل لافوراد الفاقودة لتلوك  أفوادوم قوواي  ييوث ظهوور  يف العمو فتصرفه إىل كونه ِحكمة، وذلك إذا كان
 فيستكشف الن ذلك انه ِحكمة، وقد يكون العكس فيستكشف ان القاعدة مل وكن عاالة بل ودور الدار حتقق العّلة سلبا  وإجيااب .

 ةاقوائية ظهور لفظ قاعدة التجاوز والفراغ من ظهور )األذكرية( يف الِعّلي
الون ظهوور ألاألذكريوة   أقووى رواايت قاعودة التاواوو والفورا  يف العموومظهور فهر  هي الكربى الكلية، واالا الصغرى، فالظاهر ان 

 ا كما سيأيت.ميف كوهنا عّلة، إن مل نقل بتطابقهاملعللة هبا، 
ن ْ ألأل عليه السالمووضيح ذلك ان قوله  َا ِا ِبكان ْ ٍء ُثَّ داخاْلنتا يف  َيا زُرااراُة ِإذاا خاراْجتا ِمنْن  َ لا لانْي َانِْرِِ  شاكان عليوه بعود إثباووه    ءٍ   

ننلا يف عليننا السنن  قُنْلننُت أِلاِ  عاْبننِد ا َِّ ألأل الؤكوودا   احلكووم لصووغرايت التعووددة بوونفس البيووان السووالم َِ واقاننْد داخا ننلَّ يف اأْلاذاا َا : راُجننلش 
قااماِة وا  َِ وااْْلِ َالَّ يف اأْلاذاا : َياِْض ، قُنْلُت: راُجلش  قااماِة؟ قاالا : اْْلِ ِبِِر واقاْد قناراأا؟ قانالا َْ َالَّ يف التَّ : َياِْض ، قُنْلُت: راُجلش  ؟ قاالا قاْد كابنَّرا

: َياْ  ؟ قاالا َالَّ يف الر ُكوِع واقاْد ساجادا : َياِْض ، قُنْلُت:  َالَّ يف اْلِقرااءاِة واقاْد راكاعا؟ قاالا ِِِا، َياِْض ، قُنْلُت:   ِض  عالا  صا ا
: َيا زُ   احلكوم لعودد   وثبيوهصريح يف عموم القاعدة لكل شيء وكل الورد فان ذلك هوو الوا يسوتفاد الون التودر  يف    رااراُة...ُثَّ قاالا

َا ياُكنل  ألأل عليه السوالمالن الصغرايت مث وتويج ذلك كله بركر الكربى الكلية، فمنه يظهر ان قوله  نُر ِمُْنُا ِحن َا يناتناواضَّن ُ أاذْكا    ُهوا ِحن
َا اْنصارافا أاقْنرا ألألو َا ِح الا لوو أحورو انوه كوان  صورة ِحكمة لرلك احلكم الكلي، فيشمل احلكم حأل   با ِإَلا اْلْاقِّ ِمُُْا بناْعدا ذاِللا كاا

، ولوو كوان غري ضارة بعموم العام ملا ختلفه عنه ككل ِحكمة أخرىفيكون  حيرو انه كان أذكر حينها مما بعدها،  مما الالشته الرهن 
...ألأل ورارة  عّلة، لكان ينبغي يف رواية   ميضويألفرتك االستفصال والتفصويل الوت وكورار دكيود قاعودة  ،التفصيل   َيا زُرااراُة ِإذاا خاراْجتا

 .دليل على انه ِحكمة
العمووم إىل  الوّدعي عودم االظهريوةإذ ال حيتوا   ؛يوة الودليللّ عي العِ وحينئور  فعلوى الودّ  الت:ورّي سوّلمنا فوال أقول الون التعوار  و مث انوه لوو 

 ية ألاألذكرية  فوذذا مل يثبوهلّ   إثبات عِ خِر مّ ووال ،وهي عاالة أو الطلقة بال شكن املرجت عموم القاعدة يف الرواية إثبات كونه ِحكمة أل
 ابلعموم. فتأالل.  ان يقال ابن حمتمل القرينية املتصل لخلّ كفى عموم لفظ املعلل له، إاّل   وامجل ولو للتعار ،

