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احلمد هللا والصالة على رسـول اهللا وعلـى أهـل بيتـه         
 .الطيبني الطاهرين

علــى الــرغم مــن تطــور علــم أصــول الفقــه، وخاصــة يف   
املدرسة الشيعية، فـإن هنـاك نقصـاً واضـحاً علـى مسـتوى              

 قـد صـدرت   تاملعاجم وعلى مستوى التطبيقات، وإذا كانـ     
ــايب      ــها كتــ ــل، ومنــ ــذا احلقــ ــاجم يف هــ ــدة معــ ــم (عــ معجــ

 ).ات األصوليةاملصطلح
ــبرياً علـــى      ــاً كـ ــكو فراغـ ــزال يشـ ــذا احلقـــل ال يـ ــإن هـ فـ
مســتوى التطبيقــات الفقهيــة، إذ يعــيش الطالــب انفصــاماً 

ــتوى، فيعـــ    ــذا املسـ ــى هـ ــحاً علـ ــة  يواضـ ــدرس أمثلـ ش يف الـ
افتراضية يرددها املدّرس يف حني تغيب عن بـال املـدّرس           

ــب  – ــل الطالـــ ــا    – قبـــ ــج ـــ ــة الـــــيت تضـــ ــة الفقهيـــ  األمثلـــ
 .عات الفقهيةاملوسو

 – فيما أعلم – وهو ،ويف هذا السياق يأيت هذا الكتاب   
ــة جلمــع التطبيقــات الفقهيــة لقواعــد ومســائل      أول حماول
أصول الفقـه، حبيـث يتـاح للمـدّرس والطالـب علـى السـواء               
الوقوف على هذه األمثلة والتطبيقـات وتكـون يف حوزتـه،       

بيــة ل الطالــب يف دورة تدريِخدوهــي تطبيقــات مهمــة وتــ   
 .وتكسبه ِدربة يف هذا احلقل

لت هــذه التطبيقــات مــن كتــب وموســوعات     ِتوقــد أُســ 
 . معجمياًتفقهية جليلة ومعروفة وصنّف
 :وحيسن أن نذكَّر بالتايل
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 اقتصرت التطبيقات على ما له مثرة وما يكثـر يف           -١
ــط      ــن املصــ ــدد مــ ــتفظ بعــ ــه احــ ــع أنــ ــتنباط، مــ لحات االســ

 .األصولية رغم قلة مثرا الفقهية لفوائد علمية
 جرى منهج الكتاب على ذكـر األمثلـة والتطبيقـات           -٢

وهـو إشـارة    ..) انظر(للمصطلح األصويل، أو اإلحالة إليه بـ     
وهو ..) راجع( أو اإلحالة إليه بـ   ، للمصطلح نفسه  – غالباً   –
 .ليه إشارة إىل التطبيقات يف املوضع احملال إ– غالباً –

 أو تطبيـق    ، جرى املنـهج علـى ذكـر عـدة تطبيقـات           -٣
 . وكثرة تداوله عند الفقهاء،واحد حسب أمهية املصطلح

 ،وقد يكون التطبيق الواحد مورداً ألكثـر مـن مصـطلح      
 .ألنه يتضمن اإلشارة إىل أكثر من مصطلح أصويل

 جــرى تصــنيف مصــطلحات أصــول الفقــه ومســائله   -٤
مــع ) صــطلحات األصــولية معجــم امل(وفقــاً ملنــهج كتــايب   

 .حذف بعض املصطلحات اليت تقل مثرا فقهياً
 مـــا ورد مـــن تطبيقـــات فقهيـــة ال يعـــين بالضـــرورة -٥

 أحيانـــاً –صــحتها عنــد مجيـــع الفقهــاء، إذ يـــرد التطبيــق     
 .نة ومبىن أصويل معين وفقاً لرؤية فقهية معي–كثرية 

ولَِبنــة  تأسيســيةختامــاً، أُذكَّــر أن هــذا الكتــاب حماولــة   
أوليــــة، ولــــذلك نأمــــل أن تــــدفع باجتــــاه حمــــاوالت أخــــرى  

 .تتبعها
 وآخـر دعوانـا   ،نستمد مـن اهللا تعـاىل العـون والتسـديد       

 . احلمد هللا رب العاملنيأن
 
 

 حممد السيد طاهر الياسري احلسيين
 هـ١٤٢٧/ ربيع اآلخر/ ١٥                دمشق 
 م٢٠٠٦/ أيار/ ١٣       
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  حرف األلفحرف األلف

  

 :  اإلباحة-

ويراد ا ختيري الشـارع للمكلفـني بـني إتيـان فعـل وتركـه دون                
 .ترجيح من قبله ألحدمها على األخر

قــد ثبــت باألدلــة اخلاصــة مــن الكتــاب والســنة إن األشــياء كلــها   * 
 علـى اإلباحـة األصـلية، وأن حكمهـا يف أصـل          – عدا الظلم    –واألفعال  

 وأن التحـــرمي واملنـــع هـــو الـــذي يطـــرأ  التشـــريع اإلهلـــي هـــو اإلباحـــة،
عليها، إما بنفسها، و إما بطرو عنـاوين ثانويـة عليهـا، فحليـة العمـل                

 مرتبطـة حبريــة البشــر وتسـخري الطبيعــة هلــم، وال   – مــثالً –البشـري  
 . بدليلالَّإيرفع اليد عن هذه احللية 

وممــا اســتدل علــى حليتــه وبقائــه علــى اإلباحــة العمــل مــع             ** 
ة ، مــا مل يكــن ذلــك العمــل مســتلزماً لالعتــراف بشــرعي  ) اجلــوروالة(

تعامــل معــه يف   وشــرعية ســلطته، أو يوجــب وقــوع العامــل وامل  اجلــائر
 أو جيعله شـريكاً لـه يف ظلمهـم،    ،مباشرة ظلم الناس والعدوان عليهم    

 ويف مناعتــه الدينيــة ،أو إذا كــان املتعامــل معــه ضــعيفاً يف شخصــيته 
 .واألخالقية

 
 االستصحاب: اجعــــــ ر

 

 : اإلباحة االقتضائية-

وهــي اإلباحـــة الناشــئة عـــن وجــود مـــالك يف أن يكــون املكلـــف     
 .مطلق العنان
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كما يف األدلـة الدالـة علـى جـواز كشـف الوجـه واليـدين للمـرأة،               * 
فإنه من موارد اإلباحة االقتضائية، إذ أن للمرأة أن تسـتر وجههـا إذا           

هلــا إذا مل تقــتض أوضــاع حياــا شــاءت، بــل ميكــن أن يقــال إنــه أوىل 
 .خمالطة اتمع

 ناشـىء مـن مقـتضٍ       – مع وجود مقتضي الستر      – وجواز الكشف   
آخــر أقــوى مــن مقتضــى الســتر، وهــو أن الســتر الكامــل وعــزل املــرأة  
ــأي          ــام ب ــؤدي إىل عجــز املــرأة عــن القي عــن اتمــع بصــورة شــاملة ي

 عـن العمـل    نشاط اجتماعي شخصي أو عام، ومفسـدة تعطيـل املـرأة          
يف اتمع وشلَّ نشاطها فيه أشد من مفسدة كشـف الوجـه مـع سـتر             

 . ومع مجيع القيود االحترازية األخرى،سائر اجلسد

 

 :ال اقتضائيةل اإلباحة ا-

وهـــي اإلباحـــة الناشـــئة عـــن خلـــو الفعـــل املبـــاح مـــن أي مـــالك 
 .يدعو إىل اإللزام فعالً أو تركاً

 
 اإلباحة الشرعية:  راجعــــــ

 

 :اإلباحة الشرعية -

 .وهي اإلباحة اليت تستند إىل النصوص الشرعية
كمــا يف إذن الشــارع للمكلــف بإتيــان الفعــل علــى الكيفيــة الــيت   * 

:  كمـا يف قولـه تعـاىل   ،يريدها، مادامـت تلـك الكيفيـة يف حـدود اإلذن     
ســـــورة [/}ِنســـــآؤكُْم حـــــْرثٌ لَّكُـــــْم فَـــــأْتواْ حـــــْرثَكُْم أَنـــــى ِشـــــئْتمْ      {
 . ]٢٢٣:رةالبق
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 ألن أصــــل اإلذن علــــى الكيفيــــة  ،وإمنــــا اعتــــربت إباحــــة شــــرعية 

 .منصوص عليه من قبل الشارع ابتداًء
 

 : االبتالء-

 . وهو ترقب حصول الفعل من املكلف
 

 االنحالل في العلم اإلجمالي: راجعــــــ 
 االحتياط الشرعي :                                                         

 ةيالسيرة املتشرع  :                                                        

 

 :  االستصالحياالجتهاد -

وهـو طريــق لوضـع األحكــام الشـرعية ممــا لـيس فيــه كتــاب وال     
 .سنة بالرأي املبين على قاعدة االستصالح

 من أجل التوصل إىل املراد      هعسوذلك ببذل املؤهل لالجتهاد وِ    * 
ــة     اإلهلـــــي مـــــن نصـــــوص الـــــوحي، وذلـــــك بتطبيـــــق الكليـــــات العامـــ
ــنة يف جلــــب كــــل منفعــــة ودرء كــــل     واملســــتنبطة مــــن الكتــــاب والســ
مفسدة، وذلك كما يف احلكم بأن خمالفة إشـارات املـرور أمـر حـرام،               
يثـــاب املكلـــف علـــى الكـــفّ عنـــه ويعاقـــب علـــى فعلـــه، وذلـــك بـــدليل   

ى خمالفــة إشــارات  االجتــهاد، الــذي تأكــد مــن خاللــه مــا يترتــب علــ      
املــرور اليـــوم مـــن مفســدة حقيقيـــة جســـيمة متمثلــة يف كوـــا أحـــد    
أســـباب حـــوادث القتـــل و االصـــطدام، فـــإذا كـــان أصـــل درء املفســـدة   
أصالً معترباً، كانت خمالفة إشارات املرور مفسدة، لذا فإنه البد مـن            

 .  درئها شرعاً
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   : االجتهاد القياسي-

ية للوقــائع احلادثــة، ممــا   وهــو طريــق لوضــع األحكــام الشــرع   
لــيس فيــه كتــاب وال ســنة، بالقيــاس علــى مــا يف نصــوص الشــارع   

 .من أحكام
وذلك ببذل الوسـع مـن أجـل التوصـل إىل إثبـات حكـم أو نفيـه           * 

 وال نـص ظـين مباشـر، ومل يظهـر     ،لواقعةٍ مل يرد فيهـا نـص قطعـي    
ــابق، وهـــو الـــذي يســـمى عنـــد بعـــض      األصـــولينيإمجـــاع صـــحيح سـ

 ألن مبنــاه علــى الــرأي احملمــود غالبــاً، وهــو الــذي   ،لرأياالجتــهاد بــا
 ختــريج املنــاط، وذلــك كمــا يف استكشــاف  األصــولينييســميه بعــض 

ــه الطعـــم   ــا، وأن علتـ ــة الربـ ــة حرمـ ــات،علـ ــة، أو اإلقتيـ  أو ،  أو الوزنيـ
 .الكيلية، أو استكشاف علة قصر الصالة، وأا املشقة

  

 : االجتهاد املركب-
 

 )ركب اإلجماع امل:انظر(

 

 : االجتهاد املقاصدي-

طاقتــه مــن أجــل   ) اتهــد(وهــو اســتفراغ املؤهــل لالجتــهاد    
الكشـــف عـــن املقاصـــد العامـــة الـــيت تنتظمهـــا نصـــوص الـــوحي،   

 كمـا   ،م امللحوظة للشارع من أحكامـه     كَوبذلك تراعى املعاين واحلِ   
يف مقصد التيسري، ونفـي احلـرج عـن عمـوم املكلفـني، فـإن ذلـك                 

يق مجلة من التكاليف الـيت رفعـت عـن املكلفـني            مما علم عن طر   
 . ورفعاً لدخول احلرج على عمومهم،ختفيفاً عنهم

 : كما يف  ، أو الست  ،احلفاظ على الضروريات اخلمس   : ومن ذلك 
 . واملال،والنسل، والعرض،  والعقل، والدين،النفس
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 : اإلجزاء-

 ويعين اإلتيان باملطلوب به من املوىل جامعاً جلميع مـا هـو            -
معتــرب فيــه مــن األجــزاء والشــرائط شــرعية أو عقليــة، ســواء كــان  

 أم اضـــطرارياً، أم ظاهريـــاً، علـــى حنـــو يعتـــرب     ،األمـــر اختياريـــاً 
 . االمتثال لنفس ذلك األمر

أو هو عبارة عن تأثري إتيان متعلق األمر يف حصول غـرض             -
 . اآلمر لينتج سقوط األمر

عـن رجـلٍ   ) ع(بـد اهللا  سـألت أبـا ع  : ورد يف رواية ابن بكري قال    * 
: قلت: ، قال <ال يعلمه >: صلّى  فيه، قال   ال ي اً، فصلى فيه،    أعار ثوب 

 .<يعيد>: فإن أعلمه؟ قال
والســؤال قــد يكــون يف مــدى إجــزاء الصــالة الواقعــة مــع الــنجس      
جهالً مع ثبوت النجاسة خبرب صاحب اليد، وقد يكـون السـؤال حـول              

 .حجية خرب صاحب اليد
ــال  ــد يقـ ــادة    إن الر: وقـ ــوب اإلعـ ــو وجـ ــابقي هـ ــدلوهلا املطـ ــة مـ وايـ

وبطــالن الصــالة، ومــدلوهلا االلتزامــي ثبــوت النجاســة خبــرب صــاحب   
وما دلّ من الروايات على نفي اإلعـادة عمـن صـلى يف الـنجس               . اليد

ــابقي، ومعـــه يســـقط املـــدلول        ــالً يوجـــب ســـقوط مـــدلوهلا املطـ جهـ
 .االلتزامي
إذا اجتمــــع >: لأنــــه قــــا) ع(يف روايــــة زرارة عــــن املعصــــوم  ** 

 مبعىن كفـاك غسـل      ،<غسل واحد عنك  ا  هأجزأاهللا  عليك حقوق   
 .واحد
  

 أصالة البراءة الشرعية: راجعـــــ 
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 : اإلجماع-

 .  اتفاق خاص-
بعـد وفاتـه يف عصـر    ) ص( اتفاق اتهدين من أمة حممـد       -

 .من العصور على حكم شرعي
 )ّجمهور علماء السنة(

 . وإن كان قوالً واحداً، كل قول قامت حجته-
 )النظام(

 .خاصة على أمر من األمور الدينية) ص(مد  اتفاق أمة حم-
 . اتفاق أهل احلل والعقد من املسلمني على حكم شرعي-
 اتفاق عدد كبري من أهـل النظـر والفتـوى يف احلكـم بدرجـة          -

 . توجب إحراز احلكم الشرعي
لــو أصــبح املكلــف يــوم الشــك بنيــة اإلفطــار مث بــان لــه أنــه مــن  * 

 القضـاء، وأمسـك بقيـة النـهار         الشهر، فإن تناول املفطر وجب عليـه      
 .وجوباً تأدباً

وقد وقع البحث يف هذا الوجوب، والظاهر أنه من املتسامل عليـه            
بينــهم، بــل لعلــه مــن الواضــحات الــيت يعرفهــا حــىت عامــة النــاس،          
فإم ال يشـكّون يف إن مـن كـان مكلفـاً بالصـوم، وإن مل يكـن منجـزاً            

ســاك بقيــة النــهار   عليــه جلهلــه فــأفطر ولــو لعــذر وجــب عليــه اإلم      
 . وإن مل حيسب له الصوم،وجوباً تأدبياً

ــاع  ــاه بعضـــهم  -فـــإن مت اإلمجـ ــه، وإالّ  - وقـــد ادعـ  فـــال كـــالم فيـ
 إذ ، لعــــدم الــــدليل عليــــه بوجــــه،فإثباتــــه حبســــب الصــــناعة مشــــكل

  وقد عرضـه الـبطالن املوجـب لسـقوط         الواجب بعد أن كان ارتباطياً    
 يلزمـه اإلمسـاك يف بقيـة     األمر بالصوم يف هذا اليـوم، فبـأي موجـب         

النهار، فلوال قيام اإلمجاع لكفى يف نفي هذا الوجوب أصـالة الـرباءة             
 .عنه
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 االستحسان باإلجماع: راجعـــــ 

 

 : اإلجماع البسيط-

ن يف مسألة أو حكم شرعي ماهو االتفاق على رأي معي. 
 

 اإلجماع املنقول: راجعــــــ 
 اإلجماع املركب  : 

 

 :تعبدي اإلجماع ال-

ويــراد بــه اإلمجــاع الــذي يعتــرب حجــة، وذلــك لكشــفه عــن رأي   
 .املعصوم

وقع البحث عند الفقهاء يف مسألة ما إذا أجنب املكلـف ونـام،    * 
 . فإنه لو أصبح وهو جمنب من دون غسلٍ فإنه يقضي يوماً

وقــد وقــع الكــالم يف مــا لــو نــام وأفــاق مث نــام ثالثــة، فــإن بعــض       
يف النومة الثالثة، وذلك بدعوى اإلمجـاع، إذ        الفقهاء أوجبوا الكفارة    

 .مل ترد اإلشارة إىل الكفارة يف أية رواية
ــدياً يكشـــف عـــن رأي    وقـــد ر ــاً تعبـ ــه إمجاعـ ــاع لعـــدم كونـ د اإلمجـ

داخالً يف اـتمعني، خاصـة وأن   ) ع(املعصوم على حنو يكون اإلمام      
 وأشـــــخاص ،القـــــائلني بـــــالوجوب مـــــن القـــــدماء مجاعـــــة معـــــدودون

 ). ع(ن مل يبلغوا حداً يستكشف معه رأي املعصوم معلومو
ومــع ذهــاب مجــع مــن املتــأخرين إىل اخلــالف فإنــه ال يعلــم مبثــل   

 . هذا اإلمجاع، بل إمجاع من هذا القبيل معلوم العدم
 

 اإلجماع املدركي: راجعـــــ 
 



 

 

١٤ 

 : اإلجماع القطعي-

وهــو اإلمجــاع الــذي يعلــم وقوعــه مــن املســلمني بالضــرورة،     
ــاعه ــا،     كإمجـ ــرمي الزنـ ــس، وحتـ ــلوات اخلمـ ــوب الصـ ــى وجـ م علـ

 . واحلج، واخلمس،وحترمي شرب اخلمر، ووجوب الزكاة
 

 

 :اإلجماع املتواتر -

ويراد به اإلمجاع املنقول بطريق التواتر حبيث ينقله مجاعـة          
 .ال جيوز تواطؤهم على الكذب

 
 االجماع املنقول: راجعـــــ 

 
 

 :َّاإلجماع احملصل -

 الــذي حيصــله ويتحقـق مــن وجــوده فقيــه مــن   وهـو اإلمجــاع -
 .الفقهاء بتتبع أهل الفتوى

 . وهو ما ثبت واقعاً وعلم بال واسطة النقل-
أي من حيث تويل اتهد نفسه البحث عـن هـؤالء يف املسـألة     

 .اليت يريد معرفة حكمها حىت حيصل على احلكم
 

 االجماع املنقول: راجعــــ 
 

 : املدركياإلجماع -

 الذي يدعيه بعض الفقهاء، وهو يرجـع إىل      اإلمجاعبه  ويراد  
 .األدلة الشرعية من كتاب أو سنة
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وقـــع البحـــث بـــني الفقهـــاء يف صـــدق حرمـــة الصـــيد يف حـــال   * 

ــة     ــادعى بعضـــهم اختصـــاص احلرمـ اإلحـــرام علـــى حمـــرم األكـــل، فـ
 .باحمللَّل

اإلمجـاع، ولكـن نـوقش بـأن     : وقد استدل لـذلك بعـدة وجـوه منـها       
جة واملعترب هو اإلمجاع التعبدي املوجب للقطـع بصـدور          اإلمجاع احل 

 ال اإلمجــاع املــدركي، إذ حيتمــل أن يكــون هــذا ،احلكــم عــن املعصــوم
اإلمجاع مدركياً الحتمال استناد امعني يف ذهام إىل اختصاص         
احلرمة باحمللل األكل إىل ما ذكروا من وجوه، كمـا يف دعـواهم عـدم         

كمـا  . كل، مع املناقشة فيـه لـورود اخلـرب        صدق الصيد على احملرم األ    
، ودعـواهم التبـادر مـع    <صـيد امللـوك ثعالـب وأرانـب    >): ع(عن علـي   

 .  ما فيه من مناقشات ليس املقام حمالً لذكرها
 

 : اإلجماع املركب-

وهو عبارة عن االستناد إىل رأي جمموع العلماء املخـتلفني           -
ــه أحــد منــهم  علــى قــولني أو أكثــر يف نفــي قــول آخــر مل يقــل       . ب

وتارة يفرض أن كالً من القولني ينفي قائله القول اآلخر بقطـع      
ــه ويف         ــه ينفيــه بلحــاظ قول ــه، وأخــرى يفــرض أن النظــر عــن قول

 . الستلزامه نفي غريه،طوله
وقــد اختلــف يف حجيــة اإلمجــاع املركــب بــاملعنيني املتقــدمني       
واتفــق علــى حجيتــه علـــى الفــرض األول، واختلــف يف حجيتـــه      

 .  تبعاً الختالف املباين والنظريات،الفرض الثاينعلى 
 عبــارة عــن االتفــاق يف احلكــم مــع االخــتالف يف املآخــذ لكــن  -

انعقــاد : مثالـه . يصـري احلكـم خمتلفــاً فيـه بفسـاد أحــد املأخـذين     
اإلمجــاع علــى انتقــاض الطهــارة عنــد وجــود القــيء واملــس معــاً،    
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افعي املـس،   وعند الشـ  ، القيء  البعض لكن مأخذ االنتقاض عند   
تقــاض، مث  باالنفإنــه ال يقــالدّر عــدم كــون القــيء ناقضــاً فلــو قُــ

دّر عدم املـس ناقضـاً فالشـافعي ال يقـول         فلم يبق اإلمجاع، ولو قُ    
 .باالنتقاض فلم يبق اإلمجاع أيضاً

البيــع (ادعــي اإلمجــاع علــى نفــي اللــزوم عــن البيــع املعاطــايت   * 
 ). غري اللفظي

 وعــدم كونــه موحــداً،  ،قــد اإلمجــاعوقــد نــوقش بعــدم وضــوح مع 
 وإن كـان ينفـي      ،ولذلك فال ينفع مثل هذا اإلمجاع، ألن قول األكثر        

 بعــد افتــراض كــوم –اللــزوم أي القــول بعــدم اللــزوم إالّ أن األكثــر  
 يكــون اتفــاقهم علــى نفــي اللــزوم مــن بــاب نفــي    –يقولــون باإلباحــة 

 .امللك نفسه، ال نفي اللزوم الذي هو وصف للملك
ذا كلـــه، إذا كـــان اإلمجـــاع املـــدعى إمجاعـــاً بســـيطاً، ولكـــن قـــد هـــ

يدعى اإلمجاع املركب، وذلك بدعوى أن االصحاب بني قائـل بامللـك       
، فيكــون القــول )بــل اإلباحــة (،اجلــائز، وبــني قائــل بعــدم امللــك رأســاً

 .الثالث، وهو القول بامللك الالزم خمالفاً هلذا االتفاق
 اإلمجاع املركب إمنا يكـون حجـة إذا         بأن: وقد ناقش فيه البعض   

 حبيــث يكــون القــدر  ،كــان راجعــاً إىل اإلمجــاع علــى القــدر املشــترك  
املشــترك بــني القــولني مــورداً لإلمجــاع، ويف املقــام لــيس كــذلك، ألن 
عـدم اللـزوم وإن كـان هـو القــدر املشـترك بـني القـولني، إالّ أن ســلب        

ــوعي   ــة موضـ ــاس إىل اإلباحـ ــزوم بالقيـ ــه مـــ ،اللـ ــالبة   لكونـ ــاب السـ ن بـ
ــويل،       ــاجلواز حممـ ــول بـ ــاس إىل القـ ــلبه بالقيـ ــوع، وسـ ــاء املوضـ بانتفـ
فريجــــع إىل دعــــوى االتفــــاق علــــى القــــدر املشــــترك بــــني الســــلب        

 . وهو غري مفيد،املوضوعي واحملمويل
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 :  اإلجماع املنقول-

- ــله الفقيــه وإمنــا ينقلــه لــه مــن وهــو اإلمجــاع الــذي مل يّحص
كــان النقــل لــه بواســطة أم بوســائط،  حصــله مــن الفقهــاء، ســواء  

 املنقول منقوالً بأخبـار آحـاد، وأخـرى يكـون           اإلمجاعوتارة يكون   
  .منقوالً بالنقل املتواتر

 .وهو اإلمجاع املنقول بأخبار مل تبلغ حد التواتر -
ــى جن  *  ــاع علـ ــي اإلمجـ ــيعة     ادعـ ــا الشـ ــد فقهائنـ ــر عنـ ــة اخلمـ اسـ

اخلمـر، وكـل    >): ختلـف امل(يقـول العالمـة احللـي يف كتابـه          . ماميةاإل
 أو مــن ،مســكر، والفقــاع، والعصــري إذا غلــى قبــل ذهــاب ثلثيــه بالنــار

ذهب إىل ذلك أكثر علمائنا، كالشيخ املفيد، والشـيخ         . نفسه، جنس 
 . أيب جعفر، والسيد املرتضى، وأيب الصالح، وسالر، وابن إدريس

مـن أصـاب ثوبـه أو جسـده مخـر أو            : وقال أبو علي بـن أيب عقيـل       
 ال ألمـــا ، مل يكـــن عليـــه غســـلهما، ألن اهللا حرمهمـــا تعبـــداًمســـكر
ال بأس بالصالة يف ثـوبٍ أصـابه      : وقال أبو جعفر ابن بابويه    . جنسان
 . مخر

ــا ــاع علـــى ذلـــك : أوالً: لنـ ــال  . اإلمجـ ــيد املرتضـــى قـ ــإن السـ ال >: فـ
 ،<خالف بني املسلمني يف جناسة اخلمر، أالّ ما حيكى عن شذاذ

وقــول الســيد املرتضــى   . <س بــال خــالف اخلمــر جنــ >: وقــال الشــيخ 
والشـــيخ حجـــة يف ذلـــك، فإنـــه إمجـــاع منقـــول بقوهلمـــا ومهـــا صـــادقان،   
فيغلــب علــى الظــن ثبوتــه، واإلمجــاع كمــا يكــون حجــة إذا نقــل متــواتراً       

 .انتهى كالم العالَّمة احللي.  فكذا إذا نقل آحاداً
ل الـذي وقــف  إن العالّمـة احللـي مل يــدع اإلمجـاع احملصـ    :     جـدير ذكـره  

عليه بإحراز مباشر، بل أنه اعتمد على نقل اإلمجاع، وهـو نقـل بأخبـار         
 .آحاد الثقاة، ومل يصل إىل درجة النقل املستفيض
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    ولــذلك البــد مــن الفــراغ مــن حجيــة اإلمجــاع املنقــول بأخبــار اآلحــاد،   
 .وهو عند املعظم ليس حجة

تمــال، ولــذلك البــد      بــل إن اإلمجــاع هــو إمــارة عقالئيــة حبســاب االح 
مــن مالحظــة مــا يتــدخل يف الكشــف عــن احلكــم الــواقعي إثباتــاً ونفيــاً،      

 .ليقدر مدى إمكان حصول االطمئنان على أساس اإلمجاع املنقول
 
 

 : اإلجمال-

ــن ال     ــراد مـ ــوح املـ ــدم وضـ ــه عـ ــراد بـ ــظلويـ ــة أو  ،فـ ــبب غرابـ  بسـ
 . أو بسبب كون اللفظ مشتركاً،استعمال العام وإرادة اخلاص

رجـل أصـاب    : كتبـت إليـه   : ى حممد بن احلسن الصفار قـال      رو* 
ــيــده أو بدنــه ثــوب امليــت الــذي يلــي جلــده قبــل أن يهــل جيــب ،لغس 

إذا أصاب يـدك جسـد امليـت قبـل         >: عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقَّع     
غسل فقد جيب عليك الغسلأن ي>. 

وقــد نــوقش يف االســتدالل ــا علــى قبــول ميــت املســلم الطهــارة  
) الغسـل (و) الغسـل (وترددها بني ) الغسل( جلهة إمجال كلمة     بالغسل

باملعىن احلدثي الرافع للحدث، وعلـى التقـدير الثـاين يكـون مفهـوم              
الرواية عدم وجـوب غسـل املـس لـو كـان امليـت مغسـالً، وهـو أجـنيب                

 .عن حمل الكالم
ورمبــا ينــاقش فيهــا باســتظهار إرادة الغســل اخلبثــي ال احلــدثي    

لــك بقرينــة أن الســائل إمنــا ســأل عــن غســل اليــدين     مــن الكلمــة، وذ 
والبــدن، والبــد مــن محــل اجلــواب علــى معــىن يكــون معــه مطابقــاً          

 .للسؤال
 االستصحاب القهقرائي: راجعــــ 

 الشبهة الوجوبية             :                                                               
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 :  احترازية القيود-
 ) قاعدة احترازية القيود:انظر(

 

 :االحتياط االستحبابي
 )االستحباب: انظر(
 أصالة احللية: راجعــــ 

 

 

 : االحتياط الشرعي-

وهو عبارة عن حكم الشـارع بلـزوم إتيـان مـا احتمـل وجوبـه          
 .وترك ما احتملت حرمته

ويـــراد بـــه حكـــم الشـــارع بلـــزوم اإلتيـــان جبميـــع حمـــتمالت    
د الشــك ــا والعجــز عــن حتصــيل    عنــ،التكــاليف أو اجتناــا 

 . مع إمكان اإلتيان ا مجيعاً أو اجتناا،واقعها
كما يف مسألة النظر إىل وجه املـرأة بـدون تلـذذ، أو يف مسـألة                * 

ســـتر الوجـــه والكفـــني للمـــرأة، فإنـــه وإن مل يـــدل دليـــل واضـــح عنـــد  
 ويف مســألة ســتر ،بعــض الفقهــاء علــى حرمــة النظــر إىل وجــه املــرأة 

 .أة وكفيها، فإنه احتاط يف املسألتني، وذلك رعاية للدينوجه املر
ــأن االحتيــاط يف مثــل هــذه املســائل ممــا ال         وقــد نــوقش ذلــك ب
دليل عليه مع كونـه مـن املسـائل الـيت يكثـر االبـتالء ـا، ممـا يـؤدي                

 .إىل احلرج الشديد، مما قد يكون خالف مقصد الشارع املقدس
 

 احلكم الظاهري: راجعــــ                                                                       
 الشبهة الوجوبية                                                                                        : 
 الظاهر                                                                       : 
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 :تياط العقلي االح-

وهو حكم العقل بلزوم اخلروج عن عهـدة التكليـف املنجـز إذا             
 .كان ممكناً

 

 :ة اجلديةدار اال-

وهي إرادة املتكلم حـني صـدور الكـالم منـه علـى حنـو يريـده                   -
نــه األســاس الــذي مــن أجلــه أراد املــتكلم أن نتصــور  أجــداً، مبعــىن 

  .تلك املعاين يف كالمه
 . املستعمل فيه اللفظرادة املتكلم املعىن إ -
 

 )أصالة اجلهة: انظر(
 

 : االستعماليةاإلرادة -

 .  وهي إرادة املتكلم استعمال اللفظ يف املعىن-
 وهي إرادة املـتكلم حـني صـدور اجلملـة منـه علـى حنـو يريـد               -

 .أن يتصور السامع معاين كلماته
 ) االستعمال: انظر(

 

 :ارتكاز العرف

 . لدى العرف لتحديد املرادوهو عبارة عن الشعور املختزن
 

 مناسبات احلكم واملوضوع: راجعــــ 
 األمر االرشادي                               :                             

 

 :شرعةت ارتكاز امل-

واملراد به شـعور معمـق بنـوع احلكـم الـذي يصـدر عـن فعلـه أو                   
 .تركه املتشرعون ال يعلم مصدره على التحقيق
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 )السيرة املتشرعية: نظرا(

 

 : األداء-

ــا يف        ــرعاً، كمـ ــه شـ ــين لـ ــت املعـ ــب يف الوقـ ــام بالواجـ ــو القيـ وهـ
 بالصــلوات يف وقتــها، ورمــي احلجــارة يف احلــج يف وقتــها، اإلتيــان

ــه  ــوم يف وقتـ ــان  ،والصـ ــهر رمضـ ــوم شـ ــا يف صـ ــذر  ، كمـ ــوم النـ  أو صـ
 .املعين بوقتٍ

 األصل املثبت: ــــ راجع

 

 :ة األدلة االجتهادي-

ويراد ا األدلة الدالة على األحكام الشـرعية الثابتـة لألشـياء     
 مبـا هـي نفسـها فعـل مـن األفعـال بقطـع النظـر                 – مثل الصالة    –

 وتسمى هـذه األدلـة الدالـة علـى          – مثل الشك    –عن أي شيء آخر     
 يف مقابل األدلة الدالة على األحكام       ،األحكام باألدلة االجتهادية  

ــرف الشـــــك    ــرعية يف ظـــ ــريةالشـــ ــة   ،واحلـــ ــمى باألدلـــ  والـــــيت تســـ
 .  أو األصول العملية،الفقاهتية

 
 اإلطالق الشمولي: ــــ راجع

 )الدليل االجتهادي: انظر(
 

 :األدلة الفقاهتية -
 )األدلة االجتهادية: انظر(

 

 : االستحباب-

 وهــو حكــم شــرعي يبعــث حنــو الشــيء الــذي تعلــق بــه بدرجــة  
 .دون اإللزام
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 )في أدلة السننقاعدة التسامح : انظر(

 القياس:                                                                           ــــ راجع
 أصالة احللية                                                                                                : 

 

 : االستثناء-

 . عامة أو حكماستثناء شيء من قاعدةوهو 
الَّ يتِخــِذ الْمْؤِمنــونَ الْكَــاِفِرين أَْوِليــاء  {: كمــا يف قولــه تعــاىل* 

ِمن دْوِن الْمْؤِمِنني ومـن يفْعـلْ ذَِلـك فَلَـْيس ِمـن اللّـِه ِفـي شـْيءٍ ِإالَّ                    
 /} الْمِصـري  أَن تتقُواْ ِمـْنهْم تقَـاةً ويحـذِّركُم اللّـه نفْسـه وِإلَـى اللّـهِ               

من كَفَر ِباللِّه ِمن بْعِد إمياِنـِه ِإالَّ  {: وقوله تعاىل  ،]٢٨ :آل عمران   [
مــْن أُكْــِره وقَلْبــه مطْمــِئن ِباِإلميــاِن ولَـــِكن مــن شــرح ِبــالْكُفِْر صــْدراً   

    ِظــيمع ــذَابــْم ع لَهــِه و ــن اللّ م ــبــْيِهْم غَض ، ]١٠٦: النحــل  [/}فَعلَ
 وهــو ،ويف كلتــا اآليــتني يعتــرب حكــم القضــية اســتثناء مــن أمــرٍ حــرام 

واالستثناء . مواالة الكافرين يف اآلية األوىل، والكفر يف اآلية الثانية        
يف مورد احلظر واحلرمـة ال يـدل علـى أكثـر مـن اجلـواز، مثـل قولـه                    

 مــورد  يف األمــر يف،]٢: املائــدة [/}وِإذَا حلَلْــتْم فَاْصــطَادواْ{:تعــاىل
 .احلظر

 
 التخصيص: راجعـــــ 

 

 : االستثناء املتصل-

وهو ما كان فيه املستثىن جزًء من املستثىن منه، وهو املسـمى            
 ِإنَّ اِإلنسانَ   *والْعصِر   {:استثناء من اجلنس، كما يف قوله تعاىل      

 ،]رالعصـ سـورة   [/} ِإال الَِّذين آمنـوا وعِملُـوا الصـاِلحاتِ        *لَِفي خسرٍ   
يتناول الذين أمنوا وغريهم، مث أخرج مـن ذلـك الـذين          ) فإنسان(

 .أمنوا
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يـــا أَيهـــا الَّـــِذين آمنـــواْ الَ تـــأْكُلُواْ     {: كمـــا يف قولـــه تعـــاىل  ** 

أَْمــــــوالَكُْم بْيــــــنكُْم ِبالْباِطــــــِل ِإالَّ أَن تكُــــــونَ ِتجــــــارةً عــــــن تــــــراضٍ  
هار بعــض الفقهــاء، حيــث ، بنــاء علــى اســتظ]٢٩: النســاء [/}مــنكُْم

ال جيــوز : اســتظهر أن االســتثناء يف اآليــة اســتثناء متصــل، مبعــىن     
ن يكــون متلــك أمــوال النــاس بســببٍ مــن األســباب، فإنــه باطــل، إالّ أ   

فتفيــــد اآليــــة حصــــر األســــباب ذلــــك الســــبب جتــــارة عــــن تــــراضٍ، 
 .الصحيحة للمعاملة عن تراضٍ

ــاهر، ألن     ــأن ذلـــك غـــري ظـ ــاً  ي) الباطـــل(وقـــد نـــوقش بـ ــون نعتـ كـ
للسبب املستفاد من البـاء املسـببة، فـاملعىن أنـه متللـك أمـوال النـاس            
بسببٍ باطل إالّ أن يكون ذلك السـبب الباطـل جتـارة عـن تـراضٍ، إذ                 
النعت قيد للمنعوت، و االستثناء يكون من جمموع النعـت واملنعـوت      

 فإنـه ال ينبغـي التأمـل يف       ) جاءين العلماء العدول إالّ زيداً    : (كقوله
عدم صحة هذا االستثناء إذا مل يكن زيد عاملـاً عـادالً، وجمـرد كونـه                
عاملاً ال يكفي يف صحة هذا االستثناء، خلروجـه عـن العـام موضـوعاُ              
من دون حاجـة إىل االسـتثناء، بـل االسـتثناء حينئـذٍ مسـتهجن عنـد                

 .أبناء احملاورة
كـــل جتـــارة باطلـــة إالّ جتـــارة عـــن (نعـــم، لـــو كـــان الكـــالم هكـــذا 

 .كان االستثناء متصالً، لكن األمر ليس كذلك) اضٍتر
 

 : االستثناء املنقطع-

ما ال يكون فيه املستثىن جـزًء مـن جـنس املسـتثىن منـه، وهـو                 
ال يسـمعونَ ِفيهـا     {: استثناء من غري اجلنس، كما يف قوله تعـاىل        

ــاً   ــواً وال تأِْثيمـ ــالماً * لَغـ ــالماً سـ ــيالً سـ ــة [/}ِإال ِقـ  ،]٢٦-٢٥: الواقعـ
ــا   ــراد بـــاجلنس هنـ ــوعاً جلـــنس   –واملـ ــو أن يكـــون اللفـــظ موضـ  هـ
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ما عندي ابـن    : يستثىن منه بلفظٍ مل يوضع لذلك اجلنس، مثل       
 ).تنالب(جنس غري جنس لفظ ) االبن(إالّ بنت، فإن لفظ 

يا أَيها الَِّذين آمنـواْ الَ تـأْكُلُواْ أَْمـوالَكُْم         {: كما يف قوله تعاىل   * 
. }ِبالْباِطـــــِل ِإالَّ أَن تكُـــــونَ ِتجـــــارةً عـــــن تـــــراضٍ مـــــنكُمْ     بْيـــــنكُْم 

واالستثناء يف اآلية وفقاً الستظهار بعض الفقهاء استثناء منقطـع،          
إالّ أن تقـع جتـارة عـن تـراضٍ، إذ مـن             :  يعـين  ،تامة) كان(سواء كانت   

املعلـــوم أن التجـــارة كـــذلك ليســـت مـــن جـــنس الباطـــل، حـــىت يكـــون 
ن تكـــون التجـــارة الباطلـــة جتـــارة عـــن تـــراضٍ، أو كانـــت إالّ أ: املعـــىن

 كمــا تقــدم، وذلــك بنــاء علــى أن تكــون ،منصــوباً ال مرفوعــاً) جتــارة(
إالّ أن تكــون التجــاة جتــارة عــن تــراضٍ، أو : ناقصــة، والتقــدير) كـان (

 . أموالكم أموال جتارة، حبذف املضاف إليه مقامه
 تكــون مــن  أن التجــارة عــن تــراض ضــد الباطــل، فــال   : واحلاصــل

 .جنسه حىت يكون االستثناء متصالً
 

 )التخصيص: انظر(
 

 : االستحسان-

 العدول حبكم املسـألة عـن نظائرهـا لـدليل خـاص مـن كتـاب                 -
 .أو سنة

 . ما يستحسنه اتهد بعقله-
 .ال يقدر على التعبري عنهاتهد  دليل ينقدح يف نفس -
 

 حجية القطع: راجعـــــ 
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 :ماع االستحسان باإلج-

وهـــو أن يفـــيت اتهـــدون يف مســـألة علـــى خـــالف األصـــل يف  
 . أمثاهلا، أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار

ومثلوا لـه بإجـازة العلمـاء اتهـدين عقـد االستصـناع، وهـو               
أن يتعاقد شخص مع الصانع على صـنع شـيء نظـري مثـن معـين           

دوم، والقيــاس عــدم اجلــواز، ألن املعقــود عليــه وقــت العقــد معــ     
 .ولكن أجيز العمل به لتعارف الناس عليه دون إنكار العلماء

وذلــك كمــا يف العــدول عــن مقتضــى القيــاس إىل حكــم آخــر         *
ــا        ــراء مـ ــو شـ ــناع، وهـ ــد االستصـ ــا يف عقـ ــاع، كمـ ــه اإلمجـ ــد عليـ انعقـ
سيصنع قبل صنعه، فإن هـذا العقـد مبقتضـى القيـاس باطـل وغـري                

ى الشـارع عـن البيـع    صحيح، وذلك ألنه عقـد علـى معـدوم، ولقـد ـ         
املعدوم، ولكن مع ذلك رأى بعض الفقهاء أنه قد وقـع اإلمجـاع علـى             

 .صحة هذا العقد استحساناً
 

 : االستحسان بالضرورة-

وهــو استحســان مــا هــو ضــروري، أو استحســان للضــرورة، كمــا 
يف حالـــة تـــرك اتهـــد القيـــاس واألخـــذ مبقتضـــى الضـــرورة أو   

 .احلاجة
 أو بعضـــه عنـــد ،آلبـــار بـــرتح مائهـــا كلـــهوقـــد مثلـــوا لـــه بـــتطهري ا

 واألصل عدم طهارته، ألن الرتح ال يـؤثر يف طهـارة البـاقي             ،تنجسها
ــا ــاء، والــرتح كــامالً ال       ،فيه  ألن الــدلو يتــنجس مــن جهــة ملالقاتــه امل

يفيـد يف طهـارة مـا ينبـع مــن جديـد، ملالقاتـه حمـل النجاسـة يف قــاع         
 .البئر وجدرانه
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 :لعرف االستحسان بالعادة أو ا-

ويعين استحسان ما هو معـروف ومعتـاد، مثـل إجـارة احلمـام              
بــأجرة معينــة دون حتديــد لقــدر املــاء املســتعمل يف االســتحمام       

 .مدة اإلقامة يف احلمام
وهو العدول عن مقتضى حكم القياس إىل حكـم آخـر خيالفـه           * 

وذلــك جلريــان العــرف بــذلك، كمــا يف أن حيلــف اإلنســان علــى عــدم  
 يأكــل الســمك، فإنــه مبقتضــى القيــاس يعــد حانثــاً،    أكــل اللحــم، مث 

 نّوبالتايل تلزمه كفارة اليمني، ولكنه ال حينـث استحسـاناً، وذلـك أل            
 .السمك على العرف جرى على عدم إطالق لفظ اللحم

 
 

 : االستحسان بالقياس اخلفي-

قيـاس جلـي    : ويعين ترجح قيـاس علـى قيـاس آخـر، أحـدمها           
 .في العلة فيهخ: ، واآلخر)ظاهر العلة(

: ومثَّلــوا لــه بوقــف األراضــي الزراعيــة، وفيــه قياســان، أحــدمها       
 وهـو أن الوقـف يشـبه البيـع يف أن كـالً منـهما يتضـمن إخـراج                    ،جلي

ــرب         ــوق الشـ ــف حقـ ــدخل يف الوقـ ــال يـ ــاحبها فـ ــك صـ ــن ملـ ــني عـ العـ
واملســيل والطريــق، أي حــق املــرور يف الوقــف إال بــالنص عليهــا مــن    

هـو أن الوقـف يشـبه اإلجـارة         :  وقيـاس خفـي    . كمـا يف البيـع     ،الواقف
 ومقتضـى هـذا أن تـدخل        ،يف إفادة كل منهما جمرد االنتفاع بالعني      

 وإن مل يــنص الواقــف عليهــا،   ،حقــوق الشــرب والطريــق يف الوقــف   
فريجح اتهد القياس الثاين علـى األول، ألن املقصـود مـن الوقـف              

شــرب واملســيل   وهــو ال ميكــن إال بــأن يــدخل ال  ،هــو جمــرد االنتفــاع 
 .دون نص عليها
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وهو العدول باملسـألة عـن حكـم القيـاس الظـاهر املتبـادر فيهـا              * 

ــاير بقيــاس آخــر أدق وأخفــى مــن األول، ولكنــه أقــوى        إىل حكــم مغ
حجــة، وأســد نظــراً، كمــا يف وقــف أرضٍ زراعيــة دون ذكــر حقــوق         
الري واملرور فيهـا، فـإن هـذه احلقـوق ال تـدخل عنـد عامـة الفقهـاء                   

لك الوقـف، وذلـك قياسـاً علـى البيـع، فـإن مـا ال يـذكر يف البيـع          يف ذ 
ابتداءًً فإنه ال يدخل فيه، فكذلك الوقف، فما مل يـذكر فيـه فإنـه ال           
يدخل فيه، ولكن ميكن أن يقاس على اإلجـارة باعتبـار آخـر، وذلـك               
جبامع أن املقصود من الوقـف واإلجـارة االنتفـاع مـن ريـع العـني دون                 

ــها، ومبــــ  ــارة   متلــــك رقبتــ ــرور تــــدخل يف إجــ ــوق الــــري واملــ ا أن حقــ
ــا، ينبغـــي أن   ،األراضـــي الزراعيـــة ــاً عليهـ  ولـــو مل تـــذكر، فإنـــه قياسـ

 . تدخل تلك احلقوق يف وقف األرضي الزراعية ولو مل تذكر ابتداًء
وبذلك يعدل من القيـاس اجللـي إىل القيـاس اخلفـي استحسـاناً،        

 .وذلك ألن املقصود من الوقف هو االنتفاع
 

 :ستحسان باملصلحة اال-

 .ويعين ترجيح املصلحة على القياس، أي القاعدة الكلية
دفــع الزكــاة لــبين هاشــم فــإن مقتضــى القيــاس أالّ جيــوز  : ومثالــه

، ولكن أبا حنيفة استحسن إعطـاء       )ص(ذلك، كما ثبت عن الرسول      
 .الزكاة هلم يف عصره، رعاية ملصاحلهم وحفظاً هلم من الضياع

 

 : االستحسان بالنص-

يف مسألة يتضـمن حكمـاً      ) ن أو سنة  آقر(ومعناه أن يرد النص     
 .خبالف احلكم الكلي الثابت بالدليل العام
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ــه   ــوا لـ ــا    بومثلـ ــوز، ألـ ــاس ال جتـ ــى القيـ ــا مبقتضـ ــية، فإـ الوصـ
متليــك مضــاف إىل زمــن زوال امللكيــة وهــو املــوت، ولكنــها اســتثنيت 

 .]١٢: النساء [/} أَْو دْينٍِمن بْعِد وِصيةٍ يوصى ِبها{: بقوله تعاىل
 

 : االستدالل-

ــؤثر، فيســــمى     ــر إىل املــ ــان مــــن األثــ ــواء كــ ــر املــــدلول ســ تقريــ
 أو مــن أحــد   ،اســتدالالً إنيــاً، وبــالعكس فيســمى اســتدالالً لُميــاً     

 .األثرين إىل اآلخر
 

 : اإلستصحاب-

ــدليل مــن املاضــي قائمــاً يف       -  اســتبقاء احلكــم الــذي ثبــت بال
 .ل غريهاحلال حىت يوجد دلي

 .)أصل عملي( إبقاء ما كان -
 )األنصاري(

 . حكم الشارع ببقاء اليقني يف ظرف الشك من اجلري العملي-
 ).أمارة( اليقني السابق والشك الالحق -

 )اخلوئي(

 كـــون احلكـــم متيقنـــاً يف اآلن الســـابق مشـــكوك البقـــاء يف اآلن -
 .الالحق

 ).أصل وإمارة(  مرجعية احلالة السابقة بقاء-
 )الشهيد الصدر (

يف مســألة جــواز كشــف الوجــه والقــدمني اســتدل باستصــحاب   * 
إن ســــرية النــــاس قبــــل اإلســــالم وســــرية : اإلباحــــة، وذلــــك بتقريــــب

 كانت كشـف    – وقبل تشريع احلجاب     –املسلمني بعد ظهور اإلسالم     
 . بل أزيد منها كالصدر والساقني والذراعني،هذه األعضاء
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ــاىل مل خياطـــ  ــم أن اهللا تعـ ــة  ونعلـ ــة النبويـ ــاء يف أول البعثـ ب النسـ

وإىل مـــا بعـــد اهلجـــرة بـــزمن بوجـــوب احلجـــاب علـــيهن بســـتر هـــذه   
األعضاء وغريها، بل كان كشف هذه األعضاء وغريها أمام األجانب          

 .معلوم اجلواز
ــذه        ــتر هـ ــوب سـ ــد ذلـــك بوجـ ــارع بعـ ــن الشـ ــدور تكليـــف مـ ونشـــك يف صـ

، )ص( الـــنيب األعضـــاء إىل حـــني خـــتم الرســـالة وانقطـــاع التبليـــغ بوفـــاة 
 .فنستصحب بقاء جواز كشف هذه األعضاء إىل حني إكمال التبليغ

ــابق      ــاليقني الســـ ــودة، فـــ ــحاب موجـــ ــان االستصـــ ــى أن أركـــ      وال خيفـــ
متحقــق، وكــذلك الشــك الفعلــي، والقضــية املتيقنــة واملشــكوكة واحــدة،   
واملستصحب حكم شرعي بيد الشارع جعلُه ورفعه، واألثر الشرعي وهو          

 .هذه األعضاء تكليفاً هو أثر االستصحابجواز كشف 
لو تعـاطى اثنـان فتصـرف أحـدمها يف العـني تصـرفاً مغيّـراً                ** 

للصورة كطحـن احلنطـة وفصـل الثـوب، فأنـه إن قيـل إن املعاطـاة ال                
تفيـــد إالّ اإلباحـــة، فأنـــه ال لـــزوم، وكـــل مـــن املـــالني بـــاقٍ علـــى ملـــك  

 . صاحبه
ين علـــى جـــواز جريـــان وأمـــا علـــى القـــول بامللـــك فـــإن اللـــزوم مـــب

  أو ال؟،استصحاب جواز التراد
 أو ،ومنشــأ اإلشــكال إن املوضــوع يف االستصــحاب هــل هــو عــريف 

 حقيقي؟ 
ــاً جــــرى االستصــــحاب   ــان عرفيــ ــارة ،فــــإن كــ ــة والطهــ  ألن امللكيــ

الـــذوات ال علـــى والنجاســـة وحنوهـــا مـــن األمـــور االعتباريـــة تعـــرض 
ك يف طهارـا فـإن      العناوين، فإذا تنجست احلنطة وبعـد طحنـها شـ         

استصــــحاب النجاســــة حمكّــــم مــــع كــــون املتــــنجس هــــو احلنطــــة ال  
الدقيق، ولكن موضوع النجاسة ملا كان بنظر العرف هو اجلسم كـان            

 .استصحاب جناسته جارياً
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 الشبهة املفهومية: ــــ راجع

 

 : استصحاب البراءة أو العدم األصلي-

 .ألشياء العدمويراد به أن األصل يف الذمة هو الرباءة ويف ا
 

 االستصحاب العدمي: راجعـــــ 
 

 :اتي إستصحاب التدريج-

 ويعـــين استصـــحاب األشـــياء غـــري القـــارة أي املـــتغرية الـــىت       
 .توجد وتفىن باستمرار

 

 : اإلستصحاب التنجيزي-

 .ويراد به ما كان املستصحب فيه حكماً تنجيزياً
 التعارض: راجعــــــ 

 

 

 ):َّلقاملع( اإلستصحاب التعليقي -

أي مـا كـان املستصـحب       . ويعين استصحاب القضايا املشـروطة    
فيــه حكمــاً تعليقيــاً، كحرمــة العنــب إذا غلــى، فــإذا صــار زبيبــاً         
وشككنا يف بقـاء حرمتـه وعـدمها، جـرى االستصـحاب التعليقـي              

 .يف حرمته
 يف رجـــل يـــأيت أخـــا إمرأتـــه): ع(ورد يف الروايـــة عـــن الصـــادق * 
 .<يه املرأةإذا أوقبه حرمت عل> :فقال

وقــد وقــع البحــث يف امكــان رجــوع الــزوج إىل امرأتــه بعــد ارتفــاع   
احلليـــة، وذلـــك بـــأن يتزوجهـــا مـــرة أخـــرى، إذ ذهـــب مجاعـــة منـــهم  

 . وذلك لالستصحاب،صاحب اجلواهر إىل اجلواز
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والظـــاهر أنـــه يريـــد مـــن االستصـــحاب االستصـــحاب التعليقـــي       

ق زوجتـــه مث أن للـــزوج قبـــل أن يرتكـــب هـــذا الفعـــل أن يطلـــ: ببيـــان
فإذا ارتكب ذلك وشك يف بقاء اجلواز وعدمه، كان         . يتزوج ا ثانياً  

مقتضـى استصـحاب اجلـواز الثابـت قبــل الفعـل هـو احلكـم بــاجلواز        
 .بعد الفعل أيضاً

وقـــــد نـــــوقش فيـــــه فضـــــالً عـــــن املناقشـــــة يف أصـــــل جريـــــان        
ــذا    االستصــــــحاب التعليقــــــي، أنــــــه ال جمــــــال للتمســــــك مبثــــــل هــــ

ــا  ــحاب يف املقـ ــود    االستصـ ــه، وذلـــك لوجـ ــل جريانـ ــليم أصـ ــد تسـ م بعـ
ــوت        ــى ثبـ ــا دلّ علـ ــالق مـ ــو إطـ ــة، أال وهـ ــاع احلليـ ــى ارتفـ ــدليل علـ الـ
احلرمــة مبجــرد صــدور هــذا الفعــل مــن الــزوج، وهــذا معنــاه ارتفــاع     

 . احللية فعالً وشأناً
 التعارض: راجعـــــ 

 

 

 : إستصحاب حكم اإلباحة-

 مل يرد دليل     ويعين استصحاب أصل اإلباحة يف األشياء اليت      
 .بتحرميها

 

 :  اإلستصحاب احلكمي-

 .ويراد به استصحاب حكم من األحكام ثابت
 

 : اإلستصحاب السببي-

ومسـي  .  ويعين جريان اإلستصحاب يف موضـوع حكـم شـرعي         
ألنه يعـاجل مشـكلة يف مرحلـة املوضـوع الـذي هـو              ) األصل السبيب (

 .مبثابة السبب الشرعي للحكم
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ــو شــك يف طهــارة املــ    ــا نستصــحب الطهــارة وهــي    ،اءكمــا ل فإنن
 وهـو   ،موضوع للحكم جبواز شربه بناء علـى االستصـحاب املـذكور          

استصـــحاب موضـــوعي، ألنـــه استصـــحب علـــى مســـتوى املوضـــوع 
وبــــدون األول ال ميكــــن ) احلكــــم(وبنــــاء عليــــه مت جــــواز الشــــرب 

 ،ثبـات طهـارة املـاء ألن      تصحاب احلكم، ألنـه وحـده ال يكفـي إل         اس
ــارة ليســـت أثـــ    بـــل العكـــس هـــو   ،راً شـــرعياً جلـــواز الشـــرب  الطهـ

 .الصحيح
 

 : االستصحاب الشخصي–

 .)بعينه(ويراد به استصحاب موضوع بشخصه 
 

 االستصحاب الكلي: راجعـــــ 
 

 

 : اإلستصحاب العدمي-

ــل       ــابق واحتمـ ــدوماً يف السـ ــان معـ ــا كـ ــحاب مـ ــه استصـ ــراد بـ ويـ
 . وجوده

اً أو روثــاً أو جيــوز االســتنجاء مبــا يشــك يف كونــه عظمــ: قيــل  * 
 :وذلك بتقريب. من احملترمات ويطهّر احملل

 وذلـــك ألن ،أن االستصـــحاب يف اإلعـــدام األزليـــة جـــار يف املقـــام
مقتضاه أن ما يشك يف كونه عظمـاً أو روثـاً لـيس بعظـم وال بـروث،           
وبذلك جيوز التمسح به جلوازه بكل جسم قالع للنجاسة، وقـد خـرج             

ــوان    ــو عنـــ ــروث وهـــ ــم والـــ ــه العظـــ ــدم،   عنـــ ــبوق بالعـــ ــودي مســـ  وجـــ
ــه       فباالستصــحاب يصــح احلكــم جبــواز التمســح باملشــكوك فيــه، ألن
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 وما يتمسح به ال عظماً وال روثاً باالستصـحاب،          ،استنجاء بالوجدان 

 .واالستنجاء مبا ليس كذلك كافٍ يف طهارة احملل
بـــل هـــذا مـــا يقتضـــيه االستصـــحاب الـــنعيت كمـــا إذا شـــك يف أن 

 أو أنه من الصحف واـالت فإنـه         –لكتاب   كا –الورق من احملترمات    
 وهـــــو –مـــــثالً  –مقتضـــــى االستصـــــحاب أنـــــه لـــــيس مـــــن الكتـــــاب  

 . ألن الورق كان ومل يكن من الكتاب يف زمان،استصحاب نعيت
  

 التخصيص: راجعـــــ 
 

 : إستصحاب العموم-

 .ويراد به استصحاب العام إىل أن يرد ما خيصّصه
 

 )استصحاب مجهول التاريخ (:شكوكنيإستصحاب التقدم والتأخر امل-

ويعــين االستصــحاب يف الوقــائع الــيت حــدثت أو ارتفعــت مــع     
 .الشك يف تاريخ أو ارتفاعها

لو شك الصـيب يف كـون بلوغـه قبـل الفجـر أو بعـده، فإنـه قـد                    * 
ــون      ــوع، وأخـــرى يكـ ــوغ والطلـ ــاريخ كـــل مـــن البلـ يفـــرض الشـــك يف تـ

 .أحدمها معلوم التاريخ
ــورة اجلهـــــل ب   ــا يف صـــ ــيء مـــــن     أمـــ ــال جمـــــال لشـــ ــارخيني فـــ التـــ

ــا     ــى جلريامـ ــدم املقتضـ ــا لعـ ــحابني، إمـ ــار   ،االستصـ ــو خمتـ ــا هـ  كمـ
 أو لوجـــــود املـــــانع وهـــــو ،)اآلخونـــــد اخلراســـــاين(صـــــاحب الكفايـــــة 

ــم حيــرز تكليفــه        ــى التقــديرين فل التعــارض املوجــب للتســاقط، وعل
 . ومقتضى األصل الرباءة عنه،بالصوم ليجب القضاء لو أفطر

ا لـو كـان تـاريخ الفجـر معلومـاً جلريـان استصـحاب        وأوضح حالً م 
ــري         ــن غـ ــوب مـ ــدم الوجـ ــتج لعـ ــوع املنـ ــد الطلـ ــا بعـ ــوغ إىل مـ ــدم البلـ عـ

 .معارض
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وأمــا لــو انعكــس األمــر فكــان تــاريخ البلــوغ معلومــاً دون الطلــوع،      
ــادثني       ــحابني يف احلـ ــارض االستصـ ــرق يف تعـ ــدم الفـ ــى عـ ــاء علـ فبنـ

 نظــراً إىل أن ،م بأحــدمهااملتعــاقبني بــني اجلهــل بالتــارخيني أو العلــ  
املعلوم وإن مل جير فيه االستصحاب بالنظر إىل عمود الزمـان لعـدم             
الشك فيه، إالّ إنه بالقياس إىل الزمـان الـواقعي للحـادث اآلخـر فهـو                
طبعـــاً مشـــكوك التقـــدم عليـــه والتـــأخر عنـــه فـــال مـــانع مـــن جريـــان   
االستصـــــحاب ـــــده العنايـــــة، وال أســـــاس للتفصـــــيل بـــــني املعلـــــوم 

 .فيكون حكمه جمهويل التاريخ. اهولو
ــاً، فاستصــحاب       ــوم بتات وأمــا علــى القــول بعــدم اجلريــان يف املعل
ــوغ وإن كــان ســليماً وقتئــذٍ عــن          ــا بعــد البل ــوع الفجــر إىل م عــدم طل
ــه بالغــاً حــال الفجــر         ــه كون ــه، إذ ال يثبــت ب ــه ال أثــر ل املعــارض إالّ أن

ــه مــن       ــه، فإن ــه الصــوم وجيــب قضــاؤه لوفات  أوضــح أحنــاء  ليجــب علي
 .األصول املثبتة اليت ال تعترب حجة

وعليـــه فاالستصـــحاب ال جيـــري، بـــل جتـــري الـــرباءة عـــن وجـــوب 
 .القضاء

واحلاصل أن األثر مترتب علـى البلـوغ حـال الفجـر ال علـى عـدم                 
الفجــر حــال البلــوغ، وال يكــاد يثبــت األول باالستصــحاب اجلــاري يف 

 .الثاين إالّ على القول باألصل املثبت
تحصــل إن يف شــيء مــن فــروض الشــك ال جيــب القضــاء، وإمنــا  ف

فيمـــا إذا أحـــرز البلـــوغ قبـــل الفجـــر أو عنـــده وقـــد أفطـــر أو مل ينـــو 
 . الصوم

 احلكم الوضعي: راجعـــــ 
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 :)١( االستصحاب القهقرائي-

كمـا لـو    .  وهو ما كان املشكوك فيه املتقدم زماناً على املتيقن        
وشـــك يف مدلولـــه يف الـــزمن كــان لفـــظ لغـــوي مـــا معلومـــاً اليـــوم  

 .نه كان ثابتاً يف السابقإ و،السابق فيبىن على الثبات
ال إشكال فقهياً يف حرمة الطيب على احملرم، على حنوٍ لـيس   * 

فيـــه خـــالف بـــني املســـلمني، وإن املســـتفاد مـــن النصـــوص تصـــرحياً   
 .وتلوحياً كون العربة يف احلرمة بعنوان الطيب

ن املســتفاد مــن هــذه النصــوص    ولكــن قــد يشــكل علــى ذلــك بــأ     
ــايرة معــىن الطيــب    ،جممــل وهــو مســقط لالســتدالل     إذ حيتمــل مغ

 . عرفاً يف زمان صدور الروايات ملعناه عرفاً يف زماننا
 إذ بعــــد العلــــم ،بأنــــه مــــدفوع باالستصــــحاب القهقرائــــي: ويــــرد

مبفهوم الطيب عرفاً يف زماننا فإننا إذا شككنا يف كونه ذا املعىن            
دور الروايات فنستصـحبه إىل ذلـك الزمـان، وحيكـم بـأن             يف زمان ص  

معىن الطيب يف عرف ذلك الزمان هو معناه يف عرفنـا، وبـه يرتفـع               
 . إشكال االمجال املانع عن صحة االستدالل

 

 :ّ إستصحاب الكلي-

ــه صــور أمههــا ثــالث       ــي، ول ويعــين استصــحاب الطبيعــي الكلّ
 :هي

 شــك يف ارتفاعــه  مــا إذا وجــد الكلّــي يف ضــمن فــرد معــني مث-
كما لو وجد اإلنسان ضمن شخص يف الدار وشك يف خروج ذلـك              
الشــخص منــها، فاستصــحاب بقائــه فيهــا يوجــب ترتيــب مجيــع     

                                                      
 .وهو أصل عقالئي يف اللغة) ١(
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 لـو كانـت هنـاك       -  بقـاء الكلّـي    –اآلثار الشرعية على ذلك البقـاء       
 .آثار شرعية له، وهو استصحاب ال شبهة فيه

ردد بـني شخصـني،    ما إذا فُرض وجود الكلّي يف ضمن فرد مـ        -
 ،علــم ببقــاء أحــدمها علــى تقــدير وجــوده وارتفــاع اآلخــر كــذلك 

كما لـو فـرض وجـوده ضـمن فـرد وشـك يف كونـه حممـداً أو عليـاً                     
ــاء     ــان معلــــوم البقــ ــان حممــــداً لكــ ــه لــــو كــ وهــــو . مــــع العلــــم بأنــ

أما لـو كـان األثـر مترتبـاً علـى الفـرد       . استصحاب جيري يف الكلي   
 .ستصحابال على الكلي فال جيري اإل

 ما إذا علم بوجـود الكلـي ضـمن فـرد خـاص وعلـم بارتفاعـه            -
 .كان مقارناً لوجوده واحتمل وجود فرد آخر له،

