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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
(8) 

 دمهاقتضي عيالحجية لما  حللشارع الردع عن الحجج االقتضائية ومن
 أو ح ي ره ، ام ال يع ره  ح رة، بعردم  عر آخرر وبعبارة أخرر:  ممرا ام  را يي اري احل يرة، لشرن للورار  أو ألك  رو  حشريم

ي ليس ع ّلة ا  ام املي    عام يع ه  ح ة، واجلا ممن بيد  االع بار ، فشذلك  ا يي اي عد ها فانه لشن للوار  وغري ائهدم إ اابع
الو ود أم العدم فيمشن إجياد املانع عنه، ب  انه  ع قطع النظر عن املانع و وداً وعد اً ال لشن ام يو  د  (1)امأما  سواء  ا  تا ة ملي

املرانع، ولرو مرام  بنفريأبرواب العردم  سرد  ي وحرد  فرال برد  رن ضرم ي ا  به  ي اا  إذ الويء  ا مل جيب مل يو د والويء ال جيب بامل
 طريق إحراز  عدم الوصول.

أ را األول  فر م العيرالء   و رود لشرن الورار ، علرى رأك  ورهور، رد  عنره  يهرا، فام  ي اي احل ية ف(2)الوهرة ل:ومثال األو 
علررى يررروم الوررهرة ح ررة إال إذا عارضررها دليرر  آخررر، فهرري مارره الريررة ح ررة  ررا مل يعارضرره خرره آخررر  سرراو  أو أقررو: وإال تسرراقطا 

وم بتعرام رأك  وهور األطباء واملهندسني واحملا ني ح ة ويعملروم علرى ضروئه ويعلى املنصور؛ أال تر: اهنم يرو بينها أو ختري املوهور 
أُمٍَّة َوِإنَّا   َبْل قاُلوا ِإنَّا َوَجْدنا آباَءنا َعلىرد  الوار  عنه، حبسبهم، مبر  قوله  وأ ا الراين فلاملاالف إال لو مام له ا  هاد خمالف؟ 

َوما يَ تَِّبُع َأْكثَ ُرُهْم ِإالَّ ظَنًّا ِإنَّ الظَّنَّ و (4)ِمَن اْلَحقِّ َشْيئا    ِبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ ال يُ ْغنيِإْن يَ تَّ و (3)آثارِِهْم ُمْهَتُدونَ   َعلى
َوَأْكثَ  ُرُهْم ال و (7)ْعَلُم ونَ َولِك نَّ َأْكثَ  َرُهْم ال ي َ و (6)َوما َأْكثَ ُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمنينَ و (5)ِمَن اْلَحقِّ َشْيئا    ال يُ ْغني
 .(9)وبغري ذلك وغريها، على انّا ناقونا فيها باخ صاصها بأصول الدين ظاهراً  (8)يَ ْعِقُلونَ 
الييرراف فررام العيررالء يرونرره  ي اررياً للس يررة برر  ويسررريوم علررى ضرروئه يف ررر وهنم، إال ام الوررار  رد  عنرره يف ولشررن ال مريرر  ببرر  
 أحشا ه.

 الوّشاك مما سبق.ورأك الوسواف  مه  و   ومثال الثاني:
 الحجية إما اعتبارية أو انتزاعية

وقال السيد الهو ردك  )واحلاص   اّم احل ية لرّما مانت  ن األ ور االع بارية االن زاعية، ف ارة تن ز   ن الذات  ن دوم  الحظة 
                                                           

 أك املي ا ى. (1)
 ومذا اإلمجا  املنيول، ورهادة املرأة يف غري  ا أ از  الوار  مما ال يعرف إال  ن قبلهّن. (2)
 .22سورة الزخرف  اآلية  (3)
 .28سورة الن م  اآلية  (4)
 .36سورة يونس  اآلية  (5)
 .103سورة يوسف  اآلية  (6)
 .37م  اآلية سورة األنعا (7)
 .103سورة املائدة  اآلية  (8)
 دراسة فيهية أصولية(. –يرا ع )رور: الفيهاء والييادات اإلسال ية  (9)
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وأخر: تن ز  مبالحظة أ ر خارج م ع   ذاته.أ ر خارج أو  ع   اع  مما هو مذلك باإلضافة إ  اليطع، فاّم حّ ي ه  ن زعة عن 
 (1)(، فاّم ح ي ه باع بار  ع  الوار الوار  موم الويء مذلك، مما هو مذلك باإلضافة إ  الظن

حرا  ذات   رنأقول  ال لشن وصف ريء، احل يرة أو غريهرا، بانره  رن األ رور االع باريرة االن زاعيرة، ألم االن زاعري هرو  را ين رز  
ممرا لريس لره  را بريفزاء يف  باع برار  ع ره وعد ره، وذلرك ماإل شرام للممشرن والزو يرة ل ربعرة اً هتنر   نه وليس  ر  ز  للمنالويء وهو الزم 

و رود  فرال، أ را االع برارك فرام أ رر  بيرد املع ره وأ را   رع، وإمنا لشن رفعه برفع )إعدام(  نوأ ان زاعه وأ را اخلارج ولشن له  نوأ ان زا 
لزو يررة والرقيررة واحلريررة واليارراوة، أك  نصرربها والواليررة فهرري ال بوررره عنرره وعررن قسرريمه أو قسررائمه، مامللشيررة وا )أك امل علَّررق( الررذات

على ان زاعي ها يف جمم  مال ه فام ال عبرري باالع باريرة لعلره  رن سرهو اليلرم  ونظائرها فاحل ية ا ا ان زاعية أو اع بارية وحيث بىن 
 أو ار با  امليرر هذا.