 واْلق: ِطابق الظهورين
يم عوودم حتقووق األذكريووة يف بعوو  الوون خوور  الوون جووكء ودخوول يف آخوور، لكوون احلووق، كمووا سووبق، ان لكوون هوورا كلووه علووى فوور  وسوول
، وذلووك ابلبيووان اللطيووف الوور  نقلنووا  عوون املووريوا النووائير، ولعوول ا قووق العراقووي مل متاالووا   شووته ذهنووهتاألذكريووة الت:ققووة دائمووا  حووأل يف امل

   ومل يفعل.عّلة فال بد الن ردّ  كوهناانه يفيد  يلتفه إىل لطافة نكتة النائير فتومهها ِحكمة الت ان بي
 العراق : الكل موضوع للقاعدَِ

نعم استدل العراقي ابن رواايت قاعدة التااوو والفرا  أخرت الشوك الوضووعا ، فعليوه وكوون القاعودة أصوال  ويكوون احلكوم وعبوداي  
أو ختصيصوه دائورا  الودار احِلكموة بول املرجوت لفوظ الروايوة،  وعمويم احلكومقد ألغى الشارع جهة الكشف الضعيفة ال  فيوه، فوال ميكون إذ 

 دون حتقق احِلكمة وعداله.
ظهور اخبار  املأخوذ يف الوضوعها الشك يناد  إبلغواء جهوة كشوفه؛ والوا يف بعو  األخبوار  ،قال  ألأقول  على وقدير هر  الغلبة
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كشوفه، بقرينوة األخبوار االخور الظواهرة يف كوهنوا    1ألاجلعل، ال انه الوضووع اجلعول وتمويم كمةالن التعليل ابألذكرية، حممول على بيان حِ 
 . 2أليف القام التعّبد بوجود املشكوك يف ظرف الشك؛ كما ال خيفى 

 اجلواب: بل هو ظرف ال قيد
الحوظ ألف عليه السوالمام أقول  الظاهر عدم متاالية كالاله ألن األخبار وإن أخر يف الوضوعها الشك يف لسان السائل ولسان اإلال

ِا ِبكان ْ ألألصو:ي:ة ورارة السوابقة  َ لا لانْي ن ْ ألألوالوثقوة إااعيول بون جووابر    ءٍ  شاكان َا نلَّ ِشينِا... ُكنل   َا إال ان الشوك أخور فيهووا      ٍء 
ظرفووا  ال قيوودا  نظووري الشووك يف االستصوو:اب، فووان كونووه أحوود ركنيووه ال يفيوود كووون االستصوو:اب أصووال ، كيووف وكونووه السووبوقا  ابليقووني 

، واملقوووام كووورلك فوووان هووورا الشوووك ظووورف لل:كوووم بووووألميضي  ال قيووود لوووه كاشوووفة  عنوووه  االوووارة علوووى البقووواء هحالتوووه السوووابقة جيعلووو ة  الل:وظووو
وكونه حني العمل الرآة كاشفة عن إويانه علوى وجهوه، كموا الضوى وقريور  يف كوالم املكلف حني العمل الن ألنه شك  ، وذلكوالوضوع

 املريوا النائير.
كونوه ظرفوا ، يروفوت بضوم رواايت   الظهوور يفدد ألالشك  بني كونه الوضوعا  أو ظرفوا ، علوى فرضوه ووسوليم عودم ور  إنّ وبعبارة أخرى  

َا ياُكل  ألأل َا يناتناواضَّ ُ أاذْكاُر ِمُُْا ِح َا اْنصارافا أاقْنرابا ِإَلا اْلْاقِّ ِمُُْا بناْعدا ذاِللا ألألو   ُهوا ِح َا ِح فاهنا حاكمة على الثل صو:ي:ة    كاا
ثقة إااعيل، جلراين ضابط احلكوالة على العديد الن املباين والنها ألان يتطرق الدليل إىل الوا ال يتطورق إليوه الودليل اآلخور الون ورارة والو 

را  ظووالنها الا ذكر  الشيخ وهوو ألان يكوون الودليل احلواكم لدلولوه اللفظوي ان ،متاالا    أاقْنرابا   وألأاذْكارُ على رواايت ألحاالوه  وهو النطبق 
عوّرف  لقودأل  التعوار  كما ذكوران  يف يوثووعريف الشيخ هنا   وضيقا   أو فقل انه كالتفسري لتلك وم والبينا  حلدود  سعة  للدليل ا ك