واالستصحاب هنـا ال جيـري لفقـده أهـم ركـن مـن أركانـه وهـو                  
الــيقني الســابق، ألن الكلــي ال ميكــن أن يوجــد خارجــاً إال ضــمن      

 اخلاصــة الفــرد، فهــو يف احلقيقيــة غــري موجــود منــه إال احلصــة   
 .املتمثلة يف هذا الفرد أو ذاك

الشك يف أنه لو كان للحكم الشـرعي أو املوضـوع الـذي لـه أثـر                 * 
شرعي حالة سـابقة متيقنـة، وشـك يف بقـاء تلـك احلالـة يستصـحب                 
إن كان لبقاء تلـك احلالـة أثـر شـرعي يف حـال االستصـحاب، ولـذلك                

ــالة اللـــــــزوم يف العقـــــــ   ود وقـــــــع الـــــــرتاع يف االســـــــتدالل علـــــــى أصـــــ
باالستصــحاب، إذ هــل ميكــن استصــحاب نفــس اللــزوم أو مــا يكــون     
الزماً أو ملزومـاً أو مالزمـاً لـه، فيثبـت ـا اللـزوم، أم ال ميكـن شـيء                     

 من ذلك؟ 
 وإن قيـل بأنـه حكـم        –أما استصحاب نفـس اللـزوم       : وأجيب عنه 

وضعي قابـل للجعـل ابتـداء بـال توسـيط جعـل آخـر كـي يكـون منشـأ                    
 أي يف مـورد الشـك يف        ،هنـا   فـال جمـال لـه هـا        –ه  النتزاعه أو اعتبار  

 لزوم معاملة أو عقد ابتداًء، ألنه مىت كان الزماً كي يستصحب؟ 
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نعم لو كان عقداً ومعاملة الزماً ابتداًء، وشـككنا يف طـرو اجلـواز               
ــار مل يكــن دليــل علــى وجــوده وال عدمــه        عليهــا الحتمــال وجــود خي

مـــن استصـــحاب نفـــس ووصـــلت النوبـــة إىل حكـــم الشـــك فـــال مـــانع  
اللــزوم، و إالّ ففــي غــري هــذه الصــورة فاستصــحاب نفــس اللــزوم ال     

 .معىن له
وأما استصحاب امللكية السـابقة علـى الفسـخ الـذي ينـتج اللـزوم،               

 أنّ هــذا االستصــحاب املــدعى يف املقــام تــارة  :ففيــه تفصــيل إمجالــه
يـــدعى أنـــه مـــن قبيـــل استصـــحاب الكلـــي، وأخـــرى أنـــه استصـــحاب  

لكية املنشأ بالعقد أو باملعاطاة والفعل من طـرف واحـد أو            شخص امل 
 . الفعل الصادر من الطرفني

أي استصحاب شـخص امللكيـة، ففيـه أنـه مـن قبيـل              ) أما الثاين (
ــردد فــــال جيــــري أوالً   ــرد املــ علــــى بعــــض املبــــاين  : استصــــحاب الفــ

على فرض اجلريان يكون مثبتاً، أما عـدم جريـان   : األصولية، وثانياً 
املردد فألن شخص هذه امللكية اليت وجدت بإنشاء املتعاملني         الفرد  

كــون مســتقرة ال تــزول بالفســخ وغــري الثابتــة الــيت   تاملــرددة بــني أن 
تزول بالفسخ ليست قابلة للبقاء، ألنه بعد الفسخ إن كانت متزلزلـة            

 وإن كانـت مسـتقرة غـري    ،غري مستقرة فقد زالت وانعدمت بالفسـخ    
 باقيـــة بعـــد الفســـخ، ولكـــن ليســـت فـــرداً  متزلزلـــة، فهـــي وإن كانـــت

مردداً، فالفرد املردد بوصف أنه مردد غـري قابـل للبقـاء، فـال ميكـن                
استصحابه، والفـرد املعـني وإن كـان قـابالً للبقـاء لكنـه لـيس معلومـاً                  
ومتيقناً يف وقت من األوقات، فما هو متيقن أي الفرد املردد لـيس             

 .أي الفرد املعني مل يكن متيقناًقابالً للبقاء، وما هو قابل للبقاء 
فعلى كـل واحـد مـن التقـديرين خيتـل أحـد أركـان االستصـحاب،                 

 .أي إما ال يكون اليقني السابق، أو ال يكون الشك يف البقاء الحقاً
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ــاً    ــرداً معينــ ــحب فــ ــنا املستصــ ــركن األول إذا فرضــ ــاختالل الــ  ،فــ
حب  الـــركن الثـــاين أي الشـــك يف البقـــاء، إذا كـــان املستصـــ لواخـــتال

 .فرداً مردداً، فاستصحاب الفرد والشخص ال جمرى له
أي استصحاب الكلّي أي اجلامع بـني امللـك املسـتقر           ) وأما األول (

الثابت وبني املتزلزل كي يكـون مـن قبيـل استصـحاب القسـم الثـاين           
مـــن أقســـام الكلـــى كاستصـــحاب كلّـــي احلـــدث اجلـــامع بـــني احلـــدث  

 وجــد مبحــض وجــود العقــد األصــغر واألكــرب، بــأن يقــال هــذا اجلــامع
تـــام األجـــزاء والشـــرائط أو وجـــود معاملـــة املعاطـــاة مـــثالً، فـــإن كـــان 
وجــوده يف ضــمن امللــك املتزلــزل غــري املســتقر، انعــدم بالفســخ، وإن  
وجد يف ضمن امللك املستقر فبعد الفسخ ال ينعدم مثل انعدامـه يف      

رجـع إىل  القسم األول، بل بـاق، وهـذا الترديـد يف االنعـدام والبقـاء ي           
الشـــك يف البقـــاء، فيـــتم أركـــان االستصـــحاب مـــن الـــيقني بوجـــود        

 .املستصحب سابقاً، والشك يف بقائه الحقاً
 :واعترض على هذا االستصحاب من وجوه

ــها( ــاء    ) منـ ــة أن بقـ ــحاب مثبـــت مـــن جهـ ــذا االستصـ ــدر الأنَّ هـ قـ
املشـترك ال يثبــت عنــوان اللــزوم، ولكـن جــواب هــذا اإلشــكال ســهل،   

اد واملقصود مـن الـرتاع يف اللـزوم وعدمـه هـو أن املعاملـة                وهو أن املر  
أو العقــد ينحــل بــالرجوع والفســخ أم ال، ويبقــى أثــره، فإثبــات بقــاء    
األثــــر وعــــدم االحنــــالل بــــالرجوع أو الفســــخ كــــاف يف إثبــــات هــــذا   
 .املقصود، وال حنتاج إىل إثبات عنوان اللزوم كي يقال بأنه مثبت

ــن أن ي   ــه ميكـ ــافاً إىل أنـ ــذا مضـ ــوان   هـ ــزوم عنـ ــوان اللـ ــال إنَّ عنـ قـ
ومفهوم انتزاعى ينتزع قهراً من بقاء أثر العقد بعـد فسـخ أحـدمها       
بـــدون رضـــا اآلخـــر، أو يقـــال بأنـــه وإن كـــان مـــن األحكـــام الشـــرعية   

 كمــا نســب ذلــك إىل ،الوضــعية ولكنــه ينتــزع مــن األحكــام التكليفيــة 
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العقـــد فأيضـــاً ينتـــزع قهـــراً مـــن بقـــاء أثـــر ) قـــده(الشـــيخ األنصـــاري 

 .الثابت باالستصحاب
كتــاب مــا اعتــرض بــه صــاحب الكفايــة يف تعليقــه علــى       ) منــها(

ــأنَّ   ل) املكاســب( هــذا االستصــحاب مــن الشــك يف    لشــيخ األنصــاري ب
، فمن يقـول بعـدم جريانـه يف الشـك يف املقتضـي لـيس لـه              املقتضي

 . أن يستند يف إثبات اللزوم ذا االستصحاب
 املقتضــي الــذي ال يقــول الــبعض   أن املــراد مــن الشــك يف  : وفيــه

جبريان االستصحاب فيه، هو أن يكون الشـك يف اسـتعداد بقائـه يف      
متاميـة قابليـة بقائـه وفنـاء عمـره          عدم  عمود الزمان، حبيث حيتمل     

وارتفاعه من عند نفسـه، مـن دون وجـود مزيـل ورافـع لـه، ومـا حنـن            
 كمـا   فيه ليس هكذا، بـل قابـل للبقـاء مـادام موضـوعه موجـوداً شـأناً                

هـو كــل حكــم شــرعي، فمــا مل يــأت الفســخ ال يشــك يف بقائــه، وإمنــا  
 . الشك يف البقاء حيصل بعد وجود حمتمل الرافعية

ــها( ــو     ) ومنـــ ــه، وهـــ ــاكم عليـــ ــحاب احلـــ ــع االستصـــ ــته مـــ معارضـــ
استصـــحاب بقـــاء علقـــة املالـــك األول مـــن جهـــة الشـــك يف أنَّ املالـــك 

نقطعـت عالقتـه عـن      األول بعد وقوع املعاملة اليت يشك يف لزومها ا        
 بسـبب ذلـك املقـدار البـاقي      –هذا املال باملرة أو بقيت حبيـث يقـدر          

 .  على إرجاع ذلك املال إىل نفسه–من تلك العالقة 
هــذه املعاملــة الــيت وقــع الشــك يف لزومهــا هـــل       : وبعبــارة أخــرى  

صــارت ســبباً خلــروج املــال عــن يــد املالــك األول حبيــث صــار املالــك       
ــنيب و  ــل األجـ ــق     األول مثـ ــه حـ ــاً؟ أو بقـــي لـ ــن مالكـ ــه مل يكـ ــار كأنـ صـ

اإلرجــاع بتوســط الفســخ؟ فبقــاء ذلــك املقــدار الــذي قــد يعــرب عنــه       
ــذا     ــة هـ مبلـــك أن ميلـــك، مشـــكوك فيستصـــحب، والشـــك يف حكومـ
االستصـحاب علــى استصــحاب بقــاء ملكيــة املالــك الثــاين، ألنــه رافــع  

لـك  يف عامل التشريع ملوضـوع استصـحاب األخـري، إذ بقـاء عالقـة املا              
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األول وقدرته على إرجاع املال إىل نفسه بالفسخ موجب للعلم بعـدم            
بقاء ملكية املالك الثاين يف عـامل التعبـد والتشـريع، فـال يبقـى شـك              

 . يف البني كي يستصحب
أنه الشك يف ارتفاع اإلضافة اليت كانت بـني املالـك األول        ) وفيه(

ذا هـو معــىن  وهـذا املـال بــنفس العقـد التــام األجـزاء والشـرائط، وهــ     
انتقال املال بالبيع مثالً من البايع إىل املشـتري بالنسـبة إىل املـثمن،            
وبــالعكس بالنســبة إىل الــثمن، فــال يبقــى إضــافة بــني املــال واملالــك     

 ألن اإلضــافة اعتباريــة وال تنقطــع كــي يقــال قطعــة ارتفعــت    ،األول
ل بالبيع وبقى قطعـة منـها، فلـو كـان عالقـة وإضـافة بـني املالـك األو         

ــيس شــيء حيتمــل         ــاً بســبب الفســخ فل ــد وأن يكــون حادث ــال، الب وامل
 . بقاؤه كي يستصحب

العقــد املشــكوك اللــزوم لــيس أمــره أعظــم مــن       : وبعبــارة أخــرى 
املــوارد املعلــوم جوازهــا بســبب اخليــار، ويف العقــد اخليــاري، حيــدث   
عالقــة بســبب اخليــار، وإالّ فالعالقــة الــيت كانــت بــني امللــك واملالــك    

املرة بالعقد، واخليار اعول من قبل املتعاقـدين أو مـن قبـل      زالت ب 
اهللا تعاىل يوجب حدوث عالقـة جديـدة بـني ذي اخليـار واملـال الـذي           
ــاً ألن      ــه مالكـ ــاع، أو كونـ ــمى حبـــق اإلرجـ ــه املسـ ــه إىل طرفـ انتقـــل منـ

 .ميلك
ــثمن        وأمــا بنــاء علــى قــول مــن يقــول إنَّ ملكيــة املشــتري مــثالً لل

زمـن اخليـار، و إالّ فقبـل انقضـاء زمـن اخليـار              متوقفة على انقضـاء     
ال حتصل ملكية بنفس العقد، فـال حتصـل عالقـة جديـدة بالفسـخ،               
بل امللكية مـن األول موجـودة لـذي اخليـار، وعلـى هـذا أيضـاً ال وجـه                  

      إن مثـل هـذا الكـالم علـى          :هلالستصحاب، لبقاء امللكية قطعـاً، فـريد 
ــة ال مي   ــود اخلياريـ ــحته يف العقـ ــدير صـ ــق   تقـ ــه يف مطلـ ــول بـ ــن القـ كـ

العقود اجلائزة، ألنه لو مل حتصل امللكية بنفس العقد، فـال حتصـل             
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أصالً، ألنه ليس هناك خيار كي يقال حبصـول امللكيـة بعـد انقضـاء                

 . زمان اخليار
فقــد ظهــر مــن مجيــع مــا ذكرنــا أنَّ عالقــة املالــك تــزول مبحــض    

، فلـيس شـيء     وجود العقد الناقل وال يبقى منها شيء قطعـاً ويقينـاً          
 . يشك يف بقائه كي يستصحب

مــن ) القســم الثالــث (أن يكــون االستصــحاب مــن  ) وأمــا احتمــال (
أقسام استصحاب الكلّـي بـأن يقـال إن امللكيـة مثـل السـواد والبيـاض            
ــة بالشــــدة     ــها مراتــــب خمتلفــ ــة بالتشــــكيك، فلــ ــائع املقولــ مــــن الطبــ

بـها  والضعف، فإذا جاء الفسـخ، فمـن املمكـن أن يـذهب بـبعض مرات              
ويبقى البعض اآلخـر، فـإذا شـك يف بقـاء الـبعض يستصـحب بقـاؤه             
بعــد الفســخ، فيبقــى بعــد الفســخ علــى ملــك املالــك الثــاين، وهــذا          
عبارة أخرى عن اللزوم، ألنـه بالفسـخ مل ترتفـع امللكيـة بتمامهـا بـل                 
بقــى مرتبــة منــها، واملعاملــة اجلــائزة أو العقــد اجلــائز هــو أن يرجــع   

 .به األول، و ال يبقى للمالك الثاين شيء منهاملال بالفسخ إىل صاح
أن األمـــور االعتباريـــة وإن كـــان مـــن املمكـــن     : هـــذا، ولكـــن فيـــه  

 كمــا اعتــرب ذلــك يف النجاســة واحلــدث، ،اعتبارهــا شــديداً أو ضــعيفاً
ــة يف        فاحلــدث األكــرب أشــد مــن احلــدث األصــغر فقــد عــرب يف الرواي

اءهـــا مـــا هـــو أنـــه ج(مقـــام الســـؤال عـــن املـــرأة اجلنـــب إذا حاضـــت  
، أي احلــيض أعظــم مــن اجلنابــة، أو جناســة البــول أشــد مــن  )أعظــم

جناســـة الـــدم مـــثالً، فـــال ينبغـــي أن يشـــك يف أن األمـــور االعتباريـــة 
أيضـاً مثـل األمـور التكوينيـة ميكــن أن يكـون لـبعض أنواعهـا مراتــب        

مقولــة بالتشــكيك، وذلــك باعتبــار  فهــي خمتلفــة بالشــدة والضــعف، 
ــوع مـــن   ــد مـــن الفـــرد اآلخـــر فيعتـــرب يف   بعـــض أفـــراد نـ ــا أشـ أنواعهـ

مــن أنــواع النجاســات جناســة شــديدة ويف جنــس آخــر منــها     ) جنــس(
جناســة ضــعيفة، ففــي النجاســة احلاصــلة مــن مالقــات جســم للبــول      
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ــة         ــزول مرتب ميكــن أن يعتــرب جناســة شــديدة حبيــث إذا غســل مــرة ت
 . قيةوتبقى مرتبة منها، فيحتاج إىل غسلة ثانية لزوال املرتبة البا

ولكـــن امللكيـــة يف االعتبـــار العـــريف ليســـت هكـــذا، بـــل هـــي أمـــر    
بســيط يــدور أمرهــا بــني الوجــود والعــدم، وال ميكــن يف نظــر العــرف  
والعقالء أن تنعدم مرتبة منـها وتبقـى مرتبـة أخـرى، فيـدور أمرهـا                
بــني أن تبقــى بتمامهــا أو تــزول بتمامهــا، فبنــاء علــى هــذا ال ميكــن    

 بعـد فسـخ     فة عن امللكيـة للمالـك الثـاين        ضعي استصحاب بقاء مرتبة  
 .  كي ينتج نتيجة اللزوماملالك األول

ــا أن استصــحاب امللــك الكلــي اجلــامع بــني         فقــد ظهــر ممــا ذكرن
امللكية املستقرة الثابتة اليت ال تزول بالفسخ، وبني امللكية املتزلزلـة         

 ونتيجته لزوم املعاملة الـيت شـك يف         ،اليت تزول بالفسخ ال مانع منه     
 . لزومها

وأمــا اإلشــكال علــى هــذا االستصــحاب بــأن الشــك يف بقــاء الكلــي  
مسبب عن حدوث الفرد الباقي واألصـل عدمـه، فـال يبقـى موضـوع          

أوالً إن الشـك يف بقـاء الكلـي لـيس مسـبباً       : هلذا االستصحاب، ففيه  
املشــكوك احلــدوث الــذي لــو كــان حادثــاً   عــن الشــك يف حــدوث ذلــك  
 الفــرد البــاقي، بــل مــن لــوازم كــون احلــادث لكــان الكلّــي باقيــاً، أعــين

 . ذلك الفرد الذي ارتفع يقيناً، أو الذي بقي يقيناً
 الشـك يف بقـاء الكلّـي مسـبب عـن أنَّ احلـادث أي       :وبعبارة أوضـح  

 . واحد من هذين الفردين مبفاد كان الناقصة
وليس يف البني مـا يعـين أنَّ احلـادث أي مـن الفـردين، وذلـك ألن               

 يف حكومـة  :بقاء الكلّي ال يرتفع إال بارتفاع منشئه، وثانيـاً الشك يف   
ــون     ــاري يف الســـبب علـــى األصـــل املســـبيب، البـــد أن يكـ األصـــل اجلـ

 .الترتب والسببية بينهما شرعياً
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ــذي       ــنعيت أي عــدم كــون احلــادث ال وخالصــة الكــالم أنَّ العــدم ال

  أي،مــويلي لــيس لــه حالــة ســابقة، والعــدم احملوجــد هــو الفــرد البــاق
 ألن الزمه عقالً هو حـدوث الفـرد         ،عدم حدوث الفرد الباقي مثبت    

 . الزائل الذي الزمه القطع بارتفاع الكلي
ــاً  أصــالة عــدم حــدوث الفــرد البــاقي معــارض بأصــالة      ألنَّ: وثالث

 . عدم حدوث الفرد الزائل
 أنكــر الشــيخ النــائيين كــون االستصــحاب هاهنــا مــن القســم ،نعــم

ــحاب   ــام استصـ ــن أقسـ ــاين مـ ــه   الثـ ــتالف امللـــك بكونـ ــي، ألن اخـ  الكلّـ
ــزالً، لــيس لعــروض خصوصــيتني علــى امللــك بكونــه       مســتقراً ومتزل
مستقراً ومتزلزالً، بل االختالف يكون بنفس االرتفاع والبقاء، مـن          
جهــة أن تنوعــه بنــوعني لــيس بــاختالف ســبب امللــك وال بــاختالف     

آلخـر  حقيقته وماهيته، من غـري جهـة أن أحـدمها يرتفـع بالفسـخ وا        
 .ال يرتفع

ــواز،      ــه بـــنفس اللـــزوم واجلـ ــان تنوعـ ــان األمـــر كـــذلك وكـ ــإذا كـ فـ
فينتفــى أحــد ركــين االستصــحاب علــى أي حــال، ألن أحــد النــوعني  
أي اجلائز مقطوع االرتفاع، واآلخر أي الالزم مشكوك احلدوث مـن           

 .أول األمر
بنـاء علـى مـا ذكـر لـيس يف الـبني إالّ ملكيـة               فإنـه    :وبعبارة أخـرى  

مرددة بني أنَّ الشارع حكم بلزومها أو حكم جبوازها بواسـطة           واحدة  
اختالف أسباا، فمع قطع النظر عن حكم الشارع بـاللزوم واجلـواز            
ال تعــدد وال تنــوع كــي يقــال بــأن اجلــامع كــان متــيقن الوجــود فصــار   
 امشــكوك البقــاء، بــل ملكيــة واحــدة مل يعلــم أنَّ الشــارع حكــم عليهــ     

 . باللزوم أو اجلواز
س اجلامع هاهنا من قبيل الكلّـي الـذي لـه وجـود بوجـود هـذا                 فلي
 كمـا هـو الشـأن يف الكلـي          ، وله وجود آخر بوجود الفرد اآلخر      ،الفرد



 

 

٤٤ 

الطبيعي يف املوارد اآلخـر، بـل هاهنـا يشـبه الفـرد الشخصـي املـردد                 
 .بني كونه كذا وبني كونه كذا

ليـه  فالشك يف البقـاء فيـه يرجـع إىل أنَّ هـذا الكلـي الـذي حكـم ع                 
الشــارع بالبقــاء أو بــالزوال هــل هــو بــاق أم ال، ومعلــوم أنَّ هــذا الكلــي 
ــاق أو زائــل علــى كــلّ واحــد مــن التقــديرين لــيس قــابالً          ــذي إمــا ب ال
لإلبقاء، ألنه على تقدير الزوال ممتنـع البقـاء، وعلـى تقـدير البقـاء              
يكون إبقـاؤه تعبـداً مـن قبيـل حتصـيل احلاصـل بـل أسـوء منـه، ألنـه                   

وال يقـــاس  حتصـــيل مـــا هـــو حاصـــل بالوجـــدان بالتعبـــد، يكـــون مـــن 
ــردان  ــه فـ ــالكلي الـــذي لـ ــة  : بـ ــية إىل الطبيعـ ــافة خصوصـ ــار إضـ باعتبـ

 وبإضــافة خصوصــية أخــرى بــدل األوىل حيصــل   ،حيصــل فــرد منــها 
ــودين   ــة وجـ ــر، ألن هنـــاك للطبيعـ ــذه  ،فـــرد آخـ ــود منضـــم إىل هـ  وجـ

 .  ووجود آخر منضم إىل خصوصية أخرى،اخلصوصية
 اخلصوصية املنضـمة إىل الطبيعيـة أيـة واحـدة مـن      فالشك يف أن  

اخلصوصــيتني موجـــب للشـــك يف بقـــاء الطبيعـــة، ألن مرجـــع الشـــك  
األول إىل أنه هل اجلامع بني الوجـودين وجـد يف ضـمن وجـود الفـرد         
الزائــل كــي يكــون زائــالً أو وجــد يف ضــمن وجــود الفــرد البــاقي كــي     

 . لذي نسميه بالكلييكون باقياً، فيكون شكاً يف بقاء ذلك اجلامع ا
لــيس للملكيــة وجــودان أحــدمها يف ضــمن الــذي فيــه وفيمــا حنــن 

ــه         ــم عليـ ــذي حكـ ــمن الـ ــر يف ضـ ــاء، واآلخـ ــارع بالبقـ ــه الشـ ــم عليـ حكـ
ــالزوال،      ــاء أو بــ ــه بالبقــ ــم عليــ ــا حكــ ــود واحــــد إمــ ــالزوال، بــــل وجــ بــ
فاالستصحاب مرجعه إىل أنّ هذا الوجود الباقي باق أو هذا الوجـود         

 .مها حماالن، كما بينا وجههالزائل باق، وكال
 أي كون امللكيـة مسـتقرة أو متزلزلـة لـيس باعتبـار              ،وهذا الكالم 

اخــتالف يف حقيقــة امللـــك، بــل إمنــا هـــو باعتبــار حكــم الشـــارع يف       
ــه بــالزوال برجــوع املالــك       ويف بعــض املقامــات  ،بعــض املقامــات علي
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 اآلخر بعدم الزوال بالرجوع، ومنشأ هذا االختالف اختالف حقيقة        

 ال اختالف حقيقة امللك، فجواز الرجوع وعدمه مـن      ،السبب اململك 
 ال من اخلصوصيات املأخوذة يف املسـبب،        ،األحكام الشرعية للسبب  

فـإن الشـيخ    ) قـده (والذي أخذه الشيخ النايئين من الشيخ األنصـاري         
 ولكـــن الشـــيخ   ،األنصـــاري علّـــل ـــذا صـــحة جريـــان االستصـــحاب     

 أنّ ،يانــه، والتوفيــق بــني الكالمــني النــايئين علــل بــه عــدم صــحة جر  
ين  أراد بـــه عـــدم جريــان استصـــحاب الكلّـــي، والشـــيخ  يالشــيخ النـــائ 

األنصاري أراد صحة استصحاب الشخصي وأنـه لـيس مـن الكلـي وال           
 . من الفرد املردد، وكال القولني يف غاية القوة واملتانة

 أما األول أي عدم جريان استصحاب الكلي فقد تقدم وجهه فال          
نعيــد، وأمــا القــول الثــاين أي كــون هــذا االستصــحاب شخصــياً وأنــه    
ليس من الفرد املردد، فال مانع مـن جريانـه، فـألن امللكيـة احلاصـلة                
مـــن العقـــد أو مـــن املعاملـــة اخلارجيـــة شخصـــى ال تعـــدد فيهـــا علـــى  
الفــرض، الن املفــروض أن اللــزوم أو اجلــواز مــن األحكــام الشــرعية    

 .ملسبب ال من خصوصيات ا،للسبب
فالسبب باق على النحو الذي أنشـا ووجـد يف عـامل االعتبـار، أي               

 فبواسـطة الشـك يف أن الشـارع حكـم بـاللزوم             ،على تشخصه وتفرده  
 يشك يف بقائـه    واز ورجوع املال إىل مالكه األول     وعدم الرجوع أو اجل   

فيستصــحب، لتماميــة أركانــه مــن الــيقني بوجــود امللكيــة الشخصــية   
 بواســـطة الشـــك يف حكـــم الشـــارع بـــاللزوم أو     والشـــك يف ارتفاعهـــا 

 .اجلواز
نعــم يبقــى شــيء، وهــو دليــل أن امللكيــة املنشــأة واحــدة ال تعــدد     
فيه، وذلك بعد أن فرضنا أن اجلـواز واللـزوم ليسـا مـن خصوصـيات               

 بل من األحكام الشـرعية للسـبب اململَّـك، وأيضـاً بعـد         ،امللك املسبب 
احــد ملكيــة شــيء واحــد كليــاً  أن املفــروض أن املنشــئ أنشــأ بإنشــاء و



 

 

٤٦ 

كان ذلك الشيء أو كان جزيئاً خارجياً ممتنع الصدق علـى كـثريين،             
فبإنشــاء واحــد علــى متعلــق واحــد ال ميكــن جعــل ملكيــتني، بــل ال         
ــو        ــو كــان بإنشــاءات متعــددة، إذ باعتبــارات متعــددة ل ميكــن ذلــك ول
اعتــرب حريــة شــخص أو رقيتــه أو ملكيــة مــال ال حيصــل إالّ حريــة أو   

ــد        ر ــاً بعـ ــا ثانيـ ــة أنَّ اعتبارهـ ــن جهـ ــك مـ ــدة، وذلـ ــة واحـ ــة أو ملكيـ قيـ
 بل حمـال، ألنـه مـن قبيـل حتصـيل احلاصـل، فـإذا بـاع                  ،حصوهلا لغو 
 فــال أثــر إلنشــاء  - مــثالً – وأنشــأ ملكيــة لزيــد  - مــثالً –املالــك مالــه 

 . ملكية له ثانياً بل ال ميكن
لكيــة يكــون  أنَّ البــايع مــثالً أنشــأ شخصــاً مــن امل :وخالصــة الكــالم

تشخيصها بتشخص متعلقها وموضـوعها، فيكـون إنشـاء طبيعـة يف            
عــامل االعتبــار كإجيادهــا يف التكــوين، وحيــث أن متعلــق ذلــك األمــر    

 كـــالعرض ،االعتبــاري شــخص واحـــد، فقهــراً يتشـــخص بتشخصــه    
مبوضــوعه، وكوــا مــرددة بــني اللــزوم واجلــواز تقــدم أنــه لــيس مــن   

 فثبت أن امللكية املنشأة شخص واحـد ال         ،اخلصوصيات الالحقة هلا  
ــه، فــال مــانع مــن استصــحاب ذلــك الشــخص بعــد حصــول         تعــدد في
ــه أو       ــرعي ببقائـ ــم الشـ ــة الشـــك يف احلكـ ــن ناحيـ ــه مـ الشـــك يف بقائـ

 .لزومه
 أنــه إن قلنــا بــأن اللــزوم واجلــواز مــن   :فخالصــة الكــالم يف املقــام 

ا أو حلوقهمــا اخلصوصــيات الالحقــة للملكيــة املنوّعــة أو املصّــنفة هلــ
هلـــا كـــل واحـــد منـــهما خلصوصـــية فيهـــا غـــري اخلصوصـــية األخـــرى  
ــائر     ــهما كســـــ ــامع بينـــــ ــا استصـــــــحاب الكلـــــــي اجلـــــ فيجـــــــري فيهـــــ
االستصحابات اليت من القسم الثاين من أقسام االستصـحاب الكلـي            
على ما هو الصحيح من صحة جرياا، وأما إن قلنا بأما ليسا من             

 بل مهـا حكمـان شـرعيان        ،نفة للملكية عة أو املص  اخلصوصيات املنو 
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 ،هلا باعتبار اختالف أسباا، فيجري فيها االستصحاب الشخصـي        

 .كما تقدم
أنـه لـو شـك يف أن اللـزوم واجلـواز            : مث إنه ذكـر الشـيخ األنصـاري       

 أو حكمـــني شـــرعيني يتعلقـــان بامللـــك باعتبـــار اخـــتالف ،مـــن امللـــك
ضح علـى مـا ذكرنـا،       جيري االستصحاب، وما ذكره  وا      ،أسبابه أيضاً 

ألنه بناء على كوما من خصوصيات امللـك يكـون االستصـحاب مـن           
القسم الثاين من أقسام استصحاب الكلي، ويكون من قبيـل احلـدث            

توضأ، فإن كان األصغر ارتفع وإن كان       ياملردد بني األصغر واألكرب ف    
 .األكرب فباق، فيستصحب اجلامع بينهما

ــى أن ي    ــاء علـ ــه بنـ ــن فيـ ــا حنـ ــن   وفيمـ ــواز مـ ــزوم واجلـ ــا أي اللـ كونـ
خصوصيات امللك، فبعد الفسخ إن كان جائزاً فقـد ارتفـع، وإن كـان      
الزمــــــاً فامللــــــك بــــــاق، فيستصــــــحب امللــــــك الكلــــــي اجلــــــامع بــــــني   

 يـردان علـى     ني شـرعي  نياخلصوصيتني، وأما بناء على كومـا حكمـ       
امللك باعتبار اختالف أسـبابه، فيستصـحب شـخص امللكيـة املنشـأة            

لشك يف ارتفاعها بعد ثبوـا يقينـاً، فـال إشـكال علـى كـل       من جهة ا  
ــة        ــه، غاي ــة أركان ــان االستصــحاب ومتامي واحــد مــن التقــدير يف جري
األمــر يف أحــد الفرضــني يكــون االستصــحاب كليــاً، ويف اآلخــر يكــون 

 .شخصياً
 وتقــدم يف أول حبــث جريــان ،وال يتــوهم أنــه بنــاء علــى مــا ذكرنــا

ــحاب ا  ــحاب أنَّ استصـ ــه إىل   االستصـ ــري، ألن مرجعـ لشـــخص ال جيـ
الفــرد املــردد، وهــو ال جيــوز فقــولكم إنــه جيــري علــى كــال الفرضــني  
منـــــاقض ملـــــا تقـــــدم، وذلـــــك مـــــن جهـــــة أن قولنـــــا بعـــــدم جريـــــان   
االستصحاب الشخصي وأنه من استصحاب الفرد املـردد كـان مبنيـاً            

 وأمـا  ،على أن يكون اللزوم واجلواز من اخلصوصيات املنوعـة للملـك        
 كانا من األحكام الشرعية اليت جعلها باعتبـار اخـتالف األسـباب             إذا



 

 

٤٨ 

كما هو املفروض يف حمل الكالم، فال مانع من جريان االستصحاب           
 .الشخصي، فال مناقضة بني الكالمني

 

 :  اإلستصحاب املسببي-

األصـــل (ويعــين استصــحاب احلكـــم الشــرعي نفســـه، ويســمي     
احلكــم الــذي هــو مبثابــة  ألنــه يعــاجل املشــكلة يف مرحلــة  ) املســبيب

 .املسبب شرعاً للموضوع
 

 االستصحاب السببي : راجعـــــ 
 استصحاب الكلي                                                                             : 

 

 :اإلستصحاب املوضوعي -

ــا،     ــراد بـــــه استصـــــحاب موضـــــوع مـــــن مواضـــــيع حكـــــم مـــ ويـــ
ة املاء لترتيب احلكمكاستصحاب حياة زيد، وكُري. 

ــاء فإنــــه    *  ــاء طهــــارة املــ ومبثــــال أوضــــح نقــــول إذا شــــك يف بقــ
يستصحب بقاء الطهارة، وهذه الطهارة موضوع للحكم جبواز شـربه          

ح  ألنــه يــنقِّ  ،فيترتــب جــواز الشــرب علــى اإلستصــحاب املوضــوعي     
 .موضوع هذا األثر الشرعي

 أنـه مـن     يوم الشك يف أنه مـن شـعبان أو رمضـان يـبىن علـى              ** 
 .ه ندباً أو قضاء أو غريمهايشعبان فال جيب صومه وأن صام ينو

وعلــى اجلملــة ال ينبغــي التأمــل يف صــحة الصــوم يف يــوم الشــك     
 للنصوص املتـواترة، واملمنـوع هـو صـومه     ،وأنه مشروع يف حد نفسه    

بعنوان رمضان، فال تقاومها الروايات املانعة من صـومه، فـإن كانـت             
 . أو حتمل على التقية، أال فلتطرح فهو،قابلة للتأويل



 

 

٤٩ 


 




 


  
ن الصـــــحة هـــــي مقتضـــــى االستصـــــحاب إ بــــل ميكـــــن أن يقـــــال 

املوضــوعي أيضــاً أعــين أصــالة بقــاء شــعبان، وعــدم دخــول رمضــان،   
 .فاحلكم مطابق للقاعدة، حىت وأن مل ترد رواية أصالًً

 ....كيف والروايات الصرحية يف اجلواز كافية ووافية 
 

 ضوعياألصل املو: راجعــــ 
 

 : االستصحاب النعتي-

 .وهو ما كان االستصحاب فيه للصفة
 

 االستصحاب العدمي: راجعـــــ 
 استصحاب الكلي                                                                              : 

 

 : اإلستصحاب الوجودي-

ــابق وشـــك يف      ــوداً يف السـ ــان موجـ ــا كـ ــه استصـــحاب مـ ــراد بـ ويـ
 .بقائه
 

 :  االستعمال-

بقصــد إخطــار معنــاه يف ذهــن    ويعــين إجيــاد الشــخص لفظــاً  
 .السامع
 <ما عملـك؟  >: أنه قال له  ) ع(روى سامل احلناط عن الصادق      * 
ورمبـا قـدمت علـى نفـاق، ورمبـا قـدمت علـى كسـاد                . <حناط>: قلت

يقــــول >: قلــــت< فمــــا يقــــول مــــن قبلــــك فيــــه؟ >: فحبســــت، قــــال
مــا أبيــع أنــا مــن ألــف :  قلــت<حــد غــريك؟يبيعــه أ>: فقــال. <حمتكــر

ال بأس، إمنا كان ذلك رجل من قريش يقـال لـه            >: جزءٍ جزًء، قال  
حكيم بن حزام، وكان إذا دخـل الطعـام املدينـة اشـتراه كلـه، فمـر                 

 .<يا حكيم بن حزام إياك أن حتتكر: فقال) ص(عليه النيب 



 

 

٥٠ 

رمي، ظاهر يف التحـ   ) إياك(وقد رد بعض الفقهاء أن يكون لفظ        
يـراد منـها التحـذير، املسـتعمل كـثرياً يف املكـروه،             ) إياك(وذلك ألن   

 .ألن املنع أعم من التحرميي والترتيهي
) إيـاك (      وإن كان هنـاك مـن نـاقش يف صـحة اسـتعمال كلمـة                

يف املكــروه االصــطالحي حبيــث يكــون هــذا االســتعمال بالغــاً درجــة      
 .يصرفها عن معناها احلقيقي

 
 رمةاحل:راجعـــــ 

 

  : اإلستعمال احلقيقي-

 .وهو استعمال اللفظ يف معناه املوضوع له -
 اســتعمال اللفــظ يف املعــىن املوضــوع لــه الــذي قامــت بينــه        -

 .وبني اللفظ عالقة لغوية بسبب الوضع
 

 الداللة التصديقية: راجعــــــ 
 

 :  اإلستعمال اجملازي-

عمل يف  وهو استعمال اللفظ يف غري معناه احلقيقي بل اسـت         
 . غريه مناسب له

 اجملاز: راجعـــــ 

 : االستقراء-

 .ح اجلزئيات إلثبات احلكم الكّليوهو عبارة عن تصفّ
 سـواء كـان عـن       ،جيب على املرتد قضاء ما فاته مـن أيـام ِردتـه           * 

 .ملة أو فطرة
وقد وقع اخلالف بني الفقهاء يف الدليل علـى مشولـه لكـل مرتـد               

 .وإن كان قاصراً



 

 

٥١ 


 




 


  
إذا كـان   >): ع(ل بعضهم بصـحيح احللـيب عـن الصـادق           وقد استد 

على الرجل شيء مـن صـوم شـهر رمضـان فليقضـه يف أي الشـهور                 
شاء أياماً متتالية، فإن مل يستطع فليقضه كيف شاء، ولـيحص           

 . <األيام فإن فرق فحسن، وإن تابع فحسن
وعلــى كــل حــال، فقــد نــوقش يف معظــم الروايــات الــيت اســتدل       

ب، ولذلك رمبـا اسـتفاد بعضـهم الكليـة مـن جممـوع         فيها على املطلو  
مــا ورد يف وجــوب القضــاء علــى مــن أفطــر متعمــداً، وعلــى املــريض    
ــة، وغريهـــــم مـــــن     ــافر وناســـــي اجلنابـــ ــاء واملســـ واحلـــــائض والنفســـ

 .املعذورين يف اإلفطار وغريهم
ــهم إالّ أن يعــارض ذلــك مبــا دلّ علــى نفــي القضــاء يف بعــض        الل

ــافاً إىل أن ا  ــوارد، مضـ ــة علـــى   املـ ــلح للداللـ ــذكور ال يصـ ــتقراء املـ السـ
 .وجوب القضاء على من مل يصم وإن مل يفطر

نصـــوص القضــــاء ظـــاهرة يف علَّيــــة الفــــوت   : اللـــهم إالّ أن يقــــال 
 وإن كان حملـض تـرك الصـوم، وإن مل يصـدق اإلفطـار، فـال                ،للقضاء

 .ينايف ثبوت التخصيص هلا يف بعض املوارد
ــاء بق    ــوم القضـ ــى عمـ ــتدل علـ ــا اسـ ــاىل ورمبـ ــه تعـ ــواْ {:ولـ وِلتكِْملُـ

 لظهــوره يف تعليــل وجــوب القضــاء علــى     ،]١٨٥: البقــرة [/}الِْعــدةَ
 .املريض واملسافر فيؤخذ بعمومه يف غري مورده

 

 

 : اإلشارة-

وبكلمـة أوضـح هـو الثابـت بـنفس       . هي غري املقصـود للمـتكلم     
 .الصيغة من غري أن يسبق له الكالم

 /}حْملُه وِفصالُه ثَالثُـونَ شـْهراً     و{: جمموع قوله تعاىل  : ومثاله
: لقمــان [/}وِفصــالُه ِفــي عــامْيِن{: ، وقولــه تعــاىل]١٥: األحقــاف [



 

 

٥٢ 

قل مدة احلمل ستة أشهر، وإن مل يكـن مقصـوداً مـن             أ، على أن    ]١٤
 . اللفظ

 

 ):احلنفية(  إشارة النص -

وهــي داللــة الكــالم علــى معــىن غــري مقصــود أصــالة وال تبعــاً، 
 .ه الزم للمعىن الذي سيق الكالم إلفادتهولكن

ــه ِرْزقُهـــن {: قولـــه تعـــاىل: مثالـــه : البقـــرة [/}وعلَـــى الْمْولُـــوِد لَـ
 .، سيق إلثبات النفقة]٢٣٣

 .وفيه إشارة إىل أن النسب إىل اآلباء
وذلـــك بداللـــة اللفـــظ علـــى حكـــم غـــري مقصـــودٍ مباشـــرة مـــن   * 

اللفــظ، وال ســيق الــنص لــه، ولكنــه الزم للحكــم الــذي ســيق الكــالم      
فَــــِإنْ ِخفْــــتْم أَالَّ تْعــــِدلُواْ {: إلفادتــــه، وذلــــك كمــــا يف قولــــه تعــــاىل 

باإلشـارة   ، فإنـه يفهـم    ]٣: النسـاء   [/}فَواِحدةً أَْو ما ملَكَْت أَْيمـانكُمْ     
ــاً    أن  ــاً، ســـواء أكـــان متزوجـ العـــدل يف املعاملـــة الزوجيـــة واجـــب دائمـ

واحـــدة أم أكثـــر، كمـــا يفهـــم منـــها باإلشـــارة أن ظلـــم الزوجـــة حـــرام 
 .مطلقاً

 

 

 : االشتراك اللفظي-

مثـل  . هو تعدد املعاين احلقيقية للفـظ واحـد يف لغـة واحـدة            
، األول لنبــع املــاء واجلاســوس وعــني اإلنســان،   )القــروء(و) العــني(
 .الثاين للطهر واحليضو



 

 

٥٣ 


 




 


  
 

 : االشتراك املعنوي-

 .هو تعدد أفراد املعىن احلقيقي الواحد للفظ الواحد
 مث اسـتعمل    ،فـإن معنـاه يف األصـل الناصـر        ) املـوىل (ومثاله لفـظ    
 .للسيد والعبد

 

 : االشتغال-
 )انظر أصالة االشتغال(

 

 : أصالة االحتياط-

 .لوتعين اشتغال ذمة اإلنسان بالتكليف احملتم
 )انظر أصالة االشتغال ( 

 
 : أصالة االشتغال-

 : وهو أصل حيكم به العقل ومفاده
أن كــل تكليــف يحتمــلُ وجــوده ومل يثبــت إذن الشــارع يف تــرك 

 .التحفظ جتاهه فهو منجز وتشتغل به ذمة املكلف
يف حتديــد الزمــان الــذي يصــح فيــه الصــوم اعتــرب النــهار زمانــاً  * 

لثـــاين ووقـــت اإلفطـــار، وهـــو ســـقوط     لـــه، ومبـــدؤه طلـــوع الفجـــر ا   
ــاب    .  أو ذهــاب احلمــرة مــن الشــرق   ،القــرص وجيــب اإلمســاك مــن ب

املقدمة العلمية يف جزء من الليل يف كل من الطرفني ليحصـل العلـم      
وإمنا وجب اإلمساك من باب املقدمـة حلكومـة         . بإمساك متام النهار  

ــإن     ــوله فـ ــز التكليـــف ووصـ ــال بعـــد تنجـ ــراز االمتثـ ــزوم إحـ  العقـــل بلـ
االشــتغال اليقــيين يســتدعي الفــراغ اليقــيين، فــال يكفــي باحتمــال     
االمتثال، بل البد من اجلزم بـه املتوقـف علـى دخـول جـزء مـن غـري                   



 

 

٥٤ 

الواجــب وضــمه إىل الواجــب ليحصــل بــذلك اجلــزم بتحقيــق املــأمور  
به، وألجل ذلك حيكم بوجوب ضم مقدار مـن خـارج احلـد يف غسـل                 

 .الوجه واليدين يف الوضوء مثالً
تين وجــوب االجتنــاب عــن أطــراف العلــم اإلمجــايل يف    بــوعليــه ي

الشــبهات التحرمييــة، ووجــوب االتيــان ــا يف الشــبهات الوجوبيــة،      
 بوجوب املقدمـة العلميـة مـن       – أي حكم العقل     –وعليه فهذه الكربى    

 . باب االحتياط، وحتصيالً للجزم باالمتثال مما ال غبار عليها
 

 : أصالة اإلطالق-

يقتضي محـل الكـالم علـى اإلطـالق، ومـورده يف مـا              وهو أصل   
إذا ورد لفظ مطلق له حاالت وقيود ميكن إرادة بعضها وشـك يف             

 .إرادة هذا البعض
 

 )قرينة احلكمة: انظر(
 اإلطالق  :  راجع ــــــ                                                                  
  

 :ة أصالة البراءة الشرعي -

عبــارة عــن حكــم الشــارع بعــدم التكليــف الفعلــي أو باإلباحــة       
 . الواقعيصة يف فعل أو ترك، شك يف حكمهوالرخ
ــو اســتدان زيــد مــن عمــرو مبلغــاً ســجاله يف دفترمهــا عنــد       *  ل

االستدانه مث ضـاع الـدفتر ونسـيا املبلـغ، وتـردد بـني األقـل واألكثـر،           
 على املتـيقن، مـع أن الزائـد     فإن املرجع هو الرباءة عن املقدار الزائد      

علــــى تقــــدير ثبوتــــه كــــان منجــــزاً ســــابقاً لغــــرض العلــــم يف فــــرض 
االستدانة، وذلك ألن املـانع مـن الرجـوع إىل الـرباءة إمنـا هـو احتمـال                  

 . ال ما كان منجزاً سابقاً،التكليف املنجز فعالً



 

 

٥٥ 


 




 


  
من مات قبل احلج واستقر يف ذمته قضي عنه من امليقات           ** 

 ألصــالة الــرباءة مــن الزائــد، وألن الواجــب هــو احلــج علــى رأي، وذلــك
 .عنه، والطريق ال دخل هلا يف حقيقته

ب مــن بــاب املقدمــة   إن ســلوك الطريــق وقطعهــا واجــ   : وال يقــال
نــه ينــدفع بــأن مقدمــة  وتوقفــه علــى مؤنــة فيجــب قضــاؤها عنــه، فإ  

الواجب إذا مل تكن مقصودة بالذات ال جتب وهو هنا كذلك، ولذلك            
 ، أو جمنونـاً مث كمـل قبـل اإلحـرام       ،افر إىل احلـج ال بنيتـه      فأنه لو س  

 مث بـدا لـه بعـد الوصـول          ،أو آجر نفسـه يف الطريـق لغـريه وغـري ذلـك            
 .إىل امليقات احلج أجزأه

وقد ادعى ابن إدريس تواتر األخبار علـى وجـوب احلـج عنـه مـن                
 .بلده
 

 اإلجماليالعلم : راجعـــــ 
 اإلجماع:                                                                         

 
 

 :  أصالة البراءة العقلية-

             ـكعبارة عن حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة علـى مـا ش
يف حكمه ومل يكن عليه دليل، وذلـك ألن العقـاب علـى التكليـف               
املشكوك قبيح عقالً، وعليه قامت قاعدة قبح العقاب بـال بيـان،            

بروحهـــا إىل تضـــييق دائـــرة حـــق طاعـــة اهللا تعـــاىل  والـــيت ترجـــع 
واختصاص مولويته بالتكاليف الـيت وصـل إلينـا بياـا بـالقطع             

 .واليقني
 

 : أصالة التخيير-

عبارة عن حكم العقل بتخيري املكلـف بـني فعـل شـيء وتركـه،           
 .أو ختيريه بني فعلني مع عدم إمكان االحتياط
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 : أصالة التطابق-

 املراد اجلدي للمتكلم مع ظاهر كالمـه أو         ويراد ا أن يتوافق   
 .تطابق اإلنشاء الظاهري مع اإلرادة اجلدية

 
 أصالة اجلهة: ــــ راجع

 

 ):قاعدة التعيني( أصالة التعيني -

ــل      ــرح حمتمــ ــية وطــ ــل اخلصوصــ ــذ حمتمــ ــم العقــــل بأخــ حكــ
 .التخيري

 
 : أصالة الثبات-

 ) االستصحاب القهقرائي:انظر(
 

 :أصالة اجلد -
 )الة اجلهةأنظر أص(

 

 : أصالة اجلهة-

جلهـة  ) اخلـرب (وهو أصل يقتضى إلغاء احتمال صدور الروايـة    
 .التقية مثالً، أي لغري جهة اجلد

إذا : إنه قـال ) ع(روى عبد اهللا بن املغرية عن بعض الصادقني      * 
ــى اللــنب فــال يتوضــأ          ــى املــاء وهــو يقــدر عل كــان الرجــل ال يقــدر عل

يمم، فـإن مل يقـدر علـى املـاء، وكـان نبيـذ        باللنب، إمنا هو املـاء أو التـ       
قد توضأ بنبيـذ  ) ص(فاين مسعت حريزاً يذكر يف حديث أن النيب     

 .ومل يقدر على املاء
وقد استدل بعض الفقهاء ذه الرواية على جـواز الوضـوء باملـاء             

 .املضاف يف بعض احلاالت على أقل تقدير
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ال ) ع(مــام إن اإل: وقــد أشــكل علــى الروايــة بعــدة إشــكاالت منــها   

حيتــاج يف مقــام إثبــات احلكــم الشــرعي وبيانــه إىل روايــة حريــز عــن  
 ألن ذلك ال يناسب مقامه ووضعه، فاعتماده على هذه          ،)ص(النيب  

الرواية املرسلة بضم قرينة شأن اإلمام يكون ظاهراً يف أنه يف مقـام              
 .التقية ال يف مقام اجلد

ــواز وقـــد نـــوقش ذلـــك بـــأن ظـــاهر كـــالم اإلمـــام هـــو اإلف    ــاء جبـ تـ
ــز، والقرينـــة        ــى خـــرب حريـ ــك علـ ــذ واالعتمـــاد يف ذلـ ــوء بالنبيـ الوضـ
املـــذكورة إمنـــا تكشـــف عـــن عـــدم اجلديـــة يف األمـــر الثـــاين، وهـــو         
االعتمـــاد واالســـتدالل خبـــرب حريـــز، وأمـــا األمـــر األول وهـــو اإلفتـــاء 

 . جبواز الوضوء فإنه تبقى فيه أصالة اجلد على حاهلا
خلــي   ألن اإلمــام لــو،مــر الثــاينوإمنــا ســقطت أصــالة اجلــد يف األ

 ألن فتـواه حبكـم      ،وطبعه ألفىت باحلكم دون أن يستدل خبـرب حريـز         
كونــه إمامــاً مســتغنية عــن هــذا االســتدالل، ولكــن حيــث أنــه كــان يف   
مقام إثبات احلكم للغري مع اتقائه من حيث وصف اإلمامـة فاسـتدل             
جٍ خبــرب حريــز، فاالتقــاء مــن حيــث وصــف اإلمامــة اقتضــى ســلوك ــ

غري طبيعي يف مقام االستدالل ال سلوك جٍ غـري طبيعـي يف أصـل               
 .اإلفتاء باحلكم

ولذلك فإن األمر األول على حاله من حيـث كـون اإلمـام جـاداً يف                
 .الكالم وبيان احلكم الشرعي

 
 : أصالة احلس-

غــري وهــو أصــل يقتضــي إلغــاء احتمــال صــدور اخلــرب جلهــة       
 .احلس أو احلدس

 صالة عدم النقيصةأ: ـــــــ راجع
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 :أصالة احلقيقة -

وهو أصل يقتضى محل الكالم علـى معنـاه احلقيقـي فيكـون             
ــا إذا شـــكّ يف إرادة املعـــىن     ــتكلم، وجيـــري يف مـ ــامع واملـ ــة للسـ حجـ

 ازي من اللفظ ومل يعلم وجود قرينة علـى إرادة  احلقيقي أو ا
 .  مع احتمال وجودهاااز

 
 االستعمال: ـــــ راجع

 
 :ّصالة احلليةأ -

وهو احلكم حبلّية فعل صادر عن الغـري، ويسـمى أيضـاً أصـالة            
 .الصحة التكليفية

وقع البحث بني الفقهاء يف حلية أكل الطاووس، ويـرى بعـض            * 
الفقهاء أن مقتضى القاعدة حليته لعجزه عن الطـريان الطويـل فـال             

 .يكون صفيفه أكثر، كما أنه ليس سبعاً، وله صيصة يف رجليه
 .وال أقل من الشك يف بعض األوصاف فتشمله عمومات احلل

غري أن املشهور على حرمته، وذلك اعتماداً علـى بعـض األخبـار             
ــه  . غــري املعتــربة، فــال تكــون هــذه الشــهرة حجــة     نعــم خمالفتــها بأكل

 .خمالف لالحتياط االستحبايب
حيــرم مــن : (جــدير ذكــره أن القاعــدة يف الطيــور يف احلرمــة هــي 

ومــا ال يكــون لــه يف خلقتــه . ان صــفيفه أكثــر مــن دفيفــهالطــري مــا كــ
 ).احلويصلة والقانصة والصيصة: شيء من القنصات الثالث وهي

 
 التبادر: ـــــ راجع

 

 :أصالة الصحة -

وهــي احلكــم بصــحة العمــل الصــادر عــن الغــري وترتيــب آثارهــا 
 .عليه عند الشك يف صحته وفساده
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 قاعدة الفراغ: ـــــ راجع

 

 
 : الظهور أصالة-

ومورده يف مـا إذا     . وهو أصل يقتضي محل الكالم على ظاهره      
ورد لفــظ كــان ظــاهراً يف معــىن خــاص ال علــى وجــه الــنص فيــه     

مــن ) فــاقطعوا(وكــان حيتمــل إرادة خــالف الظــاهر، كمــا يف لفــظ 
آية السارق والسارقة، فإن القطع لغة يعين اإلبانة واجلرح، ولكن          

 .الظاهر هو اإلبانة
 

 )لظهورا: انظر(
 

 : أصالة عدم االشتراك-

 .وهو أصل يقتضي محل اللفظ على معناه األول
 

 )املشترك: انظر(
 

 : أصالة عدم التقدير-

 .وهو أصل يقتضي إلغاء احتمال التقدير يف الكالم
 

 )اقتضاء النص: انظر(

 

 : أصالة عدم الزيادة-

وهــو أصــل يتمســك بــه للحكــم بعــدم النســخ إالّ بــدليل قطعــي 
 . أو أمجاع، أو بسنة، كان بقرآن أيضاًسواء

 
 : أصالة عدم الغفلة-

وهـــو أصـــل يقتضـــي نفـــي الغفلـــة عـــن اإلنســـان يف احملســـوس  
 .فيما إذا دار األمر بني كونه غافالً أو ملتفتاً
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 )أصالة عدم النقيصة: انظر(
 

 
 : أصالة عدم النقل-

 يقتضى محل الكـالم علـى معنـاه األول، ومـورده يف             أصلوهو  
ذا ورد لفــظ احتمــلَ لــه معــىن ثــان مــع فــرض هجــر املعــىن         مــا إ
 . وهو ما يسمى باملنقول،األول

 
 التبادر: راجعـــــ                              

 االستصحاب القهقرائي:       
 

 : أصالة عدم النقيصة-

 .وهو أصل يقتضي إلغاء احتمال النقيصة يف الكالم
الرجـل يغتسـل    :  قلـت لـه    :قال) ع(روى يونس عن أيب احلسن      * 

 .<ال بأس بذلك>: مباء الورد ويتوضأ به للصالة؟ قال
وقــد نــوقش االســتدالل ــذه الروايــة علــى جــواز الوضــوء باملــاء       

 : املضاف بعدة اشكاالت منها
بكسـر الـواو وسـكون الـراء، مبعـىن          ) ورد(احتمال أن تكون لفظـة      

لروايـة أجنبيـة    املاء الذي ترد عليه الدواب وغريهـا للشـرب، فتكـون ا           
 .عن املاء املضاف

     وقد رد بعض الفقهاء هذا االحتمـال جلهـة أن هـذه األخبـار              
مل تصل إىل أرباب احلديث بالكتابة، بل أخذها احملدثون عن رواا           
املوثوق م بالقراءة والسماع بعضهم عن بعضهم اآلخـر، وحيـث أن      

واز الوضـوء   الصدوق قد نقلها بفـتح الـواو حيـث اسـتدل ـا علـى جـ                
 .باملاء املأخوذ من الورد فيجب إتباعه يف النقل

ن كانــت وصــلت إلينــا قــد نــوقش هــذا الوجــه بــأن الروايــة وإ      و
 وهـو ناقـل اخلـرب قـد     – مـثالً  –قراءة، ولكـن ميكـن أن يكـون الكلـيين      
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تلقَّــى الروايــة عــن طريــق كتــاب، ومــع ذلــك فقــد نقــل الروايــة قــراءة  

هكــذا، وذلــك بســبب غفلتــه عــن وجــود    بفــتح الــواو مث أخــذت عنــه  
، وختيــل احنصــار طريقــة نطقهــا   )الــورد(وجــه آخــر يف قــراءة كلمــة   

ــة وال ميكــن        ــة حمتمل وقراءــا العربيــة بــذلك، فــإن مثــل هــذه الغفل
نفيهــا بأصـــالة عــدم الغفلـــة الــيت هـــي مــن األصـــول العقالئيـــة، ألن     

لغفلــة العقــالء إمنــا يبنــون علــى أصــالة عــدم الغفلــة فيمــا إذا كانــت ا  
املشـــكوكة الـــيت يـــراد نفيهـــا باألصـــل غفلـــة عـــن شـــيء حمســـوس أو 
قريــب مــن احلــس، كمــا إذا احتملنــا أن الســامع غفــل عــن جــزء مــن     
ــة عــن أمــر معنــوي عقلــي ومطلــب        الكــالم فنقــل بعضــه، وأمــا الغفل

 . واملقام من هذا القبيل. فكري فليس األصل عدمه
 
 : أصالة العموم-

لــى العمــوم، ومــورده يف مــا وهــو أصــل يقتضــي محــل الكــالم ع
إذا ورد لفظ عام وشك يف إرادة العموم منه أو اخلصوص فيكون             

 .حجة على السامع واملتكلم
 

 :األصل احلكمي -

 .ويقصد به األصل اجلاري بلحاظ احلكم مثل أصالة الرباءة
 

 األصل املوضوعي: راجعــــــ 
 
 

 : األصل السببي-

موضـــوع حكـــم شـــرعي،  ويـــراد بـــه جريـــان االستصـــحاب يف     
ــا ســـمي  ــكلة يف  )األصـــل الســـبيب(وإمنـ ــه يعـــاجل املشـ ــة م، ألنـ رحلـ

 .املوضوع الذي هو مبثابة السبب الشرعي للحكم
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ــنني أو     *  ــدى العيـ ــو تلفـــت إحـ ــا لـ ــاة فيمـ ــع البحـــث يف املعاطـ وقـ
 بعضهما، فهل يلزم العقد أو ال؟

ــواب تفصـــيل  ــك ال شـــبهة يف لـــزوم     : ويف اجلـ ــى القـــول بامللـ فعلـ
ــد،  ــنني،       العقـ ــراد العيـ ــان تـ ــع إمكـ ــى مـ ــا يبقـ ــاة إمنـ ــواز املعاطـ ألن جـ

 .واملفروض أن إحدمها تلفت، فتصري املعاطاة الزمة
إن األصــل عــدم :     وأمــا علــى القــول باإلباحــة، فــيمكن أن يقــال

) غــري التالفــة( ألن األصــل أن ســلطنة مالــك العــني املوجــودة ،اللــزوم
 .باقية على حاهلا

 أصـالة عـدم الضـمان باملثـل أو القيمـة            وهذه األصالة حاكمة على   
، وذلــك ألن الشــك يف الضــمان   )الــيت تقتضــي الضــمان باملســمى   (

مسبب عن الشك يف السلطنة، والظاهر أنه ال جمال جلريان األصـل            
 .املسبيب مع جريان األصل السبيب

 
 )االستصحاب املوضوعي: انظر(

 االستصحاب السببي:                                                                     
 استصحاب الكلي: راجعــــــ                                               

 
 

 : األصل الشرعي-

وهــو اعــول مــن الشــارع يف مقــام الشــك واحلــرية، فيتضــمن   
ــاهري، كاالستصــــحاب والــــرباءة الشــــرعية الــــيت     جعــــل حكــــم ظــ

، ومثلــــها أصــــالة الطهــــارة  مرجعهــــا إىل حكــــم الشــــارع باإلباحــــة 
 .واحللّية

ورد يف مجلة شروط الشـاهد املعتـربة كونـه طـاهر املولـد، فـال              * 
 . تقبل شهادة ولد الزنا

واملنــع خيــتص مبــن علــم كونــه ولــد الزنــا، أمــا مــن جهــل فتقبــل      
شــهادته بعــد اســتجماعه الشــرائط اُألخــر مــن العدالــة وغريهــا، وإن     
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ــم     ــن العلـ ــا مل يكـ ــا مـ ــه   نســـب إىل الزنـ ــالً، ولعلـ ــبة حاصـ ــدق النسـ بصـ

 ، األوىل دون الثانيــةةللعمومــات واختصــاص األخبــار املانعــة بالصــور 
 . غري املتبادرة، فال ينصرف إليها اإلطالقاألفرادلكوا من 

) الولد للفراش وللعاهر احلجـر  (ولكن إن كان هناك أصل شرعي       
بـان  : افإنه حيكم بعدم كونـه ولـد زنـا فتقبـل شـهادته، و إالّ فـإن قلنـ              

األصل طهارة مولد كل من مل يعلم أنه ولد زنا فكذلك، وإالّ فيشكل             
 .احلكم ملنع تبادر املعلوم كونه ابن زنا من النصوص

أن النــهي فيــه حيــث أنــه علــى طريــق   : ولــذلك نــوقش يف دعــوى 
املانعيـــة  فيكـــون ظـــاهراً يف اختصـــاص املعلـــوم دون املشـــكوك بـــه       

 فرق بني ذلك وبني سـائر األدلـة         الداخل يف العمومات، وذلك بأنه ال     
املتضمنة لتريب احلكم على نفس العناوين من غري أخذ العلم فيها           

 . يف ظهوره يف كون املانع هو الشيء بوجوده الواقعي
إن اإلمجاع قائم علـى قبـول شـهادة مـن شـك يف أنـه                : يقالأنْ  إالّ  
 .ولد الزنا

 
 : األصل غير احملرز-

 مستقالً بال حلاظ كـون اعـول      وهو احلكم اعول ظاهرياً   
مما مياثل الواقع، كالرباءة والتخيري، فإن حكـم الشـارع باإلباحـة     

 بل هو حكـم     ،يف مشكوك احلرمة ليس بلسان ترتيب حكم الواقع       
 .ظاهري مستقل

 
 )احلكم الظاهري: انظر(

 

 : األصل العقلي-

وهو ما حيكـم بـه العقـل وال يتضـمن جعـل حكـم ظـاهري مـن                   
ــارع، كا ــة الـــيت   الشـ الحتيـــاط وقاعـــدة التخـــيري، والـــرباءة العقليـ
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فهــــي ال . مرجعهــــا إىل حكــــم العقــــل بنفــــي العقــــاب بــــال بيــــان  
 .مضمون هلا إالّ رفع العقاب، ال جعل حكم باإلباحة من الشارع

 
 )الدليل العقلي: انظر(

 
 :األصل العملي -

فهـــو احلكـــم الظـــاهري احملتـــاج إليـــه يف مقـــام العمـــل بـــداعي 
ام الشــرعية أو التعــذير عنــها، مثــل أصــالة اإلباحــة  تنجيــز األحكــ

 .وغريها
 

 اإلطالق األحوالي: راجعـــــ 
 

 : األصل اللفظي-

وهو احلكم الظاهري الذي يعمل به يف باب األلفـاظ ويسـمى            
لكونـه جيـري     أصالً لكونه جمعوالً يف حق الشـاك، وسـمي لفظيـاً          

ــاً لكونـــه مدركـــه بنـــ   اء العقـــالء يف بـــاب األلفـــاظ، وكونـــه عقالئيـ
 وأصــــالة ، وعــــدم االشــــتراك ، كأصــــالة عــــدم الوضــــع  ،وعملــــهم

 .احلقيقة والعموم
 

 : األصل املثبت-

– ويــراد بــه األصــل الــذي تقــع فيــه الواســطة غــري الشــرعية     -
 بـــني املستصـــحب واألثـــر الشـــرعي الـــذي يـــراد - عقليـــة أو عاديـــة

 - املستصـحب والواسـطة   –إثباته، على أن تكون املالزمـة بينـهما       
 . يف البقاء فقط

ثبـات حكـم شـرعي مترتـب        إ وهو االستصحاب الذي يراد بـه        -
فمــثالً نبــات اللحيــة الزم تكوينــاً لبقــاء زيــد    . علــى أثــر تكــويين 
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حياً، وموت زيد الالزم تكويناً لبقائه إىل جانـب اجلـدار إىل حـني              

