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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
(99) 

 وما ليس بحجة الفرق بين ما هو حجة اقتضاء  
، كاخلرب، حجةة يف حةد نفسةه، لكنةه ام   أمر  : تارة يكون نهأقق  النائي ي بوهه آخر كالم احملوتوضيح 

أو السةةةند رةةةاهر الداللةةةة ابتلةةةي  سةةةتفي   حيح  صةةة خةةةربر يبتلةةةى باملةةةانا كاملعةةةارأ املكةةةا ك أو األقةةةو ، ك
يف داللته، وأخةر  ال يكةون حجةة يف حةد نفسةه كخةرب الفاسة   متواتر أو حمفوف بالققرينة ما كونه نصا  

،  ال تصل النوبة إىل البحث عن املعارأ واملانا،  لو  حصةنا عةن املعةارأ للحجية  يه ال اقتضاء نهإ 
إذ، وكما سةب ، املعةارأ  ؛س ذلك ال ينتج حجية خرب الفا نإ واملانا، ومل جنده بل حىت أحرزنا عدمه 
 .يف رتبة املانا واملانا ال يصنا املققتضي

ال جيةد   نهإ خصصا  املنفصلة حىت لو أد  إىل إحراز عدمها الفحص عن امل نإ  :ققاميف املوأما 
شةياا  لتصةحيح اقتضةاء العةام أو املطلة  الصةادر  ةن لةي  يف مققةام البيةان؛  ريةان دأبةه علةى التخصةةيص 

اإلشةكال مةن املققدمةة األوىل مةن مققةدما  احلكمةة حيناةثر من لمةة، والفحةص إ ةا ير ةا  نإ باملنفصال  
يققلة  املطلة  عمةا وقةا  نأ، وال ميكنةه املةاناإذ بةه رةرز عةدم الققرينةة علةى اخلةالف و  ههة املققدمة ال انيةة
 يف مققام البيان. ُمطلقق ه   عليه من عدم كون

 اإلشكال: الفحص عن المنفصالت ال يجدي في صنع أصالة الظهور
دأب  ل املةةدرل لوهةةوب الفحةةص كةةةونع ةةهُ )وأم ةةا لةةةو وهةةثا هةةو مةةا أشةةار إليةةةه احملققةة  النةةائي ي بققولةةه: 

املتكلم وديدنه التعويل على املنفصال ،  ققد يستشكل أيضا   ا حاصله: أن  الفحص ال أثر له حيناثر، 
إذ الفحص عن املققي دا  واملخصِّصا   يما بأيدينا من الكت  ال يغّي  العموما  واملطلققا  عن كوهنا 

فحةةص ال دخةةل لةةه يف يف معةةرأ التخصةةيص وعةةن كةةون دأب املةةتكلم التعويةةل علةةى املنفصةةال ، إذ ال
ذلةةك وال يوهةة  قةةوة أصةةالة الظهةةور والعمةةوم الةةد ضةةعفك وسةةققطك بةةدأب املةةتكلم وخروهةةه عةةن  ريةة  
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احملةةاورا  العر ي ةةة مةةن بيةةان هةةام مةةراده يف كةةالم واحةةد، إذ كةةل  عةةام رتمةةل أن يكةةون قةةد عةةو ل  يةةه علةةى 
 .(1)دا ا هلثا اإلحتمال، هثا(املخصِّص املنفصل ومل يكن ذلك املخصِّص يف الكت  الد بأيدينا وال 

 النائيني: الفحص ال يدل على مراده الجدي لكنه يدل على إلزاماته
إضةةةا ة إىل مةةا  يةةةه مةةةن  عنةةةه بةةواب مطةةةو ل ننققلةةةه بطولةةه لتتضةةةح مواقةةا إشةةةكالنا عليةةةه بدقةةة وأجااا 

، قةةةال: )ولكةةةن ميكةةةن الةةةثب  عةةةن اإلشةةةكال أيضةةةا ، بةةةأن  كةةةون شةةةأن املةةةتكلم ذلةةةك يوهةةة  عةةةدم الفوائةةةد
،  لو تعل   غرأ باستخراج واقا مراد املتكلم ل إل مينان والوثوق بأن  واقا مراده هو راهر العام واملطا

ملا أمكن بالنسبة إىل املتكلم الث  يكون شةأنه ذلةك، كمةا يتضةح ذلةك بالققيةاا علةى احملةاورا  العر يةة 
ان الكات    ن يعتمد على أحد التجار كت  إىل  ر ه خيربه بسعر األهناا يف بلد وك نأ إنه لو  رأ 