الشيخ احلكوالة بتعريفني لختلفني يف جهات عديدة وجاالعها هو ان التعريف األول أمشل الون الثواين الون جهوات عديودة والثواين أخو  
 حي لختلفة.الن احلكوالة ابلتعريف األول يف النا

  أن حيكوم الشوارع -على الا سيايء يف ابب التعادل والرتاجويح  -فقد عّرفه يف آخر الباحث االستص:اب بو  ألوالعىن احلكوالة 
يف ضمن دليل بوجوب رفت اليد عما يقتضيه الدليل اآلخر لوال هرا الدليل احلاكم، أو بوجوب العمل يف الورد  يكم ال يقتضيه دليلوه 

 . 3ألاكم، وسيائ ووضي:ه لوال الدليل احل
وعّرفه يف أول كتاب التعادل والرتجيح بو  ألوضابط احلكوالوة  أن يكوون أحود الودليلني لدلولوه اللفظوي التعرضوا حلوال الودليل اآلخور 

 عليه.  4ألورافعا لل:كم الثابه ابلدليل اآلخر عن بع  أفراد الوضوعه، فيكون البينا ملقدار الدلوله، السوقا لبيان حاله، التفرعا
واليكان ذلك  أن يكون ييث لو فر  عدم ورود ذلك الدليل لكان هرا الدليل لغوا خاليا عن املورد. نظري الدليل الدال على أنه 
ال حكم للشك يف النافلة، أو الت كثرة الشك أو الت حفظ اإلالام أو املأالوم أو بعد الفرا  الن العمل، فذنه حاكم على األدلة املتكفلة 

مل يكوون الووورد لادلووة النافيووة حلكووم  -ال عموالووا وال خصوصووا  -فوور  أنووه مل يوورد الوون الشووارع حكووم الشووكوك  ألحكووام الشووكوك، فلووو
فراجعهووا لتاوود  املبنيووان وقوود فّصوولنا املبوواين السووبت لل:كوالووة يف كتوواب ألاحلكوالووة والووورود  والنهووا هووران  6أل  5ألالشووك يف هوور  الصووور 

 امل.صدق االنطباق على املقام. وودبر ودالل وهللا الع
 وصل  هللا عل  حممد وآلا الطاهرين

يعاِتُاا عااِلماً ِبكارِيعاِتُااألأل  عليه السالم أالري املؤالننيقال  َِ َا ِمْن  ْهِلِهْم ِإَلا نُوِر اْلِعْلِم الَِّذي  ،ماْن كاا يعاِتُاا ِمْن ظُْلماِة جا َِ شا اْخراجا ُضعافااءا 
ُ  ِبِا جااءا يناْو ا اْلِقيااماِة واعالا  راْأسِ  جش حابناْوَنا ْهِلِا شناْليناتاكابَّْث ِبُُورِِ  لُِيْخرِجاُا  ...ِا َتا راِة جا نْنياا ِمْن حاينْ َْ قاالا أاالا شاماْن أاْخراجاُا يف الد  ِإَلا أا

نْنياا خاِرْ  َا عالَّماُا يف الد  َِ شناُيْخرُِج ُكلَّ ماْن كاا ِة هاِذِ  اْلعاراصااِت ِإَلا نُنْزهاِة اجْلُِاا راِة ظُْلما اً أاْو شناتا ا عاْن قناْلِبِا ِمنا اجلْاْهِل قُنْفً  أاْو ِمْن حاينْ
                                                           

 الص:يح ظاهرا  هو ألبتتميم .  1أل
 .618ص 4الشيخ حممد علي الكاظمي اخلراساين، فوائد األصول، الؤسسة النشر اإلسالالي     2أل
 .314ص 3فرائد األصول     3أل

 نسخة ألالتعّرضا  . ويف  4أل
 .14 -13ص 4فرائد األصول     5أل

  119/679الدرس أل  6أل
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هاةٍ  بنْ َُ   .16ص 1االحتاا    أل   أاْوضا ا لاُا عاْن 