 .إدامه
لو بلغ الصيب جيب عليه قضاء صوم اليوم الذي بلـغ فيـه قبـل        *
 .  أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه،جرهطلوع ف
ــل        ف ــع اجلهـ ــده، فمـ ــر أو بعـ ــل الفجـ ــوغ قبـ ــون البلـ ــك يف كـ ــو شـ لـ

ــه       ــد الشـــك يف توجـ ــرباءة بعـ ــالة الـ ــاء ألصـ ــا مل جيـــب القضـ بتارخيهمـ
اخلطــاب بــاألداء إليــه، واألصــل الــرباءة منــه، وكــذا مــع اجلهــل بتــاريخ 

ــوغ، وذلــك الستصــحاب الصــبا إىل مــا بعــد الفجــر       ، فيــدخل يف البل
 .موضوع نفي وجوب القضاء

وأما مع اجلهل بتاريخ الطلـوع بـأن علـم أنـه بلـغ قبـل سـاعة مـثالً                   
ــاء ولكـــن يف جيـــب ومل يعلـــم أنـــه كـــان قـــد طلـــع الفجـــر أم ال،    القضـ

 .وجوبه إشكال
أن أصــالة عــدم طلــوع الفجــر إىل مــا بعــد البلــوغ   : ووجــه اإلشــكال

ــت البلـــوغ قبـــل الفجـــر فيقضـــي وجـــوب الصـــوم        عليـــه، ولكـــن  يثبـ
املســـتفاد مـــن امـــوع األدلـــة إن الصـــوم إمنـــا جيـــب علـــى البـــالغ يف  
النــهار، وهــذا الزم ملــا يثبتــه األصــل مــن حــدوث البلــوغ قبــل الفجــر، 

 . الوجوبموألجل أن األصل املثبت ليس حبجة يتعني القول بعد
 

 استصحاب التقدم والتأخر املشكوكني: راجعـــــ
 استصحاب الكلي                          :                         

 قاعدة الفراغ                                                  : 
 

 :  األصل احملرز-

وهـــو األصـــل اعـــول للجاهـــل بـــالواقع، وكـــان جعـــل تلـــك        
األحكـام حـال الواقــع، وكـان لســان الـدليل جعــل األحكـام املماثلــة      

 .ة وقاعدة الفراغ والتجاوزكاالستصحاب وأصالة الصح. له
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 )الشهيد الصدر(
 

 
 : األصل املسببي-

 األصل السببي: راجع
 

 :األصول العقالئية -

وهــي عبــارة عــن طريقــة العقــالء يف حســم الترديــد بتــرجيح      
 .أحد األطراف جلهة ما

 
 أصالة عدم النقيصة: راجعــــــ 

 
 

 : األصل املوضوعي-

مــا لــو شــك يف وقــوع وهــو األصــل اجلــاري بلحــاظ املوضــوع، ك 
 .اإلفطار مثالً فإن األصل عدم اإلفطار

إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بني األقل واألكثـر     * 
 .فإنه جيوز االكتفاء باألقل

وذلك ألن الترديد قد يستند إىل الشـك يف موجـب القضـاء وهـو               
اإلفطــار، إمــا عــن غــري عــذر كمــا لــو علــم أنــه أفطــر يف عهــد شــبابه     

كمــا أكــل مــع الشــك يف  لــو ة بــني األقــل واألكثــر، أو عــن عــذر   مــردد
طلــوع الفجــر اعتمــاداً علــى استصــحاب الليــل مث انكشــف اخلــالف،    

 . وتكررت منه هذه احلادثة ومل يعلم عددها
ــانع عــن الصــحة         وأخــرى يســتند إىل الشــك يف مقــدار مــا هــو امل

 .املوجب للفوت من سفر أو مرض وحنومها
 املرجــع فيــه هــو األصــل املوضــوعي وهــو    أمــا األول فــال ريــب أن 

أصــالة عــدم اإلفطــار وعــدم حــدوث تلــك الواقعــة زائــداً علــى املقــدار  
 .املتيقن، كما لو كان الشك يف أصل اإلفطار
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ومع الغـض عنـه يرجـع إىل األصـل احلكمـي، أعـين أصـالة الـرباءة           
عن القضاء للشك يف موضوعه وهو الفوت زائداً علـى  املعلـوم، كمـا         

ن يف كــل واجــب دائــر بــني األقــل واألكثــر، والســيما  غــري      هــو الشــأ 
 . كما يف هذه الصورة،االرتباطيني منه

 
 : األصول العملية-

 وهــي الــيت ينتــهي إليهــا اتهــد بعــد الفحــص واليــأس بعــد  
الظفــر بــدليل ممــا دلَّ عليــه حكــم العقــل أو عمــوم النقــل،   عــدم 

لشـرعي  وهي عبارة عن أحكام جمعولـة يف ظـرف الشـك بـاحلكم ا             
 .بداعي التنجيز والتعذير دومنا نظر للكاشفية أو إصابة الواقع

 
 : األصول اللفظية-

راد بســبب بعــض  وهــي قواعــد يرجــع إليهــا عنــد الشــك يف املــ    
د احتماالً على خـالف الظـاهر، كأصـالة عـدم           الطوارىء اليت تولّ  

 .التخصيص عند الشك يف طروء خمصص على العام
 

 ياألصل اللفظ: راجعـــــ 
 

 : االطراد-

وهــو أن ال ختــتص صــحة اســتعمال اللفــظ بــاملعىن املشــكوك     
مبقام دون مقام وال بصورة دون صورة، كما ال خيـتص مبصـداق       

 .دون مصداق
إن فقهاءنا قد مينعون إجراء حكم صدر يف واقعـة يف غريهـا،    * 
 . إنه قضية يف واقعة: ويقولون

خاصـة إن كانـت   إن القضايا الواقعة يف مقامـات  : وملخص الكالم 
لسائل الذي أجيـب عنـه فهـو        عناوينها معلومة من لفظ املعصوم أو ا      
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طرد احلكـم يف مقاماـا كافـة، وذلـك لقاعـدة االشـتراك، إالّ               متبع ي 
إذا عــارض ذلــك دليــل أقــوى منــه، فيــؤول بأحــد التــأويالت ومنــها         

 وأما بدونـه  – وإن كان خالف الظاهر   –احتمال اخلصوصية يف ذلك     
 .رده بأنه قضية يف واقعةفال وجه ل

إن املخرب الثقة ال يعلق احلكم على موضوع إالّ مع          : وميكن القول 
ــاألعم إالّ إذا       ــبري بـ ــه التعـ ــوز لـ ــك، وال جيـ ــاط يف ذلـ ــه املنـ ــه كونـ فهمـ

خبـــار بنـــوع صوصـــية، فينحـــل يف احلقيقـــة إىل اإلاحتمـــل إرادة اخل
 . الواقعة وحكمها، وخرب الثقة حجة يف ذلك

 
 : اإلطالق-

هو اسـتيعاب يثبـت دون أن يكـون مـدلوالً للفـظ، بنـاء علـى                 و
ــه تعــاىل  . مــا يســمى مبقــدمات احلكمــة   ــه  وأ {:فمــثالً قول ــلَّ اللّ ح

عيمطلق شامل جلميع أنواع البيع}الْب ،. 
كنت مبتلي بالنبيذ معجبـاً بـه،       : نه قال روى صفوان اجلّمال أ   * 

ل أنـا أصـفه   بـ >: أصـف لـك النبيـذ؟ فقـال    ): ع(فقلت أليب عبـد اهللا      
كـــل مســـكر حـــرام ومـــا أســـكر كـــثريه  ): ص(لـــك، قـــال رســـول اهللا 

: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبـة، فقـال  : فقلت له. فقليله حرام 
 أفتـدري أول مـن      ،إمنـا السـقاية زمـزم     . ليس هكـذا كانـت السـقاية      

العبـــاس بـــن عبـــد املطلـــب، كانـــت لـــه >: ال، قـــال: قلـــت ،<غيرهـــا؟
ــة؟    ــة، أفتــدري مــا احلبل الكــرم، فكــان ينقــع   : ال، قــال: قلــت حبل

ــربونه       ــي ويشـ ــه بالعشـ ــي وينقعـ ــربونه بالعشـ ــدوة ويشـ ــب غـ الزبيـ
غــدوة يريــد بــه أن يكســر غلــظ املــاء علــى النــاس، وأن هــؤالء قــد   

 والروايــة دالــة صــراحة علــى حرمــة  .<تعــدوا فــال تقربــه وال تشــربه 
 .العصري الزبييب
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إن رجـالً  ) ع (قلت أليب عبد اهللا: ويف رواية معاوية بن وهب قال     

من بين عمي وهو من صلحاء مواليك يأمرين أن أسـألك عـن النبيـذ        
كل مسـكر   ): ص(قال رسول اهللا    . أنا أصفه لك  >: وأصفه لك فقال  

فقليـل احلـرام حيلـه    : فقلـت . <حرام وما أسكر كثريه فقليلـه حـرام       
والروايـة دالـة بـاإلطالق       . <ال، ال >: كثري من املاء؟ فـرد بكفـه مـرتني        

 .حرمة العصري الزبييب ال بالصراحةعلى 
 – استطراداً   –استدل بعض الفقهاء يف مسألة طهورية املاء        ** 

علــى كــون نــزول امليــاه بأمجعهــا مــن الســماء بعــدة آيــات منــها قولــه      
ْرِض وِإنــا  ِبقَــدرٍ فَأَْســكَناه ِفــي اَألوأَنزلْنــا ِمــن الســماِء مــاًء{: تعــاىل

 وذلك بتقريـب إن اآليـة       .]١٨: املؤمنون  [/}لَقَاِدرونَعلَى ذَهابٍ ِبِه    
 .مطلقة

وقد نوقش يف االستدالل بـأن اآليـة الكرميـة لـيس فيهـا إطـالق،              
نكـرة  ) مـاء (بل هي إخبار عن إنزال ماء من السماء بقدر، ألن كلمـة          

يف ســياق اإلثبــات، فــال ميكــن التمســك بإطالقهــا إلثبــات أن مجيــع     
 .املياه نازلة من السماء

وأَنزلْنا ِمـن السـماِء   {: استدل بعض الفقهاء بقوله تعاىل *** 
، على أن املـراد هـو املطهريـة          بإطالقه ]٤٨: الفرقان  [/}ماًء طَهوراً 

الشـــاملة للمطهريـــة التكوينيـــة مبعـــىن الرافعيـــة لألوســـاخ الظـــاهرة،  
 .واملطهرية الشرعية مبعىن الرافعية للنجاسة باملعىن الشرعي

 : كمــا يف قولنــا،وقعــت حممــوالً) طهــور( بــأن كلمــة وقــد نــوقش
واحملمول يدل على صرف الوجود، وال معـىن للتمسـك          ) املاء طهور (

بإطالقــــه إلثبــــات اتصــــاف املوضــــوع بتمــــام أفــــراده، وإمنــــا جيــــري   
 .اإلطالق يف طرف املوضوع

فإنـــه ال معـــىن للتمســـك ) الشـــيخ املفيـــد عـــامل(فـــإذا قلنـــا مـــثالً 
ات أن املفيد عامل بتمام العلـوم، خبـالف مـا إذا     بإطالق احملمول إلثب  
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مكــان  فــإن باإل ) العــامل يفيــد البشــرية   (ا وقــع العــامل موضــوعاً فقلنــ   
ــام     ــات أن متـ ــوعاً إلثبـ ــفه موضـ ــه، بوصـ ــاإلطالق يف جانبـ التمســـك بـ

 .أفراد العامل مفيدون
 ) قرنية احلكمة :انظر(

 
 : اإلطالق األحوالي-

: عــىن، كمــا يف قولنــا  وهــو اســتيعاب يثبــت جلميــع أحــوال امل  
 . ، فيشمل احلكم مجيع أحوال حممد)أكرم حممداً(

الصـالة يف مجاعـة     : قلنـا لـه   : يف صحيحة الفضيل وزرارة قـاال     * 
الصالة فريضـة، ولـيس االجتمـاع مبفـروض         > :فريضة هي، فقال  

يف الصـــلوات كلـــها، ولكنـــها ســـنة، مـــن تركهـــا رغبـــة عنـــها وعـــن   
 .<الة لهمجاعة املؤمنني من غري علة فال ص

اجلماعـة سـنة    >: مبثابة أن يقال  ) ع(وميكن أن يستدل بأن قوله      
، فتكــون الصــحيحة دالــة علــى أن اجلماعــة ســنة  <يف الصــلوات كلــها

يف مجيع الفرائض ومنـها القضـاء، بـل ميكـن أن يسـتدل أن الصـالة                 
مجاعة مشروعة مع اختالف الكيفيـة فيصـلى صـالة الظهـر باإلمـام              

يـــدين، وذلـــك بـــدعوى التمســـك بـــاإلطالق     يف صـــالة اآليـــات أو الع 
 .االحوايل

ــه  ــرد عليـ ــن يـ ــون    : ولكـ ــا يكـ ــوايل إمنـ ــاإلطالق االحـ أن التمســـك بـ
وجيهاً مع فرض االحتاد يف الصلوات يف النظم وعـدم االخـتالف يف     
الكيفية، كما يف اإلئتمام يف األداء بالقضـاء ، وأمـا مـع عـدم االحتـاد                 

ــتالف     ــع االخـ ــيما مـ ــام والسـ ــو يف املقـ ــا هـ ــة  كمـ ــاحش يف الكيفيـ  الفـ
 .فاإلطالق غري ناظر إليه يقيناً

وقــع الــرتاع بــني الفقهــاء يف حكــم البخــار احلاصــل مــن املــاء    ** 
املتنجس األصلي بعد حتوله إىل ماء، إذ ذكر بعـض الفقهـاء أن هـذا        
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ــاء بعــد فــرض مغايرتــه للمــاء املتــنجس األصــلي عرفــاً، ال ميكــن         امل

 .جع إىل قاعدة الطهارةجراء استصحاب النجاسة فيه، بل يرإ
إنـا إذا فرضـنا أن البخـار حقيقـة نوعيـة مغـايرة              : وميكن أن يقال  

للماء املتبخر عرفاً، فال حمالـة يكـون البخـار املتحـول إىل املـاء فـرداً        
جديداً من املاء غري الفرد السابق من املاء الذي حتول إىل خبار، ويف             

رجـع يف إثبـات طهـارة    هذه احلالة ال حاجة إىل قاعدة الطهارة، بـل ن        
ــة، أي إىل       ــة االجتهاديـــ ــاء إىل األدلـــ ــن املـــ ــد مـــ ــرد اجلديـــ ــذا الفـــ هـــ

ــاء      ــى طهــارة امل  ألن – علــى القــول بوجودهــا   –االطالقــات الدالــة عل
الشــك يف طهــارة الفــرد اجلديــد مــن املــاء هــو يف احلقيقــة شــك يف      

 .ختصيص زائد لتلك االطالقات، وليس شبهة مصداقية
أحــدمها املــاء املتــنجس املتبخــر،    : ءانيوجــد مــا : وبكلمــة أخــرى 

واآلخـــر املـــاء املتحـــول إليـــه ذلـــك البخـــار، واالطالقـــات تشـــمل كـــال   
ــدليل انفعــال املــاء باملالقــاة،        املــائني يف نفســها، ولكــن األول خــرج ب
ــات       ــنفس االطالقـ ــه، فيتمســـك بـ ــال موجـــب خلروجـ ــاين فـ ــا الثـ وأمـ

 .إلثبات طهارته
ر حقيقـة نوعيـة مغـايرة       هذا كله علـى فـرض االلتـزام بـأن البخـا           

وأمــا لــو قيــل بــأن البخــار لــيس حقيقــة . عرفــاً للمــاء كمــا أشــرنا إليــه
نوعية مغايرة، وإمنـا هـو نفـس األجـزاء املائيـة، غايـة األمـر أن هـذه                   
األجــزاء لشــدة صــغرها وتشــتتها خرجــت عرفــاً عــن القابليــة للحكــم   

زاء بالنجاســة عليهــا، وحتــول البخــار إىل مــاء معنــاه جتمــع تلــك األجــ   
ولـو قيـل ـذا فاملـاء املتكـون مـن البخـار نفـس                . الصغرية مرة أخرى  

 حتول إىل البخـار، فهنـاك مـاء واحـد دقَّـت أجـزاؤه               الذياملاء السابق   
وتشتت مث جتمعت، من قبيل ما إذا اسـتهلك املتـنجس يف املعتصـم          

 .مث أمكن استخراجه وعزل متام أجزائه وجتميعها مرة أخرى
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 يف دليل انفعال املاء باملالقاة،      اإلطالقفس  واملرجع عندئذٍ هو ن   
إذ بعد فـرض أن هـذا املـاء هـو نفـس ذلـك املـاء الـذي حكـم بانفعالـه              

 األحـــوايل لـــدليل اإلطـــالققبـــل التبخـــر بـــدليل االنفعـــال، فيشـــمله  
ــه   ــان فيـ ــال، إذا كـ ــه  إطـــالقاالنفعـ ــوايل، وإذا مل يكـــن فيـ  إطـــالق أحـ

ن دليالً لبياً وكان القدر      كما لو فرض أن دليل االنفعال كا       –أحوايل  
ــر      ــل التبخــ ــاء قبــ ــال املــ ــه انفعــ ــيقن منــ ــة   –املتــ ــان يف األدلــ ــإن كــ  فــ

إن املرجـع  : االجتهادية الدالة على طهارة املاء إطالق أحوايل، فيقال      
هـو إطالقهـا االحــوايل، ألن اخلـروج عنــها إمنـا يكــون مبقـدار القــدر      

ليـه يرجـع إىل     املتيقن مـن الـدليل اللـيب علـى االنفعـال، وفيمـا زاد ع              
 .االطالق االحوايل لتلك األدلة االجتهادية الدالة على طهارة املاء

وإذا فرضـــنا عـــدم االطـــالق يف دليـــل االنفعـــال وعـــدم االطـــالق   
األحــوايل فاملــاء املتــنجس بعــد رجوعــه إىل املائيــة غــري مشــمول لكــل 
مــن الــدليلني، فتصــل النوبــة إىل األصــل العملــي، ويقــع البحـــث يف        

 . تصحاب أو أصالة الطهارةكونه االس
 

 : اإلطالق األزماني-

وهــو اســتيعاب يثبــت ملوضــوع احلكــم علــى حنــوٍ يكــون شــامالً   
 .لكل زمان، فال خيتص احلكم بزمانٍ دون زمان

يـا أَيهـا الَّـِذين آمنـواْ        {:استدل على لزوم العقود بقوله تعاىل     * 
ــالْعقُوِد لبحــث يف خــروج مــوارد   وقــد وقــع ا ،]١: املائــدة [/}أَْوفُــواْ ِب

وإــا اخليــارات، فقيــل إــا يف اخليــارات اعولــة مــن قبــل الشــارع،  
 .  بل قيل إا خارجة خروجاً ختصصياً،خارجة خروجاً ختصيصاً

ن ذلك لـيس مـن قبيـل التخصـيص، بـل هـو مـن قبيـل              إ: بل قيل 
اإلطالق، وذلك مـن جهـة أن عمـوم لفـظ العقـود باعتبـار األفـراد ال                  

ألزمــان، فــاحلكم ثبوتــه يف مجيــع األزمــان لــيس مــن ناحيــة  باعتبــار ا



 

 

٧٣ 


 




 


  
صــــيغة العمــــوم، بــــل مــــن جهــــة اإلطــــالق األزمــــاين الثابــــت بداللــــة  
االقتضــاء، صــوناً عــن لغويــة جعــل اخليــار لــو كــان ثبوتــه يف زمــانٍ مــا 
فقط، وتقييد ذلك اإلطالق بالنسبة إىل قطعة من الزمان أي زمـان            

كــذلك ثالثــة أيــام يف خيــار   بقــاء الــس وعــدم حصــول االفتــراق و   
 ،احليوان، ليس من باب ختصيص العمـوم كـي يقـال بأنـه مسـتهجن              

 وذلك من جهة أن اإلطالق ومشـول احلكـم     ،بل صرف تقييد إطالقٍ   
جلميــع احلــاالت واخلصوصــيات الــوارد علــى املطلــق لــيس بالوضــع        
وإمنا الشمول لدليل احلكمـة ومبقـدماا، ففـي كـل مـورد وبالنسـبة               

صوصية جاء دليل علـى التقييـد يبطـل اإلطـالق بالنسـبة             إىل تلك خ  
لخصوصية ويرتفع من البني، فلو قيد املطلق حبيث ال يبقى لـه إالّ             ل

فرد واحـد ال يكـون مسـتهجناً، خبـالف العـام فأنـه موضـوع للعمـوم،                  
فيكون ظاهره العمـوم خصوصـاً إذا كـان املخصـص منفصـالً، فبعـد               

مــن هــذا العمــوم لــيس إالّ أفــراد     تقييــد األكثــر إذا تبــين أن مــراده    
قليلة، فألقى إىل طرفه أن مطلوبه العموم، مع أنه مل يرد إالّ بعضـه              

 . األقل فأنه يكون مثل هذا الكالم ركيكاً ومستهجناً
 

 :فراديَ اإلطالق األ-

أكـرم  : (وهو استيعاب يثبت جلميع أفراد املعىن كما يف قولنـا        
ن عاملـــاً يف الفقـــه أم يف ، فيشـــمل احلكـــم العـــامل ســـواء كـــا)العـــامل

 .النحو مثالً
 

 ) الشمولياإلطالق: انظر(
  األزمانياإلطالق: راجعـــــ                                                              
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 : اإلطالق البدلي-

وهــو اســتيعاب يثبــت ملوضــوع احلكــم علــى حنــو يكتفــى فيــه      
فيكتفـى  ) صلّ(ما يف قوله بإجياد أحد األفراد حمققاً االمتثال ك    

 .بالصالة مرة واحدة
 

 

 : اإلطالق الشمولي-

وهــــو اســــتيعاب يثبــــت ملوضــــوع احلكــــم علــــى حنــــو يقتضــــي 
ــه   ــا يف قولـــ ــة، كمـــ ــراد الطبيعـــ ــام أفـــ ) ال تكـــــذب: (اســـــتيعاب متـــ

 .فيقتضي االنتهاء عن الكذب مطلقاً
 – اســتطراداً –اســتدل بعــض الفقهــاء يف حبــث طهوريــة املــاء   * 

: ع امليـاه نازلـة مـن السـماء بعـدة آيـاتٍ منـها قولـه تعـاىل                  على أن مجيـ   
ــاءً   { اِء مــم الس ــن ــا ِم لْنأَنزِفــي األَ  و اهــكَن ــدرٍ فَأَْس ــى   ِبقَ ــا علَ ِإنْرِض و

 . وذلك بدعوى إطالق اآلية،}ذَهابٍ ِبِه لَقَاِدرونَ
) ماء(وكي ال يشكل على اإلطالق بعدم صحة اإلطالق جلهة أن            

إلثبــات وهــي ال تصــحح التمســك بــاإلطالق     اة يف ســياق وردت نكــر
لـيس للتـنكري كـي تكـون نكـرة          ) مـاء (إن التنـوين يف كلمـة       : فإنه قيل 

يف سياق اإلثبات ودالـة علـى قيـد الواحـدة املـانع عـن الشـمول لتمـام                   
األفـراد، وإمنـا هـو تنــوين متكـني، وتنـوين الــتمكني يـؤتى بـه إلشــباع        

لمة املعربة يف لسـان العـرب تسـتند إىل    حاجة الكلمة املعربة، ألن الك    
الـــالم يف أوهلـــا أو إىل التنـــوين يف أخرهـــا، وال تســـتقر جمـــردة عـــن   

 الـالّم ال يقيـد الكلمـة بقيـد          ذلك، فحال هذا التنوين التمكيين حـال      
حدة وإمنا أريد من الكلمة نفس املاهية، فيـتم اإلطـالق الشـمويل       الو

 .الم بربكة مقدمات احلكمةيف اآلية كما لو كانت الكلمة معرفة بال
للــتمكني ال للتــنكري،  ) مــاء(وممــا يشــهد لكــون التنــوين يف كلمــة   

: الفرقـان   /}ِلنْحِيـي ِبـِه بلْـدةً مْيتـاً       {: قوله تعاىل بعد تلـك اجلملـة      
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ــدة       ]٤٩ ــدة ال بل ، فــإن املــراد مــن هــذه العبــارة االمتنانيــة جــنس البل

دة الســـياق يظهـــر كـــون وبقرينـــة وحـــ. واحـــدة، وإالّ مل تكـــن امتنانـــاً
 .  هو التمكني أيضاً ال التنكري) ماء(املراد من التنوين يف 

 
 

 : اإلطالق اللفظي-

وهـو حالــة وجــود صــورة ذهنيــة للمــتكلم، وصــدور الكــالم منــه  
ويـراد بـه مـا يقابـل اإلطـالق          . يف مقام التعـبري عـن تلـك الصـورة         

 .املقامي
 

 : اإلطالق املقامي-

ان ثابتاً لكان صورة ذهنيـة مسـتقلة        ويراد منه نفي شيء لو ك     
الفاحتة جزء يف الصـالة، والركـوع      : (فإذا قال املتكلم  . وعنصراً آخر 
ــا أن نثبــت بعــدم    )والســجود جــزء فيهــا   جــزء فيهــا،  ، وســكت وأردن

ذكــره جلزئيــة الســورة أــا ليســت جــزًء كــان هــذا إطالقــاً مقاميــاً،  
 الصــالة، لكــن جيــب أن يكــون املــتكلم يف مقــام بيــان متــام أجــزاء     

وهذا يتوقـف علـى قيـام قرنيـة خاصـة تثبـت أن املـتكلم يف مقـام                   
 .بيان األجزاء

ــامي عـــن اإلطـــالق اللفظـــي    ــذا خيتلـــف اإلطـــالق املقـ  إذ ،وـ
يوجــد يف الثــاين ظهــور ســياقي عــام يتكفــل إثبــات أن كــل مــتكلم 
يســـوق لفظـــاً للتعـــبري عـــن صـــورة ذهنيـــة ال تزيـــد عـــن الصـــورة    

 ولــيس ،بــاللفظ عــن مــدلول اللفــظ   الذهنيــة الــيت يعــرب عنــها    
 .كذلك يف اإلطالق املقامي فيحتاج إىل قرنية خاصة

ــادق    *  ــن الصـ ــة احللـــيب عـ ــال ) ع(ورد يف روايـ ــه قـ ــأس >: أنـ ال بـ
، <إن الصـوف لـيس فيـه روح       . بالصالة فيما كان من صـوف امليتـة       
ال حتلــه احليــاة مــن األجــزاء علــى  وقــد اســتدل فيهــا علــى طهــارة مــا
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ن ما ورد هو عبارة عن عنوانٍ كلـي ينطبـق علـى مـا      حنو القاعدة، أل  
 .ليس فيه روح وال حتله احلياة من األجزاء

وداللتــها علــى القاعــدة الكليــة واضــحة، وذلــك ألن املقصــود مــن    
الروح فيها احلياة احليوانية، ال جمرد النمو وحنوه كمـا هـو الواضـح        

ه عرفــاً، فيشــمل كــل جــزءٍ غــري حلمــي مــن احليــوان، ألنــه لــيس فيــ    
روح، إمــا بــاإلطالق اللفظــي لــو قيــل بــأن مــا فيــه الــروح تعــبري عــريف 
عن اللحم، أو باإلطالق املقامي باعتبار أن العـرف يفهـم أن مـا فيـه                
الـــروح واحليـــاة احليوانيـــة هـــو اللحـــم فقـــط، وقـــد أمضـــى ذلـــك يف  

 . الرواية ومل ينبه على خالفه
 

 :االطمئنان -

 .  ويراد به العلم العادي، وهو حجة-
إذا اشتبه جنس أو مغصوب يف حمصور كإناء يف عشرة جيـب            * 

االجتناب عن اجلميـع، وإن اشـتبه يف غـري احملصـور كواحـد يف ألـف                 
 .  ال جيب االجتناب عن شيء منه- مثالً –

وذلك إن العـربة يف تنجيـز العلـم اإلمجـايل وعـدم تنجيـزه ليسـت                 
أن  حمصـــورة، بـــل العـــربة يف ذلـــك  ريبكـــون الشـــبهة حمصـــورة أو غـــ 

أطراف العلم اإلمجايل إذا بلغـت مـن الكثـرة إىل حـد يصـبح احتمـال                
انطبـــاق التكليـــف املعلـــوم باإلمجـــال علـــى كـــل واحـــد منـــها ضـــعيفاً    
ــاب     ــاق مل جيـــب االجتنـ ــدم االنطبـ ــان بعـ ــؤدي إىل االطمئنـ ــة تـ بدرجـ
لقيام احلجة حينئذٍ على عدم وجوبه وهي االطمئنـان، وإن مل تبلـغ      

والدرجــة وجــب االجتنــاب، وهــذا خيتلــف  مــن الكثــرة إىل هــذا احلــد  
باختالف املوارد واألشخاص، وليس لذلك ضابط كلي، ومثـال ذلـك           

ــاء       ــاء واحــد جنــس بــني ألــف إن  فــإن قيمــة  – مــثالً –مــا إذا اشــتبه إن
احتمال إنه هذا أو ذاك أو غريه واحـد مـن ألـف، وأمـا قيمـة احتمـال                   
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 ألـــف، إنــه لـــيس هــذا أو ذاك أو غـــريه فهــي تســـعمائة وتســعون مـــن    

وواضح إن قيمة االحتمال إذا بلغت من القوة إىل هذه الدرجـة فهـي              
ــة      ــغ مرتبــ ــة مل يبلــ ــوة تلــــك الدرجــ ــن القــ ــغ مــ ــان، وإن مل تبلــ اطمئنــ

 .االطمئنان
 اإلجماع املنقول    : راجعـــــ 

 

 : اإلقتضاء-

وهو طلب الفعل مع املنـع عـن التـرك، وهـو اإلجيـاب أو بدونـه           
 املنـع عـن الفعـل وهـو التحـرمي أو          وهو النـدب أو طلـب التـرك مـع         

 .بدونه وهو الكراهة
 )اجلرجاني(

 

 : اقتضاء األمر بالشيء النهي عن ضده-

 . األمر بشيء ما يستوجب النهي عن ضدهويراد به أن
لو تعذر الشرط بعد خروج العـني عـن حتـت سـلطنة املشـروط               * 
و  ببيع أو هبـة أو غـري ذلـك مـن التصـرفات الناقلـة أو بتلـف أ                   –عليه  

 فهــل للمشــروط لــه فســخ املعاملــة واســترجاع   –إتــالفٍ وأمثــال ذلــك  
العني إن كانت باقيـة والرجـوع إىل املثـل أو القيمـة كـل واحـد منـهما                  
يف مــورده إن كانــت تالفــة، أو الرجــوع إىل املثــل أو القيمــة مطلقــاً؟      

وهنـاك احتمـال أخـر وهـو بطـالن ذلـك            . وجوه واحتماالت بل أقوال   
 . التصرف الناقل

إن التصــرف الناقــل مــن قبــل املشــروط عليــه تــارة يكــون    : قيــلو
منافيــاً لــنفس االشــتراط، مثــل أن يكــون الشــرط مــثالً وقــف الــدار    
فباعها، أو يبيعها من زيد فباعها مـن عمـرو، وأخـرى لـيس كـذلك،                

 .بل كان الشرط أجنبياً عن التصرف الناقل
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ــى األول ــالكي     : وعلــ ــقٍ مــ ــوت حــ ــب ثبــ ــرط يوجــ ــا إن الشــ إن قلنــ
 من  –مشروط له بالنسبة إىل تلك العني اليت وقعت عليها املعاملة           لل

قبيل حق الرهانـة ومنـذور الصـدقة وحـق الفقـراء بالنسـبة إىل املـال          
أو الســادة بالنســبة إىل املــال ) ع(الــذي تعلــق بــه الزكــاة، وحــق اإلمــام  

ــديان بالنســبة إىل تركــة امليــت يف         ــه اخلمــس، وحــق ال ــق ب ــذي تعل ال
  فيكون موجباً لقصر سلطنة املالـك        -ب وأمثال ذلك    الدين املستوع 

وعــدم قدرتــه تشــريعاً علــى التصــرف الناقــل، فيكــون نقلــه بــاطالً،      
وللمشروط له استرجاع العني ممن انتقل إليه وإلزام املشروط عليـه        

 . بالوفاء بالشرط
وأمــا إن قلنـــا بـــأن الشـــرط ال يوجـــب إالّ وجوبـــاً تكليفيـــاً بالوفـــاء  

 فاملعاملـة وإن كانـت منهيـة بالداللـة          - ل على طبقه   والعم –بالشرط  
ــاً ال    املطابقيـــة أو االلتزاميـــة ولكـــن النـــهي يف بـــاب املعـــامالت مطلقـ

. يوجب الفساد، بل يوجبه فيمـا إذا كـان متعلقـاً باملسـبب ال السـبب           
ــاملعىن االســم املصــدري ال املصــدري     ــارة أخــرى ب وفيمــا حنــن  . وبعب

ــاً بـــاملعىن االســـم  فيـــه، وإن كـــان النـــهي علـــى تقـــدير   وجـــوده متعلقـ
املصدري ولكن الشك يف وجوده، ألن التصـرف الناقـل يف املفـروض       
ضــد للوفــاء بالشــرط ولــيس نقيضــه، وقــد حتقــق يف األصــول عــدم     
ــه         اقتضــاء األمــر بالشــيء النــهي عــن ضــده، فــال ــي كــي يقــال بأن

فبنـاًء علـى هـذا لـو مل نقـل بـأن الشـرط               . متعلق بالسبب أو املسـبب    
 ثبوت حق مالكي للمشروط له، فال مانع مـن صـحة تصـرفاته      يوجب
 . مقام الثبوتيف هذا . الناقلة

املؤمنـون عنـد    > :)ص(وأما يف مقام اإلثبات، فالظاهر مـن قولـه          
 هو ثبوت حق للمشروط له، فتكون تصرفات املشـروط          ،<شروطهم

 .عليه باطلة وال حيتاج إىل فسخ املشروط عليه



 

 

٧٩ 


 




 


  
صــرف املشـــروط عليـــه منافيـــاً لـــنفس  هــذا كلـــه فيمـــا إذا كـــان ت 

 .االشتراط أي كان خالف ما اشترط عليه
وأما التصرفات اليت ال تكون منافية ملا اشترط عليـه، بـل تكـون              
أجنبية عن الشـرط، كمـا إذا بـاع داره مـثالً واشـترط علـى املشـتري                  
أن خييط ثوبه أو عمالً آخر، فلو تعذر الشرط يف هذه الصورة بعـد              

ناقـل فـال وجـه للقـول بـبطالن ذلـك التصـرف، ألن               ذلك التصـرف ال   
 يف املفــروض صــارت ملكــاً طلقــاً للمشــتري وإن قلنــا  – مــثالً –الــدار 

 للمشــروط لــه علــى املشــروط يبــأن الشــرط يوجــب ثبــوت حــقٍ مــالك
عليه، ألن بطالن بيعه ليس من آثار ثبوت ذلـك احلـق، بـل غايـة مـا                  

وط لــه بقيمــة مــا   إن أثــر ذلــك احلــق تغــرمي املشــر    : ميكــن أن يقــال 
شرط وماليته، وأمـا منعـه عـن بيـع مالـه أو أي تصـرف مشـروع آخـر                    

 .فال وجه له أصالً
 نعم، يبقى الكالم يف حق املشروط له الفسخ أو ال؟ 

 
 األمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده    : ـــــ راجع

 
 : اقتضاء النص-

هــو داللــة الكــالم علــى مســكوت عنــه يتوقــف صــدق الكــالم أو    
أي أن صــيغة الــنص ال تــدل عليــه   .  شــرعاً علــى تقــديره  صــحته

 .وإمنا تتوقف صحة الكالم عقالً أو شرعاً على تقديره
كأنـه  فهـو  إذا قال الرجل آلخر أعتق عبدك هذا عـين،    : مثاله* 
بـــع عبـــدك يل بـــألف درهـــم مث كـــن وكـــيالً يل بـــالعتق، وذلـــك  : قـــال

ال (، ألنـه   حيصـل البيـع أوالً    أنلتوقف صحة هذا العتق علـى تقـدير         
 .)عتق إالّ يف ملك

 وهــو داللــة اللفــظ علــى أمــر ال يســتقيم املعــىن إالّ بتقــدير    **
عقـــالً أو شـــرعاً، وهـــو املعـــرب عنـــه بداللـــة االقتضـــاء، كمـــا يف قولـــه   
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، فهــو <دمــه ومالــه وعرضــه: كــل مســلم علــى املســلم حــرام  >): ص(
ــتفاد مـــن تصـــرحيه حرمـــة دم املســـلم ومالـــه وعرضـــه، غـــري أن        يسـ

 منصــب علــى االعتــداء، ولــذلك البــد لــيفهم      تــهحــرمي يف حقيقالت
 أي حرمـة االعتـداء علـى دم        ،)اعتداء(معىن النص من تقدير كلمة      

 .املسلم وماله وعرضه
ــاتكُْم  {: وقولـــــه تعـــــاىل* ** ــاتكُْم وبنـــ ــْيكُْم أُمهـــ ــْت علَـــ حرمـــ

مــــن تقــــدير كلمــــة  فالبــــد }  ...وأَخــــواتكُْم وعمــــاتكُْم وخــــاالَتكُمْ 
 .أي حرم عليكم العقد على املذكورات) العقد(

 
 العموم االستغراقي: راجعـــــ 

 

 : األقل واألكثر-

عبارة عن فعلني أحدمها أقل من اآلخر يف الكمية ملحـوظني           
فــإذا علــم بتوجــه بعــث أو زجــر وشــك يف أنــه     . يف مقــام التكليــف 

األمـــر بـــني األقـــل تعلـــق بالقليـــل أو الكـــثري حتقـــق عنـــوان دوران 
 أو ،نــه هــل جيــب اإلتيــان بــاألكثر  أ وجــرى االخــتالف يف ،واألكثــر

أو حيرم األقل    ،ان باألكثر فقط  يتكتفى باألقل، أو أنه حيرم اإل     ي 
 .أيضاً
 

 أصالة البراءة الشرعية: راجعـــــ 
 صداقيةالشبهة امل                                                                    : 

 

 : األقل واألكثر اإلرتباطيان-

وإمنــا جيــري  ، ويــأيت يف التكليــف الواحــد الــذي ال شــك فيــه     
 فمرجـــــع الشـــــك يف نـــــه متعلـــــق باألقـــــل أو بـــــاألكثر،أ يف الشـــــك

ــا يف  ) املكلَّـــــــف(االرتبـــــــاطيني إىل الشـــــــك يف  علـــــــى خـــــــالف مـــــ
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 يف إذ أن مرجــــــع الشــــــك يف التكليــــــف كالشــــــك  ،االســــــتقالليني

 . ية أو اجلزئالشرطية
 

 : األقل واألكثر االستقالليان-

ويراد به كون إتيان األقل على فرض تعلُّـق احلكـم بـاألكثر يف              
ــة،      ــبهه الوجوبيـ ــاالً يف الشـ ــل، وامتثـ ــدار األقـ ــاً مبقـ ــع جمزيـ الواقـ

 .وعصياناً مبقداره وخمالفة يف الشبهه التحرميية
 إذ يعلــم املكلــف بوجــود   ،فــالتكليف يف االســتقالليني متعــدد  

 . ويشك يف وجود ما زاد عنه- مثالً –تكليف 
 

 األصل املوضوعي: راجعـــــ 
 

 : إلغاء وصف احلكم-

وهو أن يتبني اتهد أن الوصـف الـذي اسـتبقاه قـد ثبـت بـه                 
اعتبـار احلنفيـة    : احلكم يف صورة بدون الوصف احملـذوف، مثالـه        

الصغر سبباً لثبوت والية التزويج، بدليل األمـر باسـتئذان البكـر            
لغــة، وبــدليل ثبــوت الواليــة علــى املــال بالصــغر، فمحــل هــذا   البا

احلكــم هــو الصــورة الــيت ثبــت فيهــا احلكــم والوصــف الــذي أبقــاه  
اتهد وهو الصغر دون الذي حذف كالبكارة مما يـدل علـى أنـه          
ــة، وأن     ــالظن، أن ال مـــدخل للوصـــف احملـــذوف يف العليـ حصـــل بـ

 .لتزويجالوصف املستبقى هو علة ثبوت احلكم يف والية ا
 

 : اإلمارة-
كل شيء اعتـربه الشـارع ألجـل أن يكـون سـبباً للظـن، كخـرب           -

 .الواحد والظواهر
 ) املظفر(
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وهــي اعــول يف حــق اجلاهــل بــالواقع بلحــاظ الكاشــفية        -
 .الذاتية عن الواقع، كاشفية ناقصة

 )املشكيني(

دليل ظين معـني علـى حنـو        ب وهي احلكم الظاهري املرتبط      -
كــــاحلكم (ك الــــدليل هــــو املــــالك التــــام جلعلــــه يكــــون كشــــف ذلــــ

الظــاهري بوجــوب تصــديق الثقــة والعمــل طبقــه، ســواء كــان مفيــداً     
، ويســـمى الـــدليل يف هـــذه احلالـــة )للظـــن الفعلـــي دائمـــاً، أم غالبـــاً

 .باإلمارة واحلكم الظاهري باحلجية
 )الشهيد الصدر(

 قاعدة الفراغ: ـــــ راجع
 

 :  العقالئيةاإلمارة -

 . كان سبباً للكشف من وجهة نظر العقالءوهو ما 
 

 اإلجماع املنقول: ــــ راجع
 

 :  اللفظيةاإلمارة -

 .وهو ما كان من األلفاظ سبباً للكشف
 قاعدة الفراغ: راجعــــ 

 : االمتثال-

هو عبارة عن موافقـة التكليـف خارجـاً واجلـري وفقـه عمـالً،               
 .فاًبعثاً كان التكليف أو زجراً، أكيداً كان أو ضعي

 
 التقييد: راجعــــ                

 أصالة االشتغال :                                                                           
 الواجب غير املؤقت :                                                                               

 

 : االمتثال االحتمالي-

و االمتثال يف حالة الشـبهة احملصـورة يف الوجوبيـة، وتـرك             وه
 .إحدامها يف التحرميية
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 الشبهة الوجوبية: راجعـــــ 

 

 : االمتثال التفصيلي-

ــه،         ــه متعلقــه بعين وهــو إتيــان املتعلــق للتكليــف مــع إحــراز أن
ــه         ــل أو أجزائـ ــرز نفـــس العمـ ــأن احـ ــاً بـ ــراز علميـ ــان اإلحـ ــواء كـ سـ

 أو ظنياً بـالظن املعتـرب كمـا لـو احـرز          وشرائطه بالعلم الوجداين،  
 .أصل العمل أو كيفياته بدليل معترب أو أصل

 
 

 : االمتثال الظني بظن غير معتبر-

وهــو االمتثــال يف حالــة الظــن غــري املعتــرب كإتيــان الصــالة إىل  
 .القبلة املظنونة مع إمكان االحراز العملي

 
 : االمتثال العلمي االجمالي-

 أطـــــراف الشـــــبهة الوجوبيـــــة منـــــها ويــــراد بـــــه االحتيـــــاط يف 
والتحرمييــة، كــالعلم االمجــايل بوجــوب اجلمعــة والظهــر، ومثــل    

 .ترك اإلناءين املشتبهني
 

 )انظر العلم اإلجمالي(
 

 : األمر-

 . هو عبارة عن الطلب اإلنشائي-
 أو هـو مـا     ، هو اللفظ الدال على طلبٍ على جهة االستعالء        -

ســتقبل ســواء أكــان بصــيغة دلَّ علــى طلــب الفعــل وحتصــيله يف امل
، أم كــان بصــيغة املضــارع }ِقيمــواْ الصــالَةَأَ{: األمــر، كقولــه تعــاىل
، أم كــان }فَمـن شــِهد ِمـنكُم الشـهر فَلْيصـمه    {املقتـرن بـالم األمـر،    
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ولَـــن يجعـــلَ اللّـــه {باجلملـــة اخلربيـــة الـــيت يقصـــد منـــها الطلـــب، 
 .}ني سِبيالًِللْكَاِفِرين علَى الْمؤِمِن

 
 )األمر املولوي: انظر(                                                                              

 األمر االرشادي:      
 

 : األمر اإلرشادي-

هو البعث الصوري الذي ليس بطلبٍ وأمـرٍ حقيقـة، بـل لـيس               
ايــةً إىل فعــل بالدقــة إال إخبــاراً عــن مصــلحة الفعــل، وإرشــاداً وهد

ذي صالح، حبيث ال يترتب لدى العـرف والعقـالء علـى موافقتـه              
إال الوصــول إىل مصــلحة املُرشــد إليــه، وعلــى خمالفتــه إال فــوات     

واستشـــِهدواْ {كـــاألمر باالستشـــهاد علـــى البيـــع،  . تلـــك املصـــلحة
اِلكُمجِن من ريِهيدش{. 

منـه عاملـاً بوجوبـه،      لو جتاوز احلاج امليقات متعمداً ومل حيـرم         * 
 ري اإلحرام؟خلكن رجع قبل دخول احلرم فهل يأمث بتأ

بــاإلمث وذلــك لتــأخري اإلحــرام وإن صــح إحرامــه وحجــه لــو     : قيــل
 .بعدم اإلمث: حتقق، وقيل

وحلوق اإلمث وعدمه مبنيان على مـا إذا كـان األمـر بـاإلحرام مـن             
تزم باإلمث، ومـن    امليقات مولوياً أو إرشادياً، فمن بىن على املولوية ال        

ــار اإلرشــاد إىل شــرطية اإلحــرام مــن امليقــات يف صــحة النســك        اخت
 .نفى اإلمث
ــدة     **  ــاة الـــنجس بعـ ــاء القليـــل مبالقـ ــال املـ اســـتدل علـــى انفعـ

طوائــف مــن الروايــات إىل درجــة أصــبح احلكــم بــه مــع هــذه الروايــات 
 .مستفيضاً، بل حمالً لإلمجاع

 يف خرتيـر يشـرب مـن        واه علـي بـن جعفـر      رومن هذه الروايات ما     
 . <يغسل سبع مرات>: إناء كيف يصنع به؟ قال
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فــإن شــرب اخلرتيــر مــن اإلنــاء ال يســاوق عــادة مالقــاة اخلرتيــر         
لــنفس اإلنــاء، فــاألمر بغســل اإلنــاء كــان علــى أســاس مالقاتــه للمــاء     

 .الذي شرب منه اخلرتير
ق جناسة املالقي الـذي تعلـ     :  يثبت أوالً  – وأمثاهلا   –وذه الرواية   

جناسة املاء الـذي كانـت مالقـاة الشـيء لـه سـبباً          : األمر بغسله، وثانياً  
 .لألمر بغسله

أما األول، فألن األمر بالغسل عمومـاً يـدل علـى النجاسـة، وذلـك          
أحدمها من ناحية أن ارتكازيـة كـون الغسـل باملـاء     : لنكتتني نوعيتني 

هـــو املنظـــف للشـــيء مـــن القـــذارات العرفيـــة، فـــإن ارتكـــاز ذلـــك مـــع 
ارتكازيـــــة وجـــــود قـــــذارات وجناســـــات شـــــرعية يف اجلملـــــة يوجـــــب 

 عنـد توجـه األمـر بالغسـل مـن      –انصراف الذهن العـريف واملتشـرعي     
 إىل أن ذلــــك علــــى أســــاس جناســــة الشــــيء شــــرعاً،  –قبــــل الشــــارع 

واألخــرى مــن . واإلرشــاد إىل مــا هــو املطهــر لــه، ولــيس أمــراً نفســياً   
اإلزالـة والتنظيـف، فـاألمر      ناحية مادة الغسل اليت تسـاوق عرفـاً مـع           

 .بالغسل يساوق األمر بإزالة القذر فيكون داالً على النجاسة
وأما الثاين، فللتالزم االرتكازي عرفـاً بـني جناسـة الشـيء بسـبب              

ــى جناســة املالقــي         ــدليل عل ــه للمــاء وجناســة ذلــك املــاء، فال  –مالقات
  .- بالفتح – دال على جناسة املالقي –بالكسر 

 
  هيئة افعل:راجعــــ 

 : األمر التوصلي -
 

 )الوجوب التوصلي: انظر(
 

 : األمر الضمني-

وهو األمر غري املستقل وإمنـا هـو أمـر يسـتفاد ضـمناً مـن أمـر                 
 .آخر
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 الترتب: راجعــــ 
 

 : األمر بعد احلظر-

ويــراد بــه األمــر الــذي يــرد يف األدلــة والنصــوص الشــرعية يف        
  .مورد احلظر

ى وجــوب اجلهــاد يف كــل عــام مــرة  اســتدل بعــض الفقهــاء علــ * 
فَِإذَا انسـلَخ اَألْشـهر الْحـرم فَـاقْتلُواْ         {: على أقل تقدير بقوله تعاىل    

ْشِرِكنيإذ أوجب بعد انسـالخها اجلهـاد وجعلـه شـرطاً فيجـب              }الْم ،
كلما وجد الشرط، وال يتكرر بعد ذلك بقية العام لعدم إفادة مطلـق             

 .األمر التكرار
ليــه بــأن علــة حتــرمي القتــال هــي األشــهر احلــرم،    ولكــن أشــكل ع

وهذا ال يستفاد منه الوجـوب، ألنـه مـن األمـر بعـد احلظـر فـال يـدل              
ــه تعــــــاىل    ــا يف قولــــ ــة، كمــــ ــع احلرمــــ ــتْم {: إالّ علــــــى رفــــ وِإذَا حلَلْــــ

 .}فَاْصطَادواْ
 

 االستثناء: راجعــــ 
 
 

 ):التأسيسي( األمر املولوي -

لحة موجـــودة يف متعلقـــه هـــو البعـــث والطلـــب احلقيقـــي ملصـــ
ــة علــــى     ــاً، حبيــــث حيكــــم العقــــل بترتــــب اســــتحقاق املثوبــ غالبــ
موافقتــه والعقوبــة علــى خمالفتــه، مضــافاً إىل مصــلحة الفعــل       
املطلــــوب، كغالــــب األوامــــر الواقعــــة يف الكتــــاب والســــنة، واألمــــر   

 .بالصالة والصيام
 

 هيئة إفعل : راجعـــــ                                                                    
 اإلرشادياألمر  :
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 : األمر باألمر بالشيء أمر به-

ويراد به ما كان متعلقه أمراً بشيء فهل يدل ذلك على األمـر             
  .باملتعلق

جــرى البحــث يف اعتبــار عبــادات الصــيب شــرعية حقيقيــة أو   * 
مترينيــــة، وقــــد اســــتظهر بعــــض الفقهــــاء أــــا عبــــادات حقيقيــــة   

 .شرعية
وذلــك ال إلطــالق أدلــة التشــريع، إذا أــا خمصصــة، وهــي لــذلك    

لـم عـن الصـيب الظـاهر        قخمتصة بالبالغني، مبقتضـى حـديث رفـع ال        
 ال خصوص رفـع اإللـزام، وإمنـا تعتـرب عبـادات             ،يف رفع قلم التشريع   

ــه    ــا ورد عنــ ــة ملــ ــبيانكم بالصــــالة  >): ع(الصــــيب حقيقيــ ــروا صــ ومــ
 الشيء، فتكون الصالة والصيام      واألمر بالشيء أمر بذلك    <والصيام

 .وغريمها مأمور ما
 

 : األمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده-

إذا حج املكلف مـع اسـتلزامه لتـرك واجـب أو ارتكـاب حمـرم مل                 
جيزه عن حجة اإلسالم، وإن اجتمع سائر الشرائط، ال ألن األمـر       

عــن ضــده بــل ألن األمــر مشــروط بعــدم    يقتضــي النــهي  بالشــيء 
 .ووجوب ذلك الواجب مانع كما يرى بعض الفقهاءاملانع 

وقد علَّق بعض الفقهاء على ذلك بأن احلكم املـذكور ال وجـه لـه               
واضــحاً، ألن القــائلني بــأن األمــر بالشــيء يقتضــي النــهي عــن ضــده، 

 أحــد الضــدين للضــد اآلخــر، فيكــون   ةمــن بنــاه علــى مقدميــ  : منــهم
زمني يف اخلــــارج مــــن بنــــاه علــــى أن املــــتال : النــــهي غرييــــاً، ومنــــهم 

متالزمـــان يف احلكـــم، وملـــا كـــان عـــدم أحـــد الضـــدين مالزمـــاً للضـــد 
اآلخر كان حبكمه، وعلى كال التقديرين فالنهي عن الضـد نفسـه ال       

نعــم استشــكل بعضــهم يف اقتضــاء النــهي الغــريي       . عــن أمــر خــارج  
 كـالوجوب الغـريي ال يقتضـي ثوابـاً وال عقابـاً،             ،للفساد مـن أجـل أنـه      



 

 

٨٨ 

ال بعــداً، لكــن الظــاهر ضــعف اإلشــكال املــذكور مــن وجهــة  وال قربــاً و
نظر بعض الفقهاء، ولو صح فهو إشكال آخر غـري مـا ذكـره صـاحب                

 . آنفاًهليإالرأي املشار 
مث إن ظاهر صاحب الرأي املفروغية عن أن املقـام مـن صـغريات       

 الــذي يلــزم تركــه –مسـألة الضــد، وهــو إمنــا يــتم مـا إذا كــان الواجــب   
داً لــنفس أفعــال احلــج، أمــا إذا كــان ضــداً للســفر إىل  ضــ–مــن احلــج 

احلج فال يكون من صغريات تلك املسـألة، ألنـه مقدمـة غـري عباديـة                
وهي ختتص مبا إذا كان ضداً للواجب العبادي، الذي يفسـد بالنـهي             

 .على تقدير القول به
 

 
 ّاقتضاء األمر بالشيء النهي عن ضده: ـــــ راجع

 

 :  األمر االنتزاعي-

هو أمر تصوري ال وجود له، وال يقبل اجلعل واإلنشاء، ألنـه            و
 .تابع ملنشأ انتزاعه، كالفوقية والتحتية واحملاذاة

 
 :األمر النفسي -

 .ويراد به األمر املولوي
 

 األمر االرشادي: راجعــــ 
 
 

 :  االمضاء-

ــه         وهــو عبــارة عــن موافقــة اجلهــة الــيت متلــك ذلــك، ويــراد ب
 .هرة مبرأى ومسمع هذه اجلهةالسكوت على فعل أو ظا

 
 )الدليل االمضائي: انظر(
 السيرة العقالئية : راجعــــ 

 التقرير:                                                                  
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 :األمر بالضدين -

 )الترتب: انظر(

 

 ):في العلم اإلجمالي( االنحالل -

امع إىل علــم تفصــيلي ويــراد بــه انقــالب العلــم اإلمجــايل باجلــ
ــا لـــو ظهـــر للعـــامل خطئـــوه يف علمـــه وأن أحـــد     يف األطـــراف، كمـ

 طاهر، أو علـم  – مثالً  –اإلناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدمها      
 .بطهارة أحدمها على وجه التحديد

إذا علـــم املكلـــف أنـــه زىن بإحـــدى االمـــرأتني ومل يـــدر أيتـــهما  * 
 .ا أم أو بنتهي، وجب عليه االحتياط إذا كان لكل منهم

لتنجيـز العلـم اإلمجـايل حيـث إن أصـالة عـدم الزنـا ببنـت                 : وذلك
 .اليت يريد التزوج منها معارضة بأصالة عدم الزنا يف األخرى

إالّ أن ذلــك إمنــا يــتم يف خصــوص مــا إذا كــان كــل مــن البنــتني         
الّ إواألمني حمالً البتالئـه حبيـث كـان مـن املمكـن لـه التـزوج منـها، و                  

حدامها خارجة عن حمل ابتالئه حبيـث ال ميكنـه التـزوج            فلو كانت أ  
منها لعدم قدرته علـى ذلـك أو بعـدها عنـه أو كوـا مزوجـة بالفعـل                   
من غريه أو حمرمة عليه من غري هـذه اجلهـة كالرضـاع وشـبهه، فـال              
مــانع مــن تزوجــه مــن األخــرى، جلريــان أصــالة عــدم الزنــا ببنتــها أو    

الة عــدم الزنــا بــأم األخــرى أو   أمهــا مــن دون معــارض إذ ال أثــر ألصــ  
 .بنتها، ومن هنا فينحل العلم اإلمجايل ال حمالة

 
 : االنحالل احلقيقي-

وهــو انقــالب العلــم باجلــامع إىل علــم بأحــد األطــراف بطريــق  
االنكشــاف والعلــم احلقيقــي ال التعبــدي، أو بوســائل القطــع، أو    

 .عن طريق القطع
 

 االنحالل في العلم االجمالي: راجعــــ 
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 : االنحالل احلكمي-

وهـــو حصـــول العلـــم يف أحـــد أطـــراف العلـــم اإلمجـــايل بـــدليل  
ــم       ــول العلـ ــن دون حصـ ــال مـ ــوم باإلمجـ ــيني املعلـ ــى تعـ ــرب علـ معتـ
طبقه، كما إذا اخرب العادل بأن الواجب هو الظهر ال اجلمعة، أو     

 .قامت البينة على أن اخلمر هو يف هذا اإلناء دون اآلخر
 

 :  االنسداد-

ه انعدام الطريق إىل معرفة األحكام الشرعية الفرعية        ويراد ب 
، ال علمــاً وال علميــاً، وقــد  )تكليفيــة ووضــعية، ظاهريــة وواقعيــة  (

ذهــــب القــــائلون بــــه إىل إقامــــة الــــدليل العقلــــي عنــــد الشــــك يف  
ويقـــــوم علـــــى . التكـــــاليف الواقعيـــــة، وأمســـــوه دليـــــل االنســـــداد

دليل وجـوب    ونتيجة هذا الـ    .مقدمات أمسوها مقدمات االنسداد   
العمل بكل ظن تعلق بثبوت األحكام، أو بسقوطها، سواء حصل          
من ظواهر الكتـاب، أو السـنة، أو غريمهـا، ويعـربون عـن كـل ظـن                  

وهــذا الــدليل مــبين  . ثبتــت حجيتــه ــذا الــدليل بــالظن املطلــق  
أنـــه بعـــد العلـــم بوجـــود أحكـــام فعليـــة  : علـــى مقـــدمات حاصـــلها

ــا    ــا أو  وعــــدم إمكــــان العلــــم التفصــــيلي ــ ــواز إمهاهلــ وعــــدم جــ
ــاط،      ــيض يف االحتيـ ــا التبعـ ــا يلزمنـ ــام يف أطرافهـ ــاط التـ االحتيـ

 –فيــدور األمــر بــني أن نعمــل بظننــا ونــأيت مبظنونــات الوجــوب     
ــا وجوبـــه وبـــني عكســـه، وال   –مـــثالً  ــا شـــكننا أو تومهنـ  ونتـــرك مـ

 .إشكال يف وجوب األول فينتج لزوم العمل بالظن
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 : اإلنشائي واالعتباري-

ــي او ــاء    هــ ــود يف وعــ ــة للوجــ ــدرة القابلــ ــة املقــ ــور املفروضــ ألمــ
الفــرض وعــامل االعتبــار مبجــرد اجلعــل واإلنشــاء بلفــظ أو غــري     
لفظ يعترب هلا أهل العرف والعقالء بعد حتقق عللها حنـواً مـن             

 .الوجود يكون منشأً لآلثار وموضوعاً لألحكام
 

 اجلملة اإلنشائية : راجعـــــ 
 

 : االنصراف-

 حبصـة معينـة     – نتيجـة املالبسـات      -هين خـاص    وهو أنس ذ   -
ــه اللفــظ، كمــا يف انصــراف املســح        مــن حصــص املعــىن املوضــوع ل
املأمور به يف آية الوضـوء إىل املسـح باليـد وبباطنـها أيضـاً، لغلبـة                

 .املسح باليد وبالباطن
 )رالشهيد الصد(

وهو انصرف الـذهن مـن اللفـظ إىل بعـض مصـاديق معنـاه،           -
سبب كثرة اسـتعماله فيـه وشـيوع إرادتـه منـه،            أو بعض أصنافه، ب   

أو لغلبة وجود الفرد املنصرف إليه، أو تعارف املمارسة اخلارجية          
 .له، فيكون مألوفاً قريباً إىل الذهن

 )املظفر(

حكــم الفقهــاء مبفطريــة األكــل والشــرب بــني مــا إذا كــان عــن     * 
 .الطريق العادي املتعارف وغري املتعارف وذلك إلطالق األدلة

ولكن قد يدعى االنصراف إىل ما اعتمد على الفم كما نقل عن            
 .مينع من الشرب بطريق األنف  إذ مل،الفاضل االيرواين

 عنـد  ودعوى االنصراف إىل ما اعتمد على الفـم ال يصـغى إليهـا    
 أبداً، لعدم دخل الفم يف صـدق األكـل أو الشـرب بعـد               بعض الفقهاء 

ق، ومــن هنــا ال حيتمــل أن كــان الــدخول يف اجلــوف مــن طريــق احللــ 
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جــواز شــرب احملرمــات كــاخلمر أو املــايع املتــنجس مــن طريــق األنــف  
 .بدعوى انصراف النهي إىل املتعارف وهو الفم

حكم الفقهاء بعدم البأس يف ابتالع البصاق وإن كـان كـثرياً           ** 
 .ر احلامض مثالًيف الصوم وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّ

م كونــه مشــموالً إلطالقــات األكــل والشــرب ومــن املعلــوم جــداً عــد
فإـــا منصـــرفة عـــن مثلـــه بالضـــرورة، إذ املنســـبق إىل الـــذهن منـــها 

  ن يف جــوف إرادة املطعــوم واملشــروب اخلــارجي، ال مــا يشــمل املتكــو
اإلنســان حبســب طبعــه وخلقتــه، ولــذا لــو ــى الطبيــب مريضــه عــن  

 منـه املنــع  األكـل والشـرب يف هـذا اليـوم أو يف سـاعة خاصـة ال يفهـم       
عن ابتالع البصاق جزماً، فـال ينبغـي التأمـل يف انصـراف املطلقـات            
عن بلع البصـاق اتمـع وإن كـان اجتماعـه بفعـل مـا يوجبـه كتـذكُّر                   

 .احلامض مثالً
استدل بعض الفقهاء على اقتصار حرمـة االحتكـار علـى           *** 

 فعل الفرد وال يتعداه إىل الشركات واهليئـات، وذلـك ألن مـا ورد يف             
) ... احلكّـــارون(و ) احملتكـــر(الروايـــات مـــن ألفـــاظ فهـــو مـــن قبيـــل  

فاملتبـــــادر واملنصـــــرف إليـــــه الفـــــرد ال اجلماعـــــة وأُجيـــــب عنـــــه أن  
االنصــراف املــذكور لــيس حجــة ألنــه لــيس ناشــئاً مــن حــاق اللفــظ         
ــارج،        ــود يف اخلـ ــة الوجـ ــن غلبـ ــيء مـ ــو ناشـ ــا هـ ــة وإمنـ ــة للداللـ ونتيجـ

اإلطــالق وال يوجــب رفــع اليــد   وانصــراف مــن هــذا القبيــل ال يقيــد    
 .   عنه
 

 الشبهة احلكمية: ــــــ راجع
 

 ):العلم( االنفتاح احلقيقي -

ويراد به إمكان الوصول إىل األحكام الشرعية الفرعيـة علمـاً،           
وأن لنا طريقـاً حقيقيـاً وهـو العلـم، وال فـرق بـني حضـور اإلمـام                  
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تـواترة  املعصوم وبـني حـال غيابـه، فلنـا ظـواهر قطعيـة وأخبـار م         

قـال بـه    . تورث للمتتبـع العلـم الوجـداين باألحكـام كلـها أو جلـها             
الســيد املرتضــى وغــريه ممــن كــان قريبــاً مــن عصــر بعــض األئمــة   

 ).ع(املعصومني 
 

 ) االنسداد:انظر(
 

 : االنفتاح احلكمي-
 

 )انظر العلمي(
 

 : انقالب النسبة-

ويقصــد بــه مــا إذا ورد خمصــص ألحــد املتعارضــني بنحــو لــو      
ــهما مـــن    لـــوح ــبة بينـ ــه، انقلبـــت النسـ ــد إعمالـ ــان بعـ ظ املتعارضـ

 .التعارض املستقر إىل التعارض غري املستقر
 .والنظرية حمل خالف بني األصوليني

 *   لـــو كـــان لـــدينا دليـــل يـــدل بإطالقـــه علـــى عـــدم انفعـــال الكُـــر
 دليـل ثـانٍ يــدل   – أيضـاً  –باملالقـاة سـواء حصـل التغيـر أو ال، ولــدينا     

فعـال الكُـر باملالقـاة سـواء حصـل الـتغري أو ال، وهـذا                بإطالقه على ان  
سـألته عـن كُـر مـن مـاء مـررت بـه وأنـا                : الدليل رواية أيب بصري، قـال     

ال تتوضـأ   >: على سـفر قـد بـال فيـه احلمـار أو بغـل أو إنسـان؟ قـال                  
 .<منه وال تشرب منه