ولشن ال سييق  ام احل ية على بعض تفسرياهتا ان زاعية وعلى بعض تفسرياهتا األخر: اع بارية، فيفذا فسرناها بالشارفية فال رك 
فيمرا نرر:، أك ام   ، وبنسرو االق اراء  رن  رر  خره الريرة وحرا  طلرق الظرنبناًء على اهنا ليست عينره ان زاعية  ن  ر  العلم يف موهنا

، ومرذا إذا فسررناها مبرا يصر  بره اح  راج املرو  علرى العبرد أو العشرس أو النظرري علرى  زاعية ال لشن سلبها عنهرامارفي ها الناقصة ان
مورف نراق ، أك ام الشاررف غررري لره  لشر   ررا  اق ارائي   ، ممرا هرو الزم  فرام صرسة االح  راج الزم للعلرم، ولليطررع بنظررهم ،ريالنظر
 االح  اج به. صسة   ن ز   نه اق ااءً ال ام ي  

إذ لزوم اإلتبا  حشم رررعي أو  ولروك أ رر  بيرد الورار  فلره، يف غرري  جمعول فسرنا احل ية بلزوم اإلتبا  فهي أ ر اع بارك وأ ا إذا
 فعر  للمرو ، وذلرك بنراءً  (2)برالنظر للسشمرة، ال بذاتره و رن حيرث انره العلم، ام ال يلزم باإلتبا ، وأ ا فيه فام عدم إلزا ه غري  عيول

رفررع اليررد عررن أصرر  حشمرره وأ ررا  ررع و ررود حشمرره )بررالو وب( وقيررام العلررم عليرره فشيررف ال يلز رره عررم لرره ام ي، نعلررى الطريييررة احملاررة
 واحلاص   ام لزوم اإلتبا  لريس  ن زعراً  رن حرا  ذات العلرم، بر  هرو حشرم جمعرول لره وإم مرام  علره علرى احلشريم ال برّدياً. بيفتباعه،

 وسيأيت تفصي  الشالم يف ذلك.
خمالفررة  ذات ى ي ا ررالزم الشارررفية فسشمهررا حشمهررا إذ اسرر سيا  العيرراب ، فاهنمررا املن زيررة واملعذريررةة بإذا فسرررنا احل يرروأ ررا 

قهريرة وليسرت  واملعذرية الزم لزوم اإلتبا  فمعه فام املن زيةاهنما فله ام يعاقب وله ام يغفر ويعفو، مما  املو نعم فعلي ه بيد  ، ةاحل
 هذا اع بارية ف أ  .
عراقي فيد أخ ار  سلك املوهور يف عدم ح يرة الظرن املطلرق، ولشرن بو ره آخرر وخالصرة مال ره  ام الظرن   لرف وأ ا احمليق ال

عن اليطع يف ام اليطع يرتتب عليه أ رام  لرزوم اإلطاعرة ولرزوم امل ابعرة، وأ را الظرن فرال يرتترب عليره أك  نهمرا، وارترأ: ام العير  هرو 
 وم امل ابعة هو اجل ب ّلة أو الفطرة، وسيأيت تفصي  مال ه بيفذم اهلل تعا .احلامم بلزوم اإلطاعة، بينما احلامم بلز 

 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين
ي اأْلَْرِض َوَجَناحا  ِفي ِإنَّ اْلُمْؤِمَن لََيْخُرُج ِإَلى َأِخيِه يَ ُزورُُه فَ يُ وَكُِّل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِِه َمَلكا  فَ َيَضُع َجَناحا  فِ    الباقراإل ام  قال

 ؛كَ أَي َُّها اْلَعْبُد اْلُمَعظُِّم ِلَحقِّي اْلُمتَِّبُع آِلثَاِر نَِبيِّي َحقٌّ َعَليَّ ِإْعظَامُ  :ىالسََّماِء يُِظلُُّه فَِإَذا َدَخَل ِإَلى َمْنزِِلِه نَاَدى اْلَجبَّاُر تَ َباَرَك َوتَ َعالَ 
 .(178ص 2الشايف  ج)  اْسُكْت أَبْ َتِدْئكَ  ،كَ اْدُعِني ُأِجبْ  ،كَ َسْلِني ُأْعطِ 

                                                           

 .48ص 2السيد الهو ردك، احلارية على مفاية األصول،   سسة انصاريام للطباعة والنور ر قم. ج (1)
 ألم احلشم بلزوم اإلتبا   ن أفعال املو . (2)

 m-alshirazi.com  ت يّسر  الحظة ن  الدرف على املوقع ال ايل