هةةثا الكتةةاب لةةو وقةةا بيةةد ثالةةث ال ميكنةةه العمةةل علةةى مةةا تضةةمنه، ألنةةه ال  نإ ةةالققةةرائن يف بيةةان مةةراده، 
واقةا مةراد الكاتة  هةو مةا تضةمنه رةاهر الكتةاب، مةا أن هةثا ال الةث لةي  لةه غةرأ  نأبةميكن احلكم 

 سو  استخراج واقا مراد الكات .
باسةةتخراج واقةةا مةةراد املةةتكلم، بةةل كةةان الغةةرأ هةةو اإللةة ام واإللتةة ام بكةةالم وأم ةةا إذا مل يتعلةة  الغةةرأ 

املتكلم وهعله حجة قا عة للعثر يف مققام احملاه ة واملخاصمة،  ال بد من األخةث  ةا هةو رةاهر كالمةه، 
 وكون شأن املتكلم التعويل على املنفصل ال يوه  أزيد من الفحص.

لت ام واحملاه ة إ ا هةو بيةد العققةل والعققةالء، وبنةاء العققةالء يف  ري  األخث واإل نأوالس ر يف ذلك: هو 
وعليةةةةك  ققايسةةةةة األحكةةةةام الشةةةةرعية علةةةةى  .حمةةةاوراعم علةةةةى ذلةةةةك، كمةةةةا أن العققةةةةل ركةةةةم بةةةثلك أيضةةةةا  

لةةة ام العبةةةد إالعر يةةةة امللققةةةاة إىل عبيةةةدهم،  إنةةةه ال يكةةةاد يشةةةك يف  يلاملةةةواحكةةةام العر يةةةة الصةةةادرة مةةةن األ
ن املةةوىل أكةةان شةة  إذام املةةوىل بعةةد الفحةةص عمةةا خيةةالا الظةةاهر واليةةأا عةةن الظفةةر باألخةةث بظةةاهر كةةال

باحتمةةال عةةدم إرادة املةةوىل رةةاهر   عتةةثارواإلخةةث بالظةةاهر التعويةةل علةةى املنفصةةل، ولةةي  للعبةةد تةةرل األ
ل خةةثه بالظةةاهر إذا مل يكةةن الظةةاهر مةةراده وعةةو  ألةة ام العبةةد وتأديبةةه عنةةد إكالمةةه، كمةةا أنةةه لةةي  للمةةوىل 

 ى املنفصل.عل
                                                           

 .645ص 1ج الشيخ حممد علي الكارمي اخلراساين،  وائد األصول، مؤسسة النشر اإلسالمي ة قم: (1)
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خةةث عةةدم األ ء ةةا يوهةة  عنةةد العققةةالإكةةون املةةتكلم مةةن دأبةةه التعويةةل علةةى املنفصةةال    ن  أواحلاصةةل: 
ا بعةةةد الفحةةةص  العققةةةل والعققةةةالء يل مةةةون العبةةةد م ةةةأبالظةةةاهر قبةةةل الفحةةةص عةةةن مظةةةان وهةةةود املنفصةةةل، و 

ل ام اآلخر بثلك إباألخث بالظاهر ويكون راهر كالم املتكلم حجة على العبد، ولكل من املوىل والعبد 
 الظاهر.

شةكال الشخصي باملراد، لكةان اإل  مينانواإلاعتبار الظهور من باب إ ادته الظن  ن  أنعم لو قلنا: ب
فحص ال يوه  حصول الظن باملراد بالنسبة إىل املتكلم الث  شأنه التعويل على ه، إذ الاملثكور يف حمل  
اعتبةةار الظهةةور مةةن ذلةةك البةةاب  اسةةد، بةةل اعتبةةار الظهةةور مةةن بةةاب بنةةاء العققةةالء علةةى  نأال إاملنفصةةل، 

بنةةاء العققةةالء لةةي   نأعبةةد احملةة ، وقةةد عر ةةك عةةن املةةراد، ال مةةن بةةاب الت   خةةث ولةةو ملكةةان كشةةفه نوعةةا  األ
 .(1)(نه ذلك،  تأمل هيدا  أيد من الفحص بالنسبة إىل املتكلم الث  يكون شأز 

 توضيح: للمتكلم مقامان
 :ام   يرر أهم ما هاء  يه ما تغيّي يف التعبّي وتطو  وملخص

 :نينأو شأ نيمللمتكلم مققا نإ
عل كلماته جي نأهسرا  إىل مراداته ا دية، بعبارة أخر :  ستعماليةاإلجيعل مراداته  نأ المقام األول:

ال يكةةون مور يةةا  وال كاذبةةا  وال  نأبةةأو نصوصةةها،  ه  ار ةةألف هر  رةةوا يققةةة  يققصةةد حقق نأبةةمةةرآة ملةةراده الةةواقعي 
  ازحا  وال  تحنا .. اخل

جيعةل ألفارةه وكلماتةه مل مةة للغةّي  ةن هة  عليةه  اعتةه، أ  جيعلهةا حجةة علةى  نأ المقام الثاايي:
 تكون كلماته ُمعربة  عن واقا مراده(. نأاملققام  الغّي ليل مه هبا )وال يهمه يف هثا

علةى مسةتو  العققةل النظةر ،  نةهأو ف إال مةن قبلةه، عر  يُ كما ال   ،(2)بهاألول قائم  نأبينهما:  والفرق
 ينتفا به يف مققام تفسّي كلماته. نهأو 

يكةون بنحةو  نأجية   نةهأو به عليةه،  حتجاجاإلقائم هبما )املتكلم والساما( إذ يراد  نهإ وأما ال اين، 

                                                           

 .645-645ص 1الشيخ حممد علي الكارمي اخلراساين،  وائد األصول، مؤسسة النشر اإلسالمي ة قم: ج (1)
 ولثا ال يتوقا على مساع غّيه منه أو وصوله له بنحور. (2)
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فةا بةه يف مققةام نتيُ ال  نةهأو على مستو  العققةل العملةي  نهأو به عليه،  حتجاجاإلغّيه وإال ملا صح   يفهمه
 .يةهر هبا على إل اماته الظا تج  هبا على مراداته ا دية، بل إ ا ر حتجاجواإلتفسّي كلماته 

ج نةت  يُ م على  صل املخصصا ، ثبو  كون دأب املتكل نأباحملقق  النائي ي قد أذعن  نأومن الظاهر 
 ققد استسلم لإلشكال هبثا الققدر لكنه ا رتق  وعدم رهورها  يه عدم حجية كلماته على مراداته ا دية

 نأو  ققةام اإللة ام وااللتةة ام،  خيةل  ثبةو  هةثا الةدأب ال  نأعةن املستشةكل يف وسةل الطرية  إذ ذهة  إىل 
مطل  معادلة عالقة العبد  ةواله هةل امسةه ووسةائطه إىل هثا املققام األخّي هو الث  يهمنا يف الفققه ويف 

 .شأنه ال شأننا نهإ أما ما هو مراده ا د   عليهمخلققه صلوا  اهلل 
 تدبر يف كالمه  ال حاهة لشرح أو تفسّي. دىنأبوبققية كالمه واستشهاداته راهرة 

 المناقشات
 يعرتأ عليه بوهوه نبتدأ  يها باألبسل: نأولكن ميكن 

 مزم بين المقامين عرفا  وعادً  التال -3
لكن بنحةو  هو كثلك ثبوتا  أيضا   بل) التالزم بني املققامني الكالم يرونالعرف امللققى إليهم  نأ أوال :

( وذلةةك ألن املققةةام ال ةةاين معلةةول للمققةةام األول، عققالئيةةا  حةةىت لةةو أمكةةن التفكيةةك عققةةال   املالزمةةة العاديةةة
الالزمةة  هنةاإ حجة على مراداتةه ا ديةة،  لكونهيف اإلل ام وااللت ام كالمه إ ا كان حجة   نأجيدون ألهنم 

يةة أو وويةة أو منطقق عةدةر لققا م يةل  ل )أ  أتةى بةالكالم ألهةل التهةازل أو    ة نةهأباإلتباع، ولثا لو علمنا 
 منةةا رأ  كوننةةا يف حالةةة تققيةةة  أل نةةهأكةةان هةةو يف حالةةة تققيةةة يف إلققةةاء الكةةالم، ال   نأبةة) مت ةة ر شةةبههما( أو 

 ال شك يف عدم كونه مل ما  لنا. نهإ خبالف احلكم الواقعي( 
هةثا هةو سةر  اخللةل واالشةتباه  نأو هر  يف املققامني علةى  رضةني وكاهلمةا  كيةالني،   نهأ ثاييا :
 نستظهر، كما سنوضحه غدا  بإذن اهلل تعاىل. حسبما

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
َعَجٌب ِلَمْن يَاتَاَفكَُّر ِفي َمْأُكولِِه َكْيَف اَل يَاتَاَفكَُّر ِفي َمْعُقوِلِه،  :احلسن بن علي قال اإلمام 

 (.144دعوا  الراوند : ص)  فَاُيَجنُِّب َبْطَنُه َما يُاْؤِذيِه َويُودُِع َصْدرَُه َما يُازَكِّيهِ 
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