الً منهما  وهذان الدليالن متعارضان بنحو التساوي، مبعىن أن ك       
ل ثالث وهـو مـا ورد يف   وهناك دلي. ر وعدمهيا حاليت التغيشمل كلت 

ال تشــرب مـــن ســؤر الكلــب إالّ أن يكــون حوضـــاً     >صــري  روايــة أيب ب 
فإن العادة قاضية بأن شرب الكلـب مـن حـوض    . <كبرياً يستقى منه 

فهــذه الروايــة خمتصــة مــورداً باملالقــاة غــري     . كــبري ال يوجــب تغــريه  



 

 

٩٤ 

مـن الـدليل الثـاين الـدال علـى انفعـال            املغيرة، فتكون أخـص مطلقـاً       
الكُر باملالقاة، فيقيد الـدليل الثـاين مبـا إذا أوجـب البـول تغـري املـاء،                
وبذلك يصبح أخص مطلقاً مـن الـدليل األول الـدال علـى أن الكُـر ال                 

 .ينجسه شيء فينتج أن الكُر ينجس بالتغري وال ينجس باملالقاة
، وهــو حمــل نظــر عنــد  وهــذا الوجــه مــبين علــى انقــالب النســبة  

 .األصوليني
نعم لو اسـتظهر مـن الـدليل الثـاين وروده يف مـورد الـتغري حبيـث                  
كــان خمتصــاً بصــورة الــتغري يف نفســه ال مبخصــص منفصــل، كــان      
خمصصاً للدليل األول على القاعـدة، وذلـك يتوقـف علـى دعـوى أن                
املســتظهر مــن فــرض الســائل مــروره وهــو مســافر بكُــرّ قــد بــال فيــه   

 أو محار أو غريه، أنه مل يـر اإلنسـان أو احلمـار يبـول يف الكُـر                   إنسان
حني مروره عليه، وإمنا مر بكر قد بال فيه اإلنسان أو محـار، وهـذا          
يعين أنـه إمنـا عـرف ذلـك بتبـين آثـار ذلـك يف املـاء، فتكـون الروايـة                      

 . واردة يف مورد التغري
جنــب يف مســألة بطــالن الصــوم يف شــهر رمضــان يف مــا لــو أ ** 

 وقع البحـث يف   ، فإنه الصائم وطلع عليه الفجر ومل يكن ناوياً الغسل       
 علـى طوائـف     – مسـتنده    –مستند هذا احلكم، واحلـال أن الروايـات         

 :ثالث
ما دلت على صحة الصوم مطلقاً، وهي مـا رواه الصـدوق      : األوىل

عمــن ) ع(بإســناده عــن أيب ســعيد القمــاط أنــه ســئُل أبــو عبــد اهللا       
ال >: مضــان يف أول الليــل فنــام حــىت أصــبح، قــال    أجنــب يف شــهر ر 

وباسـناده عـن    . ، وذلك أن جنابته كانـت يف وقـت حـالل          <شيء عليه 
عــن الرجــل ينــام يف  ) ع(العــيص بــن القاســم أنــه ســأل أبــا عبــد اهللا     

ال >: شهر رمضان فيحتلم مث يستيقظ مث ينام قبل أن يغتسـل قـال            
 .<بأس



 

 

٩٥ 


 




 


  
قــة مساعــة بــن مهــران مــا دل علــى بطالنــه مطلقــاً كموث: الثانيــة

سألته عن رجل أصابته جنابة يف جوف الليـل يف رمضـان فنـام              : قال
عليــه أن >: وقــد علــم ــا ومل يســتيقظ حــىت يدركــه الفجــر، فقــال   

وصــحيحة ســليمان بــن حفــص    . <يــتم صــومه ويقضــي يومــاً آخــر   
إذا أجنــب الرجــل يف شــهر رمضــان  >: قــال): ع(املــروزي عــن الفقيــه 

يصـبح فعليـه صـوم شـهرين متتـابعني مـع            بليلٍ وال يغتسل حـىت      
وقـد دلـت األخـرية علـى        . <صوم ذلك اليـوم وال يـدرك فضـل يومـه          
 .ثبوت الكفارة أيضاً مضافاً إىل القضاء

ــة ــت      : الثالثـ ــريه وخصـ ــد وغـ ــني املتعمـ ــيل بـ ــمنت التفصـ ــا تضـ مـ
ــل أو       ــتلم أول الليـ ــل احـ ــحيحة احللـــيب يف رجـ ــاألول كصـ ــبطالن بـ الـ

:  يف شـهر رمضـان حـىت أصـبح، قـال     أصاب مـن أهلـه مث نـام متعمـداً       
، وصحيحة أيب بصري يف رجل أجنب       <يتم صومه ذلك مث يقضيه    >

: يف شــهر رمضــان بالليــل مث تــرك الغســل متعمــداً حــىت أصــبح، قــال
 .<...يعتق رقبة >

 مع بني هذه الطوائف بناًء على مـا عـرف عنـد األصـوليني     وقد ج
ولـيني متعارضـتان    وأمسوه انقالب النسبة، وذلـك ألن الطـائفتني األ        

بالتباين ولكن الثالثة أخص من األوىل فتتقيـد ـا، وبعدئـذٍ تنقلـب              
النســـبة بينـــهما وبـــني الثانيـــة مـــن التبـــاين إىل العمـــوم واخلصـــوص   
املطلـــق فتتقيـــد الثانيـــة ـــا، فتكـــون النتيجـــة اختصـــاص الـــبطالن 

 بـل الكفـارة بصـورة العمـد، وأمـا إذا كـان عـن غـري           ،واحلكم بالقضـاء  
 .فال شيء عليهعمدٍ 

وعليه ففي النومة األوىل بعد البناء على االستيقاظ واالغتسال         
مبا أنـه ال يصـدق عليـه العمـد والسـيما يف معتـاد االنتبـاه فـال شـيء             

 .عليه
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 : األولوية-

ويراد ا أن ما كان مسكوتاً عنه أوىل وأجدر باحلكم املنطوق           
 .به

عـن شـهادة    ) ع(سألت أبـا عبـد اهللا       : يف صحيح حممد بن محران    
ال، إالّ يف القتــل يؤخــذ بــأول كالمــه وال يؤخــذ     >: الصــيب؟ فقــال 

 . <بالثاين
 .واخلرب ذكر القتل فيتعدى إىل اجلراح باألولوية

 
 : األولوية العرفية-

 .ما كانت األولوية فيه عرفية
ذكـــر الفقهـــاء عـــدة طـــرق إلثبـــات النجاســـة مـــن قبيـــل العلـــم   * 
 . والبينة

البينـة يف املقــام مبـا ذكــره الفقهـاء مــن    وقـد اســتدل علـى حجيــة   
التعــدي عــن مــورد الــدليل الــدال علــى حجيــة البينــة يف القضــاء إىل    
املقام باألولوية أو املساواة، وذلك ألنـه يقتضـي جعـل احلجيـة لبينـة               
املدعي، املعارضة دائماً للقواعد اليت توافـق قـول املنكـر، والـيت قـد               

ن االمــارات العقالئيــة، فــإذا تكــون مــن قبيــل قاعــدة اليــد وأمثاهلــا مــ 
كانــت البينــة حجــة رغــم معارضــتها ملثــل قاعــدة اليــد، فحجيتــها يف  

ــام  ــارة    –أمثـــال املقـ ــالة الطهـ ــه معـــارض ســـوى أصـ ــا ال يكـــون فيـ  ممـ
 . أوضح–وحنوها 

ودعـــوى األولويـــة املـــذكورة املقصـــود ـــا األولويـــة العرفيـــة الـــيت 
ة يف بـاب القضـاء      توجب داللة إلتزامية عرفية يف دليـل حجيـة البينـ          

ــال بأـــا        ــة ليقـ ــة العقليـ ــال املقـــام، ال األولويـ ــها يف أمثـ ــى حجيتـ علـ
 .  موقوفة على اإلطالع الشامل على املالكات الواقعية
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 : األولوية العقلية-

 .ما كانت األولوية فيه عقلية
 

ــل      *  ــيان غسـ ــان بنسـ ــوم رمضـ ــالن صـ ــاء بطـ ــتهر بـــني الفقهـ اشـ
حلـاق  إيوم أو أيام، واختلـف يف       اجلنابة ليالً قبل الفجر حىت مضى       

غسل احليض والنفاس باحلكم فـذهب مجلـة مـن الفقهـاء إىل عـدم           
ــر        ــه ال يضــ ــيتهما فأنــ ــو نســ ــاس، فلــ ــيض والنفــ ــل احلــ ــاق غســ إحلــ

 . بصومها
والوجه فيه خروجهما عـن الـنص املخـتص بشـهر رمضـان، إذ ال               
دليــــل علــــى التعــــدي، ألن مــــا ورد مــــن الروايــــات مل يــــذكر فيــــه إالّ 

 عـن  )ع(سـئل أبـو عبـد اهللا        : ة، كما يف صحيحة احللـيب، قـال       اجلناب
رجــل أجنــب يف شــهر رمضــان فنســي أن يغتســل حــىت خــرج شــهر       

 . <عليه أن يقضي الصالة والصيام> :رمضان قال
وقــد قــوى بعـــض الفقهــاء اإلحلــاق وذلـــك جلهــة كــون احلـــيض       

. أعظـــم مـــن اجلنابـــة فيكـــون أوىل منـــه بـــاحلكم باألولويـــة القطعيـــة 
ــه  ــرأة اجلنـــب الـــيت     ولعلـ ــواردة يف املـ ــع إىل بعـــض النصـــوص الـ يرجـ

 . <جاءها ما هو أعظم> :)ع(فاجأها احليض يف قوله 
وقد نوقش بأنه ال شهادة فيـه علـى أولويـة احلـائض مـن اجلنـب                 

عظمية إىل بعـض األحكـام       حكم ثبت له، إذ لعل النظر يف األ        يف كل 
ــدم     ــثالً وعـ ــوطء مـ ــة الـ ــائض دون اجلنـــب كحرمـ ــة للحـ ــحةالثابتـ   صـ

 . وحنو ذلك أولوية يف املقامالطالق،
 

 الظهور: راجعـــــ                                                        
 األولوية العرفية: 
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 : اإلمياء-

ويراد به التنبيه، وهو أن يقترن مقصـود املـتكلم فيـه بوصـف              
عــة يــومي إىل أنــه علــة للحكــم، كــاقتران األمــر باعتــاق رقبــة املواق 

 .، فإنه يدل على أن املواقعة علة اإلعتاق)اجلماع(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

٩٧ 

 


 


   
  الباءالباءحرف حرف 

 
 :الباطل -

هــو الفاســد مقابــل الصــحيح، فكــل مــا فقــد بعــض أركانــه أو     
 .بعض شروطه فهو باطل أو فاسد وال يترتب عليه أثره الشرعي

 
 النهي في املركبات: ـــــ راجع

 الواجب غير املؤقت    : 
 املتعلق     :                                                             

 

 : البراءة الشرعية-

 وهــي اإلذن مــن الشــارع يف تــرك الــتحفظ واالحتيــاط جتــاه   -
 .التكليف املشكوك

 هي الوظيفة الشـرعية النافيـة للحكـم الشـرعي عنـد الشـك               -
 .فيه واليأس من حتصيله

 أصالة البراءة الشرعية: ـــــ راجع
 

 :  البراءة العقلية-

جتــــاه أي ومفادهــــا أن املكلــــف غــــري ملــــزم عقــــالً بــــالتحفظ  
وتســمى أيضــا قاعــدة  . تكليــف مــا مل ينكشــف بــالقطع والــيقني  

 ).قبح العقاب بال بيان(
 هي الوظيفة املُؤمّنة من قبل العقـل عنـد عجـز املكلـف عـن                -

 .بلوغ حكم الشارع أو وظيفته
 

 أصالة االشتغال: ـــــ راجع
 



 

 

٩٨ 

 :  بناء العقالء-

مــا  ويــراد بــه صــدور العقــالء عــن ســلوك معــني جتــاه واقعــة          
صــدوراً تلقائيــاً، ويتســاوون يف صــدورهم عــن هــذا الســلوك علــى   
اختالف يف أزمنتهم وأمكنتهم، وتفاوت يف ثقافتهم ومعرفتـهم،         

 .كاألخذ بظواهر الكالم. وتعدد يف حنلهم وأديام
 

 ) السيرة العقالنية:انظر(
 

 : البيان-

 .هو النطق الفصيح املعرب املظهر عما يف الضمري
املعـىن وإيضــاح مـا كـان مســتوراً قبلـه، وقيـل هــو      أو هـو إظهـار   

 . اإلخراج عن حد اإلشكال
 

 : بيان التبديل-

 .وهو النسخ، وهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر
 

 : بيان التغيير-

وهــــــو تغــــــيري موجــــــب الكــــــالم حنــــــو التعليــــــق واالســــــتثناء  
 .والتخصيص

ــِل أَن تمســوهن  وِإن طَلَّقْتمــوهن مـِـ {: كمــا يف قولــه تعــاىل  ن قَب
        فُــونَ أَوعإَالَّ أَن ي مــتضــا فَرم ــفــةً فَِنصفَِريض ــنلَه مــتضفَر قَــدو

، فإنـــه تعـــاىل ]٢٣٧: البقـــرة [/}يعفُـــو الَّـــِذي ِبيـــِدِه عقْـــدةُ النكَـــاِح
أوجـــب نصـــف املهـــر املفـــروض قبـــل الـــدخول جلميـــع املطلقـــات مث   

 .و فيسقط املهر كلهاستثىن حالة العف
 

 االستثناء: ــــــ راجع                                                                        
 التخصيص: 

 



 

 

٩٩ 

 


 


   
 : بيان التفسير-

وهــو بيــان مــا فيــه خفــاء مــن املشــترك أو املشــكل أو امــل أو   
ــي، ــه تعـــاىل  اخلفـ ــواْ الزَّ {: كقولـ ــالَةَ وآتـ ــواْ الصَّـ ــاةَوأَِقيمـ ــإن }كَـ ، فـ

الصالة جممل فلحق البيان بالسـنة، وكـذا الزكـاة جممـل يف حـق         
 .النصاب واملقدار وحلق البيان بالسنة

 
 :  بيان التقرير-

 كقوله  ،وهو تأكيد الكالم مبا يقع احتمال ااز والتخصص       
ــْم أَْجمعــونَ {: تعــاىل آلِئكَــةُ كُلُّهالْم دــجفقــرر معــىن العمــوم  }فَس ،
 .الئكة بذكر الكلّ حىت صار حبيث ال حيتمل التخصيصمن امل
 

 : بيان الضرورة-

هــــو بيــــان الــــذي يقــــع بســــبب الضــــرورة، وهــــو الداللــــة غــــري  
اللفظيــة، وتســمى داللــة الســكوت وتلحــق بالداللــة اللفظيــة يف       

ن يستدل بسكوت الشـارع علـى أمـرٍ حـدث أمامـه             أإفادة األحكام، ك  
ل علـى أن مـا سـكت عنـه        على مشروعيته، فـإن سـكوت الشـارع يـد         

 . ألن الشارع ال يسكت عما يراه باطالً،يكون مشروعاً
 

  السنة الفعلية: راجعـــــــــــــ 



 

 

١٠١ 

 


 


   
  ءءالتاالتاحرف حرف 

 
 : التأويل-

خـر غـري ظـاهر      آهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إىل معىن         
 .فيه مع احتمال له بدليل يعضده

عـن امـرأة ادعـت أنـه        ) ع(سئل أبـو عبـد اهللا       : روى احلليب قال  * 
تصـدق يف ربـع مـا       > :قـال . أوصى هلا يف بلـد بالثلـث ولـيس هلـا بينـة            

 .<ادعت
 أـا روايـة شـاذة ال        –ها  ت مـع صـح    – ولكن أشكل على هذه الرواية    

 .  عامل بظاهرها منا، وعندئذٍ فالرواية إما مطروحة أو مؤولة
                                                                        

 الظهور: ــــــ راجع                                 
 االستصحاب املوضوعي:    

 قاعدة اجلمع العرفي                                                       :               
 اإلطراد :                                                 

 

 : التبادر-

عبارة عن حضور املعىن إىل الذهن من اللفظ عند مساعه بال      
 .معونة قرينة

لــى وجــوب  ع<املؤمنــون عنــد شــروطهم>): ص(اســتدل بقولــه * 
الوفاء بااللتزامـات وااللزامـات، سـواء كـان منـها الشـروط وااللزامـات               

 .يف ضمن العقد أو الشروط االبتدائية
للشـــــروط االبتدائيـــــة أنـــــه املعـــــىن  ) ص(وادعـــــي مشـــــول قولـــــه 

احلقيقي هلذه الكلمة، وهو املنسبق واملتبادر إىل أذهان أهل العـرف           
 .يف موارد االستعماالت

باختصاص املعـوض بـالعني يف البيـع، ويشـهد          ذهب املشهور   ** 
له تعريفهم للبيع بنقل العني وحنـوه، وهـو ممـا تسـامل عليـه الفقهـاء                  
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 صــدقه العــريف بــذلك، مبعــىن عــدم   كمــا قــد يــدعى، والظــاهر تقــوم  
 . على متليك غري العني إالّ بالعناية واملساحمة) البيع(إطالق 

ــادر عنــد أهــل ال      لســان وصــحة ســلب   وقــد اســتدل للمشــهور بالتب
عدا األعيان، بضميمة أصـالة عـدم النقـل عـن            العنوان عن متليك ما   

 .معناه العريف
ــاء باختصـــاص حرمـــة الصـــيد علـــى   ***  اســـتدل بعـــض الفقهـ

احملرم مبحلَّل األكل وال يشمل احملرم، وذلك بـدعوى أن املتبـادر مـن            
لصــــــيد وأَنــــــتم أَيهــــــا الَّــــــِذين آمنــــــواْ الَ تقْتلُــــــواْ ا{:قولــــــه تعــــــاىل

مرهو ذلك، مع تأييده بأصالة احلل والرباءة]٩٥: املائدة [/}ح ،. 
ــادر   ــوان    : والوجــه يف االســتدالل بالتب ــى احلي ــق عل أن الصــيد يطل

املصــاد، ومــن الواضــح أن حتــرمي كــل شــيء ظــاهر عرفــاً يف حتـــرمي         
أوضــح منافعــه وأظهــر تقلباتــه وآثــاره، فــرياد مــن حرمــة الصــيد علــى  

حِرم املستفاد من هذه اآلية حرمـة أكلـه لـه، كمـا يف حتـرمي امليتـة                  الُم
 أكله فال يعم احلكـم احملـرم األكـل، ألن مـا ال      ةمثالً إذ يراد منه حرم    

يؤكل حلمه حرام على كل أحد أكله مطلقاً يف حال اإلحرام ويف غري             
حال اإلحرام، وال وجه الختصاص ذلك باحملرم، فمـن التقييـد الـذي           

ــع يف من ــة  وقـ ــوق اآليـ ــاً {طـ ــتم حرمـ ــا دمـ يستكشـــف اختصـــاص  } مـ
 .احلكم مبحلل األكل، و إالّ كان التقييد به مستلزماً للّغوية

ــيد مبعـــىن       ــو الصـ ــة هـ ــوق اآليـ ــا ورد يف منطـ ــأن مـ ــد نـــوقش بـ وقـ
االصطياد، ال الصيد مبعىن املصيد، وإمنا يصـح االسـتظهار املـذكور            

 .لو كان الظاهر من اآلية هو الثاين
 االنصراف: ــــــ راجع                                                           

 األصل الشرعي:                                                                                      
 اإلجماع املدركي   : 
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 : ّ التجري-

 فعــــل أو تــــرك، يقطــــع أو يتخيــــل كونــــه خمالفــــة للمــــوىل،       
 .وعصياناً حلكمه، مع عدم املخالفة واقعاً

 
 احلكم الظاهري: ـــــ راجع

 

 : التحرمي-

 .هو اخلطاب الدال على طلب الفعل طلباً جازماً
 

 االستعمال: ـــــ راجع
 

 : حتقيق املناط-

اً عليهـا، أو منصوصـاً   ويراد به أن تكون القاعـدة الكليـة متفقـ       
 .تهد يف حتقيقها يف الفرععليها، ويج

أي النظر يف آحـاد الصـور الفرعيـة الـيت يـراد قياسـها علـى أصـل                   
والبحـث فيمــا إذا كانــت علـة األصــل ثابتــة ومتحققـة يف هــذه الصــور    

 . الفرعية
 )تنقيح املناط: انظر(

 

 : تخريج املناط-

وهــو أن يــنص الشــارع علــى حكــم يف حمــل دون أن يتعــرض       -
، فـيعمم إىل كـل   أصـالً كتحرميـه الربـا يف البـر     احلكم  ) علة(ملناط  

 بــدعوى اســتفادة أن العلــة يف  ،مكيــل مــن طريــق اســتنباط علتــه   
 .التحرمي هي كونه مكيالً

هــو النظــر واالجتــهاد يف اســتنباط الوصــف املناســب للحكــم   –
الــذي ورد بــه الــنص أو اإلمجــاع ليجعــل علــة للحكــم، وذلــك بــأي     

 ، والتقســـيمربطريـــق مـــن طـــرق مســـالك العلـــة كاملناســـبة أو الســـ   
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ــرتف ــو    يخـــ ــريج هـــ ــتنبطة، والتخـــ ــل املســـ ج املنـــــاط خـــــاص بالعلـــ
  .االستخراج أو االستنباط

 
 : التخصص-

وهــو الــذي يســميه     واملــراد بــه اخلــروج املوضــوعي الوجــداين،    
النحويـــون باالســـتثناء املنقطـــع، ومثالـــه كـــل مكلـــف جيـــب عليـــه  

ــل،  ــيام إال الطفـ ــوع    الصـ ــارج عـــن املوضـ ــل خـ ــإن الطفـ ) املكلـــف(فـ
تعبــد وال معاونــة دليــل، أي أنــه غــري مشــمول وجــداناً بــال واســطة 

 .من أول األمر بوجوب الصيام
األصــل يف العقــود هــو اللــزوم، وأمــا العقــود الالزمــة يف مــوارد     * 

جمعـوالً مـن قبـل املتعاقـدين كمـا يف          اخليـار   اخليارات، فأـا إن كـان       
 بنــاء علــى رجوعــه إىل ختلــف الشــرط   –خيــار الشــرط وخيــار الغــنب   

الدالـة علـى    } أَوفُـواْ ِبـالْعقُودِ   { باآليـة    ةكـون مشـمول    فال ت  –الضمين  
لزوم العقد، ألن التعهد وااللتزام يف مـوارد اخليـار املـذكور مشـروط              

 .ومقيد بأمرٍ ما
ويف مــوارد فقــد الشــرط والقيــد ال التـــزام كــي يكــون الوفــاء بـــه        

اً خروجـ ) أَوفُواْ ِبالْعقُودِ (واجباً، فيكون خروج تلك املوارد عن عموم        
 .ال من باب ختصيص القاعدة) التخصص(موضوعياً وهو املسمى 

وأمـــا يف اخليـــارات اعولـــة مـــن قبـــل الشـــارع مـــع افتـــراض أن        
االلتــزام مــدلول التزامــي لأللفــاظ الــيت تنشــأ ــا العقــود مطلقــاً مــن   
الطــرفني املتعــاملني غــري مقيــد بشــيء وغــري مشــروط بشــرط كخيــار 

 .ون ختصيصاً للقاعدةالس وخيار احليوان، فإنه يك
ــال  ــة مـــن قبـــل   : مـــع إمكانيـــة أن يقـ ــارات اعولـ ــوارد اخليـ بـــأن مـ

 لـــيس مـــن بـــاب التخصـــيص، بـــل يكـــون شـــبيهاً       – أيضـــاً –الشـــارع 
باحلكومة، بأن يقـال مـثالً يف خيـار الـس أو خيـار احليـوان، جعـل                  
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الشارع التزامهما يف تلك املدة كـال التـزام فكأمـا مل يلتزمـا بالبقـاء           

ند هـذه املعاملـة مـادام كومـا يف الـس ومل يفترقـا بالنسـبة إىل            ع
خيـــار الـــس، وكأمـــا مل يلتزمـــا يف مـــدة الثالثـــة أيـــام يف خيـــار        

 .احليوان فيكون خروجهما وأمثاهلما أيضاً خروجاً موضوعياً
غايــة األمــر يكــون خروجــاً تعبــدياً ال تكوينيــاً، كمــا هــو الشــأن يف    

ــة و  ــوارد احلكومــ ــع مــ ــا يف جانــــب   مجيــ ــييق فيهــ ــعة والتضــ أن التوســ
 . املوضوع أو احملمول تعبدي ال تكويين ووجداين

 
 الداللة االلتزامية: راجعـــــ                                                                     

 الشبهة البدوية    :                                                                               
 

 : التخصيص-

أي . واملراد بـه إخـراج مـن احلكـم مـع دخـول املخـرج موضـوعاً                 -
إخراج بعض األفراد عن مشول احلكـم العـام، بعـد أن كـان اللفـظ            
ــة       ــدٍ ومعاونـ ــطة تعبـ ــوال التخصـــيص بواسـ ــه لـ ــامالً لـ ــه شـ يف نفسـ

 .دليله
كــــل مكلــــف جيــــب عليــــه الصــــوم يف شــــهر رمضــــان إال    : ومثالــــه

ــى ذلــك       ا ــدليل دلّ عل ــه الصــوم ل . ملســافر، فهــو مكلــف وال جيــب علي
 ومنـه بغـري   ، منـه مـا يكـون بالـدليل املسـتقل     :والتخصيص على أنـواع   

 .د النصواملستقل، ومنه املقارن ومنه املتراخي عن ور
ــه العــام مــن     : وهــو عنــد احلنيفــة   - هــو إرادة بعــض مــا يتناول

ل بـــه، أمـــا غـــري األفـــراد، بـــدليل مســـتقل مقـــارن للعـــام، أي متصـــ
املســتقل عــن مجلــة العــام كالشــرط واالســتثناء فيســمى عنــدهم       

 .، وأما غري املقارن للعام فيسمى نسخاً ضمنياً)قصراً(
يف مسألة جواز نظر املرأة إىل اخلصي اململوك هلا أو بـالعكس            * 

ــانهن  {:اســتدل اــوزون بقولــه تعــاىل   مأَي لَكَــتــا م م النــور [/}أَو :
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شــامل بعمومــه للمملــوك الفحــل واخلصــي، وقــد خــرج الفحــل      ال]٣١
، فيبقى اخلصي حتت هذا العمـوم، وذلـك ألن          اإلمجاعلشبهة دعوى   

 .العام حجة يف الباقي
الظاهر جـواز االحتقـان مبـا يشـك يف كونـه جامـداً أو مائعـاً،                ** 

فلو شك يف جواز االحتقان بالدبس كونه مائعاً أو جامداً، فأنه جيوز             
ــه االحت ــه لـ ــان بـ ــه،    ،قـ ــاب عنـ ــه يشـــك يف تعلـــق التكليـــف باالجتنـ  ألنـ

ولكن هذا مبين على انصراف االحتقـان إىل       . ومقتضى األكل عدمه  
املــايع، وأن اجلامــد لــيس مــن االحتقــان يف شــيء كمــا هــو الصــحيح        
حســبما عرفــت، إذ عليــه يشــك يف صــدق االحتقــان علــى اســتعمال      

م ال؟ واملرجـع يف    هذا املوجود اخلـارجي وأنـه حـرام ومفسـد للصـوم أ            
 .مثله من الشبهة التحرميية هو الرباءة كما هو ظاهر

وأما على القول بأن االحتقان يف نفسه يعم املـائع واجلامـد، وقـد            
خرجنــا عــن اإلطــالق مبــا دل علــى عــدم البــأس يف اســتعمال اجلامــد  
كموثقــة ابــن فضــال وقــد قيــد اإلطــالق ــا، ولوالهــا لقيــل بــالبطالن 

 .مطلقاً

 على هذا املبىن جيب االجتناب عن املشكوك فيه وال جيوز           فبناًء
استعماله نظراً إىل ما يقال أصولياً مـن أن املخصـص إذا كـان عنوانـاً                
وجودياً فالباقي حتت العام أو املطلق بعد التخصيص أو التقييد هـو            
ما مل يكن بذاك العنوان اخلـاص، فهـو غـري معنـون بعنـوان وجـودي،                 

يـه فالبـاقي حتـت العـام يف املقـام بعـد إخـراج               بل بعنـوان عـدمي، وعل     
 ال االحتقـان املعنـون بكونـه        –اجلامد هو كل احتقان ال يكون جبامدٍ        

االحتقان وأن ال يكـون  :  فاملوضوع للبطالن مركب من جزئني  –املائع  
 واألول حمرز بالوجدان والثاين بأصالة عدم كونـه جامـداً ولـو             ،جامداً

ــئم    املوضــوع ويترتــب احلكــم مــن احلرمــة     بأصــل العــدم األزيل، فيلت
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والــبطالن، وال يعــارض بأصــالة عــدم كونــه مائعــاً لعــدم ترتــب األثــر       

 .عليه، إذ ليس املائع موضوعاً للحكم وإمنا املوضوع هو اجلامد
 

 العلم االجمالي: راجع                                                                ــــــ 
 الداللة االلتزامية :                                                                                   

 انقالب النسبة  :                                                                                 

 
 ):تخصيص األكثر( التخصيص املستهجن -

  .كم وخيرج أكثر األفرادويراد به االستثناء اليت يلحق احل
اســـتدل الـــبعض علـــى شـــرطية اللفـــظ يف العقـــود مبـــا ورد يف  * 

، إذ أنــه ظــاهر <إمنــا حيــرم الكــالم وحيلــل الكــالم>): ع(اخلــرب عنــهم 
 . يف حصر أسباب التحليل والتحرمي يف الشريعة باللفظ

ثبـت يف األكثـر أن التحليـل والتحـرمي        :  على ذلك بأنـه    أشكلوقد  
ل يكــون بالتذكيــة مــثالً، واملــوت، والغليــان، وذهــاب   لــيس بــاللفظ، بــ 

 ...الثلثني 
فيكـــون االلتـــزام بظـــاهر اخلـــرب وكونـــه يف مقـــام حصـــر التحـــرمي  

 وهـو مسـتهجن البـد مـن         ،والتحليل باللفظ مورداً لتخصيص األكثـر     
 .ترتيه الشريعة عنه

 االستثناء املتصل: راجعـــــ 
 

 : التخطئة-

لشـــبهة احلكميـــة واملوضـــوعية  وتعـــين أن املكلـــف اجلاهـــل يف ا 
وهو يف معـرض رجوعـه إىل اإلمـارات واألصـول قـد يصـيب الواقـع                 

فللشــــارع إذن أحكــــام واقعيــــة حمفوظــــة يف حــــق  . وقــــد خيطــــىء
واألدلــة واألصــول يف معــرض اإلصــابة واخلطــأ، غــري أن    . اجلميــع

 .خطأها مغتفر ألن الشارع جعلها حجة
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 اإلجزاء: ـــــ راجع

 
 : التخيير الشرعي-

ويراد به جعل الشارع وظيفة اختيار إحدى اإلمارتني للمكلـف          
ــة اجلمــــع بينــــهما، أو تــــرجيح     عنــــد تعارضــــهما، وعــــدم إمكانيــ

 .  على األخرى بإحدى املرجحاتأحدمها
 

 : التخيير العقلي-

واملــراد بــه الوظيفـــة العقليــة الـــيت يصــدر عنـــها املكلــف عنـــد      
متكنـه حـىت مـن      دوران األمر بني حمذور احلرمة والواجـب، وعـدم          

 .املخالفة القطيعة
 

 :  الترادف-

ويعين وجود لفظـني ملعـىن واحـد، أو تعـدد اللفـظ مـع وحـدة                  
 . املعىن احلقيقي، مثل ليث وأسد

 
 : الترتب-

وتقوم فكرة الترتب على أنه ال مانع عقالً مـن أن يكـون األمـر                
 .باملهم فعلياً عند عصيان األمر باألهم

هم فال حمذور يف أن يفرض األمـر    فإذا عصى املكلف وترك األ    
 .باملهم حينئذٍ إذ ال يلزم منه طلب اجلمع بني الضدين

لـــو قصـــد امللتفـــت إىل أن غـــداً مـــن رمضـــان وهـــو مكلـــف بـــه،  * 
         ن صــوماً آخــر مــن قضــاء أو كفــارة  وحنومهــا ســواء كــان عاملــاً بتعــي

 رمضان عليه أم جاهالً بذلك فهل يصح صومه؟
 رمضــان واالجتــزاء بــه عنــه فــال ينبغــي      أمــا بالنســبة إىل صــوم

ــه، فــإن      ــه باملــأمور ب  كــان متقيــداً  الشــك يف عــدم الصــحة لعــدم إتيان
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فما هو املأمور به مل يأت به، وما أتى بـه مل            بعدم قصد عنوان آخر،     

واإلجــزاء حيتــاج إىل الــدليل وال دليــل،  . يكــن مــأموراً بــه مــن رمضــان 
 الـذي قصـده فاملشـهور       وأمـا بالنسـبة إىل الصـوم اآلخـر        . وهذا ظـاهر  

واملعروف هو عدم الصحة، بل قد ادعـي اإلمجـاع و التسـامل علـى أن              
شهر رمضان ال يقبل صوماً غريه، ولكن من احملتمل بل املظنـون بـل              
املقطوع به وال أقـل مـن االطمئنـان أن أكثـر مـن ذهـب إىل ذلـك إمنـا                     

يام مـن   منهم على امتناع األمر بالضدين فإنه مأمور بالص   ذهبوا بناءً 
رمضان على الفرض، فكيف يؤمر يف عني احلال بصـوم آخـر مضـاد      

  سواء قلنا بأن األمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم ال؟،له
ــى الثــاين      إذ ال أقــل مــن عــدم   ،أمــا علــى األول فواضــح، وكــذا عل

شـيخ البـهائي فتفسـد العبـادة مـن أجـل عـدم األمـر            الاألمر كما ذكره    
 .ا

 األمــر بالضــدين علــى ســبيل الترتــب، بــأن   ولكــن بنــاء علــى جــواز 
يــؤمر بأحــدمها مطلقــاً وبــاآلخر علــى تقــدير تــرك األول مــن غــري أي 
حمــذور فيــه حســب التفصــيل يف القــول فيــه، كــان مقتضــى القاعــدة 

بأن يـؤمر أوالً بصـوم رمضـان مث بغـريه     : هو احلكم بالصحة يف املقام 
لقــول بــأن علــى تقــدير تركــه، فــإن هــذا ممكــن يف نفســه حــىت علــى ا

األمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فضالً عن عدمـه، إذ هـو ـي            
 يف حملــه إىل أن إمكانــه ريشــغــريي ال يقتضــي الفســاد بوجــه، وقــد أُ  

مساوق لوقوعه من غري حاجة إىل التمـاس دليـل باخلصـوص، وعليـه              
 مفاحلكم بالفساد مشكل جداً لعدم متامية  اإلمجاع، بـل اجلـزم بعـد             

 . ضى القاعدة هو احلكم بالصحة حسبما عرفت ومقت،التمامية
جنبــاً وتوقــف غســله علــى االرمتــاس انتقــل  الصــائم إذا كــان ** 

إىل التـــيمم إذا كـــان الصـــوم واجبـــاً معينـــاً وإن كـــان مســـتحباً أو كـــان 
 .واجباً موسعاً وجب عليه الغسل
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وال ينبغــي التأمــل يف لــزوم انتقالــه حينئــذٍ إىل التــيمم فيمــا إذا       
ــاً لعجــزه شــرعاً عــن االغتســال بعــد فــرض       كــان الصــو  ــاً معين م واجب

حرمة االرمتاس، ومن الواضـح عـدم املزامحـة بـني مـا لـه البـدل وبـني                
 .ما ال بدل له

وأما يف الواجب املوسع أو الصوم املستحب فبما أن اإلفطار سـائغ    
يف حقه فهو قادر على االرمتاس، فيجب عليـه االغتسـال مبقتضـى              

 .طالن صومه، وهذا مما ال إشكال فيهدليله ومعه حيكم بب
إمنـــا الكـــالم يف أن صـــومه هـــل يبطـــل مبجـــرد التكليـــف بالغســـل   
ووجوبه عليه؟ أو من حيث القصد إىل الغسل من بـاب نيـة القطـع أو               

 حني حتقق الغسل واالرمتاس خارجاً؟
الظاهر هو األول المتنـاع األمـر بالصـوم املشـتمل علـى االجتنـاب             

فعليــة األمــر باالرمتــاس املتوقــف عليــه     عــن االرمتــاس بعــد فــرض    
االغتســال الســتحالة األمــر بالضــدين وال ميكــن تصــحيحه بالترتــب       
الختصاصــه بالضــدين الــذين هلــا ثالــث دون مــا ال ثالــث لــه كاحلركــة     
والســلوك أو النقيضــني كمــا يف املقــام، إذ مــع تــرك أحــدمها فــاآلخر    

الّ إ هــذا حاصــل بطبيعــة احلــال فكيــف ميكــن األمــر بــه حينئــذٍ، وهــل 
 .حتصيل احلاصل

ــة بعــد فــرض تعلــق األمــر باالرمتــاس لتوقــف الغســل        ومــع اجلمل
عليه كيف ميكـن األمـر بالصـوم املشـتمل علـى تـرك االرمتـاس، فـإن                  
ــالترك ال يكــاد جيتمــع مــع األمــر بالفعــل بوجــه وال        األمــر الضــمين ب

 .يعقل يف مثله الترتب كما عرفت هذا
ملقــام نظــراً إىل وجــود الضــد  ولكــن التحقيــق جريــان الترتــب يف ا 

الّ أن إ فإن ذايت االرمتاس وعدمه وإن كانا ممـا ال ثالـث هلمـا        ،الثالث
املعترب يف الصوم ليس هو مطلق الترك بل خصوص التـرك القـريب،     
لفرض كون الصـوم مـن العبـادات، ومـن الواضـح أن االرمتـاس وتركـه         
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س ميكـن أن    وعليـه فتـارك االرمتـا     . بينهما واسطة وهـو تركـه هللا       هللا

يؤمر حينئذٍ بـأن يكـون تركـه هللا علـى حنـو اخلطـاب التـرتييب، وقـد                   
 الترتب كاِف يف الوقـوع وال  إمكانذكر يف حمله يف األصول إن جمرد    

حاجة إىل قيام دليل عليه باخلصوص، فيؤمر حينئـذٍ بإمتـام صـيامه           
والكــف عــن املفطــرات الــيت منــها االرمتــاس عــن قربــة علــى تقــدير      

مــا لــو كــان مــأموراً أثنــاء الصــالة بــالتكلم إلنقــاذ الغريــق   تركــه، نظــري 
مــثالً وإن كــان يبطــل صــالته، فلــو عصــى ومل يــتكلم صــحت صــالته     

 .باألمر الترتيب
 

 : الترجيح-

 .ويعين تقدمي أحد الدليلني املتعارضني على اآلخر -
ويــراد بــه تعــارض دلــيلني متفاضــلني يف األوصــاف املوجبــة        -

راوي وشـــهرة الروايـــة وموافقـــة الكتـــاب   مـــن عدالـــة الـــ،للرجحـــان
وقـد أطلـق علـى صـفة تفاضـلهما إسـم            . وخمالفة العامة وحنوهـا   
 . الترجيح مبعىن الترجح

 
 التزاحم: راجع                                                           ــــ 
 التعارض:                                                                            

 التواتر االجمالي: 
 

 :الترجيح بالتقية -

ويراد بالتقية مرجحاً كون أحد الدليلني صـادراً عـن املعصـوم             
بـــداعي التقيـــة فيطـــرح اخلـــرب الصـــادر هلـــذا الـــداعي ويقـــدم ) ع(

 .عليه ما كان خمالفاً له
إنــه ) ع(روي يف الصــحيح عــن حبيــب اخلثعمــي عــن الصــادق      * 
يصلي صالة الليل يف شـهر رمضـان مث      ) ص( اهللا   كان رسول >: قال

 .<جينب، مث يؤخر الغسل متعمداً حىت يطلع الفجر
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 فـــأوجبوا طـــرح الروايـــة أو ،وقـــد استشـــكل فيهـــا بعـــض الفقهـــاء 
 . محلها على التقية

 
 اجلمع العرفي: راجعـــــ 

 

 : الترخيص-

 .وهو اإلذن من الشارع بعدم التكليف
 السياق: ــــــ راجع

 احلرمة                                                                                             :       
 

 : التزاحم-

ويطلــق علــى حــاالت التنــايف بــني االمتثــالني مــع عــدم التنــايف    
أي وجود متانع بني احلكمـني اجملعـولني        . بني اجلعلني واجملعولني  

كهمــــا، وال يكــــون املــــانع عــــن  يف مقــــام االمتثــــال مــــع وجــــود مال 
 .فعليتهما غالباً إال عجز املكلف عن امتثاهلما معاً

ــو أعجــل اإلمــام املــأموم يف قــراءة ســورة احلمــد فهــل يكمــل       *  ل
 : السورة أو يقطعها ويتابع اإلمام؟ يف املسألة عدة احتماالت

 إمتام القراءة وااللتحـاق بـه يف السـجود تقـدمياً إلطـالق دليـل                -١
 اجلمـع   إمكـان ورفعاً لليد عن إطالق دليل املتابعة بعـد عـدم           القراءة،  
 .بينهما
 باملقــدار املمكـــن مــن احلمــد مث قطعـــه والركــوع معـــه     اإلتيــان  -٢

 .تقدمياً إلطالق دليل املتابعة على القراءة

قلـب  الصالة مجاعة لتعـذر امتثاهلـا فتن       املتعلق ب  األمر سقوط   -٣
 .ري حاجة إىل نية العدولالصالة حينئذٍ فرادى بطبيعة احلال من غ

إن املقـــام منـــدرج يف بـــاب التـــزاحم لوقـــوع املزامحـــة بـــني   : وقيـــل
جزئية القراءة وبني شرطية املتابعة فالبد من الرجـوع إىل مرجحـات      

 .هذا الباب
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اختصــاص التــزاحم بــالتكليفني النفســيني الــواجبني   : ولكــن يــرده

الرتباطيـة فهـي    االستقالليني، وأما التكاليف الضمنية يف املركبـات ا       
أجنبيــة عــن البــاب وليســت مــن التــزاحم املصــطلح يف شــيء، بــل هــي   

 .مندرجة يف باب التعارض
 

 التعارض: راجعـــــ 
 

 :التزاحم االمتثالي -

وهو ما إذا كان املالكان يف موضوعني وفعلني، وبسـبب التضـاد            
ــال  ــام االمتثـ ــهما يف مقـ ــة   . بينـ ــو يف مرحلـ ــا هـ ــزاحم إمنـ ــذا التـ وهـ

والقـدرة تكــون  . لناشـىء مــن ضـيق القــدرة علـى اجلمــع   االمتثـال ا 
دخيلــة يف التحريــك واألمــر، وال يشــترط وجودهــا يف احملبــوب أو   
املبغــوض، ومـــن هنـــا تكــون مبـــادىء احلكـــم مــن احلـــب والـــبغض    

 .فعلية يف املالك والغرض نفسه
 الترتب : راجعـــ ـ

 

 :  التزاحم احلفظي-

ي لتعــدد املوضــوع  وذلــك فيمــا إذا فُــرض عــدم التــزاحم املالكــ    
ــان اجلمـــع بـــني مصـــب الغرضـــني     ــزاحم االمتثـــايل إلمكـ وعـــدم التـ

ــاً  ــوبني واقعــ ــام احلفــــظ   . والفعلــــني املطلــ ــزاحم يف مقــ ــا التــ وإمنــ
ــه       ــوارد أغراضـ ــتالط مـ ــتباه واخـ ــد االشـ ــن املـــوىل عنـ ــريعي مـ التشـ
اإللزاميـــة والترخيصـــية أو الوجوبيـــة والتحرمييـــة، فـــإن الغـــرض  

ــه يف مــوارد التــردد واالشــتباه    املولــوي يقتضــي احلفــظ املولــ    وي ل
بتوســيع دائــرة احملركيــة بنحــو حيفــظ فيــه حتقــق ذلــك الغــرض،  
فإذا فرض غرض آخر يف تلك املوارد فال حمالة يقع التزاحم بـني             
الغرضــني واملطلــوبني الــواقعني يف مقــام احلفــظ حيــث ال ميكــن       
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 دائــرة احملركيــة بلحاظهمــا معــاً، فــال حمالــة خيتــار املــوىل  ةتوســع
 .مههما يف املقامأ

ومن هنا يعرف أن هـذا التـزاحم بـني الغرضـني واملالكـني لـيس                
ــبغض    ــب والـ ــاد احلـ ــا يف إجيـ ــاظ تأثريمهـ ــان  ، ألبلحـ ــا متعلقـ مـ

 وال بلحــاظ تأثريمهــا يف اإللــزام ،مبوضــوعني واقعــيني متعــددين
مــا لنظــر عــن حالــة االشــتباه والتــردد أل  الــواقعي مــا بقطــع ا 

 بـــل بلحـــاظ ،ا ميكـــن اجلمـــع بينـــهمابوجوديهمـــا الـــواقعيني ممـــ
تأثريمهـــا يف توســـيع دائـــرة احملركيـــة مـــن قبـــل املـــوىل وحفظـــه        

 . التشريعي لكل منهما بالنحو املناسب له
 

 :  التزاحم املالكي-

ــد،       ــوع واحــ ــود مالكــــني يف موضــ ــرض وجــ ــا إذا افتــ ــو فيمــ وهــ
أحدمها يقتضي حمبوبيته واآلخر يقتضي ما ينافيها ويضادها        

ثالً، فيقع التـزاحم املالكـي مبعـىن أنـه يسـتحيل أن             كاملبغوضية م 
يــــؤثر كــــل منــــهما يف مقتضــــامها ملكــــان التضــــاد بينــــهما، ومــــن  
خصــائص هــذا التــزاحم إنــه ال يكــون إالّ يف موضــوع واحــد وإالّ مل  
يكن هنا اجتماع الضدين، فلو كان كل من املالكـني يف موضـوع أو              

ة تقيدية غري موضـوع اآلخـر فـال حمـذور يف تأثريمهـا معـاً               يحيث
وكــذلك مــن أحكــام هــذا التــزاحم تــأثري . يف إجيــاد احلــب والــبغض

أقــــوى املقتضــــيني بعــــد الكســــر واالنكســــار يف إجيــــاد مقتضــــاه،       
 .وحينئذ يكون مقتضاه فعلياً ومقتضى اآلخر ساقطاً مطلقاً

 
 ):قاعدة( التسامح في أدلة السنن -

التسامح والتساهل يف األخبار الدالة علـى املسـتحبات       ومفادها  
 .والنواهي غري اإللزاميةأو على مطلق األوامر 

 
 ) قاعدة التسامح:انظر(
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 : التصويب-

. ومؤداه أن أحكام اهللا تعاىل هي ما يؤدي إليه الـدليل واألصـل            
 مــن حيــث األســاس أحكــام    - أي اهللا –ومعــىن ذلــك أنــه لــيس لــه     

للـدليل أو األصـل، وال ميكـن أن يتخلـف احلكـم      وإمنا حيكـم تبعـاً     
 - أي صورة خمففـة للتصـويب   –الواقعي عنها، ومثة تفسري آخر     

مؤداهــا أن هللا تعــاىل أحكامــاً واقعيــة مــن حيــث األســاس ولكنــها        
ــدة بعــدم قيــام احلجــة مــن إمــارة أو أصــل علــى خالفهــا فــإن        مقي
ــا قامـــت عليـــه     ــا تبـــدلت واســـتقرت مـ قامـــت احلجـــة علـــى خالفهـ

 .حلجةا
وقد عبر بعض األصوليني عـن األول بالتصـويب األشـعري، وعـن             

 . القسم الثاين بالتصويب املعتزيل
 

 :  التعادل-

تكــــافؤ الــــدليلني املتعارضــــني يف كــــل شــــيء يقتضــــي تــــرجيح  
 .أحدمها على اآلخر

 
 )التعارض: انظر(

 
 :  التعارض-

عبــارة عــن التنــايف بــني مــدلويل الــدليلني علــى حنــو يعلــم بــأن   
أي أن التنــايف . املــدلولني ال ميكــن أن يكونــا ثــابتني يف الواقــع معــاً 
 .حاصل من أجل التضاد بني اجلعلني املفادين ما

توضأ مـن  ) ع(روى أبو مرمي األنصاري خرباً دلّ على أن اإلمام  * 
 .ماء الدلو الذي رأى فيه الراوي العذرة
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دم وبغـــض النظـــر عـــن ســـند الروايـــة فـــإن الروايـــة صـــرحية يف عـــ
 .انفعال املاء القليل الذي احتوى عليه الدلو

ن تعــارض هــذا إ: ولكــن ميكــن املناقشــة فيــه بعــدة مناقشــات منــها
اخلرب مع األخبـار األخـرى مـن التعـارض بـني احلجـة و الالحجـة، ألن               
ما دلّ على عدم االنفعال من اخلرب الواحـد املعـارض للسـنة القطعيـة               

يل حجيـة خـرب الواحـد بـأن ال          ساقط عن احلجية يف نفسه، لتقيد دل      
 .يكون معارضاً للكتاب أو السنة القطعية

ــد     **  ــمس، وقـ ــواري بالشـ ــر والبـ ــارة احلصـ ــالم يف طهـ ــع الكـ وقـ
 :استدل على ذلك باالستصحاب وذلك بتقريب

ــو        ــث لـ ــلهما حبيـ ــا وفصـ ــل قطعهمـ ــان قبـ ــواري كـ ــر والبـ أن احلصـ
ــا، لكومــا مــن النبــات وهــو ممــا ال        أشــرقت عليهمــا الشــمس طهرت

ــككنا  –ينقـــل  ــو شـ ــلهما  – فلـ ــد فصـ ــهما  – بعـ ــا علـــى حالتـ  يف بقائهمـ
ــاً كــــذلك     ــا بعــــد القطــــع أيضــ ــه نــــبين علــــى كومــ ــابقة وعدمــ  ،الســ

ــرة      ــمس مطهـ ــون الشـ ــم بكـ ــاه احلكـ ــي ومقتضـ ــحاب التعليقـ لالستصـ
 .للحصر والبواري

لكــن ميكــن أن يقــال مبعارضــته باالستصــحاب التنجيــزي وذلــك       
شـراق الشـمس عليهمـا وحيكـم     ة قبـل إ نقيباستصحاب جناستهما املت 

 .عندئذٍ بتساقطهما والرجوع إىل قاعدة الطهارة
ــاء املغ ***  ــوء أو الغســـل باملـ ــألة الوضـ وب جهـــالً رأى صـــيف مسـ

املشهور ومنهم صاحب الكفاية صحة الوضـوء أو الغسـل نظـراً إىل أن      
املــانع مــن التقــرب هــو احلرمــة املنجــزة ال جمــرد الوجــود الــواقعي،         

 اجلهــل فــال مــانع مــن فعليــة احلكــم اآلخــر، وهــو  وحيــث ال تنجــز مــع
األمر بالغسل أو الوضوء لعدم املانع من التقرب حينئـذٍ، وقـد وجهـوا              
ذلــك أن املقــام منــدرج يف بــاب اجتمــاع األمــر والنــهي، الــذي هــو مــن   
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صغريات باب التزاحم، ومن املعلـوم أنـه ال تـزاحم إالّ يف صـورة العلـم         

 .دون اجلهل
ن املقام من باب التعارض دون التـزاحم، إذ لـيس   ولكن رد ذلك بأ  

التركيب فيه انضمامياً ليكون من موارد اجتماع األمر والنهي، حـىت          
يتجه التفصيل بني احلرمة املنجزة بالعلم فال ميكن التقرب عندئـذٍ           
لكومــا بإجيــاد واحــد، وبــني صــورة اجلهــل فــيمكن التقــرب حينئــذٍ     

ــرورة   ــادي ضـ ــاألمر، بـــل التركيـــب احتـ ــاء  بـ ــوء باملـ  أن الغســـل أو الوضـ
وب متحد مع التصرف فيه، فهو من باب النهي عـن العبـادة ال       صاملغ

فـإذا  . من باب االجتماع فال يكون إالّ من باب التعارض دون التزاحم          
قــدم جانــب النــهي كــان ختصيصــاً يف دليــل الواجــب، فيخــرج مــورد       
احلرمــــة حبســــب الواقــــع عــــن مــــورد الوجــــوب، إذ احلــــرام ال يكــــون   

ومــن الواضــح عــدم الفــرق يف ذلــك بــني صــوريت       . مصــداقاً للواجــب 
العلــم واجلهــل، إذ التركيــب احتــادي والتخصــيص واقعــي، وال ينــاط    

 .ذلك بعلم املكلف أو جهله
 

 اإلجماليالتواتر : راجعـــــ 
 التقييد             :                                                             

 اجلمع التبرعي :                                                                                  
 انقالب النسبة                                :                                                    

 

 : التعارض غير املستقر-

فــاً بتأويــل هــو التعــارض بــني دلــيلني ميكــن اجلمــع بينــهما عر 
ــدليلني        أحــدمها وفــق ظهــور اآلخــر، وذلــك فيمــا إذا كــان أحــد ال

 .نة عرفاً لتفسري مقصود الشارع من الدليل اآلخرياملتعارضني قر
 

 )الشهيد الصدر(
 )اجلمع العرفي: انظر(                                                                           

 )ةانقالب النسب: انظر(
 التقييد: راجعــــــ                                                           
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 : التعارض املستقر-

هو التعارض بـني دلـيلني ال يوجـد بينـهما مجـع عـريف، وذلـك          
فيمــا إذا مل يكــن أحــد الــدليلني املتعارضــني قرينــة عرفيــة علــى        

 .اآلخرمن تفسري مقصود الشارع 
  

 )الشهيد الصدر(                                                                                     
 اجلمع التبرعي: راجعــــــ                                                                     

 احلكم الوضعي      : 
 

 : َةيِعدَّ الت-

 . جالب احلكمهي نقل احلكم من األصل إىل الفرع مبعىن
 

 الظهور: راجعــــــ 
 األولوية                                                                                                 : 

 

 : التعريض-

هــو اللفــظ الــدال علــى الشــيء مــن طريــق املفهــوم ال بالوضــع     
 وكمـا لـ  أي أن يذكر شيء ويراد شيء آخر، . احلقيقي وال اجملازي 

 .يريد الطالق) حلقي بأهلكإ(قال الرجل لزوجته 
 

 :التعليل -

 .هو تقرير ثبوت املؤثر إلثبات األثر
 

 القياس: راجعــــــ 
 

لو سقط من شـعر مـن حليـة أو رأس احلـاج وهـو حمـرم مبسـه                   * 
 . كفّر بكف من الطعام
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ولو كان ذلك يف الوضوء واجباً أم مندوباً الشيء عليه، وأحلـق بـه      

 . الفقهاء الغسل وهو خارج عن مورد النصبعض
وهـو يوجـب إحلـاق      . وقد علل بأنه فعل واجـب فـال يتعقبـه فديـة           

التيمم وإزالـة النجاسـة بالوضـوء والغسـل، ولكـن مـع ذلـك ال يقـول بـه              
 .من أحلق الغسل بالوضوء

 االستقراء: راجعـــــ 
 

 :التعليل في معرض النص -

لفـــاً للـــنص كقـــول مـــا يكـــون احلكـــم مبوجـــب تلـــك العلـــة خما
بعد قولـه  } أََناْ َخير منه َخلَقَْتِني ِمن نارٍ َوَخلَقَْته ِمن ِطنيٍ   {: إبليس
 .}اسجدواْ آلَدَم{ :تعاىل
 

 :التقدير -

َوأََحــلَّ اللّــه  {: اســتدل علــى ممكليــة املعاطــاة بقولــه تعــاىل     * 
 .حيث إن عموم اآلية يدل على حلية مجيع التصرفات} الَْبيَع

 – أي التصـرف     –والوجه يف هذه الداللة بعد تقدير متعلـق احلـل           
هــو العمــوم الناشــئ مــن حــذف املتعلــق، فثبــت حليــة كــل تصــرف يف   

 . املأخوذ باملعاطاة سواء توقف على امللك أم ال
ن إ: وقـــد نـــوقش بـــأن األصـــل عـــدم التقـــدير، وميكـــن أن يقـــال       

ير مقتضــــى اآليــــة حليــــة نفــــس البيــــع مــــع عــــدم احلاجــــة إىل تقــــد  
التصــرفات، فيكــون املــراد أن اهللا رخــص بإجيــاد البيــع ومل مينــع مــن  

 . حتققه يف اخلارج، فرياد باحلل اجلامع بني التكليفي والوضعي
 

 اقتضاء النص: راجعــــــ 
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 : التقرير-

ويعــــين ســــكوت املعصــــوم عــــن موقــــف يواجهــــه يــــدل علــــى  -
 .إمضائه

ــه      - ــهد منــ ــل شــــخص مبشــ ــى فعــ ــوم علــ ــكوت املعصــ ــو ســ  وهــ
ه بفعلـــه، وكـــان املعصـــوم مـــضـــوره فعـــالً مـــع توجهـــه إليـــه وعلوح

يسعه تنبيـه الفاعـل لـو كـان خمطئـاً مـن جهـة عـدم ضـيق الوقـت            
عن البيان ومن جهة عدم املانع منه كاخلوف والتقية واليأس من           

  .اإلرشاد
 

 السنة التقريرية: راجعـــــ 
 

 ):من مسالك العلة( التقسيم -

صاف اليت تصلح ألن تكـون علـة        ويعين أن حيصر اجملتهد األو    
ــا أصـــل القيـــاس،     للحكـــم مـــن بـــني األوصـــاف الـــيت أشـــتمل عليهـ
فيقــوم الفقيــه باســتبعاد األوصــاف الــيت ال تصــلح أن تكــون علــة    

على إجازة الويل ويرجـع     متوقف   مثل زواج الصغرية فإنه      ،للحكم
ال  إىل وصــفني، إمــا الصــغر أو البكــارة فيقــوم الفقيــه بإلغــاء مــا       

ــلح للعلّ ــر يصــ ــتبقى اآلخــ ــة ويســ ــول   . يــ ــدور حــ ــاألمر يــ ــه فــ وعليــ
 .الوصفني دون غريمها

 تنقيح املناط: راجعـــــ 
 

 : التقسيم احلاصر-

وهو الذي يدور بني النفي واإلثبات، كأن يقـال واليـة اإلجبـار             
علــى النكــاح علــى غــري البالغــة إمــا أالّ تعلّــل بعلّــة أصــالً أو تعلّــل،  

 .هي البكارة أو الصغر أو غريمهاوعلى الثاين أما أن تكون العلة 
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وال جيوز أن تكون غري معللـة أصـال وال أن تكـون بغـري البكـارة                 
والصــغر، ألن اإلمجــاع قــائم علــى إــا معللــة وأن العلــة منحصــرة  

 .يف هذين الوصفني
 
 : التقسيم املنتشر-

ويسمى أيضاً التقسيم غري احلاصر، وهو الـذي ال يكـون دائـراً     
ــر إمــا أن    :  ومثالــهبــني النفــي واإلثبــات  أن علــة حرمــة الربــا يف الب

تكون الطعم أو القوت أو الكيل، وكل من القوت والكيـل ال يصـلح          
ــبة أو للــــنقض والتخلــــف يف بعــــض     ــة لعــــدم املناســ أن يكــــون علــ
احلــاالت، فــتعني أن تكــون العلــة الطعــم فيقــاس علــى البــر الــذرة    

 . واألرز، ألما مطعومان
 

 : التقييد-

 اخلـاص علـى العـام إذا ورد قيـد يف حالـة ثبـوت                ويعين تقـدمي  
مطلـــق يقيـــد ) أكـــرم اجلـــار(: فقولـــه. بـــاإلطالق) العـــام(عمومـــه 
 ).أكرم اجلار املسلم: (بقوله
الــدبر مــا يــدل علــى جــوازه كمــا يف    مــن ورد يف اتيــان الزوجــة  * 

 إنَّ رجـــالً مـــن مواليـــك أمـــرين أن )ع(قلـــت للرضـــا  :صـــحيح صـــفوان
مــا هــي؟  :  منــك أن يســألك عنــها، قــال  أســألك عــن مســألة واســتحي  

نعــم > : - عليــه الســالم -الرجــل يــأيت امرأتــه يف دبرهــا؟ قــال  : قلــت
إنـا ال نفعـل   > : - عليـه السـالم      -وأنـت تفعـل؟ قـال       : ، قلت <ذلك له 
 .<ذلك

 عليـــه –ويف صـــحيح ابـــن أيب يعفـــور عـــن أيب عبـــد اهللا الصـــادق  
 : - عليــه الســالم – عــن الرجــل يــأيت املــرأة يف دبرهــا، قــال -الســالم 

فَـأْتوهن ِمـن    {: فأين قول اهللا عز وجـل     : ، قلت <ال بأس إذا رضيت   >
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 اللّه كُمرثُ أَميهـذا يف طلـب الولـد، فـاطلبوا الولـد مـن       >: ، قال}ح
ِنَســـآؤكُم َحـــرثٌ لَّكُـــم {: حيـــث أمـــركم اهللا، إن اهللا عـــز وجـــل يقـــول

      مـى ِشـئْتأَن ثَكُمواْ َحـرمبقتضـى صـحيح ابـن أيب يعفـور يـتم           ، و <}فَأْت
تقييد إطالق سائر النصوص اوزة، فيحمل اجلواز على صـورة مـا     

 .إذا رضيت الزوجة
ــات النــهي كمــا يف خــرب       ســدير عــن أيب  وبلحــاظ مــا ورد مــن رواي

حمـــاش النســـاء علـــى أمـــيت  >: )ص(قـــال رســـول اهللا  >) :ع(جعفـــر 
صـلى اهللا عليـه     قـال رسـول اهللا      : ومرسـل الصـدوق يف الفقيـه      < حرام
ــه ، فإنــه حيمــل  <حمــاش نســاء أمــيت علــى رجــال أمــيت حــرام     >: وآل

النـهي علــى الكراهــة الشــديد مجعــاً بـني الروايــات الدالــة علــى اجلــواز   
 . وبني ما دلّ على النهي، هذا مع الغض عن ضعف أسانيد األخرية

يف مســألة بطــالن الصــوم بإيصــال الغبــار إىل احللــق اســتدل    ** 
ا رواه الشيخ الطوسي بسنده عن سليمان بن جعفر         بعض الفقهاء مب  

إذا متضـــمض الصـــائم يف >: مسعتـــه يقـــول: املـــروزي قـــال) حفـــص(
شـهر رمضـان أو استنشــق متعمـداً أو شـم رائحــة غليظـة، أو كــنس      
بيتاً فدخل يف أنفه وحلقه غبار فعليـه صـيام شـهرين متتـابعني،              

 .<فإن ذلك مفطر مثل األكل والشرب والنكاح
: قـال ) ع(ا معارضة مبا رواه عمرو بن سعيد عـن الرضـا     إ: وقيل

ســألته عــن الصــائم يتــدخن بعــود أو بغــري ذلــك فتــدخل الدخنــة يف         
وســألته عــن الصــائم يــدخل : ، قــال<جــائز ال بــأس بــه>: حلقــه، فقــال

 .<ال بأس>: الغبار يف حلقه؟ قال
وقـــد قيـــل يف رفـــع التعـــارض بأنـــه ال تعـــارض بـــني الـــروايتني إالّ   

طـــالق والتقييـــد املمكـــن فيـــه اجلمـــع حبمـــل أحـــدمها علـــى بنحـــو اإل
اآلخر، فإن موثقة سليمان ظاهرة يف صورة التعمد يف إيصال الغبـار            
ــة      ــدر أي يف املضمضــ ــد يف الصــ ــد بالعمــ ــة التقييــ ــق بقرينــ إىل احللــ
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واالستنشاق الكاشف عن أن الكالم ناظر إىل فرض التعمد إىل هـذه            

 الشـم والغبـار املنـايف لوحـدة       األمور، واحتمال التفكيـك بينـهما وبـني       
وبقرينـة فـرض الكـنس الـذي هـو وسـيلة اختياريـة             . السياق مسـتبعد  

لتعمد إدخال الغبار يف احللق باعتبار كونـه معرضـاَ لإلثـارة وبقرينـة              
إجياب الكفارة اليت ال تكاد جتتمع مع عـدم العمـد، وبـذلك يسـتظهر               

و بـن سـعيد     اختصاص املوثقة بصورة العمد، فيمـا تكـون روايـة عمـر           
مطلقة من حيث العمد وغريه، ولو كـان ذلـك مـن أجـل هبـوب الريـاح                  

 .املثرية للعجاج كما يف فصل الربيع
إذاً فيمكن اجلمع بينهما حبمل املطلـق علـى املقيـد، فتقيـد هـذه            

 . الرواية بتلك الرواية

مل يعترب الفقهاء نية الوجـوب أو النـدب يف العبـادة، وذلـك           *** 
ــيتان  ــا خصوصــ قائمتــــان بــــنفس األمــــر، وال خيتلــــف متعلــــق   ألمــ

فليست هذه اخلصوصية مأخوذة يف املتعلق كمـا  . أحدمها عن اآلخر 
يف األداء والقضاء مثالً لتلزم رعايتها، وإمنا هـي مـن عـوارض األمـر               

، فلــو ختيـلّ أن صــوم  )الينفـ ال(نفسـه مــع وحـدة املتعلــق وهـو الصــوم    
 األمــر فقــد   شــهر رمضــان مســتحب فصــام بقصــد القربــة وامتثــال      

حتققت العبادة، كمـا لـو ختيـل أن صـالة الليـل واجبـة فصـلى بتخيـل          
ن كــان ذلــك بنحــو التقييــد، حبيــث لــو كــان    إــا تصــح، و إالوجــوب ف

يعلم أا غري واجبـة مل يكـن ليقـوم يف الليـل ويـأيت ـا، وذلـك لعـدم                     
ــر التقييــد يف أمثــال املقــام مــن املوجــودات اخلارجيــة واجلزيئــات        أث

ــة، ومــن مث حكــم       احلقيق ــاوين الكلي ــة، وإمنــا يتجــه التقييــد يف العن ي
ن أنــه يف احملــراب بعنــوان أنــه زيــد فيتبــي  بصــحة اإلقتــداء خلــف مــن  

ن كــــان ذلــــك بنحــــو التقييــــد، إذ ال يعقــــل التقييــــد لــــدى   إخالــــد، و
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التحليل، فإن اإلقتداء جزئي خارجي دائـر أمـره بـني الوجـود والعـدم               
 .وال إطالق فيه كي يقيد

لك فإن مجيع هذه املوارد وما شاكلها إمنا هي من بـاب ختلّـف         ولذ
 .الداعي دون التقييد

 
 التبادر: راجع                                                           ــــــ 

 انوياحلكم الث :                                                                                        
 

 :التنجيز -

ويعين مرحلة احلكم وكونه يف ذمة املكلـف علـى حنـوٍ ال يسـوغ                
 .له تركه بدون عذر شرعي

 
 )َّالواجب املنجز: انظر(                                      

 التعارض : راجعــــ                        
  االنحالل في العلم اإلجمالي           :                                                       

 حجية القطع:                                              
 أصالة البراءة الشرعية                                                          : 

 

 : تنقيح املناط-

 بـــذل اجلهـــد يف تعـــيني العلـــة مـــن بـــني األوصـــاف الـــيت أنـــاط  
حلكم ا إذا ثبت ذلك بنص أو أمجاع، عـن طريـق حـذف              الشارع ا 

 .ما ال دخل له يف التأثري واالعتبار مما اقترن به من األوصاف
م، ومبــا يشــمل  حــِرشــكال يف حرمــة الصــيد الــربي علــى املُ    إال * 

بيضــه وفرخــه، ولــذلك وقــع البحــث عنــد الفقهــاء يف أنــه هــل يلحــق     
 حكم التوالد حبكم البيض والفرخ أو ال؟ 

د قــال بعضــهم بالشــمول، بــل لعلــه أوىل بالشــمول، بــل ميكــن     فقــ
 ).ويفرخ(كما يف بعض الروايات ) ع(إرادة ما يشمله من قوله 
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خمـتص  ) البـيض (ولكن نوقش بأن ما ورد من الروايات من لفـظ    

فإنــه ظــاهر ) الفـرخ (مبـا يبــيض وال يشـمل التوالــد بداهــة وأمـا لفــظ    
 .أيضاً مبا يتكون يف البيض

كــن تســرية احلكــم الثابــت علــى البــيض والفــرخ إىل    ولــذلك ال مي
التوالد ألنه قياس، وهو ليس حجـة، إالّ إذا حصـل لنـا تنقـيح املنـاط                 
على وجه قطعي، وهو غري حاصل يف الشرعيات، إذ غاية ما حيصـل              

 . فيها هو الظن وهو ال يغين من احلق شيئاً
هــذا، بغــض النظــر عمــا ورد يف بعــض كتــب أهــل اللغــة مــن عــدم  

صاص الفرخ مبا يتكون يف البـيض، فـال يكـون املـورد مـن مـوارد                اخت
 .القياس يف حال التعدي والشمول

مــــن تــــروك اإلحــــرام اجلمــــاع وهــــو موجــــب للكفــــارة علــــى    ** 
 .تفصيل

  مـن  -وقد وقع البحث بني الفقهاء يف اختصاص احلكم املـذكور      
 بــــوطيء النســــاء أو مشولــــه إىل غــــريه، فيتعــــدى –الكفــــارة وغريهــــا 

 .  بعضهن بعضاً– مثالً – إىل مساحقة النساء احلكم
وظــاهر الفقهــاء عــدم التعــدي إىل غــري وطــيء النســاء، وإن كــان       
العقاب يف غـريه أشـد، وذلـك لوجـوب االقتصـار علـى مـورد األخبـار،                  

ــا  ــاء –وموردهـ  الحتمـــال اخلصوصـــية، إالّ إذا احتملـــت  – مجـــاع النسـ
مال غـري ظـاهر، إالّ إذا   املثالية من ذكر مجاع النساء، ولكن هذا االحت     

 . حصل القطع باملناط، وهو غري ممكن لعدم اإلحاطة باملالكات
 

 : تنوين التمكني-

ويعين التنوين الالحق لالسم املتمكن ال إلفادة قيد الواحدة،         
رجـلٌ  : (بل جملـرد اإلعـالم ببقائـه علـى الـتمكن، مثـل قـول القائـل            

 .قاصداً بذلك جنس الرجل) إمرأةخري من 
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 )الشهيد الصدر(

 )تنوين التنكير: انظر(                                                                     
  الشمولياإلطالق: راجعــــ 

 

 
 : تنوين التنكير-

ويعين التنوين الذي يلحق االسم النكرة إلفـادة قيـد الوحـدة             
 .، أي فقريا واحداً)أكرم فقرياً: (مثل

 )الشهيد الصدر(

) ع(سـألت أبـا عبـد اهللا    : عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا قال       *
إذا نسـي  >: عن رجل نسي صالة حىت دخل وقت صالة أخرى، فقـال       

أو نام عنها صلى حني يذكرها، فإذا ذكرها وهـو يف صـالة    الصالة  
بدأ باليت نسي، وأن ذكرها مع إمـام يف صـالة املغـرب أمتهـا بركعـة              

 .<مث صلى املغرب، مث صلى العتمة بعدها
 ظـاهر يف    ،<نسي صالة >): ع(وميكن أن يقال إن التنوين يف قوله        

 الظــاهر، ولكــن قــد يــرد عليــه أن محلــه علــى التــنكري خــالف. التــنكري
 .وال يصار إليه بدون قرينة، ألن األصل فيه هو التمكن

 
 :  التواتر اإلجمالي-

وهو التواتر الـذي يكـون احملـور املشـترك لكـل اإلخبـارات الزمـاً                
كما يف علمنـا بصـدور عـدد مـن األحاديـث الصـحيحة يف                منتزعاً،

 .مجلةٍ من األحاديث املروية يف كتب احلديث
ــى     قيــل إن للبحــث يف دعــ  *  وى عــدم بطــالن الصــوم بالبقــاء عل

اجلنابة يف شهر رمضان حىت يطلع الفجر جماالً واسعاً، وذلك جلهة           
 .ورود الروايات الدالة على عدم البطالن وعدم توجه الكفارة
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ــا      ــحيحاً إالّ أـ ــات صـ ــذه الروايـ ــان بعـــض هـ ــه وإن كـ ولكـــن رد بأنـ

لـة علـى بطـالن    معارضة بالروايات املتواترة، وعلى األقل إمجاال والدا  
 .الصوم وتوجه الكفارة

وردت يف مــاء البئــر طائفتــان مــن الروايــات، احــدامها دلّــت     ** 
مـاء  >: قولـه ) ع(بـن بزيـع عـن الرضـا         اعلى االعتصام من قبيل روايـة       

البئــر واســع ال يفســده شــيء إالّ أن يتغيــر رحيــه أو طعمــه فــيرتح    
يهمــا وثان. <منــه حــىت يــذهب الــريح ويطيــب طعمــه، ألن لــه مــادة   

 . دلّت على انفعاله باملالقاة
وقد وقع البحث بني الفقهاء يف طريقة عالج هـذا التعـارض بـني              

 الطائفتني
ومــن بــني وجــوه العــالج العديــدة أن يقــال بتقــدمي األخبــار الدالــة    
على النجاسة بعد اسـتحكام التعـارض، وذلـك ألـا متـواترة إمجـاالً،                

تــدخل أخبــار االعتصــام يف خالفــاً لألخبــار الدالــة علــى االعتصــام، ف
لقطعيــة، فتســقط عــن احلجيــة، ملــا   أخبــار اآلحــاد املعارضــة للســنة ا  

ر يف حمله مـن عـدم حجيـة خـرب الواحـد املعـارض للـدليل القطعـي                   قر
 .السند كتاباً أو سنة

إن التــواتر اإلمجــايل لــو : وقيــل يف رد الوجــه عــدة مناقشــات منــها
لة على النجاسة، فإنه البد مـن  سلّم فيما متت داللته من األخبار الدا 

أخــــذ وجــــود املعــــارض املتعــــدد بعــــني االعتبــــار، لوضــــوح أن وجــــود  
ــاثر        ــبب تكـ ــيقني بسـ ــول الـ ــن حصـ ــة عـ ــل املعيقـ ــن العوامـ ــارض مـ املعـ
األخبار، فعشرون رواية مثالً ليس هلا معارض قد تفيد اليقني على           
أســــاس التــــواتر اإلمجــــايل، ولــــيس كــــذلك عشــــرون روايــــة مبــــتالة    

يتكــون مــن مخــس روايــات مــثالً، وإن مل يكــن املعــارض يف   مبعــارض 
ــاً مـــن قطع   ة الســـند يف يـــنفســـه قطعـــي الســـند، ولكنـــه مينـــع تكوينيـ

 .الطرف اآلخر
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 احلكم الواقعي: ــــ راجع

 
 : التواتر املعنوي-

وهــو التــواتر الــذي يكــون فيــه احملــور املشــترك لكــل اإلخبــارات    
حمـــدد، مثـــل  قضـــية معنويـــة حمـــددة دون أن تشـــترك يف لفـــظ     

املتــواترة معــىن وبألفــاظ خمتلفــة ويف    ) ع(شــجاعة اإلمــام علــي   
 .أوقات متعددة

اتفق الفقهاء على أنه جيب على الويل أن يقضي مـا فـات عـن        * 
امليت من صيام واجـب، رمضـان كـان أو غـريه، سـواء فـات مبـرض أو                   

إن املشــروع هــو الصــدقة عنــه : غــريه، عــدا ابــن أيب عقيــل الــذي قــال 
 .م مبدٍ دون القضاء، وادعى تواتر اخلرب مضموناًعن كل يو

 
 : التواتر اللفظي-

وهو تواتر األخبار بلفـظ حمـدد، مثـل خـرب أو حـديث الغـدير                
 .املتواتر لفظاً

 
 : التوصلي-

 )الوجوب التوصلي: انظر(
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  الجيمالجيمحرف حرف 

 
 : اجلعل-

ويــراد بــه ثبــوت احلكــم يف الشــريعة، أي تشــريعه مــن قبــل اهللا     
 .مثل وجوب احلج على املسلم .تعاىل

 )اجملعول: انظر(                                                            
 احلكم الوضعي: ع                                                                ـــــ راج

 قاعدة ال ضرر                                                                            : 
 الشبهة احلكمية                                                                                   : 

 

 ):بني األخبار( اجلمع التبرعي -

لتأويل الكيفي الذي ال يسـاعد عليـه عـرف    وهو ما يرجع إىل ا    
أهل احملاورة وال شاهد عليه من دليل ثالـث، كمـا لـو كـان كـل مـن                   

 .اخلربين خاصاً
ويف حماولــة للــتخلص مــن التعــارض بــني مــا روي عــن ســليمان   * 

 متضـمض الصـائم يف شـهر    اإذ>: مسعته يقـول  : حفص املروزي قال  
ة، أو كــنس بيتــاً رمضــان أو استنشــق متعمــداً أو شــم رائحــة غليظــ 

فدخل يف أنفـه وحلقـه غبـار فعليـه صـوم شـهرين متتـابعني، فـإن                  
فيما روي عـن عمـرو بـن        . <ذلك مفطر مثل األكل والشرب والنكاح     

سـألته عـن الصـائم يتـدخن بعـودٍ أو بغـري ذلـك        ): ع(سعيد عـن الرضـا     
وســألته : ، قــال<جــائز ال بــأس بــه>: فتــدخل الدخنــة يف حلقــه، فقــال

 .<ال بأس>: ل الغبار يف حلقه؟ قالعن الصائم يدخ
ــائل بـــني الـــروايتني حبمـــل األوىل علـــى     فقـــد مجـــع صـــاحب الوسـ

 والثانيــة علــى اخلفيــف، وقــد وصــف بعــض الفقهــاء   ،الغبــار الغلــيظ
 عــن الشــاهد، إذ كلمــة الغبــار يِرحماولتــه هــذه، بأــا مجــع تربعــي عــ
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ــواردة فيهمــا معــاً هلــا ظهــور واحــد، أمــا يف الغلــيظ أو اخل      فيــف أو ال
 .األعم منهما، فالتفرقة بينهما حتكّم حبت

 
 :اجلمع احلكمي -

ــة علـــى      ــة املتعارضـ ــع بـــني األدلـ ــاجلمع احلكمـــي اجلمـ ــراد بـ ويـ
مستوى احلكم وبلحاظ إمكانية مجـع األحكـام، يف مقابـل اجلمـع             
املوضوعي امللحوظ فيه املوضوع، حيث ختتلـف األدلـة وتتعـارض           

 . على مستوى املوضوعات
كمــا يف موثــق احلســني بــن خمتــار ): ع(ي عــن الصــادق فقــد رو* 
ال > :حيرم الرجل بالثوب األسود؟ قـال     ): ع(قلت أليب عبد اهللا     : قال

 . <حيرم يف الثوب األسود وال يكفن به امليت
وقـــد التـــزم بعـــض الفقهـــاء بكراهـــة اإلحـــرام بالثيـــاب املصـــبوغة 

ينـة الـتكفني   بالسواد، وذلك لظهور الروايـة يف إرادة الكراهـة ولـو بقر     
 كقـول علـي   ،امع على جوازه به، وما نقل عن كراهة لـبس السـواد      

ــه لبـــاس فرعـــون  > :)ع( ــواد فأنـ ــوا السـ ــو  <ال تلبسـ  أي –، ولـــذلك فهـ
 يف نفسه غري صاحل إلثبات احلرمـة، فضـالّ عـن أن خيصـص        –اخلرب  

به ما دل على جـواز اإلحـرام يف كـل ثـوب يصـلى فيـه، كمـا يف روايـة                      
كــل ثــوبٍ تصــلي فيــه فــال بــأس أن      >: قــال) ع(ق حريــز عــن الصــاد  

 . <حترم فيه
 .ولذلك فتحمل رواية احلسني بن خمتار على الكراهة

ولكن نوقش فيه بأنه ال يصلح أن يكـون قرينـة علـى محـل النـهي                 
عــن اإلحــرام يف الثــوب األســود علــى الكراهــة، وذلــك ألنــه ال تصــل        

 ممكنــاً لتقــدم  النوبــة إىل اجلمــع احلكمــي مــا دام اجلمــع املوضــوعي   
رتبتـــه علـــى اجلمـــع احلكمـــي، وعليـــه جنمـــع بينـــهما بالتخصـــيص        
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وال تصـــل النوبـــة إىل . فنلتـــزم بـــذلك إالّ اإلحـــرام يف الثـــوب األســـود

 .االلتزام بالكراهة
 

 
 :  اجلمع الداللي-

ويراد بـه اجلمـع بـني الـدليلني فيمـا أمكـن عرفـاً وسـاعد عليـه                   
 .نظرهم

 
 )قاعدة اجلمع العرفي: انظر(

 

 : اجلمع العرفي-

 .ويسمى اجلمع الدالليت أو اجلمع املقبول
 

 ) قاعدة اجلمع العرفي:انظر(

كمــا ال جيــوز تــأخري دفــع الزكــاة عــن وقــت الوجــوب، كــذلك ال    * 
 احلـول شـرط للوجـوب ال        ييقدم على وقت الوجوب، وذلك ألن مض      

 .للواجب
ا كمـ ) ع(وقد دلّ علـى ذلـك مـا ورد مـن الروايـات عـن أهـل البيـت                    

الرجـل يكـون عنـده املـال     ): ع(يف صحيح عمر بـن يزيـد عـن الصـادق       
ال، ولكــن حــىت حيــول > ):ع( فقــال ؟أيزكيــه إذا مضــى نصــف الســنة

عليـــه احلـــول وحيـــلّ عليـــه، إنـــه لـــيس ألحـــدٍ أن يصـــلي صـــالة أالّ  
 .<لوقتها وكذلك الزكاة

وما ورد من جواز التقدمي مـن روايـات كمـا يف صـحيح معاويـة بـن             
الرجــل حتــل عليــه الزكــاة يف شــهر   : قلــت لــه): ع(لصــادق عمــار عــن ا

فأـا ال حتـل      :قلـت ،  <ال بـأس  > :رمضان فيؤخرها إىل احملّـرم؟ قـال      
، وغريهـا   <ال بـأس   >:عليه يف احملرم فيجعلها يف شهر رمضان؟ قـال        

فأنــه إمــا حممــول علــى التقيــة بنــاء علــى موافقتــه للعامــة، أو كــون          



 

 

١٣٢ 

وذلك للجمع العريف بني ما دلّ مـن      – مثالً   –التقدمي بعنوان القرض    
 .الروايات على عدم جواز التقدمي وبني ما دلّ على نفي البأس عنه

 
 التقييد:راجعــــ 

 

 :اجلمع املوضوعي -
 )اجلمع احلكمي: انظر(

 

 : اجلملة االسمية -

 .وهي اجلملة اليت تبدأ باالسم، كما هو احلال يف املبتدأ
جل كذب يف شهر رمضـان؟      سألته عن ر  : روي عن مساعة قال   * 
قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه          >: فقال

 .<إذ تعمد
ظـاهرة يف   ) وهـو صـائم   (وقد جرى كالم بني العلماء يف أن مجلـة          

أن صومه مل يبطل بسبب الكذب فيكون ذلـك قرينـة علـى التصـرف               
باحلمـل علـى نفـي الكمـال        . <قد أفطر وعليه قضـاؤه    > ):ع(يف قوله   

ال احلقيقة، فال يكون الكذب مفطـراًً حلقيقـة الصـوم، و إالّ ملـا كـان                 
وبعبــارة أخــرى إن مجلــة  . <وهــو صــائم > بعــد ذلــك  )ع(معــىن لقولــه  

ظــاهرة يف التلــبس الفعلــي بالصــوم، وإذا كــان صــومه      ) وهــو صــائم (
قـد أفطـر وعليـه      (صحيحاً كان ذلك قرينـة علـى التصـرف يف مجلـة             

فالبــد مــن التصــرف هنــا ويف ســاير الروايــات األخــر حبمــل   ) ضــاؤهق
 .اإلفطار فيها على العناية والترتيل

وهـــو (وبنـــاء علـــى ذلـــك اضـــطر عـــدد مـــن الفقهـــاء حلمـــل مجلـــة 
ــاه   : علــى وجــوه أخــرى غــري ذلــك منــها    ) صــائم ــراد بالصــوم معن أن ي

. اللغــــوي، أعــــين مطلــــق اإلمســــاك وتكــــون اجلملــــة يف مقــــام األمــــر 
عىن أن الصوم وإن بطل ووجب عليه القضـاء إالّ أنـه جيـب      وحاصل امل 

عليه اإلمساك عن بقية املفطرات تأدباً فإن ذلك من أحكـام اإلبطـال     
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أي يبقــى علــى إمســاكه وإن ) وهــو صــائم (: فقولــه،يف شــهر رمضــان
 .وجب عليه القضاء

وهذا الوجه بعيد بناء على ما ذكـره الـبعض يف األصـول يف حبـث            
ـــ    األوامــر مــن أن   ــة االمسيــة ك يف مقــام ) زيــد قــائم (اســتعمال اجلمل

الطلب غري معهود يف اللغة العربيـة، بـل منـاف للـذوق العـريب كمـا ال                  
خيفى، وإمنا املتعارف اسـتعمال اجلملـة الفعليـة ماضـيها ومضـارعها             

 .  وحنو ذلك) ويعيد( أعاد :مثل
 

 :  اجلملة اإلنشائية-

وراً إليهــا مبــا هــي وهــي اجلملــة املوضــوعة للنســبة التامــة منظــ
 ).بعتك الكتاب بدينار: (مثل. نسبة يراد حتقيقها

، <املؤمنون عند شـروطهم   >: قوله) ص(روي عن النيب حممد     * 
والظــاهر منــه أنــه جيــب علــى كــل مســلم ومــؤمن أن يكــون ثابتــاً عنــد   

فيجب عليه الوفاء مبا التزم به، وذلك من جهة وضـوح أن             التزاماته،
يف مقـام إنشـاء احلكـم ال        ) ص(  درة عـن الـنيب    هذه الكربى الكليـة صـا     

 حيمـل الكـالم علـى اإلخبـار         خبار عن أمر خارجي، بل ال ميكـن أن        اإل
 منها أن ذلـك مسـتلزم للكـذب ، إذ رب مـؤمن ومسـلم ال يقـف        :ألمورٍ

 .عند شرطه
ــة اخلربيــة املنصــرفة إىل اإلنشــاء إفــادة      وأقــرب املعــاين إىل اجلمل

 .الوجوب
  اخلبريةاجلملة: راجعـــــ 

 

 : اجلملة التامة-

وهــي اجلملــة الدالــة علــى نســبة غــري اندماجيــة يبقــى فيهــا         
الطرفان متميزين أحدمها عن اآلخر ويكون أمـام الـذهن شـيئان            

 .بينهما ارتباط كاملبتدأ واخلرب
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خبــار  للمــتكلم اإلفاجلملــة التامــة تــدل علــى معــىن مكتمــل ميكــن  
 .عنه وميكن للسامع تصديقه أو تكذيبه

 
 ) النسبة االندماجية:نظرا(

 

 : اجلملة اخلبرية-

إليهــا مبــا هــي منظــوراً وهــي اجلملــة املوضــوعة للنســبة التامــة 
بعتــك الكتــاب  (: قولــك: مثــل. حقيقــة واقعــة وشــيء مفــروغ منــه   

 . )بدينار

اجلاريـــــة ): ع(عـــــن إبـــــراهيم بـــــن أيب حممـــــود قلـــــت للرضـــــا   * 

 وال تغتسل من    النصرانية ختدمك وأنت تعلم أا نصرانية ال تتوضأ       

 .<ال بأس، تغسل يديها>: جنابة قال

 :واخلرب صريح يف طهارة الكتايب على حنوين

 أن يكــون الســؤال علــى حنــو القضــية اخلارجيــة بــأن كانــت   :األول

جاريـة نصـرانية ختدمـه وقـد سـأله الـراوي عـن حكـم                ) ع(عند اإلمـام    

ية،  مجلة خرب  < تغسل يديها  ،ال بأس > :)ع(استخدامها، ويكون قوله    

ومعناها عدم البأس يف خدمتها لطهارهتا بارتفاع النجاسـة العرضـية           

 .بالغسل

 أن يكون السؤال وارداً على حنو القضـية احلقيقيـة، وقـد      :الثاين

فــرض فرضــاً وعلــى تقــدير أن تكــون عنــده جاريــة نصــرانية فيكــون   

مجلة إنشـائية، وتـدل علـى وجـوب غسـل           ) تغسل يديها (جواب اإلمام   

 .رية، وهي تدل أيضاً على طهارة الكتايباليد على اجلا
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 :اجلملة الفعلية -

وهـــي اجلملـــة الـــيت تبـــدأ بالفعـــل، ســـواًء كـــان فعـــل مـــاضٍ أو   
 .مضارعٍ أو أمر

 
 )اجلملة االسمية: انظر(                                                

 مناسبات احلكم واملوضوع: راجعـــــ 
 

 
 : اجلملة الناقصة -

 علـى معـىن مكتمـل ميكـن للمـتكلم      اجلملـة الـيت ال تـدل      وهي  
خبــار عنــه أو ميكــن للســامع تصــديقه أو تكذيبــه، وهــي يف قــوة  اإل

إذ يبقــى الســامع ) املفيــد العــامل: (الكلمــة الواحــدة، كمــا يف قولــك
: وســكت علــى خــالف مــا إذا قلــت   ) املفيــد: (ينتظــر كمــا لــو قلــت  

 يف اجلملـة الناقصـة      وقد اندمج الوصف واملوصـوف    ). املفيد عامل (
على حنو يصبح اموع مفهوماً واحـداً لتشـكل اجلملـة الناقصـة       

 كهيئـة   ، ومن قبيل ذلك احلروف فإا نسـب ناقصـة         ،كلمة مفردة 
 . غري كافية مبفردها لتكون مجلة فإااجلملة الوصفية

 
 : اجلواز-

 .وهي ختيري املكلف بني الفعل والترك
 

 صة أصالة عدم النقي: راجعـــــ 
 االستثناء          :                                                

 



 

 

١٣٧ 

 


 


   
  

  حاءحاءالالحرف حرف 

 
:                                                                                                                  احلاظر-

وهــو وصــف للخــرب والــدليل املتعــارض مــع دليــل أو خــرب آخــر،   
ان مورد تعارضهما احلرمة واإلباحة، فما كـان خمالفـاً ألصـالة            وك

 .واحلظر املنع. اإلباحة مسي احلاظر لكونه مانعاً عن الفعل
 

 ) املبيح:انظر(
 

 : احلجة الشرعية-

وتعين ما حيتج به املكلَّف تنجيزاً أو تعذيراَ، مـع اسـتناد هـذه              
 .احلجية إىل الشارع

 احلكم الوضعي: ـــــ راجع
 

 :ية الظهور حج-

ويعــين اختــاذ الظهــور أساســاً لتفســري الــدليل اللفظــي علــى        
 فيفتـرض أن املـتكلم قـد أراد املعـىن األقـرب إىل اللفــظ يف      ،ضـوئه 

 ،وتسـمى أصـالة الظهـور     . النظام اللغوي العام أخذاً بظهـور حالـه       
 .ألا جتعل الظهور هو األصل لتفسري الدليل اللفظي

 
 ) أصالة الظهور:انظر(

 الدليل اللبي: ــــ راجع                                                                     
 

 : حجية العام بعد التخصيص-

 .ويعىن به بقاء العام على حجيته وإنْ ورد عليه التخصيص
 

 التخصيص: ــــ راجع
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 : حجية القطع-

التنجيــز مبعــىن أن القطــع ينجــز  . وتعــين التنجيــز والتعــذير 
لــى القــاطع االمتثــال والعمــل وفقــاً لقطعــه، والتعــذير مبعــىن     ع

فــالتنجيز . تــأمني القــاطع بعــدم االمتثــال عــن العقوبــة واملســاءلة  
عبــارة عــن تصــحيح العقــاب يف حالــة خمالفــة القطــع، والتعــذير    
عبارة عن نفـي العقـاب يف حالـة عـدم القطـع بـالتكليف ولـو كـان                   

 .ثابتاً
 م االجمالياالنحالل في العل: ـــــ راجع

 

استدل على عدم تضـمني احملسـن بعـدة أدلـة شـاد الفقهـاء ـا                 * 
 ). قاعدة اإلحسان(

ومن هذه األدلة، حكم العقل بقبح مؤاخذة احملسن على إحسـانه،           
إذ مكافأة اإلحسان ال تالئم اإلسـاءة بـل تنحصـر باإلحسـان، وهـو مـا                 

ِإلحَســاِن ِإال  َجــَزاء اَهــلْ{: أرشــد إليــه القــرآن الكــرمي يف قولــه تعــاىل
 فلو رأى إنسان مـال الغـري وهـو يطـري بـه              ،]٦٠: الرمحن  [/}حَسانُاِإل

ــه،        ــاله إليـ ــه وإيصـ ــد حفظـ ــذه بقصـ ــيل فأخـ ــه السـ ــذهب بـ ــريح أو يـ الـ
فحفظــه يف حمــل معــد للحفــظ عرفــاً، ولكنــه ســرق أو تلــف يف هــذا     
احملل بسبب من األسباب، فإنه ال حيكم عليه بالضـمان حلكـم العقـل           

 .ذتهبقبح مؤاخ
ولكــن أشــكل بعضــهم بــأن هــذا الوجــه صــرف استحســان، مــع أن       
إثبــات احلكــم الشــرعي علــى موضــوع أو نفيــه عنــه ال جيــوز بــالظنون 

 حجيتـه باحلجيـة     تثبـت  بل البد من قيام دليل وحجة        ،االستحسانية
القطعيــة، ولــذلك فــإذا وجــد ســبب الضــمان مــن إتــالف أو يــد غــري         

 أو غري ذلك من األسباب فإنـه ال         مأذونة أو تعدٍ أو تفريط من األمني      
 .يصح احلكم بعدم الضمان بصرف هذا االستحسان
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 : احلجة اجملعولة-

وهي اليت ال تنهض بنفسها يف مقام االحتجاج بل حتتاج إىل           
كاإلمـارات واألصـول إحرازيـة كانـت      .ما يسندها من شـارع أو عقـل    

 .أو غري إحرازية
 

 سننقاعدة التسامح في أدلة ال: راجعـــــ 
 احلكم الوضعي                    :                  

 

 :  احلرام لذاته-

وذلـك ملـا     وهو ما حكم الشارع بتحرميه ابتداء ومن أول األمـر،         
 .اشتمل عليه من مفسدة راجعة إىل ذاته كالسرقة والزنا

 
 احلكم الواقعي األولي: راجعـــــ 

 

 :   احلرام لغيره-

 األصــل واقتــرن بــه عــارض اقتضــى   وهــو مــا يكــون مشــروعاً يف 
 .حترميه كالبيع يف وقت النداء

 
 احلكم الواقعي الثانوي: راجعـــــ 

 

 :احلرمة -

 وهــي حكــم شــرعي يزجــر عــن الشــيء الــذي تعلــق بــه بدرجــة  -
 .اإللزام حنو حرمة الربا

ــزام املكلــف بتــرك شــيء     -  فيكــون معــىن الفعــل   ،ويــراد ــا إل
ويــؤدى عــادة . كــه ومل يــرخص فيــهاحملــرم هــو مــا ألــزم الشــارع بتر 

 ).ال تفعل (،مبادة احلرمة وما يرادفها بأي صيغة وجدت
ــاحلرير، وذلــــك     *  ــاء بــ ــرام النســ ــواز إحــ ــاء يف جــ اختلــــف الفقهــ

الختالف الروايات، فقد دلّ بعضها على اجلواز كما يف خرب يعقـوب            
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املـرأة تلـبس القمـيص عليهـا     ) ع(قلت أليب عبد اهللا     : بن شعيب قال  
نعــم، ال بــأس بــه، وتلــبس  >: احلريــر واخلــز والــديباج؟ قــال وتلــبس 

 .<اخللخالني واملسك
ودلت أخبار أخرى علـى املنـع منـها، مـا رواه مساعـة عـن الصـادق                

ال ينبغـــي للمـــرأة أن تلـــبس احلريـــر احملـــض وهـــي >: انـــه قـــال) ع(
ال بـأس   : قـال >: أيضاً) ع(، وما رواه احلليب عن الصادق       <...حمرمة  

 ،<ة يف الـذهب واخلـز ولـيس يكـره إالّ احلريـر احملـض              أن حترم املرأ  
أنــه ســأله عــن احملرمــة تلــبس    ) ع(وخــرب مساعــة اآلخــر عــن الصــادق    

 .< ...ال يصلح أن تلبس حريراً حمضاً: فقال>احلرير؟ 
ومن قال باجلواز محل األخبار الناهية على الكراهة وذلك حبمـل           

 . قاهتيةعلى الكراهة الف) يكره(و) ال يصلح(و) ال ينبغي(
وقد نوقش بأن هذا احلمل علـى الكراهـة إمنـا يـتم إذا أحـرز بـأن         

هــو املعــىن املصــطلح  ) يكــره، ال ينبغــي، ال يصــلح (املــراد مــن كلمــة  
منها، وهو غري مسلَّم، ولذلك ال ميكن احلمل املذكور إالّ مع القرينـة             

 . الصارفة عن املعىن اآلخر، إذ استعملت هذه الكلمات يف احلرمة
 أشكال يف أنه حيرم على احملرم أخذ شعر نفسـه، وكـذلك             ال** 

حيرم عليه أخذ شعر غريه، وذلك للروايـة كصـحيح معاويـة بـن عمـار               
  .<ال يأخذ احملرم من شعر احلالل>: أنه قال) ع(عن الصادق 

ومـن هنـا نـاقش بعـض        . وظاهر النهي هو احلرمة كما هـو واضـح        
القـول جبـوازه وبـدعوى      الفقهاء يف ما ذهب إليه الشيخ الطوسـي مـن           

أن األصل هو اجلواز، وذلك ألن األصـل ال جمـال لـه مـع ورود الـدليل                  
 .الذي يقتضي رفع اليد عنه

إن األصـل ممـا ميكـن االحتجـاج بـه بالنسـبة             : نعم، ميكن أن يقـال    
 .للكفارة وثبوا حبقه، أما يف احلرمة فال جمال له كما نوهنا إليه
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 : احلرمة الذاتية-

نــت حرمتــه لــذات الفعــل كــالزىن والســرقة والقتــل     وهــي مــا كا 
 .بغري حق

 )احلرام لذاته: انظر(
 

 : احلرمة الطارئة-

مـــا تكـــون حرمتـــه لعـــارض أجـــنيب عـــن ذاتـــه، أي اقتـــران أمـــر    
ــاً      ــراً حرامــ ــدوب أمــ ــاح الواجــــب أو املنــ ــل املبــ ــارجي جعــــل الفعــ خــ

 .كالصالة يف األرض املغصوبة
 )احلرام لغيره: انظر(

 

 : حذف املتعلق-

 فيكـون ذلـك داالً     ،ويراد به عدم ذكـر متعلـق احلكـم يف الـدليل           
 الَْبــر َمــا حــرَم َعلَــيكُم َصــيد َو{:  تعــاىلعلــى العمــوم، كمــا يف قولــه 

 إذ حــذف متعلــق التحــرمي فيكــون    ،]٩٦: املائــدة [/}دمــتم حرمــاً 
 .داالً على عموم ما يتعلق به احلرمة من القتل واألكل والذبح

 
 )املتعلق: نظرا(   

 التقدير: راجعــــــ                                                                                 
 العموم   :                                                                                               

 

 :ُسن احل-

 يــدرك أنــه يء، أي أن العقــل الكلــمــا ينبغــي فعلــه عنــد العقــال
 .ينبغي فعله

 
 : احلسن الشرعي-

وهو ما اسـتحق فاعلـه عليـه املـدح والثـواب عنـد العقـالء بعـد                  
 .فرض حكم الشارع حبسنه
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 :احلصر -

 وهو إثبات احلكم للمذكور فقط ونفي ذلك احلكم عمـا عـدا            
 .أو إعطاء احلكم للشيء والتعرض لنفيه عما عداه. املذكور

رمــات اإلحــرام اجلــدال، وقــد دلّــت بعــض الروايــات علــى  ومــن حم
ال واهللا، وبلى واهللا، كما يف صحيح معاوية بن عمـار           : حصره بصيغة 

ال واهللا، : إمنـا اجلـدال قـول الرجـل      >:  أنـه قـال    )ع(عن أيب عبد اهللا     
 . وروايات أخرى<وبلى واهللا

وعليــه فــإن اســتفيد احلصــر مــن هــذه الروايــات فيقتصــر علــى        
صيغتني، و إالّ فقد تعدى احملقـق الثـاين والشـهيد األول إىل             هاتني ال 

كــل مــا يســمى ميينــاً، لإلطــالق يف صــحيح معاويــة بــن عمــار عــن أيب  
ن الرجــل إذا حلــف ثالثــة أميــان يف مقــامٍ  إ>: أنــه قــال) ع(عبــد اهللا 

ــه        ــدال دم يهريقـ ــد اجلـ ــه حـ ــادل، وعليـ ــد جـ ــرم فقـ ــو حمـ والًء وهـ
 .<ويتصدق به

تدالهلم بـــاإلطالق يف الروايـــة، جلهـــة أن لكـــن استشـــكل علـــى اســـ
اإلمــام لــيس يف مقــام بيــان املــراد مــن اجلــدال، وإمنــا يف مقــام بيــان     

 . احلكم فال يعارض ما دلّ على احلصر يف الروايات األخرى
 

 التخصيص املستهجن: راجعــــــ 
 ناء املتصلاالستث :                                                                 

 النص      :                                          
 

 :احلصر اإلضافي -

 بلحــاظ جهــة معيَّنــة فــال    نوهــو إثبــات احلكــم للمــذكور ولكــ    
 .يكون مانعاً عن غريه

اســتدل بعــض الفقهــاء ملســألة عــدم نفــوذ القضــاء اســتناداً إىل  * 
الروايـات مـا روي   علم القاضي بعدة وجوه ومنها الروايات، ومن هـذه   
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إمنــــا أقضــــي بيــــنكم بالبينــــات  >): ص(يف قولــــه ) ص(عــــن الــــنيب 
 .< ...واألميان

وذلـــك بتقريـــب أن الروايـــة مبقتضـــى احلصـــر دلّـــت علـــى عـــدم    
مشــروعية القضــاء بغــري البينــة والــيمني مبــا يف ذلــك علــم القاضــي،      
وعليه فالقضاء املشروع هو القضاء املسـتند إىل بينـة املـدعي وميـني              

 .نكر، وليس علم القاضي من وسائل اإلثبات القضائيةامل
وقــد أشــكل علــى االســتدالل بــأن احلصــر الــوارد يف الروايــة لــيس  
حصــراً حقيقيــاً، بــل هــو حصــر مــن جهــة الغلبــة، وذلــك باعتبــار أن      

 .الغالب هو القضاء بالبينة واليمني
يقضــي بالبينــات واألميــان ) ص(مث أنــه حصــر إضــايف مبعــىن أنــه 

ــه مــن طريــق الغيــب ووحــي اهللا،         يف مقا ــم ب ــذي قــد يعل بــل الواقــع ال
فاحلصر نـاظر إىل نفـي احلكـم ـذا الطريـق ال إىل احلكـم بـاحلجج                  

 .األخرى مبا فيها العلم
 

 : احلقيقة-

مــا اصــطلح النــاس  : وقيــل.  كــل لفــظ يبقــى علــى موضــوعه  -
 .على املخاطب

بـت   مـن حـق الشـيء إذا ث        ة فعليـ  ،اسم ملا أريد بـه مـا وضـع لـه           -
والتــاء فيــه للنقــل مــن الوصــفية إىل      .، أي حقيــقةمبعــىن فاعلــ 

ــا يف العالمـــة للتأنيـــث  ويف االصـــطالح هـــي الكلمـــة  . االمسيـــة كمـ
املســتعملة فيمــا وضــعت لــه يف اصــطالح بــه التخاطــب، احتــرَز بــه   
عن ااز الذي استعمل فيما وضع له يف اصطالح غـري اصـطالح           

ــه التخاطــب، كالصــالة إذا اســتعملها     املخاطــب لعــرف الشــرع يف   ب
الــدعاء فإــا تكــون جمــازاً لكــون الــدعاء غــري مــا وضــعت لألركــان  
 .واألفكار املخصوصة مع أا موضوعة للدعاء يف اصطالح اللغة
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ميكـــن أن يســـتدل علـــى حرمـــة العصـــري الـــزبييب مبـــا ورد مـــن  * 
الروايات الدالة على حرمة النبيذ، وذلـك بـدعوى احلقيقـة الشـرعية           

رعية، بنحــو ختــتص كلمــة النبيــذ حــني تطلــق يف الروايــات      أو املتشــ
 .بالتمري

ولكــن يبعــده مــا ورد مــن روايــات يطلــق فيهــا النبيــذ علــى العصــري  
 لمسعــت رجــالً يقــو : الــزبييب، كمــا يف روايــة حنــان بــن ســدير، قــال  

فإن أبا مرمي يشربه و يـزعم        ما تقول يف النبيذ؟   ): ع(أليب عبد اهللا    
صــدق أبــو مــرمي ســألين عــن النبيــذ      >: أنــك أمرتــه بشــربه، فقــال   

أن املسـكر   >: ، مث قـال   <ومـا يسـئلين عـن املسـكر       . فأخربته أنه حالل  
كـل  ): ص(ما اتقيت فيه أحداً سـلطاناً وال غـريه، قـال رسـول اهللا               

هـذا  : ، فقـال لـه الرجـل      <مسكر حرام وما أسكر كثريه فقليلـه حـرام        
أمـا أيب   >: قالف النبيذ الذي أذنت أليب مرمي يف شربه أي شيء هو؟         

 .< ...فكان يأمر اخلادم فيجيء بقدح فيجعل فيه زبيباً 
: وقــع البحــث عنــد الفقهــاء يف أن املقصــود مــن قولــه تعــاىل   ** 

ــوراً  { ــاًء طَهــ ــَماِء َمــ ــَن السَّــ ــا ِمــ ــان [/}َوأَنَزلَْنــ ــو  ]٤٨: الفرقــ ــل هــ  هــ
املطهرية باملعىن الشرعي الرافع للنجاسة، أو أن املراد منـه املطهريـة      

 كوينية مبعىن الرافعية لألوساخ الظاهرة؟الت
وقــد أبــدي بعــض الفقهــاء احتمــال أن يكــون املــراد يف اآليــة هــو       
املطهرية التكوينية، لعدم اجلزم بثبوت احلقيقـة الشـرعية يف زمـان            
نــزول اآليــة بــل وعــدم اجلــزم  بــأن أحكــام النجاســات التعبديــة كانــت  

 .  قد شرعت وقتئذٍ
 )الكراهة: راجع(ــــ 

 

كـل شـيء هـو لـك        >): ع(يف رواية مسعدة بن صدقة، قـال        * **
حالل حىت تعلم أنه حرام بعينـه فتدعـه مـن قبـل نفسـك، وذلـك                 
مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، واململوك عندك          
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ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيـع قهـراً، أو امـرأة حتتـك وهـي            
 تســتبني لــك أختــك أو رضــيعتك، واألشــياء كلــها علــى هــذا حــىت 

 .<غري ذلك، أو تقوم به البينة
أو >): ع(وقـــد اســـتدل علـــى حجيـــة البينـــة يف املوضـــوعات بقولـــه 

 .<تقوم به البينة
يف الروايــة مل يثبــت هلــا حقيقــة  < البينــة>وقــد أجيــب بــأن لفــظ  

شــرعية أو متشــرعية، وإمنــا اســتعملت يف الكتــاب واألخبــار مبعناهــا  
َحتَّـى  {:يثبـت الشـيء كقولـه تعـاىل    اللغوي وهـو مـا بـه البيـان ومـا بـه             

 .]١: البينة [/}َتأِْتَيهم الَْبيَِّنةُ
من احملرمات علـى احملـرم اجلـدال، وقـد ورد يف صـحيح              **** 

  .<ال واهللا، وبلى واهللا: اجلدال قول الرجل>معاوية بن عمار 
ــاء يف أن اجلـــدال هـــل لـــه حقيقيـــة     وقـــد وقـــع الكـــالم بـــني الفقهـ

ــأن اســتعمله الشــ    ــراد مــن     شــرعية ب ارع يف معــىن خــاص خــالف مــا ي
ــىن اللغـــوي         ــه املعـ ــد منـ ــل أريـ ــه أم ال ، بـ ــريف منـ ــوي والعـ ــىن اللغـ املعـ
والعــريف وهـــو اخلصــومة والبغضـــاء، غايــة األمـــر اعتــرب فيـــه الشـــارع     

  .< واهللا وبلى واهللاال>: املقدس أمراً زائداً وهو قول اإلنسان
ة بل أريد   وقد رجح بعض الفقهاء أن ليس للجدال حقيقة شرعي        

منه املعىن اللغوي والعريف، غاية األمـر اعتـرب فيـه قيـداً وهـو احللـف                 
 .بصيغة خاصة، وهذا نظري الصيغة اخلاصة يف الطالق

أن الشــارع اعتــرب صــيغة خمصوصــة يف حتقــق اجلــدال  : واحلاصــل
املوجب للحرمة أما بإحداث حقيقـة شـرعية بـأن يكـون اجلـدال عنـد                

أو بتخصيصــه )  واهللا، بلــى واهللاال(اصــطالح الشــارع خصــوص قــول 
احلكم بفرد من األفراد بأن يكون اجلدال مطلق اخلصومة، ولكن مـا        
 .هو موضوع حلكم شرعي هو خصوص اجلدال بالصيغة املخصوصة
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 : احلقيقة الشرعية-

 .وتعين ما ورد من ألفاظ خمصوصة بلسان الشارع
 

 احلقيقة: راجعـــــ                             
 األمر باألمر بالشيء أمر به: 

 

 : احلقيقة اللغوية-

مــا كــان وضــعه بيــد واضــع اللغــة أو هــي اللفــظ املســتعمل يف        
 .كاستعمال لفظ اإلنسان يف احليوان الناطق. معناه اللغوي

 
 احلقيقة: راجعــــــ 

 

 :ةي احلقيقة املتشرع-

ويعــىن ــا وضــع ألفــاظ خمصوصــة كالصــالة ملعــاين خاصــة        
 .ان أتباع الشارع املقدسشرعية على لس

 
 : احلكمة-

وهي املصلحة املقصودة للشارع من تشريع احلكم، أي ما قصد          
 .إليه الشارع من جلب نفع ودفع ضرر

ــاء يف    *  ــني الفقهـ ــث بـ ــع البحـ ــقوط    وقـ ــفعة للسـ ــق الشـ ــول حـ قبـ
االنتقــال، فحكــم بعضــهم جبــواز اإلســقاط واالنتقــال ومنــع   والنقــل و

 وهـي عـدم تضـرر الشـريك ببيـع      –ل من نقله، وذلك ألن حكمة اجلع   
 أوجبــت جعــل انتــزاع احلصــة –حصــة شــريكه ممــن ال يالئمــه أحيانــاً 

 إسقاطه حقه كما إذا     من املشتري ببذل مثل الثمن إليه، فلذي احلق       
يف البني أو حتمل الضررمل يكن تضرر . 

هــذا يف اإلســقاط، وأمــا يف عــدم جــواز النقــل، فــألن احلكمــة يف    
تضرر الشريك دون غريه، فال معىن لنقله إىل        حق الشفعة هي عدم     
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 وألن املشـتري قـد   ،األجنيب أو الشريك، وذلك لعدم تضـرر األجـنيب        
متلــك احلصــة بشــرائها مــن أحــد الشــريكني فــال معــىن لتملكــه هــذا      

 .احلق مرة أخرى بانتقال احلق إليه
إن القرائن املكتنفة بالكالم توجب ظهوراً ثانويـاً        : وميكن أن يقال  

سعة موضوع احلكـم تـارة وتضـييقه تـارة أخـرى، إن كانـت تلـك                 يف تو 
القرائن مبثابة يصح للمتكلم االعتماد عليها يف إفـادة مـراده اجلـدي             
وإالّ فاملتبع األصل العقالئـي املتسـامل عليـه هـو الظهـور األويل مـا مل            
تقم على خالفه حجة أقوى كما يف موارد محـل الظـاهر علـى الـنص                

 .أو األظهر
هــذا، فحكمــة تشــريع الشــفعة وإن كانــت ســد بــاب تضــرر     وعلــى 

ــق       ــذا احلـ ــروعية هـ ــوارد مشـ ــبة بـــني مـ ــاً، إالّ أن النسـ ــريك أحيانـ الشـ
والضرر عموم من وجه، فقد جيتمعـان، وقـد يتضـرر وال شـفعة كمـا             
يف زيـــادة الشـــركاء علـــى اثـــنني، وكمـــا يف الشـــركة يف غـــري األرضـــني  

د تثبـت الشـفعة مـع       والدور على ما تضمنته عـدة مـن النصـوص، وقـ           
انتفاء الضرر كلية، بل رمبا كـان املشـتري أنفـع للشـريك مـن شـريكه                

وعليــه فــال ســبيل جلعــل التضــرر قرينــة علــى عــدم قابليــة     . الســابق
 .احلق للنقل إىل الغري

كما أن حكمهم بثبوت حق الشفعة مطلقاً حىت مع عـدم التضـرر            
 عـدم دوران     كاشـف عـن    - بل مـع االنتفـاع بـه         –بشريكه مع املشتري    

احلق مدار التضرر أصالً، وعليه فليس من ثبـت لـه احلـق إالّ عنـوان          
ــاً فكــذلك حيتمــل كونــه       . الشــريك وكمــا حيتمــل كــون العنــوان معَّرف

ــاً، ومعــــه مل يكــــن احلكــــم بانتقــــال احلــــق إىل الــــوارث بــــذلك     مقوَّمــ
الوضـوح، فلـو فـرض كـون الضــرر حكمـة اجلعـل كـان كتعليـل وجــوب         

جـــة مبنـــع اخـــتالط امليـــاه، واملناســـبة تقتضـــي      االعتـــداد علـــى الزو 
تضييق موضوع احلكم مبن يتمشى فيه احتمـال االخـتالط مـع إـم              
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تساملوا على وجوب العدة على الزوجة مطلقاً، ولو مع القطـع بانتفـاء             
ــذا كاشـــف عـــن عـــدم كـــون حكمـــة التشـــريع موجبـــة     االخـــتالط، وهـ

 . للتوسعة والتضييق يف مجيع املوارد
  

 ) احلكممالك: انظر(

 

 : احلكم-

 .اخلطاب الشرعي املتعلق بأفعال املكلفني -
 )القدماء(

 وهو التشريع الصادر مـن اهللا تعـاىل لتنظـيم حيـاة اإلنسـان،               -
واخلطابات الشرعية يف الكتاب والسنة مربزة للحكم وكاشفه عنـه          

 . هي احلكم الشرعي نفسهتوليس
 )الشهيد الصدر(

ال العبــاد تعلقــاً مباشــراً أو    االعتبــار الشــرعي املتعلــق بأفعــ   -
 .غري مباشر

 )محمد تقي احلكيم(
 

 : احلكم األولي-
 )احلكم الواقعي األولي: انظر(

 

 :احلكم التكليفي -

وهــو احلكــم الشــرعي املتعلــق بأفعــال اإلنســان واملوجــه لســلوكه  
مباشرة يف خمتلف جوانب حياته الشخصـية والعباديـة والعائليـة           

 .ها الشريعةواالجتماعية اليت عاجلت
 )الشهيد الصدر(

 

أنــه  ) ع(عــن أبيــه اإلمــام البــاقر    ) ع(روي عــن اإلمــام الصــادق   * 
مــن شــرط المرأتــه  : كــان يقــول ) ع(أن علــي بــن أيب طالــب  >: قــال
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الّ شـرطاً حَّـرم   إشرطاً فليـِف هلـا بـه فـإن املسـلمني عنـد شـروطهم                
 .<حالالً أو أحل حراماً

ــه  ــ): (ع(وال خـــالف يف أن قولـ ــاهر يف وجـــوب ) ا بـــهفليـــِف هلـ ظـ
مــأمور بوجــوب الوفــاء مبــا   )الــزوج(الوفــاء تكليفــاً، مبعــىن أن الرجــل  

 .شرطت عليه زوجته
 

 احلكم الوضعي: راجعــــــ     
 اقتضاء األمر بالشيء النهي عن ضده :

 

 : احلكم اخلاص-

هو احلكم الذي ال يشـمل إال بعـض إفـراد موضـوعه أو املتعلـق                
 .املكلف

 لدليل اخلاصا: راجعــــــ 
 

 : احلكم الظاهري-

هــو كــل حكــم افتــرض يف موضــوعه الشــك يف حكــم شــرعي         -
ومبعــىن آخــر هــو احلكــم الثابــت للشــيء مبــا هــو جمهــول   . مســبق

حكمــه الــواقعي كــاحلكم املســتفاد مــن أدلــة اعتبــار اإلمــارات وأدلــة   
 .األصول العملية

ويطلـــق احلكـــم الظـــاهري يف هـــذه احلالـــة فيمـــا يقابـــل احلكـــم        
 .الواقعي أي ما كان مدلوالً لألدلة غري القطعية إمارة كانت أم أصالً

املـأخوذ  ) الفقاهتيـة ( ويراد به أيضاً احلكـم املسـتفاد مـن األدلـة             -
يف موضــوعها الشــك كــاحلكم  املــأخوذ مــن االستصــحاب أو الــرباءة أو 

 .غريمها
عىن على ما قابـل احلكـم الـواقعي         م الظاهري ذا امل   ويطلق احلك 

 مـــن األدلـــة االجتهاديـــة الظنيـــة فيخـــتص احلكـــم ن كـــان مســـتفاداًوإ
 .   الظاهري حينئذٍ مبا يثبت باألصول العملية
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واملعــىن األول للحكــم الظــاهري أعــم مــن الثــاين لشــموله احلكــم        
 .الثابت باإلمارات واألصول معاً

صـــد واجـــب معـــني، مث نـــوى اإلفطـــار لـــو صـــام يـــوم الشـــك بق*  
ن كونه من رمضان قبـل الـزوال        مث تاب فجدد النية بعد تبي      ،عصياناً

 . صح منه صيامه
 وإمنا حكم بالصحة وجواز جتديد النية ألنه بعد تبني كون اليـوم    

 صــوماً مل يكــن – بنيــة اإلفطــار –مــن رمضــان ينكشــف أنــه قــد أبطــل 
لظــاهري املنتــهي أمــده بانكشــاف   ثابتــاً يف حقــه إالّ حبســب احلكــم ا  

اخلالف، وإالّ فهو واقعاً مكلـف بصـيام رمضـان، ومثـل هـذا اإلبطـال                
ال يكــاد يضـــر بصـــحة الصـــوم بعنـــوان رمضــان فـــإن حالـــه حـــال غـــري   

 .الناوي من أصله الذي يسوغ له التجديد حسب الغرض
صــوم بعنــوان رمضــان وصــوم   : هنــا موضــوعان . وبعبــارة واضــحة 

ــابعنـــوان آخـــر مـــن نـــذر   ــارة وحنومهـ ــه،  . أو كفـ ولكـــل موضـــوع حكمـ
واملفروض أنه نوى الصوم بعنوان آخر واجب معني وقد أفسده بنية           

بــل لنفــرض أنــه ارتكــب حمرمــاً أيضــاً للتجــري فغايتــه أن      . اإلفطــار
 الصــوم مــن أول الفجــر، فــإذا انكشــف اخلــالف حالــه حــال مــن مل ينــِو

نـواه كـان حمكومـاً    وأن اليوم من رمضان وأنه مكلف بـه واقعـاً وأن مـا           
حبكم ظاهري مغىي بعدم انكشاف اخلالف وقد انكشـف، فـأي مـانع             
حينئذٍ من جتديد النية واإلتيان بعنوان رمضـان الـذي مل يكـن فاقـداً       
إالّ النيــة، بعــد فــرض ــوض الــدليل علــى جــواز التجديــد يف أمثــال     

 .املقام
 ولكن بعض العلماء يرى عدم الـدليل علـى جتديـد النيـة فـيمن مل               

 .يكن ناوياً للصوم من األول أو يف األثناء للجهل وحنوه
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نسب إىل املشهور عدم الفـرق فيمـا تثبـت فيـه الكفـارة بـني               ** 
العامل باحلكم وبني اجلاهل به، كمـا لـو اعتقـد أن شـرب الـدواء مـثالً          

 . ال يضر بالصوم املفطر باملأكول املتعارف
ــل ال     ــيما يف اجلاهـ ــوب والسـ ــدم الوجـ ــهم عـ ــوى بعضـ ــر أو وقـ قاصـ

 . املقصر غري امللتفت كالغافل حني اإلفطار
يف رجـل أتـى أهلـه    : والوجه فيه مـا روي، كمـا يف روايـة أيب بصـري        

وهــو يف شــهر رمضــان، أو أتــى أهلــه وهــو حمــرم وهــو ال يــرى إالّ أن     
نه يعـم اجلاهـل حـىت    إف. <ليس عليه شيء>): ع(ذلك حالل له، قال  

صــريه إالّ أنــه حــني االرتكــاب ال   املقصــر، إذ هــو وإن كــان معاقبــاً لتق  
بـل تكفـي    . يرى إالّ أنه حالل له، فليس عليه شـيء يف ايـة املطـاف             

أي رجـلٍ ركـب أمـراً جبهالــة    >إلثبـات املطلـوب صـحيحة عبـد الصـمد      
 فإــا بعمومهــا تشــمل الغافــل واجلاهــل والقاصــر  ،<فــال شــيء عليــه

 .واملقصر
قصَّـر، وال تنـايف     والصحيح إذاً أن ال كفـارة علـى اجلاهـل حـىت امل            

بــني عــدم الكفــارة وبــني العقــاب، فيعاقــب ألجــل تقصــريه وال كفــارة    
 . عليه ملكان جهله

ولكن الظاهر مـن الروايـة أن يكـون جـاهالً بـالتحرمي بقـولٍ مطلـق                 
 . حبيث يكون منشأ الركوب هو اجلهالة

وعليــه فــإذا فــرض أنــه مــع جهلــه بــاحلكم الــواقعي عــامل بــاحلكم      
ب االحتيــاط كمــا لــو كانــت الشــبهة مــن الشــبهات  الظــاهري، أي وجــو

احلكمية قبل الفحص اليت ال يسع فيها الرجـوع إىل الـرباءة فـاقتحم              
فيها مث انكشف اخلالف، فأنه ال يكون مشموالً بالرواية، إذ قد كـان             
احلكــم الظــاهري معلومــاً لديــه، وكــان مكلفــاً باالحتيــاط واالجتنــاب      

لوقوف عند الشـبهة احملمولـة علـى        عقالً بل نقالً للنصوص اآلمرة با     
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جرَّيــه ال جلهلــه، مــا قبــل الفحــص، ومــع ذلــك قــد ركــب هــذا األمــر لت
نـه ارتكبـه جبهالـة، وال أنـه يـرى أنـه حـالل لـه، بـل                   فال يصـدق عليـه أ     

عــــن علــــمٍ باحلرمــــة وبوجــــوب االجتنــــاب، غايــــة األمــــر إن الوجــــوب 
 .ظاهري ال واقعي

 الدليل اللبي: راجعـــــ 

 

 : ام احلكم الع-

 . هو احلكم الشامل جلميع أفراد املوضوع أو املتعلق أو املكلف
 

 : حكم العقل-

 .ويراد به حكم العقل النظري ال العملي
 ) العقل النظري:انظر(

 دليل العقل: راجعـــــ                                                                   
 

 :  احلكم العقلي-

يوصــل بــه إىل احلكــم الشــرعي وينتقــل مــن   وهــو حكــم عقلــي  
 .العلم باحلكم العقلي إىل العلم باحلكم الشرعي

 
 َّاملقدمة املفوتة: راجعــــــ                                                                   

 احلكم الواقعي :                                                                                   
 أصالة االشتغال: 

 

 : احلكم الوضعي-

ــاء      ــمن االقتضــــــ ــذي ال يتضــــــ ــرعي الــــــ ــار الشــــــ ــو االعتبــــــ هــــــ
ومبعىن آخر هو احلكـم الشـرعي الـذي ال يكـون موجهـاً           .والتخيري

وهــو كــل حكــم يشــرع وضــعاً   . مباشــراً لإلنســان يف أفعالــه وســلوكه 
ن مــن قبيــل  معينــاً يكــون لــه تــأثري غــري مباشــر يف ســلوك اإلنســا    

 .األحكام اليت تنظم عالقات الزوجية
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َيـــــا أَيَهـــــا الَّـــــِذيَن آَمنـــــواْ أَوفُـــــواْ     {: اســـــتدل بقولـــــه تعـــــاىل  * 
 . على اللزوم أي لزوم كل عقد]١: املائدة [/}ِبالْعقُوِد

عهـد بـه كـي يكـون         به وجوب الوفاء مبا عقد عليـه وت        وليس املراد 
بــه وجــوب الوفــاء بــنفس   معنــاه وجــوب العمــل مبقتضــاه، بــل املــراد    

ــب       ــداًء الواجـ ــده، فابتـ ــده وعهـ ــنقض عقـ ــوده، وأن ال يـ ــوده وعهـ عقـ
التكليفي هو البقاء على عهده وعدم الرجوع عن التزامـه، ال وجـوب             

نعـم وجـوب العمـل مبـا التـزم بـه مـن آثـار البقـاء                  . العمل مبا التزم بـه    
 .على عهده وحفظ تعهده والتزامه

ألنصــاري مـــن انتــزاع احلكـــم   فبنــاء علـــى مــا ذهـــب إليــه الشـــيخ ا   
نــه ينتــزع اللــزوم قهــراً مــن هــذه      إالوضــعي مــن احلكــم التكليفــي، ف   

 ةالوجــوب التكليفــي، أي وجــوب البقــاء علــى تعهــده والتزامــه وحرمــ    
 .نقضه وحلّه

وقد ناقش بعض األصوليني نظرية الشـيخ األنصـاري، وذلـك ألن            
جيــــة بعــــض األحكــــام الوضــــعية كالطهــــارة والنجاســــة وامللكيــــة والزو

ــام      ــن األحكـــ ــة مـــ ــل وليســـــت منتزعـــ ــتقالت يف اجلعـــ ــا مســـ وأمثاهلـــ
التكليفية، بل هي موضوعات هلـا، فيكـون األمـر بـالعكس، أي يكـون               
احلكم التكليفي من آثـار احلكـم الوضـعي، فتكـون حرمـة االسـتعمال               
فيمــا هــو مشــروط بالطهــارة أو الشــرب مــن آثــار النجاســة، وكــذلك        

 .ااألمر يف امللكية والزوجية وغريه
 وجــوب الوفــاء بالعقــد هــو عبــارة عــن لــزوم  نَّإبــل ميكــن أن يقــال 

 .البقاء عليه وعدم نقضه وحله، وهذا عني اللزوم
إذا أكــل وشــرب مــثالً مــع الشــك يف طلــوع الفجــر ومل يتــبني    ** 

 ...أحد األمرين مل يكن عليه شيء على تفصيل 
ل  يف جواز األكل والشـرب عمـالً باستصـحاب بقـاء الليـ             إشكالوال  

ــه مــــن القــــرآن الكــــرمي      ــا دل عليــ وعــــدم دخــــول الفجــــر فضــــالً عمــ
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وأمــا علــى مســتوى  . واألخبــار، هــذا علــى مســتوى احلكــم التكليفــي   
احلكم الوضعي، وهو القضـاء بالنسـبة إىل بعـض املـوارد، وهـو مـا لـو            
أكل شاكاً أو غافالً، غري مراعٍ للوقت مث علم بدخول الفجر، مث شـك             

ــألة  يف املتقـــدم منـــهما، أي مـــن ا  ألكـــل والطلـــوع واملتـــأخر، فـــإن املسـ
تدخل حينئذٍ يف احلادثني املتعاقبني اللذين يشـك يف السـابق منـهما             
والالحق، وال يبعد أن يقال حينئـذٍ بتعـارض االستصـحابني كمـا هـو               
الشأن يف كـل حـادثتني كـذلك، فيعـارض استصـحاب بقـاء األكـل إىل                 

راغ مــن األكــل، إىل ايــة الفــعــدم الطلــوع طلــوع الفجــر باستصــحاب 
ــرباءة عــن وجــوب القضــاء للشــك         ويرجــع بعــد املعارضــة إىل أصــالة ال
فيــــه، إذ مل حيــــرز اإلفطــــار يف النــــهار الــــذي هــــو املوضــــوع لوجــــوب 

 .هذا كله فيما إذا مل يثبت الفجر حبجة شرعية. القضاء
 

 :  احلكم الواقعي -

هو كل حكم مل يفُترض يف موضوعه الشك يف حكـم شـرعي              -
احلكم اعول من قبل الشارع والذي دلّت عليه األدلـة          أي  . مسبق

 .القطعية
ويـــراد منـــه أيضـــاً احلكـــم اعـــول مـــن قبـــل الشـــارع للشـــيء    -

بعنوانــــه األويل أو الثــــانوي واملــــدلول عليــــه باألدلــــة القطعيــــة أو 
ــام علـــى        ــة الـــيت قـ ــارات والطـــرق الظنيـ ــة كاإلمـ ــة االجتهاديـ األدلـ

 .اعتبارها دليل قطعي
- ا هنا ما يقابل األصول ويراد. 

ال أشــكال يف حرمــة شــهادة احملــرم علــى العقــد، وقــد دلّ عليــه  * 
احملـــرم ال >: إذ قـــال) ع(عـــدة روايـــات، ومنـــها مـــا روي عـــن الصـــادق  

 عنـه  وير، ومـا  <ينكح وال ينكح وال يشهد فإن نكـح فنكاحـه باطـل       
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ــى نكــاح حملــني؟ قــال    إذ يقــول وقــد ســئل    ال > :يف احملــرم يشــهد عل
 .<يشهد

وقــد وقــع البحــث يف داللتــهما، وقــد احتمــل بعــض الفقهــاء إرادة  
، وهــو مــا يقويــه مــا ورد يف )يشــهد(إقامــة الشــهادة وأدائهــا مــن كلمــة 

ــة   ــة الثاني  وحينئــذٍ يكــون احملــرم   ...)يف احملــرم يشــهد علــى   (الرواي
ــل واحلضـــور يف       ــهادة ال التحمـ ــو خصـــوص أداء الشـ ــرم هـ ــى احملـ علـ

 .جملس العقد
ال ) يشــهد( إرادة التحمــل واحلضــور مــن قولــه – أيضــاً –وحيتمــل 
 . أداء الشهادة

وكيـــف كـــان فـــإن أمكـــن اســـتظهار أحـــدمها فهـــو، و إالّ فيحصـــل 
 مــن حتمــل الشــهادة أو أدائهــا  –العلــم اإلمجــايل حبرمــة أحــد األمــرين  

ــم اإلمجــايل يوجــب عقــالً االجتنــاب عــن كليهمــا،      –عليــه   وهــذا العل
 به املوجـب لالحتيـاط، فعليـه حيكـم بثبـوت         لرجوع الشك إىل املكلَّف   

كفــارة واحــدة عليــه إذا ارتكــب كليهمــا، وأمــا إذا ارتكــب أحــدمها فــال 
 .جيب عليه الكفارة للشك يف ارتكاب حرامٍ واقعي

 أن أقـل احلــيض  لــىع) ع(أهـل البيـت   مدرســة تسـامل فقهـاء   ** 
ثالثــة أيــام، ويــدل علــى ذلــك مجلــة مــن األخبــار فيهــا صــحاح وموثــق   

 . ها، بل ال يبعد دعوى تواترها إمجاالًوغري
أقـل  >: قـال ) ع(ومن ذلك صـحيحة معاويـة بـن عمـار عـن الصـادق                

 . <ما يكون احليض ثالثة أيام وأكثره ما يكون عشرة أيام
: وبإزاء هذه الروايات موثقتان إحدامها عن إسحاق بن عمار قـال           

 واليـومني   عـن املـرأة احلبلـى تـرى الـدم اليـوم           ) ع(سألت أبـا عبـد اهللا       
 ذينـــك اليـــومني وإن كـــان إن كـــان الـــدم عبيطـــاً فـــال تصـــلِّ> :قـــال

، وثانيهمــا موثقــة مساعــة بــن  <صــفرة فلتغتســل عنــد كــل صــالتني  
ســـألته عـــن اجلاريـــة البكـــر أول مـــا حتـــيض فتقعـــد يف : مهـــران قـــال
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الشهر يومني ويف الشهر ثالثة أيام خيتلف عليها ال يكون طمثهـا يف             
فلها أن جتلس وتدع الصـالة مادامـت        > : قال ،الشهر عدة أيام سواء   

ترى الـدم مـا مل جيـز العشـرة فـإذا اتفـق الشـهران عـدة أيـام سـواء                 
 .<فتلك أيامها

 يوقـــد يقـــال بتعـــارض هـــاتني املـــوثقتني مـــع األخبـــار الـــيت ادعـــ   
مــن البــد تواترهــا إمجــاالً علــى أن أقــل احلــيض ثالثــة أيــام، ولــذلك     

 .طرحهما أو محلهما على خالف ظاهرمها
 علـى العمـل يف   – كما عـن اهلمـداين   –وقد اقتصر بعض الفقهاء     

 . ة احلبلى واملبتدئةأموردمها وهي املر
ــة      ــة، وذلـــك ألن املوثقـ ــدم املعارضـ ــرى عـ ــاء يـ ــن بعـــض الفقهـ ولكـ
األوىل مل تدل على أا ال تصلي بعد ذينك اليومني وإمنا دلـت علـى               

مني ومقارنـاً   ترتيب آثار احليض من حيـث تـرى الـدم يف اليـوم واليـو              
، ال أـــا ال <فـــال تصـــل ذينـــك اليـــومني > :)ع(خلروجـــه حيـــث قـــال  

تصــلي بعــدمها، كمــا ال داللــة هلمــا علــى أن وظيفتــهما أي شــيء إذا     
 . انكشف انقطاع الدم قبل ثالثة أيام

وعليــه فالروايــة بصــدد بيــان احلكــم الظــاهري وإن املــرأة مبجــرد    
ــها، مث     ــى نفسـ ــار احلـــيض علـ ــدم ترتـــب آثـ ــة الـ ــه إذا انكشـــف  رؤيـ  إنـ

انقطاعه قبل ثالثة أيـام فـيعلم عـدم كونـه حيضـاً مبقتضـى األخبـار                
 . املتقدمة اليت دلت على أن أقل احليض ثالثة أيام

فاملوثقــة مســوقة لبيــان احلكــم الظــاهري واألخبــار املتقدمــة الــيت 
ادعى تواترها إمجاالً مبيَّنة للحكم الـواقعي، وال تعـارض بـني احلكـم              

 .اقعيالظاهري والو
 

 احلكم الظاهري: راجعـــــ 
 الدليل اللبي                                                     :                              
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 : ّ احلكم الواقعي األولي-

ويراد منه احلكم اعـول للشـيء أوالً وبالـذات، أي بـال حلـاظ               
حكـــام الواقعيـــة مـــا يطـــرأ عليـــه مـــن العـــوارض اُألخـــر، كـــأكثر األ  

كالوجوب املترتب على صـالة الصـبح واحلرمـة         . تكليفية ووضعية 
 .املترتبة على شرب اخلمر

 
 : احلكم الواقعي الثانوي-

وقــد أُريــد بــه مــا جيعــل للشــيء مــن األحكــام بلحــاظ مــا يطــرأ    
عليه من عناوين خاصة تقتضي تغـري حكمـه األويل، فشـرب املـاء            

 .نوان إنقاذ احلياة يكون واجبمباح بعنوانه األويل ولكنه بع
ــزواج يف حــ    *  ال كــون ال إشــكال يف حرمــة الشــهادة علــى عقــد ال

وقــد اختلــف يف داللــة مــا ورد مــن األخبــار كمــا يف       . مــاًاملكلــف حمِر
 إذ احتمـل احلضـور      ،<..احملرم ال يـنكح وال يـنكح وال يشـهد         >اخلرب  

 . وحتمل الشهادة على عقد الزواج، أو أداء الشهادة
يـد احلكـم   ي بناًء على حرمة أداء الشهادة، فأنه البـد مـن تق         مث أنه 

حبالــة مــا إذا مل يترتــب علــى تركهــا خطــر عظــيم ال ميكــن الــتخلص    
منه إالّ بأداء الشـهادة، فلـو ترتـب ذلـك علـى تركهـا فـال حمـيص عـن            
احلكـم جبـواز أداء الشــهادة ألجـل العنـوان الثــانوي الـذي يتقـدم علــى       

جيوز للمحـرم أن يتخلـف عـن أداء الشـهادة      العنوان األويل، ولذلك ال     
 .لو ترتب على تأجيلها خطر عظيم بدعوى أنه حمرم

 
 : احلكومة-

واملــراد باحلكومــة أن يكــون أحــد الــدليلني نــاظراً إىل الــدليل     -
اآلخـــر، موســـعاً أو مضـــيقاً لـــه، كالفقـــاع فهـــو وان مل يكـــن مخـــراً 
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 إىل ما يشمله     أال أن الشارع وسع مفهوم اخلمر      ،مبفهومه اللغوي 
أمـا يف التضـييق فكمـا    . وأعطاه حكم اخلمر حبكم عموم الترتيـل   

، ألن لســاا لســان نفــي  )ال ضــرر وال ضــرار(يف أدلــة نفــي الضــرر  
املوضـوع تعبـداً، ونفـي املوضـوع يسـتدعي نفـي احلكـم إذ ال حكــم        

 .بال موضوع
ويراد ا حكومة العقل حبجية الظن بعد متاميـة مقـدمات            -

  .اإلنسداد
 )انظر االنسداد(

 

 :واحلكومة على أقسام
 احلكومــة مبــالك النظــر إىل الــدليل احملكــوم وتفســريه كمــا إذا -١
 .أعين بالعامل الفقيه، وهي احلكومة التفسريية: قال
ومة مبالك النظـر إىل مـدلول الـدليل اآلخـر مبـا هـو ويف                ك احل -٢

صــدد نفســه مــع قطــع النظــر عــن الــدليل املثبــت لــه، ويكــون النــاظر ب 
، <ال شـك لكـثري الشـك      >): ع(ة من قبيـل قولـه       يعالج الشبهة احلكم  

لصـــالة يف نفســـها وبقطـــع افـــإن النظـــر هنـــاك إىل أحكـــام الشـــك يف 
النظر عن الدليل املثبت هلـا بـافتراض ثبوـا يف املرتبـة السـابقة يف        

ال ربـــا بـــني الولـــد   >نفســـها مـــن أجـــل نفيهـــا عـــن الشـــك، وكـــذلك       
 فــــإن كــــل هــــذه األدلــــة تنظــــر إىل <رارال ضــــرر وال ضــــ>، و<والولــــد

األحكــام الثابتــة يف مــوارد موضــوعاا بقطــع النظــر عــن نــوع الــدليل  
ــان     ــذا القســــم بالتخصــــيص  بلســ ــا، واصــــطلح علــــى هــ الــــدال عليهــ

 وهــو مــا يكــون بلســان نفــي احلكــم كمــا يف ،احلكومــة ونفــي املوضــوع
 ). ال حرج(

الً، وإمنـا   أن يكون احلاكم غري متصـرف يف مفـاد احملكـوم أصـ            -٣
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 .هو رافع أو حمقق ملوضوعه حقيقة وهو املسمى بالوارد
 وهو كالقسم الثالث مع فرض كون النفـي واإلثبـات للموضـوع             -٤

ــوع األحكــــام الواقعيــــة أو       ــا يف إثبــــات موضــ ــدياً ال حقيقيــــاً كمــ تعبــ
 .الظاهرية باألصول واإلمارات

َنــا ِمــَن َوأَنَزلْ{:  تعــاىلوقــع البحــث بــني الفقهــاء يف داللــة قولــه * 
، علــى الطهــارة التشــريعية،   ]٤٨: الفرقــان [/}السَّــَماِء َمــاًء طَهــوراً  

 .حيث احتمل أن يكون املراد هو الطهارة التكوينية
ولكـــن اســـتقرب بعـــض الفقهـــاء أن يكـــون املـــراد مـــن املطهريـــة       
الطهــارة التشــريعية بــدعوى حكومــة أدلــة التعبــد بقــذارة النجاســات     

إن اآليــة تــدل علــى أن املــاء   : ة بتقريــبالشــرعية علــى اآليــة الشــريف  
مطهــر مــن القــذر احلقيقــي التكــويين، ودليــل جعــل النجاســة مفــاده    
التعبد بكون النجس الشرعي فـرداً مـن القـذر احلقيقـي، ألن مرجـع         

ــيء    ــة للشـ ــذارة احلقيقيـ ــار القـ ــرعية إىل اعتبـ ــة الشـ ــذلك ،النجاسـ  وبـ
 القــــذر د دليــــل جعــــل النجاســــة باحلكومــــة والتعبــــد فــــرداً مــــنيوِجــــ

 .ت اآلية بإثبات مطهرية املاء لهلاحلقيقي الذي تكفَّ
         نـاً حلكــم  وقـد نـوقش بـأن احلكومـة إمنـا تـتم لـو كـان احملكـوم مبي

ــة      ــعة مولويـ ــة توسـ ــويين، ألن احلكومـ ــر تكـ ــاراً عـــن أمـ شـــرعي ال إخبـ
 .وتعبدية ملوضوع الدليل احملكوم مثالً

ــوم    ــاد الـــدليل احملكـ ــان مفـ ــا إذا كـ ــا يعقـــل فيمـ ــذا إمنـ ــوالً وهـ  جمعـ
 وأمـا إذا كـان مفـاده أمـراً     ،تشريعياً حتت سلطان املوىل مبا هـو مـوىل      

ــعة      ــة يف توسـ ــة التعبديـ ــة والعنايـ ــال املولويـ ــاً فـــال معـــىن إلعمـ تكوينيـ
ــار     ،موضــوعه ــة الكرميــة يف مقــام اإلخب  واملفــروض يف املقــام أن اآلي
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 .عن أمر تكويين امتناين، فال تتم احلكومة
 . الغليظ بالغبار من حيث املفطريةأحلق الفقهاء البخار** 

ومستند اإلحلاق أما يف البخار فهو مشاركته مع الغبـار يف منـاط             
املفطرية إذ كما أن أجزاء دقيقة منتشرة يف اهلواء حاملـة لشـيء مـن             
التــراب تــدخل جــوف اإلنســان يصــدق معهــا األكــل، فكــذلك البخــار       

سـان يصـدق    أجزاء دقيقة مائيـة منتشـرة يف اهلـواء تـدخل جـوف اإلن             
 . معها الشرب

وفيه ما ال خيفى ضـرورة أنـه أشـبه شـيء بالقيـاس، ومـن الواضـح           
ن إأن ثبـــوت احلكـــم يف الغبـــار مل يكـــن ألجـــل صـــدق عنـــوان األكـــل و

 . أحلق به يف النص
 وال يصـدق األكـل      ،إالّ أنه إحلاق ترتيلي حكمي ال حقيقـي، كيـف         

الوجــدان،  كمــا ال يصــدق الشــرب علــى البخــار عرفــاً ب     ،علــى الغبــار 
وإمنا ثبت احلكم فيه بالتعبـد احملـض للـنص اخلـاص، ومل يـرد مثـل                 

 فــال وجــه لقياســه  ،هــذا التعبــد يف البخــار كــي يلحــق بالشــرب حكمــاً  
 .على الغبار بتاتاً

 
 قاعدة الفراغ: ــــ راجع                                                               

 الداللة االلتزامية: 
 

 :احلالل ـ

 .كل شيء ال يعاقب عليه باستعماله
 

 التخصيص املستهجن: ــــ راجع
 

 : احليلة الشرعية-

 .هي الوسيلة اليت يراد التخلص ا من قواعد الشريعة
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 : احليلة الشرعية املباحة-

وهي التحيل على قلـب طريقـة مشـروعة وضـعت ألمـر معـين،               
بـات حـق أو دفـع    واستعماهلا يف حالة أخرى بقصد التوصـل إىل إث  

 . مظلمة أو إىل التيسري بسبب احلاجة
 

 : احليلة الشرعية احملظورة-

وهــي احليلــة الــيت يقصــد منــها التحيــل علــى قلــب األحكــام         
الثابتـــة شـــرعاً إىل أحكـــام أخـــرى بفعـــل صـــحيح الظـــاهر لغـــو يف   

 . الباطن
وبكلمــة أخــرى هــي تقــدمي عمــل ظــاهر اجلــواز إلبطــال حكــم     

 .اهر إىل حكم آخرشرعي وحتويله يف الظ
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  اءاءخخالالحرف حرف 
  

 : اخلاص-

هـــو اللفـــظ الـــذي ال يشـــمل مبفهومـــه جلميـــع مـــا يصـــلح         -
 .انطباق عنوانه عليه يف ثبوت احلكم له

 املـراد بـاملعىن     ،هو كل لفظ وضع ملعىن معلوم على االنفراد        -
ما وضـع لـه اللفـظ ، معـىن كـان أو عرضـاً، وبـاالنفراد اختصـاص               

 .لتميزه عن املشتركاللفظ بذلك املعىن ، وإمنا قيده باالنفراد 
 

 الظهور: ـــــ راجع
 

 : اخلبر املتواتر-

د العـادة تواطـؤهم   عهو مـا بلغـت رواتـه يف الكثـرة مبلغـاً تسـتب          
علـــى الكـــذب، واســـتمر ذلـــك الوصـــف يف مجيـــع الطبقـــات حيـــث  
تتعدد، فيكون أوله كـآخر ه، ووسـطه كطرفيـه، وال ينحصـر ذلـك          

 .بعدد خاص
 

 )التواتر: انظر(

 
 : خبر الواحد-

وهو اخلرب الذي ال يفيد النفس سكوناً يزول معه الشـك، مـن           
جهة عـدم اإلخبـار بـه عـن مجاعـة ميتنـع تواطـؤهم علـى الكـذب،                   

 .سواء كان املخرب واحداً أم أكثر من واحد
 

 التواتر االجمالي: ـــــ راجع
 

 ):جمهور العامة (-) اللفظ( اخلفي -

 ُ  إال بالطلب،   هو ما خفي مراده بعارض غري الصيغة وال ينال        
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إىل أن معنــاه ظــاهر مــن لفظــه ولكــن وجــد ســبب عــارض أدى     أي 
حتـــاج إدراكـــه إىل نظـــر فامـــن بعـــض أفـــراده، املـــتكلم خفـــاء مـــراد 

 .عند احلنفية) الظاهر(وهو يقابل . وتأمل
والســــاِرق والســــاِرقَةُ {:  تعــــاىليف قولــــه) الســــارق(ومثالــــه لفــــظ 
وهــو كــل :  فإنــه ظــاهر يف معنــاه]٣٨: املائــدة [/}فَــاقْطَعواْ أَيــِديهما

، لكــن داللتــه علــى بعــض  همــن يأخــذ مــال الغــري خفيــة مــن حــرز مثلــ   
ها شيء من اخلفاء والغموض مثل النشال الذي يأخـذ املـال            يأفراده ف 

مـــن صـــاحبه يف غفلـــة منـــه خبفـــة يـــد ومهـــارة، ومثـــل النبـــاش الـــذي 
تســمية اجلديــدة  يســرق أكفــان املــوتى مــن القبــور، فأورثــت هــذه ال      

ــاج       ــا وحيتـ ــارق عليهمـ ــم السـ ــالق اسـ ــبهة يف إطـ ــبعض اللصـــوص شـ لـ
 . معرفة ذلك إىل حبث وتأمل

 
 : خفي الداللة-

هــو مــا ســتر معنــاه لذاتــه، أو ألمــر آخــر، فــال يفهــم معنــاه إالّ    
ــي     ــة هـ ــاء أربعـ ــب اخلفـ ــريه، ومراتـ ــل   : بغـ ــكل وامـ ــي واملشـ اخلفـ

 .واملتشابه
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  دالدالالالحرف حرف 
  

 : الداللة-

كــون الشــيء : معــىن عــارض للشــيء بالقيــاس إىل غــريه، ومعنــاه
 .يلزم فهمه فهم شيء آخر، وهي إما لفظية أو غري لفظية

 
 : داللة اإلشارة-

ــة املقصــودة للمــتكلم دون أن يكــون حبســب العــرف     . وهــي الدالل
            ن أو لزومـاً ب    ويكون مدلوهلا الزم ملـدلول الكـالم لزومـاً غـري بـينـاً  ي

 .باملعىن األعم
حملُــه و{: آليــتني علــى أقــل احلمــل ومهــا آيــة     مثــال ذلــك داللــة ا  

ــهراً  ــونَ شــ ــالُه ثَالثُــ ــاف [/}وِفصــ ــة]١٥: األحقــ ــدات {: ، وآيــ والْواِلــ
ــاِملَينِ   ــولَيِن كَ ح ــن هالَدأَو نِضــعرــه بطــرح  ]٢٣٣: البقــرة [/}ي ، فإن
 .تة أشهر فيعرف انه أقل احلملاحلولني من ثالثني شهراً يكون س

 
 : داللة االقتضاء-

وهي داللة الكالم على أمر مقصـود للمـتكلم داللـة التزاميـة عقليـة               
أو شــرعية مــن جهــة يوقــف صــحة الكــالم عقــالً أو شــرعاً علــى إرادة    
القائل ذلـك املعـىن حبيـث لـو مل يكـن مـن قصـده ذلـك لعـد غالطـاً يف              

ــه ــا يف. كالمـ ــأَِل الْ{: كمـ ــةَواسـ ــف [/}قَريـ ــل  ]٨٢: يوسـ ــد أهـ ، ويريـ
 الداللة مقصودة باملالزمة العقلية للقائل على كـون املـراد       إذاً. القرية

فــالكالم يــدل ) بــع مــايل عنــك: (ذلــك حبكــم العقــل، وكمــا يف قولــك 
 .)ال بيع إال يف ملك(على التمليك للمخاطب فإنه 

 
 )اقتضاء النص: انظر(

 العموم االستغراقي: راجعـــــ 
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 : الداللة اإللتزامية-

ــى الضـــوء،       ــة الشـــمس علـ ــى الزم كداللـ ــة اللفـــظ علـ ــي داللـ  وهـ
 .واإلنسان على تعقله وكتابته

شـكال  ء يف جنابـة الصـيب، إذ يف جنابتـه إ          وقع الكالم بني الفقهـا    * 
وعندئذٍ ال يتوجه إليه األمر بالغسل، واحتاط بعضهم بأمره بالغسـل           

 .ألنه يصح منه قبل البلوغ
ارتفــاع جنابتــه بالغســل فهــل ينفــع الغســل منــه يف رفــع   ويف مســألة 

اجلنابة، قال البعض بانتفاعه بالغسل وترتفع به جنابته، وذلـك ألن           
األمـــر وإن كـــان خيـــتص بالبـــالغ، ولكـــن املـــالك يعـــم الصـــيب متســـكاً   

.                                 بالداللة االلتزامية لدليل األمر، وهو كافٍ يف املشروعية
ــز  **  ــحيح حريـ ــة     (ورد يف صـ ــح اجليفـ ــى ريـ ــاء علـ ــب املـ ــا غلـ كلمـ

،  واخلـرب وإن كـان مسـوقاً لبيـان االعتصـام             )فتوضأ مـن املـاء واشـرب      
ــى ثبــوت          ــه يــدل ضــرورة عل وعــدم االنفعــال مبجــرد املالقــاة غــري أن

ن طهـارة  الطهارة الذاتية للمـاء يف نفسـه، إذ ال معـىن لالعتصـام بـدو         
 .ذاتية

وهــذا اخلــرب وإن كــان موضــوعه طبيعــي املــاء فيتحصــل منــه إطــالق 
،  املياه، ولكـن مـع هـذا يشـكل االسـتدالل بـه             أقساميثبت طهارة متام    

 هـــو االعتصـــام واملـــدلول االلتزامـــي هـــو      ألن املـــدلول املطـــابقي لـــه  
 . الطهارة الذاتية

فيكـــون وبلحـــاظ األدلـــة اخلاصـــة علـــم عـــدم اعتصـــام املـــاء القليـــل  
ــاء القليــل خــارج عــن نطــاق          مــدلول هــذا اخلــرب خمصصــاً، ويكــون امل

 .املدلول املطابقي وهو االعتصام ختصيصاً
    وبعــد ســقوط املــدلول املطــابقي هلــذه الطائفــة بالنســبة إىل غــري 

دلول االلتزامــي إلثبــات املــاملعتصــم مــن امليــاه، فــال ميكــن التمســك ب  
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ــر     ــذي خـ ــم الـ ــذلك القسـ ــة لـ ــارة الذاتيـ ــابقي   الطهـ ــه املطـ ــن مدلولـ ج عـ
 . ختصيصاً، ألن الداللة االلتزامية تابعة للداللة املطابقية يف احلجية

لــو شــهد أحــد شــاهدين بــأن اهلــالل كــان جنوبيــاً، وشــهد        *** 
اآلخـــر بأنـــه كـــان مشاليـــاً، حبيـــث كانـــت لكـــل منـــهما شـــهادة واحـــدة  

و أخـرب   متعلقة بفردٍ خاصٍ مغاير ملا تعلق بـالفرد اآلخـر، وحنـوه مـا لـ               
أحدمها بأنـه كـان مطوقـاً، أو كانـت فتحتـه حنـو األرض وقـال اآلخـر               
فتحتــه حنــو الســماء، حبيــث أن أحــدمها خيــرب عــن فــرد وخيــرب اآلخــر 
عن فرد آخـر، فبطبيعـة احلـال يقـع التكـاذب حينئـذٍ بـني الشـهادتني             
ــون       ــن أن يكـ ــالعكس، إذ ال ميكـ ــر وبـ ــه اآلخـ ــذا ينفيـ ــه هـ ــا يثبتـ ألن مـ

احــد متصــفاً خبصوصــيتني متضــادتني، فمــن يــدعي    اهلــالل يف آنٍ و
اجلنوبيــة ينفــي الشــمالية، فكــل منــهما مثبــت ونــافٍ ملــدلول اآلخــر،   

 .فلم يتفقا على شيء واحد لتحقق بذلك البينة الشرعية
إمـا وإن اختلفـا يف املـدلول املطـابقي وهـو اإلخبـار        : نعم قد يقـال   

دلول االلتزامــي عــن فــرد خــاص مــن اهلــالل إالّ إمــا متفقــان يف املــ   
وهو اإلخبار عن أصل وجود اهلالل، والكلي اجلامع القابـل لالنطبـاق            
على كلٍ من الفردين، وال فرق يف حجية البينـة كغريهـا ممـا هـو مـن               
ــقطت       ــإذا سـ ــي، فـ ــابقي وااللتزامـ ــدلول املطـ ــة بـــني املـ ــة احلكايـ مقولـ
املطابقــة عــن احلجيــة، إمــا ألجــل املعارضــة أو لعــدم حصــول الشــهادة  

 .رعية ال مانع من األخذ باملدلول االلتزاميالش
ــة      ــة االلتزاميــ ــة الداللــ ــو معــــروف مــــن تبعيــ ــا هــ ــدفع مبــ ــه ينــ ولكنــ
ــذلك يف      ــا، وكـ ــة وحتققهـ ــل الداللـ ــود، أي يف أصـ ــة يف الوجـ للمطابقيـ

 وسـقوطاً، وجـوداً وحجيـة، وعليـه     احلجيـة، ألـا تـدور مـدارها ثبوتـاً     
ال دليـل علـى حجيـة       فمع سقوط الداللة املطابقية عـن احلجيـة فإنـه           

 . الداللة االلتزامية
 االجزاء: راجعــــ 
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 : داللة اإلمياء-

 : -  عقيب قـول القائـل   -كفّر  >): ع(كقوله  . وهي داللة اإلشارة  
، فــإن الكــالم ال خيلــو مــن <إين واقعــت أهلــي يف ــار شــهر رمضــان 

 . لوجوب الكفارة) اجلماع(اإلشارة إىل ِعليّة 
 

 :الداللة التصديقية -

ــتكلم يف اللفـــظ        ــراد للمـ ــى أن املعـــىن مـ ــة اللفـــظ علـ ــي داللـ وهـ
  .وقاصد الستعماله فيه

فصل بعض الفقهاء بني اجملاز املشـهور وغـري املشـهور يف إنشـاء         * 
 .ه باجملاز املشهور دون غري املشهوروالعقود باجملازات، فأجاز
ة أن اجملــاز غــري املشــهور ملــاّ احتــاج إىل قرينــ  : ولعــل الوجــه فيــه هــو 

ــاه        ــاقض بـــني معنـ ــزوم التنـ ــه، للـ ــد بـ ــاء العقـ ــن إنشـ ــال ميكـ ــارفة فـ صـ
ــازي      ــاه اجملـ ــورية، وبـــني معنـ ــة التصـ ــه بالداللـ ــدلول عليـ احلقيقـــي املـ
املدلول عليـه بالداللـة التصـديقية، فـإذا قـال يف مقـام إنشـاء اإلجـارة                  

ال يقــع إجــارة، ألن ) بعتــك منفعــة الــدكان مببلــغ كــذا ومبــدة كــذا (
يـدل  ) منفعـة الـدكان   (ى متليـك العـني، وقولـه        يدل علـ  ) بعتك(قوله  

علــى متليــك املنفعــة ال العــني، ومهــا متناقضــان، ولــذا قــال املشــهور    
ــه    ــادة قولـ ــدم إفـ ــرة    (بعـ ــال أجـ ــك بـ ــن وأجرتـ ــال مثـ ــك بـ ــة ) بعتـ للهبـ

الصحيحة والعادية مع االحتفاف بالقرينـة الصـارفة، ولـيس ذلـك إالّ              
 .ألجل التناقض املزبور

يُّل التناقض بـني مـا يوجـد حبسـب الداللـة      بأن خت : وقد أشكل عليه  
 يعـين بـني املعـىن احلقيقـي         –التصورية وحبسب الداللـة التصـديقية       

 يف غايــة الغمــوض، ألنــه إن أُريــد    –التصــوري واجملــازي التصــديقي   
لــزوم التنــاقض حبســب الواقــع ففيــه منــع واضــح إذ املفــروض أنــه مل   
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وضـوع للمعـىن احلقيقـي    ينشأ إالّ املعىن اجملازي وإمنا جعل اللفظ امل 
الذي استعمل فيه آلة إلجياد املعىن اجملازي، فال تناقض بـني املعـىن             

وإن أريــد لزومــه . احلقيقــي واملعــىن اجملــازي الــذي هــو املــراد اجلــدي 
 مـا ال خيفـى، ألن ظهـور الكـالم        – أيضـاً    -بنظر غري املتبايعني ففيه     

ــ– املتحصــل مــن جممــوع القرينــة وذيهــا    –يف معنــاه  وط بتماميــة  من
ــد       ــراد، وبعـ ــور يف املـ ــد ظهـ ــها ال ينعقـ ــل متاميتـ ــالم، فقبـ ــزاء الكـ أجـ

 . متاميتها يكون ظاهراً يف املعىن اجملازي فقط
 

 : الداللة التضمنية-

علــى ) زيــد( كداللــة لفــظ. وهــي داللــة اللفــظ علــى جــزء معنــاه 
 .بعض أقسام جسمه

 
 : داللة التنبيه-

ة للمـتكلم حبسـب العـرف    وهي الداللـة املقصـود    . وتسمى اإلمياء 
وإمنــا لســياق . مــن غــري أن يتوقــف صــدق الكــالم أو صــحته عليهــا

 .الكالم ما يقطع معه بإرادة ذلك الالزم أو يستبعد عدم إرادته
 

 ) داللة اإلمياء:انظر(
 

 ):اللفظية( الداللة الذاتية -

ومفادها أن اللفظ بذاته يكون داالً على املعـىن وسـبباً إلحضـار         
 . صورته

 الداللة التصديقية: راجعــــ ـ

 

 ): اللفظية(  الداللة السببية-

ــة اللفــظ علــى املعــىن إمنــا نشــأت بســبب عالقــة         وتعــين أن دالل
 .قامت بني اللفظ واملعىن
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 : الداللة السياقيةـ 

وهي داللة سـياق الكـالم علـى املعـىن املفـرد أو املركـب أو اللفـظ                   
 .املقدر

 السياق: راجعـــــ 
 

 :لة اللغوية الدال-

وهــي الداللــة الناشــئة عــن طريــق وضــع الفــظ للمعــىن، أو هــي    
 .العالقة السببية بني تصور اللفظ وتصور املعىن

 
 الشبهة املفهومية: راجعــــــ 

 

 : الداللة املطابقيةـ 

كداللـة لفـظ اإلنسـان      . وهي داللة اللفظ على متام مـا وضـع لـه          
يع ما حتويـه وحتـيط   وداللة الدار على مج  . على احليوان الناطق  

 .به جدراا
 

 داللة املنطوق: راجعـــــ 
 

 ):عند اجلمهور( داللة املنطوق -

وتشــمل . وهــي داللــة اللفــظ علــى حكــم شــيء مــذكور يف الكــالم  
وتسـمى الداللـة    . داللة العبارة واإلشارة واالقتضـاء عنـد احلنيفـة        

 .اللفظية
 ديـن ملــن  التقيــة ديـين وديـن آبــائي وال  >): ع(روي عـن الصـادق   * 

 .<ال تقية له
وهــذا التعــبري أقــوى داللــة علــى الوجــوب، ألنــه ينفــي التــدين رأســاً    

 .عمن ال تقية له
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 ):ةيعند احلنف( داللة النص -

وهي داللة اللفـظ علـى ثبـوت حكـم املنطـوق بـه للمسـكوت عنـه            
الشتراكهما يف علة احلكم اليت ميكن فهمها عن طريق اللغة مـن            
غري حاجة إىل االجتـهاد الشـرعي وذلـك سـواء أكـان املسـكوت عنـه              
مساوياً للمنصوص عليه لتساو يف العلة أم كـان أوىل بـاحلكم منـه           

 .لقوة العلة فيه
لنص ألن احلكـم يفهـم عـن طريـق منـاط احلكـم          وسمّي بداللة ا  

أي مقصـــده ) فحـــوى اخلطـــاب(وتســـمى هـــذه الداللـــة ) أي علتـــه(
 .ومرماه

ــافعي   ــد الشــ ــي (وعنــ ــاس اجللــ ــافعية ) القيــ ــد الشــ ــوم ( وعنــ مفهــ
 ).املوافقة

 
 : الدليل االجتهادي-

وهو الدليل الدال علـى حكـم واقعـي سـواء كـان قطعيـاً أم ظنيـاً          
 .معترباً كاإلمارة

 االطالق األحوالي: راجعـ ــــ
 احلرمة                                              :                           

 احلكم الظاهري:                                                                                       
 

 : الدليل االمضائي-

 يه عن عمل العقالءويراد به سكوت الشارع وعدم. 
 

 )السنة التقريرية: انظر(
 السيرة العقالئية: راجعــــ 
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 : الدليل التأسيسي-

وهو الدليل الشـرعي الـذي جعلـت لـه احلجيـة مـن الشـارع جعـالً              
 .بدئياً من غري سبق عمل عليه من العقالء

 
 : الدليل اخلاص -

وهـــو الـــدليل الـــذي يـــدل علـــى اختصـــاص حلكـــم بـــبعض أفـــراد 
  .موضوعه

ــاة      * ــثري مبالقــ ــاف الكــ ــال املضــ ــألة انفعــ ــاء يف مســ اختلــــف الفقهــ
النجاســة، كمــا يف الــنفط الــذي لــه مــادة، فهــل ينفعــل مبالقــاة عــني     

 النجاسة أو ال؟ 
أن : اســتدل بعــض الفقهــاء بأخبــار الســؤر، وحاصــل االســتدالل ــا 

ــؤر النجا   ــا سـ ــار فـــرض فيهـ ــذه األخبـ ــهـ ــر  سـ ــؤر الكلـــب واخلرتيـ ة كسـ
 عنوان مطلق يشـمل     روعنوان السؤ . ه بالنجاسة وغريمها، فحكم علي  

املــاء املضــاف الــذي ســاور احليــوان كمــا يشــمل املطلــق الــذي يســاور       
غاية األمر خـرج منـه املـاء املطلـق الكـثري            . ويشمل القليل والكثري معاً   

بلحاظ أدلـة اعتصـامه، وغـريه يبقـى حتـت إطالقـات السـؤر، فـيحكم                 
 .سة ولو كان كثرياًبانفعال املضاف باملالقاة لعني النجا

ــى انفعــال املضــاف         ــار الســؤر عل ــأن االســتدالل بأخب وقــد نــوقش ب
 ال خيلــو عــن إشــكال، ألن بعــض    – ولــو كــان كــثرياً   –بعــني النجاســة  

أخبــار الســـؤر خمصوصـــة خبصـــوص املــاء صـــرحياً، مـــن قبيـــل روايـــة   
وأصـيب ذلـك   ( حينمـا سـأله عـن سـؤر الكلـب           فيهـا العباس حيث جـاء     

رينة على أن السؤر املسـؤول عنـه مـاء، واملـاء عبـارة              ، فإن هذا ق   )املاء
 .عن املاء املطلق وال يشمل املضاف

 )احلكم اخلاص: انظر(
 )السنة التقريرية: انظر(
 السيرة العقالئية: راجعــــــ 
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 : الدليل الشرعي-

وهو كل ما يصدر من الشارع مما له داللة علـى احلكـم الشـرعي،       
 . وعلى السنةويشتمل ذلك على الكتاب الكرمي

 
 :  الدليل الشرعي غير اللفظي-

بنحـو يـدل علـى      ) سـكوته عـن فعـل     (وهو فعل املعصوم وتقريـره      
 .قبوله

 
 ُالسنة الفعلية: راجعـــــ 

 السنة التقريرية  :
 

 : الدليل الشرعي اللفظي-

 .وهو كالم الشارع، كتاباً وسنة
 

 : الدليل العقلي-

ل وميكن أن يستنبطَ منـها      ويعين به القضايا اليت يدركها العق     
حكــم شــرعي، كالقضــية القائلــة بــأن إجيــاب شــيء يســتلزم إجيــاب  

 . مقدمته
ــدليل      *  ــاء بالـ ــتدل بعـــض الفقهـ ــة اسـ ــه العامـ ــة الفقيـ ــات واليـ إلثبـ

تـارة، وبـدليل العقـل تـارة أخـرى، وهـو            ) مـن الكتـاب والسـنة     (اللفظي  
ــة الد    ــتناداً إىل األدلـ ــة، وذلـــك اسـ ــة العقليـ ــمى بالالبديـ ــة علـــى  املسـ الـ

وجوب حفظ النظام، وذلك إلدراك العقـل القطعـي الـذي يستكشـف             
منــه حكــم الشــرع، وذلــك احلكــم هــو حكــم اهللا تعــاىل بواليــة الفقيــه     
العامة يف عصر غيبة اإلمـام املعصـوم، باملقـدار الـذي حيفـظ النظـام             

 .العام للمجتمع السياسي اإلسالمي
لنظـام، فهـو   وقد نوقش بأن دليل الشـرعية إن كـان وجـوب حفـظ ا      
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دليـــل لـــيب عقلـــي ال إطـــالق لـــه، ولـــذلك ال ميكـــن التمســـك بـــه إالّ        
باملقدار املتيقن منه، وكل مورد يشك يف اندراجه فيـه يكـون خارجـاً               

 .عنه يف مقام العمل
 السياق: راجع                                                                ــــــ 

 حجية القطع: 
 

 :بيلل الدليل ا-

كل دليل غري لفظي، سـواء كـان مسـتفاداً بتوسـط مقـدمات              هو  
ــة       ــى مقدمـ ــتمل علـ ــة الـــيت تشـ ــة العقليـ ــل األدلـ ــن قبيـ ــة، مـ عقليـ
مسعية شرعية أو كان من الالبديات العقلية أو كان من غـري هـذا              
الســنخ كاإلمجــاع والســرية، وجيمــع هــذه األدلــة جــامع واحــد وهــو    

مبعــىن ) اللــب(ذة مــن كوــا غــري لفظيــة، وكــأن التســمية مــأخو    
الذهن أو العقل، فكأن استفادة احلجـة فيهـا مت بواسـطة اإلدراك             

 .العقلي احملض دون توسط األدلة اللفظية
لو شككنا يف صحة عقد األخرس املنشأ باإلشارة مع متكنه من           *  

التوكيــل، أو شــككنا يف صــحة عقــده املنشــأ بالكتابــة مــع متكنــه مــن      
 فهـل ميكـن الرجـوع إىل        –ما على الكتابة    تقدميهعلى   بناء   –اإلشارة  

 املطلقات والعمومات الدالة على صحة العقود ونفوذها؟ 
بعدم الرجوع إىل العمومات، ولكن الظاهر هـو إمكـان الرجـوع             : قيل

إليها، وذلك ألن اعتبار اللفظ يف العقود واإليقاعـات إمنـا هـو ألجـل               
ه يــأن يؤخــذ فقيــام اإلمجــاع كمــا ادعــي، وهــو دليــل لُــيب فالبــد مــن     

باملقدار املتيقن، وهو فـرض متكـن املتعاقـدين مـن اإلنشـاء اللفظـي،              
ومع عدم الـتمكن مـن ذلـك يرجـع إىل القاعـدة األوليـة، وحيكـم بعـدم          

 . اعتبار اللفظ يف العقود واإليقاعات
يف مســألة طهــارة املــاء املضــاف يف نفســه، ويف مقــام إثبــات     * *  

 حيــث أن املضــاف حيصــل إمــا   الطهــارة لــه البــد مــن مالحظــة أصــله،  
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 .باالعتصار وحنوه، وإما باملزج والتركيب
وقد يكون األصل مورداً لدليل لفظي وعندئـذٍ قـد يكـون لـه إطـالق              

 أو ال يكــون لــه  ،لفظــي حبيــث يشــمل مــا قبــل االعتصــام ومــا بعــده      
 .إطالق

 حمكومـــاً بالطهـــارة – أي أصـــل املـــاء املضـــاف –وقـــد يكـــون األصـــل 
 كان الدليل الليب إمجاعاً وكان ملعقده إطالق أخـذ  بدليل ليب، كما لو   

به كما لو فرض أنه شامل ملا بعد االعتصار، وإالّ فال ميكن التمسك             
بــإطالق الــدليل، ألن الــدليل هنــا لــيب، وارتكــاز إلغــاء اخلصوصــية يف   
الـــذهن العـــريف إمنـــا ينفـــع يف بـــاب األدلـــة اللفظيـــة، ألنـــه يكـــون مـــن  

ــالكالم    ــة بـ ــرائن املكتنفـ ــذه    القـ ــه، وهـ ــورات فيـ ــاد ظهـ ــة النعقـ املوجبـ
 .الظهورات هي احلجة مبقتضى دليل حجية الظهور

نـه بعـد فـرض    ألدلة اللبية من قبيـل اإلمجـاع، فإ      وهذا على خالف ا   
ــا بعــد االعتصــار ال تكــون ارتكازيــة         ــه يف نفســه مل عــدم إحــراز مشول

نعـم  . إلغاية اخلصوصية بالنظر العريف موجبة لتوسعة دائرة اإلمجـاع       
 ادعي القطع الوجداين باملساواة بني حالة ما بعد االعتصـار وحالـة       لو

ما قبله، بدعوى اإلطالع على املالكات الواقعية، أفاد ذلك يف إثبـات            
 .احلكم

إن مناسبات احلكم واملوضوع االرتكازية ليسـت بنفسـها         : واحلاصل
موضوعاً للحجية، وإمنا هي منشأ الجياد الظهـور يف الـدليل اللفظـي             

ها مــن القــرائن اللبيــة املتصــلة بــه، وهــذا الظهــور هــو موضــوع    بوصــف
 .احلجية

ومن املعلوم أن هذا ال يتصور يف األدلـة اللبيـة، وحينئـذٍ فالبـد مـن           
الرجـــوع يف هـــذه احلالـــة إىل األصـــول العمليـــة إذا مل حيصـــل القطـــع   
الوجـــداين بـــاملالك الـــواقعي واســـتمراره، فـــإن بنينـــا علـــى جريـــان         

هات احلكيمة وفرضـنا أن االعتصـار واالمتـزاج         االستصحاب يف الشب  
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ال يوجــب تغــري املوضــوع جــرى يف املقــام استصــحاب احلكــم الســابق،  
 .وإذا اختل أحد هذين األمرين فريجع إىل أصالة الطهارة

وأما إذا فرضنا أن األصل كان حمكوماً بأصل عملي، فإن كـان هـذا              
تصار والشـك يف     بعد االع  -األصل العملي أصالة الطهارة فهنا نرجع       

أن املعتصــر طــاهر أو جنــس إىل أصــالة الطهــارة كمــا كنــا نرجــع إليهــا 
حــدوثاً، وال معــىن هنــا للرجــوع إىل االستصــحاب، ألنــه إن أُريــد بــه        
استصــــحاب الطهــــارة الواقعيــــة، فهــــي غــــري متيقنــــة حــــدوثاً حــــىت    
تستصــحب، وإن أريــد بــه استصــحاب الطهــارة الظاهريــة اجملعولــة يف  

 فهذه ال شك يف بقائها، بل هي مقطوعـة البقـاء، ألن           أصالة الطهارة 
الطهــارة الظاهريــة اجملعولــة يف أصــالة الطهــارة موضــوعها عــدم العلــم 
بالنجاسة، وعدم العلم ثابت بعد االعصار أيضاً فـال شـك يف بقائهـا،              
فالطهارة الواقعيـة ال يقـني حبـدوثها، والطهـارة الظاهريـة ال شـك يف                

 إىل االستصــحاب، بــل يــتعني الرجــوع إىل بقائهــا، فــال معــىن للرجــوع
 .  أصالة الطهارة

 
 االطالق األحوالي: راجع                                           ـــــ 

 الدليل العقلي    :                                                     
 مناسبات احلكم واملوضوع: 

 

 :  الدليل املورود-

ذي يكـون اجملعـول فيـه منفيـاً مبوضـوع اجملعـول             وهو الدليل الـ   
 .يف الدليل الوارد

 
 : الدليل الوارد-

وهو الدليل الذي يكـون اجملعـول فيـه نافيـاً ملوضـوع اجملعـول يف        
 .الدليل اآلخر
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  الالذذالالحرف حرف 
  
 : الذريعة-

ــواء أفضــــت إىل     ــة، ســ ــام اخلمســ ــية إىل األحكــ ــيلة املفضــ الوســ
فالفاحشــة مــثالً حــرام، والنظــر إىل األجنبيــة  . مصــاحل أو مفاســد

واحلـج فـرض والسـعي إىل البيـت      . حرام ألـا تـؤدي إىل الفاحشـة       
 .احلرام فرض ألجل احلج
كون حمرمـة   ، ولكنها قد ت   جائزة يف نفسها  والذريعة مبا هي وسيلة     

إذا أفضت إىل مفسدة، وهي علـى أحنـاء، إذ قـد تكـون مفضـية علـى            
أو مفسدة راجحة، كما لو كانـت تفضـي إىل          مفسدة خاصة أو عامة،     

ــرعاً، أو      ــور شـ ــر حمظـ ــا يف حتقيـــق أمـ ــن متَّ توظيفهـ ــاح، ولكـ ــر مبـ أمـ
مفســدة غالبــة، كمــا لــو كانــت املفســدة أرجــح مــن املصــلحة، كمــا يف     
مســألة جــواز ســب آهلــة املشــركني بــني ظهــرانيهم، فإنــه أمــر جــائز،       

ريعـة مفضـية إىل    وقد تكون الذ  . ولكنه قد يؤدي إىل سب الكفار اهللا      
ــر إىل    ــا يف النظـــ ــة، كمـــ ــدة مرجوحـــ ــة، أو إىل مفســـ ــدة يقينيـــ  مفســـ

عليهــا، فإنــه قــد يــؤدي إىل الوقــوع يف احلــرام،        املخطوبــة والشــهود 
ولكنـه قـد يـؤدي إىل الــزواج عـرب التأكيـد مــن صـالحية املخطوبـة مبــا        

 . يؤدي إىل زواج أدوم وأنفع
 

 احلكم وتفضيالته: ــــــ راجع
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  راءراءالالحرف حرف 
  

 :  الرخصة-

وهـــي جعـــل اإلباحـــة لشـــيء بعنوانـــه الثـــانوي، مبـــا أُحـــل ألجـــل  
 .االضطرار واإلكراه

أو هــي مــا وســع للمكلــف يف فعلــه لعــذر أو عجــز عنــه، مــع قيــام   
السبب احملرم، أو هـي مـا شـرع مـن األحكـام لعـذر مـع قيـام احملـرم              

 .ت احلرمةتلوال العذر لثب
 

 )وياحلكم الواقعي الثان: انظر(
 الترخيص: ـــــ راجع                                         
 

 : الركن-

ــوع يف         ــل الركـ ــه، مثـ ــيء وماهيتـ ــة الشـ ــن حقيقـ ــزًء مـ ــان جـ ــا كـ مـ
الصــالة، فهــو ركــن فيهــا، إذ هــو جــزء مــن حقيقتــها، وال يتحقــق 
وجودهــا الشــرعي بدونــه، علــى خــالف الشــرط الــذي ال يعــد مــن     

 . ن توقف الشيء على وجودهاحلقيقة وإ
 ) الشرط:انظر(
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  سينسينالالحرف حرف 

 
 :السبب -

هــو معــىن ظــاهر منضــبط، جعلــه الشــارع إمــارة للحكــم، أو مــا   
جعلــه الشــرع معرّفــاً حلكــم شــرعي حبيــث يوجــد هــذا احلكــم عنــد 
ــارع وجـــوده     وجـــوده وينعـــدم عنـــد عدمـــه، أي كـــل أمـــر جعـــل الشـ

 .عالمة على وجود احلكم وعدمه عالمة على عدمه
فيـة ال يـدركها     وعند البعض هـو مـا كانـت مناسـبته للحكـم خ            

 .العقل
 

 ) العلة:انظر(
 

 : السببية-

وهي وصف لإلمارة احلاكية عن احلكم الشرعي، ويـراد ـا أن            
قيــام اإلمــارة علــى حكــم أو موضــوع ســبب حلــدوث حكــم تكليفــي    
نفسي ظاهري طبقها سواء كانت اإلمـارة مصـيبة أو خمطئـة، أي            

ري معــىن اإلمــارة وإمضــاؤها مــن ناحيــة الشــارع جعــل حكــم ظــاه     
خبــار العــدل مــثالً إفــإن . وفقهــا، طــابق احلكــم الــواقعي أو خالفــه

 .بوجوب صالة اجلمعة يولّد حكماً متعلقاً بصالة اجلمعة
 

 السيرة العقالئية: ـــــ راجع
 

 :  سد الذرائع-

 .أي منع الوسائل املؤدية إىل املفاسد
 )انظر الذريعة(

 

 : السنة-

 . أو تقريره هي قول املعصوم أو فعله:عند األمامية
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مــن قــولٍ أو ) ص( هــي كــل مــا صــدر عــن الــنيب   :وعنــد العامــة
 .فعلٍ أو تقرير

 

 : سنة اآلحاد-

ما مل تكن سنة متـواترة وال مشـهورة عنـد احلنيفـة، أو ليسـت                
 .متواترة عند غريهم

 
 ) خبر الواحد:انظر(

 

 ):ةياحلنف( السنة غير املؤكدة -

 ).ص(ما مل يواظب على فعله الرسول 
  

 :سنة الفعلية ال-

 ). ع(أو اإلمام ) ص(هي األعمال اليت قام ا الرسول 
مارية سوق املسـلمني علـى التذكيـة وذلـك بروايـة            أاستدل على   * 

ــا عبــد اهللا عــن الصــالة يف الفــراء فقــال     >: أيب بصــري قــال  : ســألت أب
رجالً صـرداً ال يدفئـه فـراء احلجـاز ألن           ) ع(كان علي بن احلسني     >

ن يبعث إىل العراق فيؤتى مما قـبلكم بـالفرو          دباغها بالقرظ فكا  
فيلبسه، فإذا حضـرت الصـالة ألقـاه وألقـى القمـيص الـذي يليـه،                

إن أهل العراق يستحلون لباس جلـود       : فكان يسأل عن ذلك فقال    
 .<امليتة ويزعمون أن دباغه ذكاته

ال يـدل علـى احلرمـة بـل     ) ع(ولكن نوقش ذلك بأن عمـل السـجاد      
 .يتالئم مع الترته

بــأن االســتدالل لــيس بعملــه مباشــرة، بــل بنقــل     :  أيضــاًدلكــن رو
لــه يف مقــام اجلــواب عــن اجلــواز وعدمــه، فيكــون ) ع(اإلمــام الصــادق 

 .ظاهراً يف عدم اجلواز
إن عليــاً >): ع(يف خــرب مســعدة بــن صــدقة عــن أيب عبــد اهللا ** 
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عليه السالم  أجاز أمـان عبـد مملـوك ألهـل حصـنٍ مـن احلصـون،                  

 .<من املؤمننيهو : وقال
فوقــع اخلــالف يف داللــة اخلــرب علــى جــواز ذمــام الواحــد احلصــن      
والقريــة الصــغرية، فقيــل بداللتــه علــى ذلــك، وقيــل بأنــه ال جيــوز،         
ــه قضــية يف          ــى أن ــه الســالم عل وذلــك حلمــل فعــل أمــري املــؤمنني علي

 .واقعة
 

 :  السنة التقريرية-

 صـدر   عن إنكار قول أو فعـل     ) ص(هي عبارة عن سكوت النيب      
ــاره أو     ــا مبوافقتــــه أو استبشــ أمامــــه أو يف غــــري عصــــره وذلــــك أمــ

 .استحسانه وأما بعدم إنكاره أو تقريره
 

 السيرة العقالئية:    ـــــ راجع                                                             
 عيةرالسيرة املتش   :                                                                               

 

 : السنة القطعية-

 .وهي السنة اليت يقطع بنسبتها للمعصوم
 التعارض: راجعـــــ 

 

 : السنة القولية-

أي مـا    .من قول ونقل إلينا   ) ص(هي كل ما صدر عن الرسول       
ــرادف  ــديث(يـ ــا    ) احلـ ــنة مبعناهـ ــديث أخـــص مـــن السـ ــون احلـ فيكـ

مبعناهــا هلــا احلــديث مرادفــاً  العــام، لكــن بعــض العلمــاء جيعــل    
 .العام أي ما يشمل القول والفعل والتقرير

 

 ):احلنفية( السنة املؤكدة -

 .ما واظب على فعله الرسول من الطلب غري اإللزامي
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 :تواترة السنة امل-

هم على الكـذب    ئاها مجع كثري تستبعد العادة تواط     ووهي ما ر  
 مثلهم حىت يصـل     أو وقوعه منهم يف غري قصد التواطؤ عن مجع        

، ويكــون مســتند عملــهم بــاألمر املنقــول   )ص(املنقــول إىل الــنيب 
 .عن النيب املشاهدة أو السماع

 
 ) املتواتر وأقسامه:انظر(

 

 : السنة املشهورة-

اها عدد مل يبلـغ حـد التـواتر، وهـي كانـت يف األصـل مـن                  وما ر 
الســـنن اآلحـــاد مث نقلـــها عـــدد مـــن التـــابعني ومـــا بعـــد دون عـــدد  

 .واترالت
 

 : السياق-

و يــراد بــه كــل مــا يكشــف اللفــظ الــذي تريــد فهمــه مــن دوالّ       
أخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات اليت تشـكل مـع اللفـظ املـراد             
فهمه كالماً واحداً مترابطاً، أو حالية كـالظروف واملالبسـات الـيت            

 .حتيط بالكالم، وتكون ذات داللة يف املوضوع
أن : )عليهمـا السـالم  (عن أبيـه   بن عمار عن جعفر   إسحاقعن  * 

ــول  ــان يقـ ــاه كـ ــدار أو األرض أو   >: أبـ ــل الـ ــتأجر الرجـ ال بـــأس أن يسـ
الســفينة مث يؤجرمهــا بــأكثر ممــا اســتأجرها بــه إذا أصــلح فيهــا        

 .<شيئاً
وقــد استشــكل يف املنــع علــى حنــو احلرمــة جلــواز ذلــك يف األرض 

وقش ، ولكن نـ ...فيكون ذلك قرينة على عدم احلرمة يف السفينة و     
فيــه كمــا عــن بعــض الفقهــاء مبــا اختــاره يف األصــول مــن أن األمــر         
ــر، ومل يكــــن     ــار البعــــث أو الزجــ ــراز اعتبــ ــعا إالّ إلبــ والنــــهي مل يوضــ
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الوجــوب أو االســتحباب وال احلرمــة أو الكراهــة مــدلوالً للفــظ، وإمنــا  
هــي حبكومــة العقــل مبقتضــى قــانون العبوديــة، واملولويــة تنتــزع مــن   

هي بالترخيص يف التـرك أو الفعـل وعدمـه، فمـىت            اقتران األمر والن  
ثبــــت االقتــــران كشــــف عــــن كــــون االعتبــــار  جمعــــوالً علــــى ســــبيل  
ــة      ــالوجوب أو احلرمــ ــل بــ ــتقل العقــ ــة وإال اســ ــتحباب أو الكراهــ االســ

 .خروجاً عن عهدة الطلب املولوي العاري عن الترخيص
وعلــى هــذا األســاس أنكــر بعــض الفقهــاء قرينيــة احتــاد الســياق       

و ورد األمر جبملة أمور ثبت استحباب بعضها من اخلارج كمـا         فيما ل 
ــه ــة  >: يف قول ــاًء علــى اســتحباب غســل    <اغتســل للجمعــة واجلناب  بن

اجلمعــة، فــإن اقتــران األمــر يف اجلــامع بــني الوجــوب واالســتحباب ال 
 . تضعف داللته على الوجوب يف اجلنابة

 
 االطالق الشمولي: راجعــــ 

 التقييد                                              :                       
 الظهور  : 

 
 

 : السيرة العقالئية-

. هــي عبــارة عــن امليــل العــام لــدى العقــالء حنــو ســلوك معــني     
 الثقـة واألخـذ بظـاهر    ربمثـل العمـل خبـ   ) بنـاء العقـالء   (وتسمى بــ    

 .الكالم
تثبـــت وعلـــى وجـــه . تثبـــت الكريـــة يف املـــاء بـــالعلم وبالبينـــة ** 

بقول صاحب اليـد، وذلـك بـدعوى أن املـدرك هـو السـرية العقالئيـة،                 
 ألن نكتـــــة االعتمـــــاد ،وهـــــي بوجودهـــــا االرتكـــــازي حمققـــــة جزمـــــاً

العقالئي علـى إخبـار صـاحب اليـد بالطهـارة والنجاسـة مل تكـن نكتـة                  
ــة      ــة وهــــي األخربيــ ــة طريقيــ ــل نكتــ ــوانني، بــ ــذين العنــ ــية يف هــ نفســ

وجودهـــا الفعلـــي التطبيقـــي مل يعلـــم احملفوظـــة يف املقـــام، وإن كـــان 
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لعـــدم شـــيوع امليـــاه ) ع(بثبوهتـــا علـــى نطـــاق واســـع يف عصـــر األئمـــة  
 .احملقونة الكثرية يف ذلك الزمان

ــردع عــن        و حينئــذٍ يقــع الكــالم يف أن كاشــفية الســكوت وعــدم ال
اإلمضــاء هــل يكفــي فيهــا الوجــود االرتكــازي للســرية، مبعــىن وجــود      

 تدعو العقـالء إىل اجلـري علـى وجـه خمصـوص لـو تـوفر            النكتة اليت 
 .املوضوع؟ أو تتوقف على الوجود الفعلي والتطبيقي للسرية؟

فعلـى األول يـتم االسـتدالل بالسـرية يف املقـام علـى ثبـوت الكريــة        
بإخبـــار صـــاحب اليـــد، وعلـــى الثـــاين ال يـــتم لعـــدم إحـــراز الوجـــود         

 ). ع(مة التطبيقي للسرية على نطاق واسع يف عصر األئ
بـــل يقـــع اإلشـــكال علـــى الثـــاين يف االســـتدالل بكـــثري مـــن الســـري    

 . العقالئية فيما يستجد من أفراد نكاهتا االرتكازية
فالســـرية علـــى التملـــك باحليـــازة هلـــا نكتـــة تشـــمل متلـــك الطاقـــة 
الكهربائية باحليازة أو متلـك غـاز األوكسـجني ـا مـثالً، ولكـن لـيس                 

ال املسـتجدة تطبيقـات فعليـة معاصـرة     هلا يف جمال أمثال هذه األمـو      
فمـــن يشـــترط يف االســـتدالل بالســـرية علـــى امتـــدادات      ) ع(لألئمـــة 

النكتة العقالئية أن يكون علـى طبـق االمتـداد تطبيـق فعلـي معاصـر                
ويستشـــكل مـــن أجـــل ذلـــك يف حجيـــة خـــرب صـــاحب اليـــد ) ع(لألئمـــة 

ــه أن يستشــــكل يف االســــتدالل بالســــرية علــــى متلــــك     ــة، عليــ بالكريــ
 . هرباء وبالغاز بالسرية أيضاً، مع أنه ال يلتزم أحد بذلكالك

بـان استكشـاف اإلمضـاء مـن عـدم الـردع لـو              : وميكن حل اإلشـكال   
كــان مبــالك أن النــهي عــن املنكــر واجــب، فلــو مل يكــن عمــل العقــالء  
مشــروعاً لوجــب علــى اإلمــام النــهي عنــه، فيكشــف عــدم ردعــه عــن     

علــــى حــــدود التطبيقــــات اإلمضــــاء واملشــــروعية، لــــتعني االقتصــــار 
، ألن املنكــر علــى تقــدير عــدم   )ع(الفعليــة للســرية املعاصــرة لألئمــة   

 . رضاء الشارع بالسرية هو عملها اخلارجي ال ارتكازها
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ولكــن هــذا لــيس هــو مــالك استكشــاف اإلمضــاء مــن عــدم الــردع،  
ــها أن يكــون         ــى إحــراز شــروط النــهي املنكــر الــيت من وإالّ لتوقــف عل

نظـر الفاعـل، مـع أنـه كـثرياً مـا يكـون جـاهالً قاصـراً                  الفعل منكراً يف    
مثــاً ليجــب آباعتبــار غفلتــه وغلبــة طبعــه العقالئــي عليــه، فــال يكــون 

ردعه، بل املالك يف استكشاف اإلمضـاء مـن عـدم الـردع ظهـور حـال                 
فأنــــه حبكــــم مقامــــه ) ع(أو اإلمــــام ) ص(الشــــارع ســــواء كــــان الــــنيب 

باين يكون ظاهر حاله عنـد       جمتمعه على ج إهلي ر     ةيوتصديه لترب 
الســـكوت علـــى حالـــة مـــن حـــاالت العقـــالء إمضـــاؤها، وهـــذا الظهـــور   
احلـــايل حجـــة كـــالظهور اللفظـــي، وهـــو كمـــا ينعقـــد بلحـــاظ الوجـــود  
التطبيقي للسرية كذلك ينعقد بلحاظ الوجود االرتكازي هلـا، وعليـه           

 .فأخبار صاحب اليد بالكرية معترب
 

 ) بناء العقالء:انظر(

 
 :  املتشرعية السيرة-

وهي السلوك العـام للمتـدينني يف عصـر املعصـومني مـن قبيـل               
اتفــــاقهم علــــى إقامــــة صــــالة الظهــــر يف يــــوم اجلمعــــة يف غيــــاب 

 .سلطان العادلال
اســتدل الفقهــاء علــى عــدم مفطريــة البخــار بســرية املســلمني      * 

على عدم التجنـب عـن البخـار لـدخوهلم احلمامـات يف شـهر رمضـان           
 .لبخار وإن كان غليظاًوعدم التحفظ من ا

ــزمن املعصــــومني     ــلة بــ ــتمرة املتصــ ــة املســ ــذه الســــرية القطعيــ وهــ
 وهــي مبــرأى منــهم  – بضــميمة عــدم ردعهــم عنــها  )علــيهم الســالم(

 الكاشـــف عـــن امضـــائهم علـــيهم الســـالم كافيـــة يف احلكـــم –ومســـمع 
 .باجلواز

وقد استدل على جواز كشف وجـه املـرأة ويـديها وقـدميها،             **  
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ة املســـلمات يف احليـــاة العامـــة أمـــام الرجـــال األجانـــب مبـــا عليـــه ســـري
ــفر أو      ــارة أو سـ ــعيهن إىل زيـ ــوارع، ويف سـ ــواق والشـ ــاراً يف األسـ اختيـ

 ويف املسـاجد ومواسـم احلـج، وزيـارة القبـور،       ،مسجد أو شراء أو بيـع     
 ...ويف مقام االستفتاء والتعلم 

اســـتدل علـــى عـــدم مفطريـــة الـــدخان مبوثقـــة عمـــرو بـــن   *** 
جــائز ال > :فتــدخل الدخنــة يف حلقــه فقــال   : قــال فيهــا ســعيد حيــث 

 .<بأس به
ولكن قد يدعى قيام سرية املتشرعة على التحرز عن الدخان من           

ح الـبطالن بـه كـاملرتكز       بمثل التنباك والتنت حـال الصـوم حبيـث أصـ          
يف أذهــام، بــل قــد يــدعى بلــوغ تناولــه مــن االستبشــاع حــداً يكــاد         

 .يلحقه مبخالفة الضروري
 التعويل على مثل هذه السرية واالرتكـاز مشـكل جـداً، لعـدم           ولكن

إحراز االتصال بزمن املعصومني علـيهم السـالم وجـواز االسـتناد إىل              
 . فتاوى السابقني لو مل يكن حمرز العدم كما ال خيفى

يف حكــــم أبــــوال الــــدواب اســــتدل علــــى الطهــــارة بالســــرية  **   
شــرعة يف العصــور  املتشــرعية حيــث أن ســرية املتشــرعة مبــا هــم مت    

ن كانــت إ، و)ع(املتــأخرة تكشــف عــن أــا متلقــاة مــن عصــر األئمــة      
 .فهي حجة) ع(تستند إىل عصر األئمة 

أن هــذه املســألة حيــث أــا : وميكــن أن تقــرب بتقريــب آخــر وهــو 
كانــت حمــل ابــتالء املتشــرعة آنــذاك كــثرياً، فالبــد أن يكــون احلكــم     

ائل حمل االبتالء حيـث يكثـر       واضحاً عندهم، كما هي العادة يف املس      
مــا هــو احلكــم الــذي كــان   : التعــرض هلــا، وعندئــذٍ ميكــن أن نتســاءل  
ن كـــان هـــو الطهـــارة ثبـــت إواضـــحاً عنـــدهم وثابتـــاً يف ارتكـــازهم؟ فـــ

ــر ذهــاب املشــهور مــن     املطلــوب، وإ ن كــان هــو النجاســة، فكيــف نفس
فقهــاء اإلماميــة إىل احلكــم بالطهــارة رغــم تظــافر الروايــات اآلمــرة        
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ــد        ــة عنـ ــاز بالنجاسـ ــود ارتكـ ــال وجـ ــعف احتمـ ــذٍ يضـ ــل، وعندئـ بالغسـ

 .املتشرعة

ذهــب مجاعــة مــن الفقهــاء إىل جناســة عــرق اجلنــب مــن      ***  
 .احلرام، بل ادعى البعض اإلمجاع عليه

ــن       ــا رواه علـــي بـ ــها، مـ ــات منـ ــدة روايـ ــة بعـ ــتدل علـــى النجاسـ واسـ
حيــث ســأله عــن عــرق اجلنــب إذا    ) ع(مهزيــار عــن اإلمــام العســكري   

إن كــــان عــــرق اجلنــــب يف الثــــوب    >): ع(رف يف الثــــوب، فقــــال  عــــ
وجنابتــه مــن احلــرام ال جتــوز الصــالة فيــه وإن كانــت جنابتــه مــن     

 .<حالل فال بأس
وقد رد االستدالل ذه الروايـة وأمثاهلـا بـأن مفادهـا املباشـر هـو           
عدم جواز الصالة يف الثوب ال النجاسة، ومن هنا قـد يقـال بداللتـها        

ــة  ــراز    علـــى املانعيـ ــن إبـ ــة مـ ــتفادة النجاسـ ــد السـ ــة، فالبـ  دون النجاسـ
ن ســـأل عـــن جـــواز الصـــالة يف  إعنايـــة، وذلـــك بتقريـــب أن الســـائل و 

الثـــوب الحتمالـــه حبســـب االرتكـــاز املتشـــرعي ســـوى النجاســـة، كـــان   
الســؤال ظــاهراً يف االســتعالم عــن حــال الثــوب يف الصــالة مــن هــذه       

 . الناحية فيدل على النجاسة
عنــــد الفقهــــاء يف اشــــتراط لــــبس ثــــوىب  وقــــع البحــــث ****  

وقد ذكر شيخ اجلـواهر   !  اإلحرام وأنه خمتص بالرجل أو يعم املرأة؟      
عــن بعــض الفقهــاء أنــه للمــرأة والرجــل علــى الســواء، ورد بأنــه علــى       
خــالف مــا دلّ مــن جــواز لــبس املخــيط واحلريــر للنســاء، وهــو كاشــف  

ملـــرأة، عـــن أن اشـــتراط لـــبس ثـــوىب اإلحـــرام خمـــتص بالرجـــل دون ا  
 . من جنس ما يصلى فيهمشروطان بكوماوذلك ألن ثوىب اإلحرام 
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 الــدال علــى  الشــرعيهــذا مضــافاً إىل ســرية املتشــرعة واالرتكــاز    
عدم شرطية لبس ثوىب اإلحـرام للمـرأة، ومثـل هـذه السـرية مـأخوذة           

 . )ع(يداً بيد إىل زمن املعصومني 
 يف وميكــن أن يســتدل علــى عــدم مشــروعية اجلماعــة ***** 

 علــى )ع(النوافــل بقيــام ســرية املتشــرعة املتصــلة بــزمن املعصــومني     
املنــع مطلقــاً حيــث مل يعهــد مــن أحــد منــهم إقامــة اجلماعــة يف شــيء  

 . عدا بعض االستثناء. من النوافل على اإلطالق
 

 االنصراف: راجعــــ 
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  شينشينالالحرف حرف 

 
ْة البده الشب- َ  :ِويةَ

 .وتعين الشك مع عدم اقترانه بالعلم اإلمجايل
استظهر بعض الفقهاء أنـه ال ميكـن اجتمـاع القرعـة مـع سـائر             * 

الوظــائف املقــررة للجاهــل حــىت تالحــظ النســبة بينــهما، ألن التعبــد  
بالقرعــة إمنــا يكــون يف مــورد اشــتباه موضــوع التكليــف وتــردده بــني     

ملتباينة، وال حمـل للقرعـة يف الشـبهات البدويـة، سـواء كانـت        األمور ا 
الشبهة من جماري أصالة الرباءة واحلل، أو من جماري االستصـحاب،           

 هــو <القرعــة لكــل مشــتبه أو جمهــول  >): ع(ألن املســتفاد مــن قولــه  
مورد اشتباه املوضوع بني الشيئني أو األشياء، فيقرع بينهما إلخراج          

عىن للقرعة يف الشبهات البدويـة، فإنـه لـيس     موضوع التكليف، وال م   
فيهـــا إالّ االحتمـــالني، والقرعـــة بـــني االحتمـــالني خارجـــة عـــن مـــورد   
التعبــد بالقرعــة، فمــوارد الــرباءة واالستصــحاب خارجــة عــن عمــوم        

 .أخبار القرعة بالتخصص ال بالتخصيص
 

 : الشبهة التحرميية-

 وتعـــين الشـــك يف حرمـــة شـــيء مـــا لعـــدم الـــدليل علـــى تعـــيني
احلرام، أو إلمجال النص، أو تعـارض النصـوص أو اشـتباه األمـور              

 .اخلارجية
 

 أصالة االشتغال: راجعـــــــ 
 التخصيص :                                                                              

 

 : الشبهة احلكمية-

 .وتعين الشك يف اجلعل، أي الشك يف ثبوت احلكم
تــارة يكــون يف بقــاء اجلعــل الحتمــال نســخه، وأخــرى يف     والشــك 
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ومسيــت حكميــة، ألن . بقــاء اعــول بعــد افتــراض حتققــه وفعليتــه  
متعلقها هـو احلكـم الشـرعي، وحـل االشـتباه ورفعـه ال يكـون إالّ مـن                   

 .ناحية جاعل احلكم والدليل الواصل من قبله
التذكيـــة بنحـــو ال علـــى ماريـــة ســـوق املســـلمني  أاســـتدل علـــى * 

سـألت أبـا عبـد اهللا       : يشمل غـري املـؤمن وذلـك بروايـة أيب بصـري قـال             
رجـالً صـرداً    ) ع(كان علي بن احلسني     >: عن الصالة يف الفراء فقال    

ال يدفئـــه فـــراء احلجـــاز ألن دباغهـــا بـــالقرظ، فكـــان يبعـــث إىل       
العــراق فيــؤتى ممــا قــبلكم بــالفرو فيلبســه فــإذا حضــرت الصــالة      

إن : ه، فكان يسأل عن ذلـك فقـال       ألقاه وألقى القميص الذي يلي    
 .<دباغه ذكاته

وقد نوقش بأن سؤال الراوي إمنا هو عن جواز لبس الفرو بنحـو             
ــور       ــتم الظهـ ــوعية فيـ ــبهة املوضـ ــم الشـ ــن حكـ ــة ال عـ ــبهة احلكميـ الشـ

 )ع(لعمل السجاد ) ع(املذكور يف نقل اإلمام الصادق 
بـأن محـل السـؤال علـى ذلـك خـالف ظـاهر اجلـواب                : وأجيب عنه 

واجتنابــه ) ع(هتمــام اخلــاص بنقــل تفصــيل عمــل اإلمــام الســجاد   الل
عــن الفــرو العراقــي حــال الصــالة، واملنصــرف عرفــاً مــن ذلــك كونــه      
دخــــيالً يف اجلــــواب ال جمــــرد اســــتطراد، فلــــو محــــل الســــؤال علــــى   
استعالم حـال الشـبهة املوضـوعية كـان بيـان اإلمـام يف مقـام اجلـواب                  

هة احلكميــة لــزم كــون اجلــواب مطابقــاً للســؤال، ولــو محــل علــى الشــب
مقتضباً من بيان اإلمام مـع اجتـاه بيـان اإلمـام إىل جهـة اسـتطرادية،             

 .وهو خالف الظاهر عرفاً
 

 الدليل اللبي: ـــــــ  راجع
 

 : الشبهة غير احملصورة-

ويــراد ــا مــا كانــت األطــراف املشــتبهة ممــا ال يقبــل احلصــر        



 

 

١٩٣ 

 


 


   
ــاً ويعســـر عـــدها يف زمـــان قليـــل، أ   ــه  والعـــد عرفـ ــا ال يعـــتين بـ و مـ

 :ووضع األصوليون عدة ضوابط. العقالء
-أن تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العد . 
 عدم متكـن املكلـف عـادة مـن املخالفـة القطعيـة بارتكـاب مجيـع                  -

 .األطراف، ولو فُرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها
 أن تكــون بعــض األطــراف خارجــة عــن حمــل االبــتالء أو يكــون     -
 أو يكـون املكلـف مضـطراً إىل         ،اف مما يعسـر خمالفتـها مجيعـاً       األطر
 .بعضها

 
 االنحالل في العلم االجمالي: راجعـــــ 

 

 : الشبهة احملصورة-

ــا كانـــت األطـــراف املشـــتبهة حمصـــورة يف العـــرف     ــا مـ ــراد ـ ويـ
 مبعــىن أنــه ال يعســر عــدها يف زمــان قليــل، أو مــا كانــت      ،والعــادة

 .الءأطرافها مما يعتين به العق
 

 االطمئنان: راجعـــــــ 
 

 : الشبهة املصداقية-

ــوم        ــون املفهـ ــراض كـ ــد افتـ ــداق بعـ ــتباه يف مصـ ــه االشـ ــراد بـ ويـ
 .واضحاً
وقع البحث بني الفقهاء يف استفادة اعتبار التـوايل يف الثالثـة         * 

ــات      ــن العمومـــ ــيه مـــ ــا تقتضـــ ــدة ومـــ ــق القاعـــ ــام يف احلـــــيض وفـــ أيـــ
 .األخبار الواردة يف املقامواالطالقات مع قطع النظر عما تدل عليه 

إن مقتضى عموم ما دلّ على وجـوب الصـالة علـى مجيـع             : فيقال
املكلفني أو إطالقه، وعموم ما دلّ على جواز إتيان الزوج زوجتـه أىنّ            

وجـوب الصـالة علـى    : شاء ويف أي زمان أراد، وغري ذلـك مـن األحكـام     
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 مـن أفـراد   –  أيضـاً –املرأة الـيت رأت الـدم ثالثـة أيـام متفرقـات ألهنـا           
ــا ان مقتضـــى العمـــوم واإلطـــالق يف قولـــه   ــآؤكُم { :املكلفـــني، كمـ ِنسـ

فَــأْت ثٌ لَّكُــمــرحمــى ِشــئْتأَن ثَكُمــرجــواز إتيــان ]٢٢٣: البقــرة [/}واْ ح 
بعلها يف ذلك الزمان، أي الزمان الذي رأت يف املـرأة الـدم ثالثـة أيـام                 

 .متفرقات
علــى عــدم وجــوب الصــالة علــى    والســر يف ذلــك إن نســبة مــا دلّ   

احلائض وعدم جواز إتياهنا وعـدم جـواز دخوهلـا املسـجد وغـري ذلـك                
من أحكامها باإلضافة إىل تلك العمومات واملطلقات نسبة املخصـص          

نـــه هـــل إأو املقيـــد، ونشـــك يف مفهـــوم احلـــيض وضـــيقه وال نـــدري   
 يتحقق برؤية الدم ثالثة أيام متفرقـات كتحققـة بالثالثـة املتواليـات            
أو ال حتقـــق هلـــا معهـــا، وإذا دار أمـــر املخصـــص بـــني األقـــل واألكثـــر  

، يكتفــى يف ختصــيص العمومــات يــةن الشــبهة كانــت مفهومإمبعــىن 
باملقـــدار املتــــيقن ويرجــــع يف املقــــدار املشــــكوك الزائــــد إىل العمــــوم  
واإلطــــالق، ومعــــه فالنتيجــــة اعتبــــار التــــوايل يف األيــــام الثالثــــة يف   

 . ثة املتفرقاتاحليض وعدم كفاية الثال
ولكن مع ذلك منع بعض الفقهاء كمـا عـن اهلمـداين مـن التمسـك          
بالعمومات حينئذٍ وذلك بدعوى أن الشبهة مصداقية وال جيوز فيها           

 .التمسك بالعام
وقد رد بأن عـدم كـون الشـبة مصـداقية يف املقـام أمـر واضـح وال                   

نا يف  وجه الحتماله، وذلك ألن الشبهة إمنا تكون مصـداقية إذا شـكك           
فــرد إنــه مــن األفــراد اخلارجــة عــن العمــوم أو مــن الباقيــة حتتــه مــع        
وضــوح املفهــوم يف املخصــص، وأمــا إذا كانــت الشــبهة مفهوميــة كمــا  
يف املقــام لعــدم العلــم بســعة مفهــوم احلــيض وضــيقه فالبــد معــه مــن 

 .  التمسك بالعام يف غري املقدار املتيقن من املخصص
 علـى إن    <ون علـى أنفسـهم    النـاس مسـلط   > :استدل حبـديث  ** 
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األصل يف املعامالت اللزوم، إذ أن احلـديث ظـاهر يف أنَّ اعـول هـو       
الســلطنة املطلقــة غــري احملــدودة بشــيء، فــإذا حتققــت إضــافة امللكيــة   
باملعاطـــاة مـــثالً وقعـــت مجيـــع شـــؤون اململـــوك حتـــت اختيـــار املالـــك    

ملالـك األول   سواء كـان هـذا الغـري ا        –الفعلي وسلطنته، ومل يجز لغريه      
 أن ينتـــزع املـــال مـــن مالكـــه بـــدون رضـــاه، ومـــن  –أم شخصـــاً أجنبيـــاً 

املعلوم إن املال لو مل يكن ملكاً الزماً للمتعاطي جلاز للمالك األول أن             
يســترده منــه، ومل تكــن ســلطنة املتعــاطي مطلقــة، بــل كانــت مقيــدة     
بعــدم رجــوع الطــرف، مــع أن مــدلول احلــديث ســلطنة املالــك مطلقــةً    

 . مقيدة برجوع اآلخر وعدم رجوعه، وهذا هو اللزوموغري
تشـبث باحلـديث يف الشـبهة       : وقد يعتـرض علـى االسـتدالل بأنـه        

املصــداقية، ألن موضــوع الســلطنة هــو املــال املضــاف إىل املالــك، وأن   
الســلطنة مترتبــة علــى هــذه اإلضــافة ترتــب احلكــم علــى موضــوعه،     

 ال يقتضـــي –كـــام  كســـائر األح–ومـــن املعلـــوم أن إطـــالق الســـلطنة    
حفــظ املوضــوع، إذ لــيس شــأن احلكــم ذلــك، بــل احلكــم يثبــت علــى    
تقدير وجـود املوضـوع مـن بـاب االتفـاق، فاحلفـاظ علـى ملكيـة املـال             

ة علـــى هـــذه عـــللمالـــك خـــارج مـــن مـــدلول الســـلطنة الـــيت هـــي متفر 
اإلضافة، ولعلّ رجوع املالك األول يرفع موضوع السـلطنة وهـو ملكيـة        

خـــر، الحتمـــال خروجـــه عـــن ملكـــه برجـــوع مالكـــه       املـــال للمالـــك اآل 
 .األصلي، وحينئذٍ ال ميكن تطبيق القاعدة، لعدم إحراز موضوعها

إن مقتضــى إطــالق الســلطنة الفعليــة : فإنــه يــرد علــى االعتــراض
للمالك علـى مالـه هـو املنـع عـن املزامحـات الـيت منـها متلـك الغـري لـه                       

بداهـــةً، فالقاعـــدة بالفســـخ، فـــإن متلـــك الغـــري ينـــايف ســـلطنة املالـــك  
تقتضي عدم تـأثري الفسـخ يف رجـوع املـال إىل ملـك مالكـه األول، وال             

 .نعين باللزوم إالّ عدم نفوذ متلك املالك األصلي له بالفسخ
فاحتمــال خــروج املــال عــن ملــك املالــك بــال إذنــه منفــي بقاعــدة        
الســـــلطنة، فليســـــت الشـــــبهة مصـــــداقية حـــــىت ال جيـــــوز التمســـــك   



 

 

١٩٦ 

 .بالقاعدة
 

 :ة املفهوميةالشبه -

 .ويراد به االشتباه يف املفهوم وحتديده لغة أو عرفاً
كما لو شك يف بقاء النـهار مـن أجـل الشـك يف مفهـوم الغـروب           * 

وتــردده بــني ســقوط القــرص أو زوال احلمــرة املشــرقية، فشــكه يف       
مفهوم الغروب عرفاً وأن اللفـظ اسـم ألي منـهما، وعليـه فالشـك يف                

 .غوي أو العريفاحلقيقة شك يف الوضع الل
ولــذلك ال جيــري االستصــحاب يف املــورد لعــدم الشــك يف املوجــود  
ــارجي، ألن الغـــروب مبعـــىن الســـقوط متحقـــق وجـــداناً ومبعـــىن     اخلـ
الــزوال غــري متحقــق وجــداناً، فيستصــحب أي شــيء بعــد كــون كــل         
منهما متيقناً؟ وعندئذٍ فهو خارج عن عهدة االستصـحاب، إذ لـيس            

 .عدوم يشك يف بقائه كي يستصحبلدينا موجود خارجي أو م
  

 العلم االجمالي: راجعــــــ 

 
 : الشبهة املوضوعية-

هــي الشــك املتعلــق باملوضــوع اخلــارجي أو احلكــم اجلزئــي مــع     
ه اشـــتباه األمـــور اخلارجيـــة، والتوصـــيف باملوضـــوعية أكـــون منشـــ

لكون متعلقها هو املوضوع اخلارجي، ورفع الشـبهة موقـوف علـى             
 . اخلارجية من غري ارتباط له بالشرعالفحص عن األمور

 
 الشبهة احلكمية: راجعــــــــ 

 

 : الوجوبيةهة الشب-

ويعين الشك يف وجوب ما، وقد يكون منشأ الشك عدم النص           
على تعيني أحدمها بعد قيام الدليل على وجوب أحـدمها بنحـو            
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اِفظُواْ حـ {: اإلمجال، أو يكـون املنشـأ إمجـال الـنص، كقولـه تعـاىل             

ــ ــلَواِت والصـــالَِة الْوســـطَى علَـ  حيـــث هـــي ،]٢٣٨: البقـــرة [/}ى الصـ
مرددة بني الصبح والظهـر، أو تعـارض النصـني كوجـوب الظهـر أو               

 .اجلمعة أو اشتباه املوضوع أو املصداق
ــا مـــن حتصـــيل العلـــم بالشـــهر    *  األســـري واحملبـــوس إذا مل يتمكّنـ

ــرا يف كــل ســنة بــني الشــه     ور فيعينــان عمــال بــالظن، ومــع عدمــه ختي
 .شهراً له

وقــد اســتدل لــه بــبعض   . وهــذا احلكــم متفــق عليــه بــني الفقهــاء   
) ع(األخبار كما يف خـرب عبـد الـرمحن بـن أيب عبـد اهللا عـن الصـادق                    

 وفيــه أن الظــاهر <...يصــوم شــهراً يتــوخى وحيســب  ... >: أنــه قــال
 .من التوخي العمل مبا هو أقرب إىل الواقع فيختص بالظن

أن التعـيني سـقط اعتبـاره بـالفجر فيبقـى أصـل             وقد استدل له بـ    
جر عنـه   عبأن التعيني قيد يف الواجب، فـال      : ولكن نوقش فيه  . الصوم

عجـــز عـــن الواجـــب مســـقط لـــه، مـــع إن العجـــز إمنـــا هـــو عـــن العلـــم    
بــالتعيني ال نفســه، فــالالزم االحتيــاط بــالتكرار إىل أن حيصــل العلــم  

االحتيــاط التــام  ودعــوى لــزوم احلــرج مــن    . بــأداء الواجــب يف وقتــه  
ممنوعة بنحو الكلية، مع أن لزوم احلـرج مـن االحتيـاط يوجـب أحـد                
األمرين، إما التبعيض يف االحتيـاط باالقتصـار علـى املقـدار املمكـن           
أو سقوط التكليف باملرة، على اخلالف فيمـا لـو تعـذر االحتيـاط يف               

وكيـف كـان فـال مصـحح للقـول باالكتفـاء            . أطراف الشـبهة الوجوبيـة    
متثال االحتمايل، وقياس املقام مبا لو تعذرت الصالة إىل إحـدى           باال

 ألن الصــــالة ال تتــــرك حبــــال، ،اجلهــــات األربــــع قيــــاس مــــع الفــــارق
 .وخلصوص النص الوارد يف تلك املسألة

نعم هناك شـيء، وهـو أنـه كمـا يعلـم بوجـوب صـوم شـهر رمضـان                    
 تـردد    فمـع  – بناًء على أن حرمته ذاتية       -يعلم حبرمة صوم العيدين،     



 

 

١٩٨ 

ــدوران بـــني         ــل الـ ــن قبيـ ــام مـ ــون املقـ ــهور يكـ ــان بـــني الشـ ــهر رمضـ شـ
احملـــذورين، وحينئـــذٍ يتخيـــر بـــني الصـــوم واإلفطـــار، كمـــا هـــو حكـــم  
العقل عند الدوران بني احملـذورين، ال التخـيري يف تعـيني الشـهر كمـا            

 .ذكر
 

 أصالة االستغال: راجعـــــــ 
 االجمال           :  

 
 : الشرط-

لظاهر املنضبط الذي يتوقف عليه وجود الشـيء        هو الوصف ا  
د من غـري اقتضـاء إليـه، أي مـن غـري اقتضـاء لوجـود املشـروط عنـ               

 .ن استلزم انعدام املشروط عند عدمهوجوده وإ
 :ن اتفـق توقـف الشـيء عليهمـا     وخيتلف الشرط عن السـبب وإ     

ــزم مــن وجــود املشــروط فيــه فيمــا وجــود الســبب         أن الشــرط ال يل
 .يستلزم وجود املسبب إالّ ملانع

 
 :ليع الشرط اجل-

ما كان مصدر اشتراطه إرادة املكلـف كالشـروط الـيت يشـترطها             
الناس بعضهم علـى بعـض يف عقـودهم وتصـرفام أو يشـترطها              

 .املكلف يف تصرفه كما يف الوقف
 

 : الشرط الشرعي-

و الشرط الذي لوال وجوبه شـرعاً ملـا كـان شـرطاً، حيـث أنـه                 وه
 .ليس مما البد منه عقالً أو عادة

هو الشرط الـذي أخـذ شـرطاً وقيـداً يف املـأمور بـه               : وبكلمة أخرى 
 .<ال صالة إال بطهور>: عند الشارع مثل قوله
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 : الشرط العقلي-

 .وهو الشرط الذي البد منه عقالً
 

 : شرط الفعل-

ة عن اشتراط فعـل الغـري، كمـا لـو شـرط علـى الغـري          وهو عبار 
 .كه الدارأن ميلِّ
يف حماولة لشرعنة عمل البنـك مت حتويـل أخـذ البنـك للودائـع         * 

الثابتة وإقراضها إىل املضاربة، يكون فيها املالك هو املودع، والعامـل           
هـو التـاجر الـذي يقتـرض، والبنـك وسـيط يف هـذه املضـاربة ووكيــل         

ــا اإلعـــن املالـــك يف  ــاز واإلشـــراف عليهـ ــذا يفـــرضوقـــد . جنـ  علـــى هـ
األساس إن للبنك حصة مـن الـربح، والتخـريج الفقهـي هلـذه احلصـة                

 يقــوم ،الــيت تفــرض للبنــك بــالرغم مــن عــدم كونــه العامــل وال املالــك
على إن احلصة احملددة بنسبة مئوية من الربح اليت فرضناها للبنك           

ــوي ال ميكـــن أن تكـــون مبقتضـــى عقـــد املضـــ      اربة، ألن عقـــد الالربـ
املضاربة ال يقتضـي إال فـرض حصـته مـن الـربح للعامـل مـن جممـوع                   
الــربح الــذي هــو ملــك ملالــك املــال مبقتضــى طبعــه األويل والبنــك يف   
املقام ليس هو عامل املضاربة بل العامل هو التاجر الـذي يأخـذ مـاالً             

 .من البنك
وال ميكــــن فــــرض مضــــاربتني، إحــــدمها بــــني املــــودع والبنــــك،       

ألخرى بني البنـك والتـاجر بنـاء علـى أن عامـل املضـاربة ميكنـه أن                  وا
يضارب بدوره عامالً آخر وتكون احلصـة الـيت يأخـذها البنـك قائمـة               

 والوجـه يف عـدم إمكـان        ،على أساس كونـه عـامالً يف املضـاربة األوىل         
ــامالً يف      ــل البنــــك عــ ــو أن الزم جعــ ــذلك هــ ــاربتني كــ ــراض مضــ افتــ

كــان حتميلــه ضــمان املــال، بنــاء علــى مــا   املضــاربة مــع املالــك عــدم إم 



 

 

٢٠٠ 

ــد مـــن جعـــل البنـــك      ــمن، فالبـ ــاربة ال يضـ ــن أن عامـــل املضـ ــدم مـ تقـ
ــاً عـــن املضـــاربة لكـــي ميكـــن أن يتحمـــل ضـــمان املـــال     ــاً أجنبيـ شخصـ

 .ويكون دوره يف العقد دور الوسيط فحسب
كما أن احلصـة املـذكورة ال ميكـن أن تكـون أُجـرة للبنـك مـن قبـل           

 مبعــىن أن املــودع اســتأجر البنــك علــى إجنــاز  املــودع قــي عقــد إجــارة 
 :املضاربة واإلشراف عليها بأجرة هي نسبة مئوية من الربح وذلك

ويشــــترط يف اإلجــــارة معلوميــــة   ... ألن اُألجــــرة جمهولــــة  : أوالً
اُألجرة، وال نريد بأَن اُألجرة جمهولـة أُهنـا مشـكوكة َألن الـربح قـد ال        

ربح متيقنـــاً بـــل نريـــد أَن حيصـــل، ألن الغالـــب عـــادة كـــون مطلـــق الـــ 
 .اُألجرة جمهولة من حيث القدر فتبطل اإلجارة

َألن اَألجــري ميلــك اُألجــرة بــنفس عقــد اإلجــارة، فالبــد أن : ثانيــاً
إمــا بــأَن تكــون شــيئاً خارجيــاً مملوكــاً : تكــون قابلــة لــذلك حــني العقــد

 للمستأجر بالفعل فيملكه اَألجري بالعقـد، وإمـا بـأَن تكـون شـيئاً ثابتـاً        
ــري   ــتأجر لَألجـ ــة املسـ ــربح    . يف ذمـ ــن الـ ــة مـ ــبة املئويـ ــام، النسـ ويف املقـ

املفروض يف املسـتقبل ال هـي شـيء خـارجي مملـوك بالفعـل للمـودع             
حىت ميلكه للبنك بعقد اإلجارة، وال شيء يفرض يف ذمتـه، بـل هـي        

 .شيء سوف ميلكه يف املستقبل فال تعقل اإلجارة
  ومــا ميكــن أَن نـــراحلصــة الــيت يســـتحقها   ج علــى أساســه تلـــك  خ 

 :البنك من الربح أَحد وجوه
اجلعالة بأَن تكون تلك احلصـة جعـالً جيعلـه املـودع للبنـك              :  منها

 .إذا أَجنز املضاربة وواصل اإلشراف عليها إىل حني انتهاء مدا
... وال يرد حينئـذٍ كـال اإلشـكالني املتقـدمني يف تصـوير اإلجـارة                

ولـــة القـــدر فهـــذا مضـــر يف اإلجـــارة أمـــا األول، وهـــو أَن احلصـــة جمه
وأمـا الثـاين، وهـو أَن احلصـة ال هـي أَمـر يف               . وغري مضـر يف اجلعالـة     

ذمة املودع وال أَمر خارجي مملـوك للمـودع بالفعـل لكـي جيعلـه أُجـرة                 
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للبنـــك، فهـــذا أَيضـــاً ال يـــرد علـــى اجلعالـــة َألن اعـــول لـــه ال ميلـــك  

ــل بعـــ     ــن اجلاعـــل بـ ــة مـ ــاء اجلعالـ ــنفس إنشـ ــل بـ ــاز العمـــل  اجلعـ د إجنـ
بـد أن يكـون اجلعـل قـابالً للتمليـك مـن اجلاعـل يف              الف... املفروض  

هذا الظرف، واملفـروض يف املقـام أَن املـودع جيعـل للبنـك حصـة مـن          
الــربح إذا أَجنــز املضــاربة وواصــل األشــراف عليهــا إىل هنايتــها، ويف       
 هذا الظرف تكون تلك احلصـة مـن الـربح مـاالً خارجيـاً مـثالً مملوكـاً              

 .ويكفي هذا يف صحة اجلعالة. للجاعل وقابالً للتمليك من ناحيته
وقد جاء نظري ذلك يف األخبار، ففي روايـة حممـد بـن مسـلم عـن           

بـع ثـويب هـذا بعشـرة        : أنه قـال يف رجـل قـال لرجـل         ) ع(أيب عبد اهللا    
 .<ليس به بأس>): ع(قال . دراهم فما فضل فهو لك

مــا تقــول يف رجــل   ): ع( قلــت أليب عبــد اهللا : وروايــة زرارة، قــال 
): ع(زددت علـى كــذا وكـذا فهــو لـك؟ فقــال    أيعطـي املتــاع فيقـول مــا   

 .<ال بأس>
ــات الــيت فــرض فيهــا اجلعــل جــزًء مــن         ــها غريهــا مــن الرواي ومثل
الــثمن علــى تقــدير زيادتــه وهــو شــيء غــري مملــوك بالفعــل للجاعــل       

ها وإمنا يكـون مملوكـاً لـه يف ظـرف إجنـاز العمـل كاحلصـة الـيت جيعلـ                   
 .املودع للبنك يف املقام

 .ختريج ذلك على أساس الشرط يف ضمن العقد: ومنها
ــاَن يشـــترط      ــة، بـ ــو شـــرط النتيجـ ــوره بنحـ ــا أَن نتصـ والشـــرط إمـ
البنك على املودع يف عقد ما أَن يكون مالكاً حلصة معينـة مـن الـربح       

وال مانع من التعليق يف الشرط، كما أن كـون       ... على تقدير ظهوره    
ــأ      املــودع  غــري مالــك بالفعــل للــربح غــري مــانع عــن نفــوذ متليكــه املُنش

شرطاً، َألن متليكه معلق على ظهور الربح ودخوله يف ملكه، واملعتـرب             
يف نفوذ التمليك من شخص أن يكون مالكـاً ملـا ميلكـه بلحـاظ ظـرف        
التمليك اعول وال دليل على اشتراط كونه مالكاً ملـا ميلكـه بلحـاظ              
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قــدس (ء امللكيــة، وهلــذا التــزم احملقــق النــائيين   ظــرف اجلعــل وإنشــا 
بصــحة اشــتراط أحــد الشــريكني علــى اآلخــر أَن يكــون مالكــاً       ) ســره

حلصــة اآلخــر مــن الــربح علــى تقــدير ظهــوره، مــع عــدم كــون اآلخــر     
ولــيس ذلــك إال لعــدم قيــام  ... مالكــاً بالفعــل حــني االشــتراط للــربح   

 .دليل على اشتراط ذلك
نحـو شـرط الفعـل أي شـرط التمليـك ال      وإما أن نتصور الشـرط ب    

 .وال إشكال فيه. شرط أن يكون مالكاً
 
 : الشرط املتأخر-

ــل      ــروط، مثـ ــاً علـــى املشـ ــوده زمانـ ــأخر يف وجـ ــو الشـــرط املتـ وهـ
الغســـل الليلـــي للمستحاضـــة الكـــربى لصـــوم النـــهار الســـابق علـــى  

 وإجــازة بيــع الفضــويل بنــاء علــى أــا كاشــفة عــن صــحة       ،الليــل
 .البيع ال ناقلة

لقد وقـع البحـث عنـد الفقهـاء يف إجتـزاء املسـلم غـري الشـيعي               * 
، )ع(بعباداته اليت أداها أثناء التزامه مذهباً غري مـذهب أهـل البيـت              

فأنــه جيتــزيء بعبادتــه ســوى  ) ع(فلــو انتقــل إىل مــذهب أهــل البيــت  
 . الزكاة اليت ورد فيها نص خاص

ؤدي عباداتــه بــل وقــع البحــث عنــد الفقهــاء يف حالــة مــا إذا كــان يــ 
وفقــاً ملــا هــو عنــد الشــيعة، إذ قــوى  ) ع(قبــل انتقالــه إىل أهــل البيــت 

بعض الفقهاء صحة عباداته هذه إذا فرض كوهنا على وجه ال ينـايف      
 . التقرب، وبذلك تسقط عنه هذه الفرائض والواجبات

وقــد وجــه ذلــك إمــا بعنــوان التفضــل مــن اهللا تعــاىل أو النكشــاف    
 املتــأخر، فيكــون شــرط اإلميــان شــرطاً متــأخراً  صــحة فعلــه باإلميــان

 .قارناملشرط الكما هو 
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 : الشرط املتقدم-

وهو الشـرط املتقـدم يف وجوبـه زمانـاً علـى املشـروط كالوضـوء                
 .بالنسبة للصالة

 

 : الشرط املسوق لتحقق املوضوع-

وهو الشرط الذي ليس مغايراً للموضوع بـل هـو عبـارة أخـرى              
 ).إذا رزقت ولداً فاختنه: (مثل. عن حتققه ووجوده

ــر *  ــن تـ ــر     ومـ ــرورة إذ أن أكثـ ــري ضـ ــالح لغـ ــبس السـ ــرام لـ ك اإلحـ
ــالح     ــبس السـ ــة لـ ــون إىل حرمـ ــاء مييلـ ــا رواه   . الفقهـ ــه مبـ ــتدلوا لـ واسـ

 <..احملـرم إذا خـاف العـدو يلـبس السـالح          >): ع(احلليب عن الصادق    
هللا سألت أبـا عبـد ا     : قال) ع(وما رواه عبد اهللا بن سنان عن الصادق         

إذا خـاف احملـرم عـدواً أو سـرقاً          > :أحيمل السالح احملرم؟ فقال   ): ع(
 . <فليلبس السالح

ورمبا قيـل بـأن األظهـر هـو      . وقد مال آخرون إىل القول بالكراهة     
األول، وأن لــبس الســالح حــرام علــى احملــرم، وذلــك ألن الشــرط يف      

ز الرواية له مفهوم، فإذا كان هناك خوف من سـرقة أو غـري ذلـك جـا                
ملــة الشــرطية يف مــا حنــن فيــه وليســت اجل. ه و إالّ فأنــه ال جيــوزلبســ

مســوقة لبيــان فــرض وجــود املوضــوع حــىت يقــال بعــدم املفهــوم هلــا،   
وذلك لعدم انطبـاق ضـابطه عليـه، وذلـك ألن إناطـة اجلـزاء بالشـرط                 

 تكِْرهوا فَتياِتكُم علَـى الِْبغـاء       وال {:تكون عقلية كقوله تعاىل   : تارة
ــناًِإ ــور [ /}نْ أَردنَ تحصُّـ ــل ،]٣٣: النـ ــول القائـ ــداً  : ( وقـ ــت ولـ إن رزقـ

ــِه ِلو{: وأخــرى تكــون شــرعية أو عرفيــة كقولــه تعــاىل   )... فاختنــه لّ
ــِه ســِبيالً    ِإلَي طَاعــتــِن اســِت ميــاِس ِحــجُّ الْبلَــى النآل عمــران [/}ع :

نبغــــي فــــإن كــــان التعليــــق واإلناطــــة علــــى النحــــو األول فــــال ي  . ]٩٧
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اإلشكال يف كون القضية ذات مفهوم، واملقام من النحو الثـاين لعـدم             
ــاً بـــل شـــرعياً فيثبـــت الفـــرق بـــني      كـــون توقـــف لـــبس الســـالح عقليـ
صــوريت اخلــوف وعدمــه يف احلكــم جبــواز لــبس الســالح للمحــرم يف     

 .األول وعدمه يف الثاين، و إالّ يلزم لغوية جعل التعليق الشرعي
 
 : الشرط املقارن-

 الشرط املقارن للمشروط يف وجوده زماناً كاالسـتقبال يف          وهو
 .الصالة، وطهارة اللباس

 
 : شرط الواجب-

وهــو الشــرط الــذي أخــذ يف الواجــب كمــا يف اشــتراط الصــالة       
 .بالوضوء

 
 اجلمع العرفي: راجعـــــــ 

 

 : شرط الوجوب-

وهـــو الشـــرط الـــذي أخـــذ يف الوجـــوب كمـــا يف اشـــتراط صـــالة  
 .احلج باالستطاعةالظهر بالزوال و

لو حج باملكلّف بعض إخوانه أو أصدقائه فأن حجه جيزيه عـن            * 
رض، وذلــك لتحقــق شــرط الوجــوب، وهــو الــتمكن مــن احلــج مــن  فــال

 .غري تسكع، وهو حاصل بالبذل
 

 اجلمع العرفي: راجعـــــــ 
 

 : الشك-

وهــو احلالــة النفســانية املقابلــة لوصــفي القطــع والظــن، وهــو   
 . طريف النقيض من غري رجحانتردد الذهن يف 
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ويــراد بــه املعــىن املقابــل للــيقني الشــامل للشــك بــاملعىن األول     

 . والظن
 . عدم قيام احلجة والربهان على الشيء- أيضاً –ويراد به 

 
 الشبهة املفهومية: راجعــــــ 

 
 : الشك الساري-

وهــــو الشــــك املــــأخوذ يف جمــــرى قاعــــدة الــــيقني، ويوصــــف       
 . نفس متعلق اليقنيبالساري لسريانه إىل

 
 : الشك الطارىء-

. ويـــراد بـــه الشـــك يف إبقـــاء املـــأخوذ يف جمـــرى االستصـــحاب      
 .وسمي طارئاً مع أن كل شك طارىء للمقابلة مع الشك الساري

 
 : الشهرة-

 سـتناد أو الفتـوى، انتشـاراً جلـلِّ        ويراد ـا انتشـار اخلـرب، أو اال        
اع مـــــن حيـــــث الفقهـــــاء أو احملـــــدثني، فهـــــي دون مرتبـــــة اإلمجـــــ 

 .االنتشار
 

 أصالة احللية: راجعــــــ 

 
 : الشهرة الروائية-

وهــي عبــارة عــن شــيوع نقــل اخلــرب مــن عــدة رواة علــى حنــوٍ ال  
 .يبلغ حد التواتر

 يةأصالة احلل: راجعــــــ 
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 :يةمل الشهرة الع-

أرباب احلديث،  (ويراد ا اشتهار العمل برواية بني األصحاب        
 ).ن عهد احلضورورواته القريبني م

 

 : الشهرة الفتوائية-

وذلــك  كــم شــرعي،عبــارة عــن شــيوع الفتــوى عنــد الفقهــاء حب
بأن يكثر املفتون على وجه ال تبلغ الشهرة درجة اإلمجاع املوجـب            

 . للقطع بقول معصوم
اشتهر بني الفقهـاء اشـتراك الكفـار مـع املـؤمنني يف التكليـف،               * 

 كمـا  – كالصـالة واحلـج والزكـاة     –ويراد بذلك أهنـم مكلفـون بـالفروع         
 .هم مكلفون باألصول

وقــد ادعــى الــبعض إن ذلــك ثابــت ومشــهور عنــد الفقهــاء قــدمياً    
عنـــد (و ) عنـــدنا(وحـــديثاً، ولـــذلك يعبّـــر بعضـــهم عـــن ذلـــك بلفـــظ 

 .وحنو ذلك من األلفاظ) علمائنا
 

 عيةرالسيرة املتش: راجعـــــــ 
 أصالة احللية                                   :                                      



 

 

٢٠٧ 

 


 








  
  صادصادالالحرف حرف 

 
 : الصحة-

وقوع الفعل موافقاً أمر الشارع، وترتـب اآلثـار الشـرعية عليـه،      
فـــإن كـــان مـــن العبـــادات برئـــت ذمـــة املكلـــف، كالصـــالة املســـتوفية   
ألركاــــا وشــــروطها، وان كــــان الفعــــل مــــن املعــــامالت كــــالعقود، 

 .  عليها اآلثار املقررة هلاتترتب
 

 قاعدة الفراغ: راجعــــــ 
 

 :  الواقعية الصحة -

 .ويراد ا مطابقة املأيت به للمأمور به واقعاً
 

 )الظاهري احلكم: انظر(

 
 : الصحة الظاهرية-

ويــراد ــا مطابقــة املــأيت بــه املــأمور بــه ظــاهراً كمــا لــو قامــت      
 . أو أصل عمليإمارةعلى ذلك 

 
 )الظاهري احلكم: انظر(

 

 :  الصحيح-

وطه وأركانـه علـى     هو ما صـدر مـن أفعـال املكلـف مسـتوفياً شـر             
 .الكيفية املطلوبة، وتترتب عليه آثاره الشرعية

 
 )احلكم الظاهري: انظر(

 
 :  الصحيح واألعم-

... و يريــدون بــه أن أمســاء العبــادات كالصــالة والزكــاة واحلــج      
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وبعض أمساء املعامالت، هل هي موضـوعة ولـو بوضـع ختصـيص      
 للموانــع للمعــاين اجلامعــة لألجــزاء والشــرائط الشــرعية الفاقــدة   

والقواطع كذلك حبيث يكون االستعمال يف الناقصة والفاقدة ملـا          
 هـو املـأمور     ايعترب فيه غلطاً باطالً أو جمـازاً، أو هـي موضـوعة ملـ             

به عنـد الشـارع، أي أـا موضـوعة لألعـم مـن التامـة واجلامعـة ملـا             
 .يعترب فيها والناقصة الفاقدة

بـني ألفـاظ العبـادات      فرق الفقهـاء يف مسـألة الصـحيح واألعـم           * 
ــى     ــاًء علـــ ــامالت، بنـــ ــاظ املعـــ ــاروألفـــ ــول   إنكـــ ــم والقـــ ــعها لألعـــ  وضـــ

ــرق    ــل الفــ ــحيح، وحمصــ ــها بالصــ ــات  : باختصاصــ ــادات ماهيــ أن العبــ
فة تلك املاهيـات    خمترعة شرعية غري معلومة للعرف، فمع عدم معر       

طالقاــا، لكــون الشــك يف صــدق مفهــوم الصــالة  ال وجــه للتمســك بإ
قـد يشـك دخلـه جـزًء أو شـرطاً، فالبـد مـن عـالج                 مثالً على فاقد مـا      

 .الشك بالرجوع إىل إطالقٍ مقامي أو أصل عملي
بينـهم   وهذا خبالف املعامالت، فإا أمور عرفيـة كانـت متداولـة          

 وقــد أمضــى الــنيب    لتنظــيم شــؤوم االجتماعيــة– قبــل التشــريع –
هذه الطريقة ومل خيالفهم فيها، ومل خيتـرع طريقـاً آخـر، ومل             ) ص(

يتصــرف فيهــا تصــرفاً أساســياً، بــل كــان تصــرفه بــالردع عــن بعضــها  
كــــالبيع الربــــوي ونكــــاح الشــــغار، وبزيــــادة قيــــد كاعتبــــار البلــــوغ يف   

 .املتعاقدين واعتبار صيغة خاصة يف بعضها كالطالق والنكاح
 

  الشرعيةاحلقيقة: عــــــ راج
 

 : الصريح-

ما ظهر املعىن املراد بيناً بسبب كثـرة االسـتعمال حقيقـة كـان              
 .أو جمازاً

 )االستعمال: انظر(
 



 

 

٢٠٩ 

 


 








  
 

 : صيغة إفعل-
 )صيغة األمر: رانظ(

 

 : صيغة األمر-

، }وأَِقيمـواْ الصـالَةَ   {: فعل، مثل إويراد ا هيئة األمر كصيغة      
، وحنوها، من الصـيغ الـيت تـؤدي مـؤدى صـيغة             }أَوفُواْ ِبالْعقُودِ {و
ــة  إ طلــب والبعــث، كالفعــل املضــارع املقــرون    علــى الفعــل يف الدالل

تصـلي،  : (بالم األمر أو ارد عنه إذا قصـد بـه إنشـاء الطلـب حنـو      
 ).تغتسل، أطلب منك الذهاب، هذا مطلوب منك، صه، مه

) ع(كمـا يف روايـة اسـحاق بـن عمـار عنـه              ) ع(روى عن الصادق    * 
: كــان يقــول) ع( بــن أيب طالــب اًأن عليــ: أنــه قــال) ع(عــن أبيــه البــاقر 

ــا بـــه، فـــأن املســـلمني عنـــد    > مـــن شـــرط المرأتـــه شـــرطاً فليـــِف هلـ
 .<شروطهم أالّ شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً

 .، وهي ظاهرة يف الوجوب<فليِف أمر> :)ع(وقوله 
 

 السياق: ــــــ راجع

 
 :صيغة النهي -

ل علــى طلــب التــرك، أو كــل صــيغة تــدل علــى      كــل صــيغة تــد  
إيـــاك أن (، أو )ال تفعـــل: (ه كصـــيغة عنـــردعتـــالزجـــر عـــن الفعـــل و

 ). تفعل
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  طاءطاءالالحرف حرف 

 
 : الطريقية-

وصــف لإلمــارة احلاكيــة عــن احلكــم الشــرعي ، ويــراد ــا عــدم  
 ولـيس   - كما هو السببية     -تأثري اإلمارة يف حدوث حكم تكليفي       

معــــىن جعــــل اإلمــــارة إال إعطــــاء الطريقيــــة هلــــا وجعلــــها علمــــاً 
تعبــدياً ترتيليــاً لتترتــب عليهــا آثــار العلــم مــن تنجيــز الواقــع يف    

 . ة والعذر عن خمالفتها يف صورة اخلطأصورة اإلصاب
 

 احلكم الظاهري: راجعـــــــ 

 
 :الطلب -

 .هو البعث والتحريك حنو فعلٍ أو ترك
 

 هيئة األمر: راجعـــــــ                                                   
 النهي في املركبات: 

 

 : الطلب التخييري-

 .هو طلب أحد األشياء على سبيل التخيري
 

 : الطلب التعييني-

 .هو طلب شيء معين
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  اءاءظظالالحرف حرف 

 
 : الظاهر-

الـدال علـى أحـد أمـرين مـع أولويـة داللتـه        ) الدليل(هو اللفظ  
ــوراً علـــى املســـتوى     علـــى أحـــدمها بنحـــوٍ ينســـبق إىل الـــذهن تصـ
املدلول التصـوري، وتصـديقاً علـى املسـتوى املـدلول التصـديقي،             
وإن كانــت إفــادة املعــىن اآلخــر تصــوراً وتصــديقاً بالــدليل املــذكور   

 .ة أيضا حبسب نظام اللغة وأساليب التعبريممكنة وحمتمل
أحـــد املواقيـــت الـــيت جيـــب ) ذو احلليفـــة(يف حتديـــد ميقـــات * 

على احلاج اإلحرام منها، وهو ميقات أهل املدينة، وقع خـالف بـني             
أو ) ذو احلليفـة  (الفقهاء يف حتديد هذا امليقات وأنه هل هو مطلـق           

 .خاصة) مسجد الشجرة(
ف بــــني الروايــــات إذ دلّ بعضــــها   ويعــــود اخلــــالف إىل االخــــتال  

ووقّت ألهل  املدينة ذا احلليفة وهو مسـجد         ... >كصحيح احلليب   
، ودلّ بعضــها اآلخــر علــى مطلــق ذي احلليفــة يف صــحيح    <الشــجرة

 .<ووقَّت ألهل املدينة ذا احلليفة>بن عمار ا
ورمبا يكـون األحـوط هـو اإلحـرام مـن نفـس املسـجد للجمـع بـني                   

ئض واجلنـــب حيرمـــان منـــه اجتيـــازاً ومـــع التعـــذر  األخبـــار، أالّ للحـــا
 .حيرمان من خارجه

 
 تنقيح املناط: راجعـــــ 

 

 : الظن-

وقــد . عبــارة عــن الطــرف الــراجح مــن طــريف التــردد يف الــذهن   
 . يطلق على األسباب اليت تورث الظن حبسب الغالب

 



 

 

٢١٤ 

 

 : الظن اخلاص-

وهـو كـل ظـن شخصـي أو نــوعي دلَّ علـى صـحته دليـل خــاص        
 .العقل أو نقل، كالظن بركعات الصالة أو خرب العدل والثقةمن 

 
 : الظن الشخصي-

هو الظن احلاصل لدى الشخص الـذي قامـت عنـده إمـارة وإن              
 .مل تفد الظن عند بعض األشخاص

 
 : الظن الطريقي-

وهــو مــا كــان طريقــاً حمضــاً إىل واقــع حمفــوظ مــن دون كونــه 
ريقـي مـن غـري فـرقٍ        مأخوذاً يف موضوع حكم، كما يف القطع الط       

ــة للجعـــل     ــة غـــري قابلـ ــة القطـــع ذاتيـ بينـــهما إال يف كـــون طريقيـ
. شرعاً، وكون طريقية الظن عرضية جمعولة من الشـرع والعقـل          

واألول كحجيــة اإلمــارة شــرعاً بنحــو الطريقيــة، والثــاين كــالظن   
 .االنسدادي على احلكومة

 
 : الظن العام-

ــدا      ــدليل االنسـ ــه بـ ــت حجيتـ ــذي ثبتـ ــن الـ ــو الظـ ــة وهـ د ومعونـ
 .مقدمات احلكمة، ويطلق عليه الظن االنسدادي أيضاً

 
 : الظن املطلق-

 .ههو كل ظن قام دليل االنسداد الكبري على حجيته واعتبار
 

 :  الظن املوضوعي-

هو الظن الذي له دخل يف احلكـم شـرعاً مبعـىن كونـه مـأخوذاً             
 .يف موضوعه
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 : الظن النوعي-

 .س ونوعهموهو الظن احلاصل عند غالب النا
 

 : الظهور-

ــم      ــو الظـــن ال العلـ ــتكلم علـــى حنـ ــراد املـ ــة اللفـــظ علـــى مـ داللـ
 .القطعي كما هو يف النص

ملة مـن الروايـات منـها موثقـة         استدل على مفطرية الكذب جب    * 

:  يقول )ع(قال مسعت أبا عبد اهللا      : )ع(أيب بصري عن أيب عبد اهللا       

هلكنــا، : هقلــت لــ: ، قــال<الكذبــة تــنقض الوضــوء وتفطــر الصــائم>

ليس حيث تذهب إمنا ذلـك الكـذب علـى اهللا وعلـى رسـوله               >: قال

 .<)ع(وعلى األئمة 

وقد ناقش بعض العلماء فيه بأن هذا النص مشـتمل علـى مـا ال               

يقول به أحد من علماء الفريقني، وهو نقض الوضوء بالكـذب علـى             

ــإرادة    اهللا أو الرســـول، ــة بـ  فالبـــد مـــن احلمـــل علـــى الـــنقض بالعنايـ

نقــض مرتبــة الكمــال حيــث أن الشــخص املتطهــر ال ينبغــي لــه أن        

ــم    ــه ال يالئـ ــوله، ألنـ ــن  اليكـــذب علـــى اهللا ورسـ ــلة مـ ــة احلاصـ روحانيـ

 .الوضوء

ــى ذلــك أيضــاً، أي    تهفبقرينــة الســياق حتمــل ناقضــي     للصــوم عل

 . الصومعلى إرادة مرتبة الكمال ال احلقيقة كي يفسد به
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أن رفع اليد عن الظهور يف مجلـة لقرينـة ال يسـتوجب             : واجلواب
 بعـض الفقهـاء   هرفع اليد عن الظهور يف مجلة أخرى علـى مـا اختـار    

 نظــري مــا ورد مــن  ، وألجلــه أنكــر قرينيــة احتــاد الســياق  ،يف األصــول
ن طبيعـة األمـر تقتضـي اإلجيـاب         ، فإ األمر بالغسل للجمعة واجلنابة   

رينة على االسـتحباب يف اجلمعـة ال يصـرف ظهـوره       عقالً وقيام الق  
 .عن الوجوب يف اجلنابة

إذا جامع الرجل زوجته مكرهاً هلا يف شهر رمضان صائمني          ** 
 .. فعليه كفارتان 

وقد وقع البحث يف مشول احلكم لألمة واألجنبية ولكـن قيـل إن             
، ال )امرأتــه(ظــاهر الروايــة اختصاصــها بالزوجــة وذلــك لــورود كلمــة  

 .ل الرواية األمة واألجنبيةتشم
إن احلكـــم شـــامل لألجنبيـــة لألولويـــة القطعيـــة، فـــإن   : وال يقـــال

اللواط أعظم من الزنا جزماً ومل يثبت هـذا احلكـم يف اإلكـراه عليـه                
بالضرورة فليس كل حمرم مستدعياً لتعلق هذا احلكـم فـال موجـب             

 .للتعدي عن مورد الدليل
 

 الكراهة: راجعــــــ                                          
 املوضوعومناسبات احلكم :                                          

 اقتضاء األمر بالشيء النهي عن ضده:   
 النهي اإلرشادي     :                                                      

 

 :  الظهور التصديقي-

الم علـــى مـــا يتضـــمنه مـــن  وهـــو عبـــارة عـــن داللـــة مجلـــة الكـــ 
فقــد تكــون داللــة اجلملــة مطابقــة لداللــة املفــردات وقــد    . املعــىن

تكــون مغــايرة هلــا كمــا إذا احتــف الكــالم بقرينــة توجــب صــرف       
ــة   والظهــور .  عمــا يقتضــيه مفــاد املفــردات  )الكــالم(مفــاد اجلمل

التصديقي يتوقف على فراغ املتكلم مـن كالمـه، فمـا دام املـتكلم              
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 .مه فال ينعقد لكالمه الظهور التصديقيمتشاغالً بكال

 
 الداللة التصديقية: راجعــــــ 

 

 : الظهور التصوري-

وهو عبارة عن داللة مفردات الكالم علـى معانيهـا اللغويـة أو             
العرفيـــة، وهـــو تـــابع للعلـــم بالوضـــع ســـواء كـــان يف الكـــالم أو يف   

 .ة على خالفه أو مل تكنينخارجه قر
 

 : الظهور احلالي-
 السيرة العقالئية: راجعــ ـــــ

 

 : الظهور الذاتي-

ويــراد بــه الظهــور الــذي ينســبق إىل ذهــن كــل شــخص، وهــو         
حيصــل نتيجــة أنــس خمصــوص مبعــىن خمصــوص تبعــاً للمهنــة   

 .وسنخ الثقافة والبيئة
 

 : الظهور املوضوعي-
ويراد به الظهور النوعي الـذي يشـترك يف فهمـه أبنـاء العـرف               

 ).اللغة(واحملاورة 
 

 :لظهور النوعي ا-
 ) الظهور املوضوعي:انظر(

 
 



 

 

٢١٩ 

 


 


   
  عينعينالالحرف حرف 

 
 : العام-

هـــو اللفـــظ الشـــامل مبفهومـــه جلميـــع مـــا يصـــلح انطبـــاق    -
 .عنوانه عليه يف ثبوت احلكم له

ــتغرق      - ــور مسـ ــثري غـــري حمصـ ــداً لكـ ــعاً واحـ ــع وضـ  لفـــظ وضـ
ــه   ــلح لـ ــا يصـ ــع مـ ــه. جبميـ ــداً : (فقولـ ــعاً واحـ ــترك  ) وضـ ــرج املشـ خيـ

: خيرج ما ال يوضع لكثري كزيد وعمرو، وقولـه        ) لكثري(بأوضاع، و 
ــ( ــورغـ ــة     ) ري حمصـ ــإن املائـ ــدد، فـ ــاء العـ ــن أمسـ ــرج مـ ــثالً –خيـ  - مـ

وضــعت وضــعاً واحــداً لكــثري وهــي مســتغرق مجيــع مــا يصــلح لــه     
 وقولـه مسـتغرق مـا يصـلح لـه خيـرج اجلمـع         ،لكن الكـثري حمصـور    

املتكرر حنو رأيت رجاالً ألن مجيع الرجال غري مرئـي لـه وهـو إمـا            
 . لرهط والقومبصيغته ومعناه كالرجال وأما مبعناه فقط كا

 
 )العموم: انظر(

 

 : العام االستغراقي-

 علــى كــل فــرد مــن    ،وهــو اللفــظ الــدال علــى مشولــه ألفــراده     
 .األفراد مستقالً

 
 )العموم االستغراقي: انظر(

 

 : العام االستيعابي-

 دفعـــــة وبنحـــــو هوهـــــو اللفـــــظ الـــــدال علـــــى مشولـــــه ألفـــــراد 
 .االستيعاب
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 : العام األزماني-

ــن مشـــ   ــارة عـ ــو عبـ ــان،   وهـ ــريانه حبســـب األزمـ ــوم وسـ ول املفهـ
 .مبعىن حلاظ استمرار املفهوم وبقائه يف عمود الزمان

 
 )نياالعموم األزم: انظر(

 

 : العام االفرادي-

 .وهو عبارة عن مشول املفهوم وسريانه حبسب األفراد
 

 : العام البدلي-

 .وهو اللفظ الدال على مشول املفهوم لألفراد بنحو البدل
 

 )موم البدليالع: انظر(
 

 : العام اجملموعي-

 حكمــاً واحــداً علــى   هوهــو اللفــظ الــدال علــى مشولــه إلفــراد     
 .اجلميع

 
 ):احلنفية(عبارة النص  -

. هي داللة الكالم على املعىن املقصود منـه أمـا أصـالة أو تبعـاً              
أي أن للكـــالم معـــىن مقصـــوداً منـــه أوالً وبالـــذات، وهـــو املعـــىن       

 معــىن آخــر غــري مقصــود بطريــق املقصــود أصــالة، وقــد يكــون لــه
 .التبع، ويسمى املعىن التبعي أو غري األصلي

َوأََحــــلَّ اللَّــــه الَْبيــــَع َوَحــــرَم    {: ومثالــــه عنــــدهم كقولــــه تعــــاىل   
 فإنـــه يـــدل بلفظـــه وعبارتـــه علـــى معنـــيني  ،]٢٧٥: البقـــرة[/}الربـــا

ا  إباحة البيع وحرمة الرب    : والثاين ، التفرقة بني البيع والربا    :أحدمها
وكل منهما مقصود من سياق اآلية الكرميـة، إالّ أن املعـىن األول هـو      
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ــع  {: املقصــود أصــالة، ألــا نزلــت للــرد علــى الــذين قــالوا     َمــا الَْبيِإن

 والثـاين مقصـود تبعـاً ليتوصـل بـه إىل            ،]٢٧٥: البقـرة [/}ِمثْلُ الربـا  
 .إفادة املعىن املقصود أصالة

 
 : العزمية-

 من األحكام العامـة الـيت ال ختـتص حبـالٍ            ما شرعه اهللا أصالة   
 . دون حال وال مبكلف دون مكلف

 .أو هي احلكم اعول للشيء بعنوانه األويل
: قـــال) ع(روى داود بـــن احلصـــني عـــن أيب عبـــد اهللا الصـــادق * 

سألته عـن شـهادة النسـاء يف النكـاح بـال رجـل معهـن إذا كانـت املـرأة                     
 إن اهللا أمــر يف الطــالق –قــال  إىل أن –ال بــأس بــه >: منكــرة، فقــال

بشهادة رجلني عدلني فأجازوا الطالق بال شـاهد واحـد، والنكـاح            
يف ) ص(فََســن رســول اهللا ) عزميــة(مل جيــيء عــن اهللا يف حترميــه  

 .<...ذلك الشاهدين تأديباً، ونظراً لئالّ ينكر الولد واملرياث 
 

 )الرخصة: انظر(

 
 : العقل العملي-

كــم حبســن شــيء أو قبحــه، وكــان املــدرك  وهــو العقــل الــذي حي
 .مما ينبغي أن يفعل أو ال يفعل

أو إدراك ما ينبغي أن يعمل وأن هذا الفعل مما ينبغـي فعلـه        
 .أو ينبغي تركه

 
 الدليل العقلي: ــــ راجع

 

 : العقل النظري-

 .قعادراك األمور اليت هلا وإ أي ،وهو مما ينبغي أن يعلم
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 :ّ العلة-

هر املنضبط الذي جعله الشـارع عالمـة علـى         هي الوصف الظا  
 .احلكم مع مناسبة له

وعنــــد الــــبعض أن مــــا جعلــــه الشــــارع عالمــــة احلكــــم وجــــوداً  
وعــدماً، أمــا أن يكــون مــؤثراً يف احلكــم مبعــىن أن العقــل يــدرك       
وجــه املناســبة بينــه وبــني احلكــم، وأمــا أن تكــون مناســبته للحكــم  

مي علــة كمــا مســي   خفيــة ال يــدركها العقــل، فــإن كــان األول ســ    
ومثــال األول . ســبباً، وإن كــان الثــاين ســمي ســبباً ومل يســم علــة   

 .االسكار لتحرمي اخلمر والثاين شهود رمضان لوجوب الصيام
 

 احلكمة: ـــــ راجع
 القياس: 

 

 : العلة الظاهرة-

 .وهي العلة اليت تبدو مع احتمال غريها
 
 : ّ العلة القاصرة-

احملــل الــذي وجــدت فيــه، ســواء أكانــت   وهــي الــيت مل تتجــاوز  
 . منصوصة أو مستنبطة

 التعليل: ـــــ راجع

 
 : العلة املتعدية-

وهي ما جتاوزت احملل الذي وجدت فيه إىل غريه من احملـالت            
 .األخرى

 
 )الرخصة: انظر(
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 : العلة املنصوصة-

ــال      ــراحة دون احتمــ ــا الــــنص صــ ــة الــــيت دلّ عليهــ وهــــي العلّــ
 .غريها

 
 القياس: ــــ راجع

 

 : العلم االجمالي-

 .ويراد به العلم يف اجلامع وشك يف األطراف
 مثـل العلـم بوجـوب صـالة واحـدة يف            ،أي علم مردد بني أشياء    

 . إما الظهر أو اجلمعة،يوم اجلمعة
ــاً يف بطــالن الصــوم بــابتالع مــا خيــرج مــن       *  وقــع البحــث فقهي

 .الصدر أو يرتل من الرأس أو عدم بطالنه
البحــث يقــع تــارة فيمــا إذا مل يصــل ذلــك إىل فضــاء إذ أن : وذلـك 

 .الفم، وأخرى فيما إذا وصل
أمــا املوضــع األول فالظــاهر جــواز االبــتالع، بــل جــواز اجلــر مــن       
الرأس إىل احللق، لعدم الدليل على املنـع، فـإن الـوارد يف النصـوص                

ــان ــاين إىل     : عنوانـ ــع الثـ ــرب، ومرجـ ــام والشـ ــرب، والطعـ ــل والشـ األكـ
 فالطعام والشرب ال يهم شيء مـن االسـتعماالت املتعلقـة            األول، وإالّ 

 .عدا األكل والشرب كما هو ظاهر ما باإلضافة إىل الصائم ما
ومن املعلـوم أن األكـل والشـرب ال يصـدق علـى ابـتالع مـا يتكـون                   

 مل يبلـغ الفـم، وإمنـا هـو انتقـال            مـا يف اجلوف مـن الصـدر أو الـرأس          
ليــه األكــل مبفهومــه العــريف، دون أن يصــدق ع. مــن مكــان إىل مكــان

وال االزدراد بوجــه، بــل هــو منصــرف عــن مثلــه قطعــاً، وال أقــل مــن     
فاحلكم باجلواز يف   . الشك يف الصدق، واملرجع حينئذٍ أصالة الرباءة      

هذه الصورة مطابق ملقتضى القاعدة، من غري حاجة إىل قيام دليـل   
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 أو عليــه باخلصــوص لقصــور اإلطالقــات عــن الشــمول لــه، إمــا جزمــاً 
 .احتماالً

وأما املوضع الثـاين فـال يبعـد صـدق األكـل علـى ابـتالع مـا وصـل                    
إىل فضــاء الفــم ممــا خــرج مــن الصــدر أو نــزل مــن الــرأس، وعليــه          

وإن كـان ورد  . فمقتضى إطالقات األكل واالزدراد بطالن الصوم بـه       
< ال بــأس أن يــزدرد الصــائم خنامتــه>: يف موثقــة غيــاث بــن إبــراهيم

ن االزدراد لو مل يكن ظـاهراً فيمـا وصـل إىل فضـاء الفـم فـال أقـل                    فإ
ــاهر      ــة، فظـ ــأن يف تفســـري النخامـ ــن الشـ ــاإلطالق، ولكـ ــه بـ ــن مشولـ مـ

ــرائع  ــق يف الشـ ــه     : احملقـ ــدر جلعلـ ــن الصـ ــرج مـ ــا خيـ ــا خصـــوص مـ أـ
النخامـــة قســـيماً ملـــا يـــرتل مـــن الـــرأس، وعـــن بعـــض اللغـــويني وهـــو    

ــا اســـم    ــا يـــرتل مـــن  صـــاحب خمتصـــر الصـــحاح عكـــس ذلـــك، وأـ  ملـ
الــرأس، وأمــا مــا خيــرج مــن الصــدر فيخــتص باســم النخاعــة، وعــن       
مجاعــة أخــرى مــن اللغــويني كصــاحب القــاموس وامــع والصــحاح       
وغريهم أما مترادفتان، فالنخامة هي النخاعة وزناً ومعـىن، وهـي     
اسم ملطلق ما خيرج من أقصى احللق من خمرج اخلاء املعجمة سواء             

 .أم الرأسأكان مبدؤه الصدر 
وعليه فـإن ثبـت التفسـري األخـري عـم احلكـم كليهمـا، و إالّ نظـراً                   

ن مت مـا اسـتظهره احملقـق        إإىل أن قول اللغوي ال يوجب إالّ الظن، فـ         
احللي مـن االختصـاص، اخـتص احلكـم مبـا خيـرج مـن الصـدر، وإن                  
مل يتم ذلك واحتملنا العكس كما عـن صـاحب املختصـر، فحيـث أن             

دد بـني أمـرين أو أمـور متعارضـة مـن غـري تـرجيح،                املعىن حينئذٍ مـر   
فـــال منـــاص مـــن االحتيـــاط باالجتنـــاب عـــن األمـــرين، وذلـــك لعـــدم  
الوضــوح يف املــراد مــن النخامــة الــوارد يف موثقــة غيــاث، ألن املعــىن    
مردد بني أمرين فيلزم االحتياط للعلم اإلمجـايل بوجـوب االجتنـاب            
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ت بروايــة غيــاث، إالّ عنــهما معــاً، ولــذلك ال ميكــن ختصــيص املطلقــا

 .أن يدعى وضوح املراد منها
 

 )اإلجمالياالنحالل في العلم : انظر(
 احلكم الواقعي: ـــــ راجع                             

 

 : العلم التفصيلي-

وهو العلم املعين، كالعلم بوجوب صالة الظهر ال غري يف يوم            
 . اجلمعة

 
 : العلمي-

 األحكــام الشــرعية غــري ممكــن بنحــو ويــراد بــه أن الوصــول إىل
العلــم، وإمنــا ممكــن حنــو انفتــاح بــاب العلمــي إىل غالــب األحكــام 
مبعـــىن أن لنـــا طرقـــاً وأدلـــة جمعولـــة مـــن طـــرف الشـــارع والعقـــل  
موصــلة إىل معظمهــا أو مجيعهــا وافيــة يف إثباــا كخــرب الثقــة      
واإلمجـــاع احملصـــل واملنقـــول والشـــهرة الفتوائيـــة وحكـــم العقـــل،  

لــك الطــرق مقطوعــة االعتبــار، ويطلــق عليهــا العلمــي للعلــم  وت
 . باعتبارها وكون دليل اعتبارها قطعياً

 
 ) االنفتاح احلكمي:انظر(

 

 : العموم-

 ).كل، مجيع، كافة: ( مثلهو استيعاب يكون مدلوالً للفظ
ــاىل *  ــه تعـــــ ــتدل بقولـــــ ــاًء   {: اســـــ ــَماِء َمـــــ ــَن الســـــ ــا ِمـــــ َوأَنَزلَْنـــــ
مـن حيـث   عـام   مطهرية املاء على حنوٍ  على ]٤٨: الفرقان[/}طَهوراً

 .أقسامه وأحواله، ولكن استشكل يف إطالق مطهريته لكل متنجس
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وقــد ادعــى داللتــه علــى العمــوم والشــمول حبــذف املتعلــق، فــإن      
 .حذف املتعلق يدل على العموم

ونوقش بعدم التسليم بكـربى داللـة حـذف املتعلـق علـى العمـوم،               
قـام، إذا ثبـت كـون املقصـود       امل يف   -صـغروياً    –إمنا يتم ذلك    : وثانياً
املطهريــة ابتـداًء أو الطهـارة مــع املعدنيـة، بنـاًء علــى أن     ) طهـور (مـن  

العرف ينتزع من ذلك املطهرية، حبيث تكون مـدلوالً عرفيـاً للفـظ،            
مبعـىن اسـم اآللـة فـال يكـون لـه متعلـق              ) طهـور (وأما إذا فرض كـون      

مـــل معـــه يف االســـتعماالت   حمـــذوف، بنـــاًء علـــى أن اســـم اآللـــة يعا    
العربية معاملة اجلوامـد، فـال يؤخـذ لـه متعلـق حـىت يقـال إن حذفـه             

 .دليل العموم
 فيحرم على احملرم صـيد الـرب        ،من حمرمات اإلحرام الصيد   ** 

 . اصطياداً وأكالً، وإشارة وداللة وإغالقاً وذحباً
ــر  {: ويــدل عليــه قولــه تعــاىل   ــرَم َعلَــيكُم َصــيد الَْب َوح  مــت مــا د  َم

 وذلك بناًء علـى كـون حـذف متعلـق التحـرمي             ،]٩٦: املائدة[/}حرماً
... داالً على عموم ما يتعلـق بـه احلرمـة، مـن القتـل واألكـل والـذبح           

َيـــا أَيَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمنـــوا ال {: علـــى خـــالف االســـتدالل بقولـــه تعـــاىل
مــرح مــتَد َوأَنــيلُــوا الصإذ أنــه خيــتص بالقتــل  ،]٩٥: املائــدة[/}َتقْت

 . الداللة على الصيد أو اإلشارة عليه وغري ذلك– مثالً –وال يشمل 
  

 هيئة إفعل: راجعــــــ 
 التقدير                                :                                                        

 

 : يتزماالعموم األ -
 )العام األزماني :انظر(
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 :لعموم االستغراقي ا-

وهو أن يكون احلكـم شـامالً لكـل فـردٍ، فيكـون كـل فـرد وحـده                   
موضوعاً للحكـم، ولكـل حكـم متعلـقٍ بفـرد مـن املوضـوع عصـيان                 

 ). أكرم كل عامل: (حنو. خاص
ــاىل  *  ــه تعـــ ــتدل بقولـــ ــوا    {: اســـ ــوا أَوفُـــ ــِذيَن آَمنـــ ــا الَّـــ ــا أَيَُّهـــ َيـــ

، وذلــــك ألن كلمــــة   علــــى لــــزوم العقــــود  ،]١: املائــــدة[/}ِبــــالْعقُوِد
مجـع معـرف بـاأللف والـالم، وهـو مـن ألفـاظ العمـوم ودال           ) العقود(

 .عليه، فيكون معىن اآلية جيب الوفاء جبميع العقود
وهــذا العمــوم األفــرادي ظــاهر اآليــة ومــدلول مطــابقي هلــا، وهــو   

 إذا بداللـــة االقتضـــاء، ألن اآليـــة – أيضـــاً –يســـتتبع عمومـــاً أزمانيـــاً 
ق امتثاهلـــا بالوفـــاء يف آنٍ مـــن  هـــذه اجلهـــة يصـــدكانـــت مهملـــة مـــن

نــات وزمــانٍ مــن األزمنــة، فأنــه يكــون احلكــم لغــواً ال فائــدة فيــه،      اآل
قول بأن املراد وجوب الوفاء يف      نفصوناً للكالم عن اللغوية البد وأن       

 .كل زمانٍ
وال شك يف أن وجوب الوفاء يف كل زمانٍ يكون من لوازم اللزوم،             

 . اللزوم به عرفاًبوقاً معه ويصح التعبري عنه بل يكون عرفاً مسا
 

 : العموم االفرادي-
 )العام اإلفرادي: انظر(                                                              

 العموم االستغراقي: ــــــ راجع
 

 : العموم البدلي-

وهــو أن احلكــم الواحــدٍ مــن األفــراد علــى البــدل، فيكــون فــرد     
 موضـــوعاً للحكـــم، فـــإذا امتثـــل يف – علـــى البـــدل - فقـــط واحـــد

 ).اعتق أية رقبة شئت(واحد يسقط التكليف، 
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 :موعي العموم اجمل-

وهــــو أن يكــــون احلكــــم ثابتــــاً للمجمــــوع موضــــوعاً مبــــا هــــو  
ــوع،  ــوعاً واحـــداً، كوجـــوب اإلميـــان     فيكـــون جممـ امـــوع موضـ

 . يعاً م مجالّ باإلميانإمة، فال يتحقق االمتثال ئباأل
 

 :يولالعنوان األ -
 )األولياحلكم : انظر(

 

 :العنوان الثانوي -
 )احلكم الثانوي: انظر(

 اإلباحة: راجعـــــ                                                             

 



 

 

٢٢٩ 

 


 


     
  ينينغغالالحرف حرف 

 
 :  الغاية-

ه ؤا قبلــها وانتفــاهــي ايــة الشــيء املقتضــية لثبــوت احلكــم ملــ 
 ...إىل، حىت: وصيغتها. عما بعدها

 
 مفهوم الغاية: ـــــ راجع

 

 : الغلبة-

عبارة عن مشاركة أغلـب أفـراد الكلـي يف صـفة الصـفات حبيـث                 
 وأـــا العلـــة يف يكـــون ذلـــك مـــن آثـــار الطبيعـــة الصـــادقة عليهـــا، 

 . اتصاف املصاديق ا
 

 :  غير الصحيح-

هــو مــا صــدر مــن أفعــال غــري مســتوفٍ شــروطه وأركانــه علــى          
 .الكيفية املطلوبة
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  فاءفاءالالحرف حرف 

 
 ):ةياحلنف( الفاسد -

مــا كــان اخللــل فيــه يف وصــفٍ مــن أوصــاف العقــد، بــأن كــان يف  
هـو  : شرط من شروطه اخلارجة عـن ماهيتـه وأركانـه، أي الفاسـد            

 .ما كان أصله مشروعاً ولكن امتنع لوصف عارض
البيع بثمنٍ غري معلوم أو املقترن بشرطٍ فاسد هـو فاسـد        : فمثالً

 ألنــه مشــروع يف األصــل ولكنــه امتنــع لوصــف  ،عنــدهم ولــيس بــاطالً
 .عارض وهو جهالة الثمن

 
 : الفاسد-

 .ويراد به مقابل الصحيح
 

 ) الباطل عند اجلمهور:انظر(                    
 اقتضاء األمر بالشيء النهي عن ضده: ــــ راجع

 

 :فحوى اخلطاب -

ــم املســكوت عنــه يف اللفــظ أوىل بــاحلكم مــن       ــراد بــه أن يعل  وي
ن إود املعىن فيه، حبيث يدرك كل عـارف باللغـة           جاملنطوق به، لو  

احلكم يف املنطوق به كان ألجـل ذلـك املعـىن، مـن غـري حاجـة إىل                   
 معـىن اللفـظ     نينظر واجتهاد، ويسمى فحـوى اخلطـاب ألنـه يبـ          

 .  طعم البطيخ ورائحتهزاراالبه كما تظهر ويظهر
 

 )داللة النص: انظر(
 النص: ـــــ راجع                                                                   

 



 

 

٢٣٢ 

 

 :َّ الفرد املردد-

ويراد به أن مفهوماً ما معلوم من اللفظ ووجد له مصـداق يف     
اخلــارج، وحصــل الشــك يف أن املوجــود هــل هــو الفــرد الفــالين أو     

 مثـل أن يعلـم بوجـود حيـوان يف           ،فرد غريه، وتـردد األمـر بينـهما       
 .الدار لكن مل يعلم هل هو أسد أم منر

 
 استصحاب الكلي: ـــــ راجع

 
 : الفرض-

 . هو الطلب اإللزامي:عند اجلمهور
 هــو الطلــب اإللزامــي الــذي قــام عليــه دليــل      :ةيــوعنــد احلنف

 .قطعي، وأالّ فهو واجب عندهم
 

 : الفرع-

 .اعهو احملل الذي مل يرد فيه نص وال إمج
 

 القياس: ـــــ راجع

 : فعلية احلكم-
 )داللة النص: انظر                                                                  (

 التعارض:  ـــــ راجع                                                     
 التزاحم االمتثالي: 

 

 : فعل املعصوم-
 )السنة الفعلية: انظر(
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  قافقافالالحرف حرف 
 

 : قاعدة احترازية القيود-

ــه        وتقــوم علــى أســاس ظهــور حــال املــتكلم يف أن كــل مــا يقول
يريــده جــداً، وهــي تقتضــي انتفــاء احلكــم بانتفــاء القيــد، وهــي   
تقتضي ذلك، إمنا تنفي شخص احلكم املدلول لذلك اخلطـاب،          
وال تنفــي أي حكــم آخــر مــن قبيلــه، وــذا ختتلــف عــن املفهــوم     

 .انتفاء طبيعي احلكم وسنخه بانتفاء الشرطالذي يقتضي 
 

 )املفهوم: انظر(
 

 : قاعدة االشتغال-
 )أصالة االشتغال: انظر(

 

 :قاعدة التجاوز -

هــي احلكــم بوجــود عمــلٍ شــك يف وجــوده بعــد التجــاوز عــن         
 .حمله والدخول يف غريه، أو بعد ما خرج وقته

 
 قاعدة الفراغ: ــــ راجع

 

 : قاعدة التسامح-

ــو ــتحباب،    ثبــ ــالثواب أو االســ ــم بــ ــرعاً يف احلكــ ــامح شــ ت التســ
يف وحصــوهلما بــورود خــرب يف هــذا البــاب، ولــو كــان غــري حجــة         

 .سائر األبواب
ال ينبغـــي اإلشـــكال يف حرمـــة االســـتمناء علـــى احملـــرم وأنـــه       * 

 .يوجب الكفارة
 منها ما رواه إسحاق بن عمار عن أيب احلسن          ، عدة روايات  وفيه

أرى عليـه   > : حمرم عبث بـذكره فـأمىن؟ قـال        ما تقول يف  : قلت) ع(
 . <بدنة، واحلج من قابل: مثل ما على من أتى أهله وهو حمرم
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وقـــد الحـــظ بعـــض الفقهـــاء علـــى االســـتدالل خبـــرب إســـحاق بـــن  
أن األمـــر بـــاحلج حممـــول علـــى االســـتحباب، وذلـــك لضـــعف  : عمـــار

الرواية من حيث السند عـن إثبـات الوجـوب، وألن احلـج إمنـا يفسـد                 
 .ماع قبل املوقفنيباجل

بأن ما أفيد من إثبـات االسـتحباب إلعـادة          : وقد أشكل على ذلك   
احلــــج مــــن قابــــل ال ميكــــن املســــاعدة عليــــه، ألن الروايــــة إن كانــــت 

 .ضعيفة فال تنهض إلثبات االستحباب أصالً
إنــه ميكــن إثباتــه بقاعــدة التســامح يف أدلــة الســنن       : إالّ أن يقــال

ــأن هــذه    )مــن بلــغ (املســتفادة مــن أخبــار    ــذي ميكــن مناقشــته ب ، وال
األخبار ليست ظاهرة يف إنشاء حكم أصويل، مبعىن إضفاء احلجيـة        
على اخلرب الضعيف، بل هي ظـاهرة يف ترتـب الثـواب املوعـود علـى                

 .الفعل الذي بلغ عليه الثواب زائداً على ثواب أصل االنقياد
 

 : قاعدة اجلمع العرفي-

تقراً يف نظـر العـرف، بـل        ومفادها أن التعارض إذا مل يكن مس      
كان أحد الدليلني قرينة على تفسري مقصـود الشـارع مـن الـدليل              
اآلخر، وجب اجلمع بينهما بتأويل الدليل اآلخر وفقاً للقرينـة،       
م كمــا لــو كــان أحــد الــدليلني أخــص مــن اآلخــر فــإن اخلــاص مقــد

علــى العــام فيوجــب التصــرف فيــه، ألنــه مبرتلــة القرينــة عليــه،      
ن ألحد املتعارضني قدر متيقن، فلـو جـاء خـرب مفـاده             وكما لو كا  

ال بـــأس بـــثمن >: ، وورد يف حـــديث آخــر <مثــن العـــذرة ســحت  >: أن
، فإن عذرة اإلنسان قـدر متـيقن مـن األول وعـذرة مـأكول        <العذرة

مــل كــل منــهما علــى القــدر    اللحــم قــدر متــيقن مــن الثــاين فيح   
 .املتيقن

 
 اجلمع العرفي: راجعــــ 
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 :رةقاعدة الطها -

عنــوان كلــي   وهــي احلكــم ظــاهراً بطهــارة موضــوع خــارجي أو   
 .شك يف طهارته وجناسته يف الواقع

 
 اإلطالق األحوالي: راجعـــ 

 التعارض :                                                                          
 

 : قاعدة الفراغ-

نـه والشـك يف     وتعين حكم املكلـف بصـحة عملـه بعـد الفـراغ م            
 .صحته
إذا كــان حمـــل وضـــوء املكلـــف يف بدنـــه جنســـاً فتوضـــأ، وشـــك   *

ره مث توضـأ أم ال؟ بـىن علـى بقـاء النجاسـة فيجـب                 طهـ  هبعده يف أنـ   
 وأمــا وضــوؤه فمحكــوم بالصــحة عمــالً  ،غســله ملــا يــأيت مــن األعمــال 

 .بقاعدة الفراغ
ــث  ــا حبـ ــارة    :وهنـ ــتراط طهـ ــات إىل اشـ ــل االلتفـ ــه إذا احتمـ  يف أنـ

دن أو املــاء يف صــحة الوضــوء واحرازهــا حــال الوضــوء فهــل تثبــت البــ
القامهـا أو   ا لوازمها، فيحكم بطهارة البدن أو املاء وطهارة كل مـا       

ــا    ــا البـــدن فهمـ ال يثبـــت بالقاعـــدة إالّ صـــحة الوضـــوء فحســـب؟ وأمـ
ــي      ــا مالقـ ــا أن مالقيهمـ ــحاب كمـ ــتهما باالستصـ ــى جناسـ ــان علـ باقيـ

 النجس؟
اع مــبين علــى أن القاعــدة أمــارة حــىت     ن هــذا الــرت إورمبــا يقــال  

 .تثبت ا لوازمها أو أا أصل فال تكون حجة يف مثبتاا
لــك ممــا ال أسـاس لــه ألن األصــل  وقـد اختــار الســيد اخلـوئي أن ذ  

هما يف لوازمهمــــا إالّ يف خصــــوص مــــارة ســــيان يف عــــدم حجيتــــواإل
ــار كمــا       اإل ــة واألخب ــة احلكاي ــة ومــا يرجــع إىل مقول يف مــارات اللفظي

مداليلـها املطابقيـة   يف األخبار والبينة واخلرب فإـا كمـا تكـون حجـة          
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كذلك تكون حجة يف مداليلها االلتزاميـة التفـت املخـرب إىل املالزمـة              
ــوء،     ــام غـــري صـــحة الوضـ أم ال، وعليـــه فـــال تثبـــت بالقاعـــدة يف املقـ
ومقتضى االستصـحاب بقـاء البـدن واملـاء علـى النجاسـة ومالقيهمـا               

 .أيضاً
 عليـه أيـام وشـك يف عـددها        ا نسي غسل اجلنابـة ومضـت      إذ** 

جيــوز لــه االقتصــار يف القضــاء علــى القــدر املتــيقن، وذلــك لقاعــدة     
الفــراغ اجلاريــة يف صــوم املقــدار الزائــد علــى املتــيقن وقوعــه حــال       
اجلنابة، وذلك ألن الشك إن كـان يف أصـل الوجـود الـذي هـو جمـرى                  

حملـل املوقـوف علـى الـدخول        قاعدة التجاوز اعترب فيه التجـاوز عـن ا        
يف الغــري املترتــب عليــه، وأمــا إذا كــان يف صــحة املوجــود الــذي هــو         
جمــرى قاعــدة الفــراغ كمــا يف املقــام فأنــه يكفــي فيــه جمــرد الفــراغ    
واالنتهاء من العمل، فـإذا مضـت عليـه أيـام ثالثـة مـثالً وعلـم بكونـه                   

الثالـث  جنباً يف يومني منها واحتمـل أن يكـون قـد اغتسـل يف اليـوم                 
صـالة الصـحة، أعـين     فيه بىن على صحة الصوم حينئذٍ أل  الذي صام 

 .قاعدة الفراغ احلاكمة على االستصحاب
 

 : قاعدة ال ضرر-

ــرعه      ــرري يف شـ ــه احلكـــم الضـ ــدم جعلـ ــارع بعـ ــار الشـ وهـــي إخبـ
ودينــه تكليفيــاً كــان أو وضــعياً، أو هــي حكمــه بانتفــاء املوضــوع     

 .م لهالضرري إدعاًء بعناية عدم جعل احلك
نـه يرجـع علـى      إإذا كان املشـتري جـاهالً بـأن بائعـه فضـويل، ف            * 

البــائع الفضــويل هــذا، وذلــك اســتناداً لعــدة وجــوه، منــها االســتدالل    
ــا غــرم          ــه م ــائع الفضــويل ضــامناً ل بقاعــدة نفــي الضــرر، فيكــون الب
بســببه، وذلــك بتقريــب إن عــدم ضــمان البــائع الفضــويل لغرامــات        

ــى املشــتري     وهــو مرفــوع مبقتضــى قاعــدة نفــي    املشــتري ضــرر عل
 .الضرر فيثبت ضمان البائع الفضويل



 

 

٢٣٧ 

 


 









  

ولكن أشكل على التمسك بقاعـدة ال ضـرر إلثبـات ضـمان البـائع               
الفضــويل وذلــك ألن هــذه القاعــدة مــن األحكــام النافيــة للمجعــوالت  

بيـــع، الشـــرعية الـــيت ينشـــأ منـــها الضـــرر كوجـــوب الوضـــوء ولـــزوم ال
ــمٍ   ــة للحكـ ــدة مثبتـ ــلح    واوليســـت القاعـ ــعي ال تصـ ــم وضـ ــمان حكـ لضـ

 .القاعدة إلثباته
إن عـدم الضـمان لـيس مـن اعـوالت الشـرعية حـىت               : واحلاصل

 .يرتفع بالقاعدة
 

 : قاعدة املقتضي واملانع-

ــالفتح – هــي احلكــم بوجــود املســبب واملقتضــى      يف كــل مــا  – ب
 .أحرز سببه ومقتضيه وشك يف وجود مانعه

 يف الذبيحة وأنـه مـن القسـم    يف مسألة الشك يف الدم املتخلف   * 
الطاهر أو الـنجس، اسـتظهر بعـض الفقهـاء احلكـم بالطهـارة وذلـك                

 .عمالً باالستصحاب، ولكن على استشكال
إن احلكم بطهارة الدم املتخلف يف الذبيحـة إمنـا          : ووجه اإلشكال 

هو لقصور املقتضي ال لوجود املانع، وعليه فإذا شـك يف دم إنـه مـن         
 الدم املسـفوح، فـاملرجع فيـه قاعـدة الطهـارة يف            الدم املتخلف أو من   

 . متام صور الشك دون االستصحاب ال احلكمي وال املوضوعي
 

 استصحاب الكلي: راجعــــ 
 

 

 :  قاعدة امليسور-

وتعـــين بقـــاء القـــدر امليســـور علـــى مـــا كـــان عليـــه مـــن الطلـــب 
 .الشرعي وعدم سقوطه عن عهدة التكليف

عرفــات يـوم الثــامن مـن شــهر   اسـتدل علـى كفايــة الوقـوف يف    * 
ذي احلجــة مــع عامــة املســلمني حيــث حيكــم القاضــي بثبــوت اهلــالل   
وعــد هــذا اليــوم التاســع مــن الشــهر، بقاعــدة امليســور، فــال يكلــف          



 

 

٢٣٨ 

اإلنسان أن يقف مرتني، مرة مع عامة الناس يوم الثامن أخـرى يـوم              
 . التاسع عنده وحبسابه

وكـون العـذر املتـيقن    ولكن نوقش فيه بعدم االضطرار إىل ذلك،       
ومل . يثبــت علمهــم ــامـن مــوارد جريــان القاعــدة، هــو املــوارد الــيت  

 . يعلم أن هذا املورد من تلك املوارد اليت عملوا فيها بالقاعدة
 

 : قاعدة اليقني-

هو احلكم بوجود الشيء وترتيب آثار وجوده إذا حصـل الشـك        
 .يف الوجود بعد العلم به

 
 :ة احلاليةن القري-

 القرينــــة الــــيت يكتنــــف ــــا الكــــالم، تــــدل علــــى إرادة   وهــــي
 .اخلصوص، على وجه يصح تعويل املتكلم عليها يف بيان مراده

 

 أصالة اجلهة: راجعــــ 
 

 :ة احلكمةين قر-

ة بواسطتها يتم إثبات اإلطالق يستغىن معهـا عـن          نوهي قري 
يف  -إثباته بالداللـة الوضـعية، وتبـتىن علـى ظهـور حـال املـتكلم                

 بقولــه يف الكــالم الــذي -  كــل مــا يكــون قيــداً يف مــراده اجلــدي أن
 أي أنــه يف مقــام بيــان متــام  ،صــدر منــه إلبــراز ذلــك املــراد اجلــدي 

مــراده اجلــدي خبطابــه، فــإذا كــان شــيء دخــيالً يف مــراده اجلــدي    
فإنـــه البـــد أن يبينـــه فـــإذا مل يبينـــه فإنـــه لـــيس داخـــالً يف مـــراده  

 .ام البيان ألنه حسب املفروض يف مق،اجلدي
 

 اإلطالق: ــــ راجع
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 : القرينة الداخلية-

وهــي القرينــة الــيت تفسّــر الــدليل توســعة وضــيقاً مــن دون أن 
 . تعتمد على قرينة خارج الدليل نفسه

 
 مناسبات احلكم واملوضوع: راجعــــ 

 :  قرينة السياق-
 

 )السياق:  : انظر(
 الظهور: راجعــــ 

 

 : القرينة املتصلة-

 أو مينــع  مــا يتصــل بكلمــة أخــرى، فيبطــل ظهورهــا    هــي كــل 
، ويوجــه املعــىن العــام للســياق الوجهــة الــيت  انعقــاد هــذا الظهــور

 .تنسجم معه
 

 الدليل اللبي: راجعــــ 
 

 : القرينة املنفصلة-

ظهور الكالم السـابق دون  أو منع من انعقاد     وهي كل ما أبطل     
ــه  ــل بـ ــال  . أن يتصـ ــو قـ ــا لـ ــاء : كمـ ــرم العلمـ ــال،أكـ ــرم تال :  مث قـ كـ

 .الفاسق
 

 : القرينية-

وتعـــين كشـــف املـــراد مـــن أحـــد الـــدليلني وتفســـريه بالـــدليل        
اآلخر، فإن هذا يوجب تقدم املفسرر والقرينة على املفس. 

 
 الكراهة: راجعـــــ 

 



 

 

٢٤٠ 

 

 :ة الشخصيةن القري-

وذلك بـأن يكـون الكـالم معـداً مـن قبـل املـتكلم نفسـه لتفسـري               
 . منهكالمه اآلخر وشرح املراد

 :وهذا هو احلكومة، ويكون بأحد األشكال التالية
ــات       -١ ــه تعــاىل بشــأن اآلي  أن يكــون بلســان التفســري كمــا يف قول

ــابِ {: احملكمــات الِْكت أُم ــن ــا املرجــع يف  ]٧: آل عمــران[/}هأي أ ،
 ).حكومة تفسريية(تفسري املتشاات 

ــول  -٢ ــأن يقـ ــان الترتيـــل بـ ــالة :  بلسـ ــواف بالبيـــت صـ ي أن  أ،الطـ
 ).حكومة ترتيلية(الطواف مرتّل مرتلة الصالة 

 أن يكـــون مضـــمون أحـــد الـــدليلني حبســـب مناســـبات احلكـــم   -٣
واملوضــــوع املكتنفــــة بــــه نــــاظراً إىل مفــــاد الــــدليل احلــــاكم وحبكــــم   

 كمـا يف أدلـة نفـي العسـر واحلـرج وال ضـرر               ،االستثناء والتحديـد لـه    
 .)حكومة مضمونية(بالنسبة ألدلة سائر األحكام 

 
 : القرينة اللبية-
 

 )الدليل اللبي: انظر                                           (
 مناسبات احلكم واملوضوع: راجعــــ 

 
 

 : القرينة اللفظية-

هل اللفظ الذي يدل على املعىن املراد منه من غري أن يكون 
 . صرحياً

 
 الدليل اللبي: راجعــــ 



 

 

٢٤١ 

 


 









  

 

 :ة النوعيةنيالقر -

 يكــون تفســري أحــد الـدليلني لآلخــر علــى أســاس إعــداد  بـأن ال 
 بــل علــى أســاس جعــل وأســلوب  ،شخصــي مــن قبــل املــتكلم نفســه 

 .عريف عام كتخصيص العام باخلاص
 

 ): ةياحلنف( القصر -

ــه املخصــــ   ــدون بــ ــلويريــ ــل   ،ص املتصــ ــتثناء املتصــ ــل االســ  مثــ
 .والصفة والشرط والغاية

 التخصيص: راجعــــ 
  الظهور                                                                   :                   

 

 : القضية اخلارجية-

وهـــي القضـــية الـــيت جيعـــل فيهـــا احلـــاكم حكمـــه علـــى أفـــراد  
موجــودةٍ فعــالً يف اخلــارج يف زمــان إصــدار احلكــم أو يف أي زمــان       

 .آخر
عبـد اهللا   استدل على طهارة الفـأرة أو املسـك مطلقـاً، بروايـة             * 

ــنان   ــن سـ ــد اهللا  بـ ــن أيب عبـ ــال) ع(عـ ــول اهللا  > :قـ ــت لرسـ ) ص(كانـ
ممسكة، إذا توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خـرج عرفـوا        

 <برائحته) ص(أنه رسول اهللا 
، وظهـور استشـهاد    )ص(وذلك بدعوى اعتبار حجية عمل النيب       

مصـــرحاً بأنـــه كـــان ) ص(وعنايتـــه يف نقـــل عمـــل الـــنيب ) ع(اإلمـــام 
 .سه برطوبة، وذلك كله يدل على أن نظره إىل الطهارةمي

ــة ال ميكــــن     ــية خارجيــ ــة قضــ ــية املرويــ ــأن القضــ وقــــد نــــوقش بــ
 .استظهار اإلطالق منها، فالبد من االقتصار على القدر املتيقن

سحاق بن عمار عـن جعفـر عـن أبيـه أن عليـاً              إورد يف موثق    ** 
ب مــن ضــمان علــى صــاحب احلمــام فيمــا ذهــ   ال>: كــان يقــول) ع(



 

 

٢٤٢ 

الثيـــاب ألنـــه إمنـــا أخـــذ اجلعـــل علـــى احلمـــام ومل يأخـــذ علـــى        
 .<الثياب

وقد استدل بالرواية على ضمان احلمامي فيما إذا كانت األجـرة           
ــإزاء ــاب، فيكــون احلمــامي ضــامناً و   ب ن مل يكــن متعــدياً  إ حفــظ الثي

ولذلك استشكل فيها من جهة تعارضها مع ما دل علـى أن            . ومفرطاً
 .يناً فال ضماناألجري إذا كان أم

  فَولكن قد ترمبا كـان  ) ع(أن علياً  : ر الرواية بتفسري آخر، وهو    س
 مـــن عـــدم كـــون   – يومـــذاك –يشـــري إىل قضـــية خارجيـــة متعارفـــة    

صـاحب احلمــام ملتزمـاً وال مســؤوالًً عــن الثيـاب حــىت لـو كــان تلفهــاً     
ــه مــأ      موراً مســتنداً إىل تفريطــه وعــدم اهتمامــه بــاحلفظ لعــدم كون

 حمســوباً عليــه، وإمنــا يأخــذ األجــرة  ه، لكــي يكــون تلفهــا بــذلك بوجــ
 .بازاء حمض الدخول

ــاملفهوم علــى الضــمان فيمــا إذا كــان مــأموراً        وعليــه فهــي تــدل ب
 .باحلفظ وقد تعدى وفرط فيه، حىت من غري تقصري

يف مسألة ما إذا نذر صـوم يـوم مخـيس معـني ونـذر صـوم                 *** 
 املعــني، فهــل يكفــي معــني مــن شــهر معــني فــاتفق يف ذلــك اخلمــيس

 صوم واحد يف سقوط النذرين أو ال؟
إذ تــارة يتعلــق النــذر  : وتفصــيل الكــالم فيــه تصــوراً علــى حنــوين  

بعنوانني بينهما عموم من وجه، ومـن بـاب االتفـاق اجتمعـا وانطبـق               
أحدمها على اآلخر، كما لو نذر أن يعطي درمهـاً لعـامل البلـد، ونـذر      

كـرب سـناً يف هـذا البلـد، فتعلـق النـذر          أيضاً أن يعطي درمهاً ملن هـو أ       
بكل من العنوانني على سبيل القضية احلقيقية ومن بـاب املصـادفة            
إنطبقا على شخص واحد، وال ريب يف صـحة النـذرين حينئـذٍ، فلـو               

 . ما وسقط األمراندفع الدرهم فقد وىفّ
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وتارة أخـرى يتعلـق النـذر بعنـوانني أيضـاً، ولكـن معنـون أحـدمها             
نعون اآلخر فتعلق النذران بشيء واحد خارجـاً قـد أشـري            هو بعينه م  

إليه بكل منهما، كما لو نذر أن يعطـي درمهـاً ألكـرب ولـد زيـد، ونـذر                   
أيضـــاًً أن يعطـــي درمهـــاً لوالـــد خالـــد وفرضـــنا أمـــا شـــخص واحـــد 
فتعلـــق النـــذران بشـــيء واحـــد علـــى ســـبيل القضـــية اخلارجيـــة دون   

املتعلقــان عنــوانني ملعنــون احلقيقيــة كمــا يف الصــورة األوىل، فكــان  
 النـذر بـه مـرتني،       لتعلـق واحد، وحيث أن املوضوع الواحد غـري قابـل          

وال ميكن أن يكون الشـخص الواحـد حمكومـاً حبكمـني فطبعـاً يكـون                
 . النذر الثاين ملغى أو يقع تأكيداً لألول، فال ينعقد حبياله

 
 ) القضية احلقيقية:انظر(

 

 : القضية احلقيقية-

وهــي القضــية يلتفــت فيهــا احلــاكم إىل تقــديره وذهنــه بــدالً    
فيشكّل قضية شرطية شرطها هـو املوضـوع         عن الواقع اخلارجي،  

 .املقدر الوجود وجزاؤها هو احلكم
لو نذر شخص أن يعطي درمهاُ لعامل البلـد ونـذر أيضـاً أن                   * 

مـن  يعطي درمهاً ملن هو أكـرب سـناً يف هـذا البلـد، فتعلـق النـذر بكـل          
العنوانني على سبيل القضية احلقيقـة، ومـن بـاب املصـادفة انطبقـا              

ال ريب يف صحة النذرين حينئذٍ، فلـو دفـع          فإنه  على شخص واحد،    
 .فقد وىف ما وسقط األمران، إليه الدرهم

ومثل ذلك لـو نـذر أن يصـوم يـوم مخـيس معـني ونـذر صـوم يـوم                     
فــاه صــيام معــني مــن شــهر معــني فــاتفق يف ذلــك اخلمــيس املعــني، ك 

 .اخلميس وسقط النذران
لو تعلق النذر بعنوانني أيضاً، ولكن معنون أحدمها هو بعينـه           * 

معنون اآلخر فتعلق النذران بشيء واحد خارجـاً قـد أشـري إليـه بكـل                



 

 

٢٤٤ 

منهما كما لو نذر أن يعطـي درمهـاً ألكـرب ولـد زيـد، ونـذر أن يعطـي                    
النــذران درمهــاً لوالــد خالــد وفرضــنا أمــا شــخص واحــد، فتعلــق        

بشـــيء واحـــد علـــى ســـبيل القضـــية اخلارجيـــة دون احلقيقـــة فكـــان   
املتعلقان عنوانني ملعنون واحـد وحيـث أن املوضـوع الواحـد حمكومـاً              
حبكمــني فطبعــاً يكــون النــذر الثــاين ملغــى أو يقــع تأكيــداً لــألول فــال 

 .ينعقد حبياله، فيدفع الدرهم فقط
قـــل للغاليـــة  >:أنـــه قـــال) ع(ورد يف الروايـــة عنـــد الصـــادق  ** 

، وقـد اسـتدل ـا علـى     <نكم فسـاق كفـار مشـركون    توبوا إىل اهللا فإ   
 .كفر الغالة مطلقاً

ولكن، ميكن أن يناقش بكون مـا بصـدده الروايـة هـو إثبـات كفـر                 
غالة معيـنني، فهـم املنظـورون يف الروايـة، فتكـون الروايـة يف مقـام                 

ات كفــر تكفّــل احلــديث عــن قضــية خارجيــة، فــال يســتدل ــا إلثبــ   
 .الغالة مطلقاً

 
 اجلملة اخلبرية: راجعـــــ 

 

 : القطع-

أو هـو   هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة ال يشوا شك، 
وإن مل يطـابق الواقـع يف        الذي ال حيتمـل اخلـالف،     ) العام(اجلزم  
 . نفسه

 
 جماليالتواتر اإل: راجعـــــ 

 تنقيح املناط  :                                                                               
 الدليل اللبي :                                                                               

 : القطع الذاتي-

وهو القطع الـذي حيصـل لإلنسـان متـأثراَ بعوامـل خاصـة مـن         
 .دون وجود مربرات موضوعية كافية

 )الشهيد الصدر(
 ) القطع املوضوعي:نظرا(



 

 

٢٤٥ 

 


 









  

 

 : القطع الطريقي-

وهو الذي يكـون طريقـاً صـرفاً إىل حكـم أو موضـوع ذي حكـم                  
حبيــث ال دخــل لــه يف احلكــم شــرعاً ومل يؤخــذ يف متعلقــه بنظــر    

 .ع، مثل أن يقطع املكلف حبرمة اخلمر وجناسة البولشارال
 

 )القطع املوضوعي: انظر(
 

 :ّ قطع غير القطاع-

ل بنحوٍ متعارف ومـن سـببٍ يليـق حصـوله           وهو القطع احلاص  
 .منه

 

 :ّ قطع القطاع-

وهو القطع احلاصل للشخص بنحوٍ غري متعارف، ومن سببٍ         
 .ال ينبغي حصوله منه

 

 : القطع املوضوعي-

ــه ملــربرات        ويعــين القطــع الــذي حيصــل إلنســان عنــد مواجهت
موضــوعية هلــذا القطــع مــن دون أن يتــأثر بعوامــل ذاتيــة خاصــة   

اليت قـد تدفعـه للقطـع واجلـزم بقضـايا ال جيـزم ـا              كالعواطف  
 .اإلنسان املتعارف يف األوضاع الطبيعية

 
 )الشهيد الصدر(

 :القطع املوضوعي -

وهو الذي يكون مأخوذاً يف اخلطاب ويكون له دخل يف احلكم           
 ).إذا قطعت خبمرية هذا فأَرقه(: كما يف قولهأو يف موضوعه 

 يف أن الوكيـــل ال يعـــزل إالّ إذا ورد يف روايـــة هلشـــام بـــن ســـامل* 
فـان بلغـه    : قلـت شافهه املوكَّل بالعزل أو أخربه الثقة حيث ورد فيهـا           

العــزل قبــل أن ميضــي األمــر مث ذهــب حــىت أمضــاه، مل يكــن ذلــك        



 

 

٢٤٦ 

نعم، إن الوكيل إذا وكّـل مث قـام عـن اجمللـس فـأمره               >: بشيء؟ قال 
العزل عــن مــاضٍ أبــداً، والوكالــة ثابتــة حــىت يبلغــه، أو يشــافهه بــ  

 .<الوكالة
والرواية تدل باملطابقة على أخـذ العلـم أو خـرب الثقـة يف موضـوع                

 .انفساخ الوكالة، ويتضمن قيام خرب الثقة مقام املوضوعي
وبــذلك يفهــم عرفــاً مــن إقامتــه مقــام القطــع املوضــوعي املــأخوذ   

 .على وجه الطريقية يف املوضوع أنه حجة وكاشف شرعاً
 

 : فتيالقطع املوضوعي الص -

ويقصــــد بــــه مــــا كــــان موضــــوعاً للحكــــم كســــائر موضــــوعات   
األحكام الشرعية، ولكنه مأخوذ على حنو الصفتية ال الطريقية         

 . الكاشفية
ادعـى الـبعض يف ثبـوت اهلـالل، إن الشـهر وإن كـان موضــوعاً       * 

خارجياً وعنوانه احملمول عرفياً، إالّ أنّ الشـارع نصـب طريقـاً خاصـاً              
 . ؤية، وال يرضى بإحرازه من غري هذا الطريقإىل إحرازه، وهو الر

وهلذه املناسبة صارت الرؤية دخيلة يف حتقيـق الشـهر مبـا يرتـب              
فتصــري الرؤيــة جــزًء للموضــوع علــى حنــو  عليــه الشــارع مــن األحكــام،

 . الطريقية اخلاصة املعبر عنها باملوضوعية أو الصفتية
 صــوم شــهر  ولكــن رد ذلــك بــأن املســتفاد مــن الكتــاب الكــرمي يف    
 حيـث قـال    ،رمضان وجوب الصوم بدخول الشهر وأنه متام املوضـوع        

إىل قولـه شـهر رمضـان، وهـو أيضـاُ           } ِتب علَْيكُم الصـيام   كُ{: تعاىل
يـة، فلـو   ؤة مقـام الر يِّنـ يستفاد من السـنة، كمـا يشـهد لـذلك قيـام الب            

 .  مقامهاةيِّنالبكانت جزء بنحو الصفتية، ملا استقام قيام 
 



 

 

٢٤٧ 

 


 









  

 

 :القياس -

هـــو إثبـــات حكـــم يف حمـــلٍ بعلـــةٍ لثبوتـــه يف حمـــل آخـــر بتلـــك  
بواقعـة   إحلاق واقعة ال نص علـى حكمهـا،       : وبكلمة أخرى  العلة،

 .ورد نص حبكمها يف احلكم الذي ورد به النص
 الوضـوء  أثنـاء لو سقط من حلية املكلَّـف احملـرم أو رأسـه شـعر       * 

: ة التميمــي، قــالفــال كفــارة عليــه، وذلــك لصــحيح اهليــثم بــن عــرو   
 عن احملرم يريد إسـباغ الوضـوء فيسـقط          )ع(سأل رجل أبا عبد اهللا      

لــيس بشــيء، مــا جعــل    >: مــن حليتــه الشــعرة أو الشــعرتان، فقــال    
 .<عليكم يف الدين من حرج

لكن أحلق به الشـهيد األول       ،ومورد النص كما هو واضح الوضوء     
شـرح اللمعـة    يف الدروس الغسل، وقد أشكل عليه الشـهيد الثـاين يف            

ــة يوجــب إحلــاق التــيمم          ــه فدي ــأن التعليــل فعــل واجــب فــال يتعقب ب
وإزالة النجاسة بالوضوء الواجب والنـدب، مـع أنـه ال يقـول بـه، يعـين          

 .الشهيد األول
 – وهــو الوضــوء  – يف جــواز التعــدي مــن مــورد الــنص     واإلشــكال

ــه، لكـــن مقتضـــى التعليـــل يف الـــنص   ــيكم يف   (:وعدمـ ــا جعـــل علـ مـ
التـيمم  عدم االختصاص بالوضوء فيشمل الغسل و     ) جالدين من حر  

 . الضروريوإزالة النجاسة، بل واحلك
وهذا من التعليل الوارد يف النص، ال من االحتجـاج بالتعليـل مـن         
باب أن الغسل مقدمة للواجب كما هـو الوضـوء، ومل يـرد يف الـنص،                

 .بل هو من األول الوارد يف النص
 كمـا هـو مقتضـى عـدد         –  للحـج  –يستحب الغسل لإلحـرام     * * 

مــن الروايــات، بــل قيــل بوجوبــه، ولــو اغتســل لإلحــرام مث نــام فقــد     
دلّت بعض الروايات على استحباب اإلعـادة، كمـا يف صـحيح النضـر          



 

 

٢٤٨ 

سألته عن الرجل يغتسـل لإلحـرام مث        : )ع( أيب احلسن     عن بن سويد 
 .<عليه إعادة الغسل>: ينام قبل أن حيرم، قال عليه السالم

ص هو االنتقاض بالنوم كما هو الظـاهر، فلـو انـتقض      ومورد الن 
 ال؟ الغسل باحلدث فهل يلحق بالنوم أو
 ذلـــك لعـــدم – كمـــا يف القواعـــد –استشـــكل العالّمـــة يف اإلحلـــاق 

النص علـى احلـدث، فيمـا أحلـق الشـهيد األول يف الـدروس احلـدث                 
بــالنوم، كمــا نفــى الشــهيد الثــاين يف املســالك البــأس عنــه ألن غــري      

 . أقوى، فيكون من التنبيه باألدىن على األعلىالنوم
ىل غـريه  إواإلحلاق وعدمه متوقف على جواز التعـدي مـن املـورد     

ال؟ فــإن قيــل باختصــاص املــورد بــالنوم فــال جيــوز التعــدي، وإالّ      أو
 .فيجوز التعدي لعدم اخلصوصية

نتـه، وقـد   اً على أنَّ املـدعي ال يسـتحلف مـع بيِّ   ياتفق فقه *** 
 عـن   – عليـه السـالم      –سألت أبا جعفـر     :  حممد بن مسلم   ورد يف خرب  

 ،<ال> :الرجــل يقــيم البينــة علــى حقــه هــل عليــه أن يســتحلف؟ قــال 
إذا أقــام الرجــل البينــة   > ):ع(وخــرب أيب العبــاس عــن أيب عبــد اهللا    

 .<على حقه فليس عليه ميني
 فإنَّ املدعي   ،لكن استثىن األصحاب من ذلك الدعوى على امليت       

ته على بقاء احلق يف ذمـة       ننه يستحلف مع بيِّ   ليه حقاً فإ  إذا ادعى ع  
نـة أخـرى أو بـدوا، وهـو         يِّبامليت استظهاراً، إذ لعله قد وفّاه حقه ب       

 . االستظهارببيِّنة ما يسمى 
ودلّ علـــى االســـتثناء خـــرب عبـــد الـــرمحن بـــن أيب عبـــد اهللا عـــن    

ــ: )ع(قلــت للشــيخ : قــال) ع(الكــاظم  رين عــن الرجــل يــدعي قبــل  خب
فـيمني املـدعى عليـه،      >: الرجل احلـق فلـم تكـن لـه بينـة مبالـه، قـال              

فأن حلف فال حق له، وأن رد اليمني على املدعي فلم حيلف فال             
حق له، وأن كان املطلـوب بـاحلق قـد مـات فأقيمـت عليـه البينـة،                
فعلى املدعي اليمني باهللا الذي ال إله إال هو، لقد مات فـالن وأن           



 

 

٢٤٩ 

 


 









  
ال فــال حــق لــه، ألن ال نــدري لعلــه قــد   قــه لعليــه، فــإن حلــف وإ ح

أوفــاه ببينــة ال نعلــم موضــعها أو غــري بينــة قبــل املــوت، فمــن مث    
صارت عليـه الـيمني مـع البينـة فـإن ادعـى بـال بينـة فـال حـق لـه،                       
ألن املدعى عليه ليس حبي، ولو كان حياً ُأللزم اليمني عليـه، أو             

الروايـة مـع   ، و <احلق أو يرد اليمني عليه، فمـن مث مل يثبـت احلـق            
 .ضعف سندها جمبورة بعمل األصحاب كما قيل

ــواز التعـــدي مـــن امليـــت إىل الغائـــب والطفـــل      ــا البحـــث يف جـ إمنـ
ــم    ــان هلـ ــث ال لسـ ــون حيـ ــدي    . وانـ ــر إىل التعـ ــب األكثـ ــذلك ذهـ ولـ

لكن أشـكل بعـض أن العنـوان املـأخوذ يف           . الشتراك اجلميع يف العلة   
خاصـة  . يشـتركون يف العلـة  الرواية إنه ليس حبي، وهؤالء أحياء فال        
 .وأن هلم لساناً يرتقب جوابه يف املستقبل

 مــع بعــض – يف جــواز إقامــة احلــدود للفقهــاء  إشــكالال **** 
 لكــن لــو اضــطرهم الســلطان إىل إقامــة حــد أو قصــاص       –الشــروط 

 ظلماًً، أو اضطرهم إىل حكم خمالف فهل جيوز أو ال؟
صــحيح زرارة عــن الظــاهر اجلــواز لداللــة بعــض األخبــار كمــا يف   

التقيـة يف كـل ضـرورة، وصـاحبها أعلـم ـا حـني               >: )ع(أيب جعفر   
 ...<ترتل به

 ألنــه ال تقيــة فيــه، وذلــك لداللــة   ،لكــن اســتثىن مــن ذلــك القتــل  
:  أنـه قـال    )ع(األخبار، كمـا يف خـرب حممـد بـن مسـلم عـن أيب جعفـر                  

، <إمنا جعل التقية ليحقن ا الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقيـة           >
 .غريه من األخبارو

إمنــا الكــالم يف اجلــرح دون القتــل فهــل يلحــق بالقتــل فتســقط      
 ال؟ التقية أو

وعـــن الشـــيخ الطوســـي إحلـــاق اجلـــرح بالقتـــل وذلـــك ملقتضـــى        
 . ألن فيه دماً،التعليل
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لكــن رد رأيــه بــدعوى انصــراف هــذه األخبــار إىل القتــل، فيكــون   
 ال واإلهـــدار موردهـــا مـــورد القتـــل، ألن املـــراد مـــن الـــدم هـــو القتـــل 

 .األعم منه واجلرح
 عليـه   –سألت أبـا عبـد اهللا       : يف خرب سليمان بن خالد    ***** 

 عن رجـل كـان عليـه صـيام شـهرين متـابعني فصـام مخسـة                  –السالم  
عشــر يومــاً مث مــرض، فــإذا بــرأ أيــبين علــى صــومه أم يعيــد صــومه     

هـذا ممـا غلـب اهللا     : يـبين علـى مـا كـان صـام، مث قـال            >: كله؟ قال 
 .< وليس على ما غلب اهللا عز وجل عليه شيءعليه،

ويستفاد من التعليل الـوارد يف ذيـل الروايـة جـواز البنـاء علـى مـا                  
 .مضى إذا كان اإلفطار لعذر، مهما كان نوع هذا العذر

وقع البحث يف ما إذا صام يوم الشك بنيـة شـعبان،            ****** 
ن يفطـر   مث نوى اإلفطار، وتبني كونه من رمضان قبل الزوال قبـل أ           

 . فيهون صح صومه عند بعضهم واستشكل آخر،فنوى
ــول األول  ــه يف القــ ــة   : والوجــ ــها بنيــ ــة األوىل بعــــد تعقبــ أن النيــ

اإلفطار مبرتلة العدم، فهو كمن مل ينو الصوم أصـالً، وقـد تقـدم أن          
مـن تـرك النيـة جهـالً أو نسـياناً جيـددها قبـل الـزوال، ويكـون املــورد          

 .  واملسافر يف جواز التجديدمبىن على إحلاق ذلك باملريض
فإنه من باب القياس فال دليل على التعدي،        : وأما الوجه الثاين  

 .فاحلكم بالصحة مشكل، ولذلك فيمسك تأدباً وعليه القضاء
 

 :  القياس األدنى-

وهــو مــا كــان حتقــق العلــة يف الفــرع أضــعف وأقــل وضــوحاً يف   
عىن الذي به وإن كان االثنان متساويني يف حتقق أصل امل        األصل،

 ولكــن قــد ،علــة كاإلســكار فهــو علــة حتــرمي اخلمــر، صــار الوصــف
 .يكون أضعف يف النبيذ وإن كان يف االثنني صفة اإلسكار
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 :يالقياس األول -

ما كانت علة الفـرع أقـوى منـها يف األصـل فيكـون ثبـوت حكـم           
األصـــل للفـــرع أوىل مـــن ثبوتـــه لألصـــل بطريـــق أوىل مثـــال قولـــه  

، فيكــون حتــرمي الضــرب مــن بــاب     }تقُــل لَّهمــا أُفٍّ فَــالَ { :تعــاىل
 .أوىل

 القياس: ـــــ راجع

 
 : القياس اجللي-

 .ويراد به منصوص العلة
 ) منصوص العلة:انظر(

 

 :القياس اخلفي -

 .ويراد به مستنبط العلة
 ) مستنبط العلة:انظر(

 تنقيح املناط: راجعـــــ                                                                
 

 : القياس املساوي-

ما كانـت العلـة الـيت بـين عليهـا احلكـم يف األصـل موجـودة يف                   
 كما يف حترميـه أكـل مـال       ،الفرع بقدر ما هي متحققة يف األصل      

 وعلة احلكم االعتداء وإحراق مال اليتيم يساوي      ،اليتيم وإتالفه 
 .واقعة النص فيشمله التحرمي

ــد *  ــام يف أحـ ــن نـ ــا أو يف   مـ ــتلم أو أجنـــب فيهمـ ــجدين واحـ  املسـ
ــه التــيمم         اخلــارج ودخــل فيهمــا عمــداً أو ســهواً أو جهــالً وجــب علي
للخروج إالّ أن يكون زمان اخلـروج أقصـر مـن املكـث للتـيمم فيخـرج                 

 . من غري تيمم
 .وقد وقع البحث بني الفقهاء يف إحلاق احلائض والنفساء
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ــالً     ــروي مرسـ ــائض فللمـ ــاق احلـ ــا إحلـ ــذ(أمـ ــائض إذا وكـ لك احلـ
، وقــد نــوقش يف حجيــة االعتمــاد   )أصــاا احلــيض تفعــل كــذلك  

عليه وهـو مرسـل، خاصـة مـع عـدم حكايـة تعـرض أحـد مـن الفقهـاء                     
إىل زمان العالمـة احللـي عـدا أيب علـي واحملقـق احللـي حيـث حكمـا              

 .باالستحباب
وأما النفساء فاحلكم أكثر إشكاالً لعدم التعـرض هلـا يف املرسـل،       

بـــت احلكـــم يف احلـــائض أمكـــن التعـــدي إليهـــا بنـــاء علـــى   لكـــن لـــو ث
 . مساواا يف األحكام

 
 : القياس املستنبط العلة-

ــوعني      ــتركة بـــني املوضـ ــة املشـ ــت العلـ ــا كانـ ــو مـ ــل(وهـ أو ) األصـ
أو املقـيس مظنونـة ومسـتخرجة مـن         ) الفـرع (املقيس عليه، وبني    

 .الكالم ظناَ
 

 القياس اخلفي: ـــــ راجع
 

 :ص العلة القياس املنصو-

ــه      ــتركة بـــني املقـــيس واملقـــيس عليـ ــة املشـ ــا كانـــت العلـ وهـــو مـ
 .معلومة مصرحاً ا يف املقيس عليه

 
 القياس اجللي: ـــــ راجع
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  افافككالالحرف حرف 

 
 :الكراهة -

وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق بـه بدرجـة دون              
 .ويسمى النهي الترتيهي. اإللزام
 <مـا عملـك؟   >: أنه قال لـه   ) ع(روى سامل احلناط عن الصادق      * 
ــاط، و: قلــت ورمبــا قــدمت علــى كســاد    ،مبــا قــدمت علــى نفــاق  رحن 

ــت ــال،فحبسـ ــه؟    >:  قـ ــك فيـ ــن قبلـ ــول مـ ــا يقـ ــت،<فمـ ــون يقو:  قلـ لـ
مــا أبيــع أنــا مــن ألــف  :  قلــت،<يبيعــه أحــد غــريك؟>: فقــال. حمتكــر

ال بــأس، إمنــا كــان رجــل مــن قــريش يقــال لــه        >: قــال. جــزءٍ جــزءً 
 وكـان إذا دخـل الطعـام املدينـة اشـتراه كلـه، فمـر                ،حكيم بن حـزام   

 .<يا حكيم بن حزام إياك أن حتتكر: فقال) ص(عليه النيب 
 مـن صـيغ النـهي       )اكإيِّـ (ن   فـإ  اللة اخلرب علـى التحـرمي ظـاهرة،       ود

فتكــــون دالــــة علــــى التحــــرمي حبكــــم العقــــل، وال قرينــــة تــــدل علــــى 
 .الترخيص يف فعل املنهي عنه

موضـوعة للنـهي التحرميـي،    ) إيـاك (إن كلمـة  : بـل ميكـن أن يقـال   
 .وإمنا حتمل على النهي الترتيهي بالقرينة

ســألته عــن الرجــل  : أنــه قــال )  ع(روى احللــيب عــن الصــادق  ** 
 إن كـان الطعـام   >: ر الطعام و يتربص به، هل يصح ذلـك؟ قـال          كتحي

ن الطعــام قلــيالً ال يســع  ن كــاكــثرياً يســع النــاس فــال بــأس بــه، وإ   
نــه يكـــره أن حيتكــر الطعــام ويتـــرك النــاس لــيس هلـــم      النــاس، فإ 

 .<طعام
ونـوقش بـأن كلمـة      . وقد جعله بعض الفقهاء دلـيالً علـى الكراهـة         

والكراهــة يف مقابــل احلــب،  . تــدل علــى النــهي مــادة وصــيغة ) يكــره(
ــه       ــا يف قولـ ــرمي كمـ ــرآن الكـ ــهما يف القـ ــة بينـ ــذه املقابلـ ــد وردت هـ وقـ
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ــه حبــب ِإلَــيكُم اإلِ ولَِكــن{:تعــاىل ــره    اللَّ ــه ِفــي قُلُــوِبكُم وكَ نيزــانَ و مي
، فكمــــا أن ]٧: جــــرات احل[/}ِإلَـــيكُم الْكُفْــــر والْفُســــوق والِْعصـــيانَ  

احلب إذا تعلق بشيء دلَّ على مشروعيته كـذلك الكراهـة إذا تعلقـت              
 ةومن املعلوم أا ليسـت حقيقـة شـرعي        . بشيء دلت على مبغوضيته   

ــا مســـتعملة هنـــا يف الكراهـــة    يف الكراهـــة املصـــطلحة، ومل يثبـــت أـ
 .املصطلحة

 
 احلرمة: ـــــ راجع

 

 ):احلنفية( كراهية التحرمي -

 . كان طلب الترك شديداًما
 

 : الكناية-

هــي لفــظ اســتتر املــراد منــه يف نفســه فــال يفهــم إال بقرينــة،       
 .سواء أكان املراد معىن حقيقياً أم معىن جمازياً

وهــي عنــد األصــوليني أعــم منــها عنــد علمــاء البيــان، ألــا         
فيمـا تقابـل عنـد علمـاء البيـان           عندهم تشمل احلقيقة وااز،   

 .ااز
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  المالمالالحرف حرف 

 
 : اللفظ الظاهر-

والسـاِرُق  {: يف قولـه  ) اليـد (ما كانت داللتـه ظنيـة يف العـرف فــ            
ــاِر ــِديُهماوالسـ ــاقْطَُعواْ أَيـ ، ظـــاهرة يف العضـــو ]٣٨: املائـــدة [/}قَةُ فَـ

 .املخصوص إال أنه ظين ال قطعي
 

 الظهور: ـــــ راجع
 

 :ّنـ اللفظ املبي-

 .وقيل ما كان نصاً يف معناهما كان له ظهور يف معناه، 
 
 

 النص: ـــــ راجع
 

 :اللفظ املتشابه -

 ما احتمل أكثـر مـن معـىن ومل يكـن لـه ظهـور يف بعضـها وقـد                 
مثــل الــبعض لــه بــالقطع الــوارد يف اآليــة الســابقة إذ يطلــق علــى     
اإلبانـــة ويطلـــق علـــى اجلـــرح، طبعـــاً هـــذا بنـــاء علـــى صـــحة هـــذا  

 .ةناباهر باإلالتمثيل وإال فالبعض يدعي أنه ظ
 

 : اللفظ اجململ-

 .ما مل يكن له ظهور يف معناه
 

 )اجململ: انظر                                                                                        (
 اإلجمال: ـــــ راجع

 : اللفظ احملكم-

 .ما كان نصاً يف معناه
 ) احملكم:انظر (

 النص: ــــ راجع                                                                                    
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 :لو اللفظ املؤ-

 .ما أريد منه غري معناه الظاهر
 

 التأويل: ـــــ راجع
 

 : اللفظ النص-

 .ما مل حيتمل له سوى معىن واحد
 

 النص: ـــــ راجع
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  ميمميمالالحرف حرف 

 
 : مادة األمر-

 ).ر م، ا، (، استعالء مبادته،هو طلب الفعل بالقول
 

 األمر اإلرشادي: ــــ راجع
 

 : مادة اجلمع-

 .على طبيعي العامل) العلماء(وهي اليت تدل يف كلمة 
 

 : مادة النهي-

 ). ن، هـ، ي(هي طلب ترك الفعل بالقول استعالء مبادته 
 

 : املانع-

أو كـل     وجـوده عـدم احلكـم أو بطـالن السـبب،           هو ما يلـزم مـن     
وصــفٍ وجــودي ظــاهر منضــبط مســتلزم حلكمــة مقتضــاها بقــاء   

 .نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب
 

 :املباح -

 وال مــدح وال ذم ،هــو مــا خيــر الشــارع املكّلــف بــني فعلــه وتركــه 
 .ويقال له احلالل على الفعل والترك،

 
 :املبهم -

لــة، وهــو عنــد احلنفيــة علــى أربعــة    مــا كــان غــري واضــح الدال  
اخلفــي واملشــكل وامــل واملتشــابه، وعنــد اجلمهــور نــوع     : أنــواع

 .واحد يسمى جممالً أو متشااً
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 : املبيح-

ويطلق على اخلرب أو الدليل املتعارض مع خرب أو دليـل آخـر،             
وكان مورد تعارضهما احلرمة واإلباحة، فما كان موافقـاً ألصـالة           

يممبيحاً، ملوافقة مضمونه ألصالة اإلباحةاإلباحة س . 
 

 : َّاملبني -

 .ما اتضحت داللته، وهو يشمل الظاهر والنص
 

 )ِّاللفظ البني: انظر(
 

 : املتأصل-

هــو مــا لــه وجــود حقيقــي يف عــامل التكــوين معلــولٌ عــن علــلٍ   
خاصة تكوينية، وال توجد بإنشائه بـاللفظ وال بقصـده وإرادتـه،     

 .وأوصافها املقولية املتأصلةكاألعيان اخلارجية 
 

 : املتشابه-

هو اللفظ الذي خفـي املـراد منـه، سـواء كـان بسـبب الصـيغة،                 
 .أم بسبب أمر عارضٍ عليها

 

 :قَّ املتعل-

ويــراد بــه متعلــق احلكــم، كمــا يف متعلــق الوجــوب يف احلكــم        
بالصــيام، وهــو الصــوم فيكــون املتعلــق هــو الفعــل الــذي يؤديــه         

 .لوجوب إليه كما يف مثال الصوماملكلف نتيجة لتوجه ا
نفى بعض الفقهاء اشتراط تعرض املكلـف يف عبادتـه لـألداء            * 

 . أو القضاء وذلك لعدم دخلها يف مسمى الطاعة
وقد نوقش بأن التعـرض لـألداء والقضـاء ممـا البـد منـه ضـرورة                 
اختالف متعلق أحـدمها عـن اآلخـر، فـإن األول هـو العمـل املـأيت بـه                 
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ب له، والثاين هـو الفعـل يف خـارج الوقـت، ويتعلـق              يف الوقت املضرو  

به أمر آخر على تقدير ترك األول، فهما متعددان  أمراً ومتغـايران         
ــو إمجــاالً          ــه فــال منــاص مــن قصــده ول متعلقــاً، فــإذا تعــدد املــأمور ب
ليمتــاز عــن غــريه، فلــو صــام وهــو ال يــدري أنــه أداء أو قضــاء ولكــن      

ني للمــأمور بــه ولــو باإلشــارة  قصــد األمــر الفعلــي الــذي هــو نــوع تعــي  
، أمـا لـو قصـد أحـدمها مـردداً أو معينـاً وبقيـد كونـه                  ىاإلمجالية كفَّـ  

أداًء مثالً مث انكشف اخلـالف بطـل، لعـدم تعلـق القصـد باملـأمور بـه                   
 .غريه ال جيزي عنه

 
 التقييد: راجعــــ 

 

 : املتواتر-

ما أفاد سكون النفس سكوناً يزول معه الشك وحيصـل اجلـزم             
 .قاطع من أجل إخبار مجاعة مينع تواطؤهم على الكذبال

 
 : املتواتر اإلجمالي-

وهو أخبار الناقلني بألفاظ خمتلفة متفاوتة يف سعة الداللـة          
ــك        ــدور بعــــض تلــ ــايل بصــ ــم اإلمجــ ــول العلــ ــع حصــ ــيقها مــ وضــ

 .األلفاظ
 

 ) التواتر اإلجمالي:انظر(
 

 : املتواتر املعنوي-

 تشـترك مجيعهـا يف إثبـات        وهو أخبار الرواة بألفاظ خمتلفـة     
 .معىن واحد

 ) التواتر املعنوي:انظر(
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 :  املتواتر اللفظي-

 .وهو اتفاق الرواة على نقل لفظٍ معين
 ) التواتر اللفظي:انظر(

 

 :  اجملاز-

هو كل لفظٍ مستعارٍ لشيء غري ما وضع له، ملناسـبةٍ بينـهما،             
 .أو لعالقة خمصوصة

ــلم، فيقــول   اســتقرب بعــض الفقهــاء انعقــاد ا  *  لبيــع بلفــظ الس
ــدينار، فيكــون املُســلَم هــو   ــأســلمت إليــك هــذا الثــوب   : البــائع ذا ال

 .املبيع واملُسلَم فيه هو الثمن
وحمصل هذا الوجه هو مشول العمومات الدالة علـى صـحة البيـع     

 .وعدم مشوهلا للمجازات البعيدة
 

 : اجملاز الشرعي-

ةٍ شـرعية  ينله لقر هو استعمال اللفظ يف غري معناه املوضوع        
 .يف العبادة املخصوصة) الصالة(كاستعمال اللغوي لفظ 

 
 : اجملاز العرفي اخلاص-

ــة       ــةٍ عرفيـ ــه، لعالقـ ــوع لـ ــتعمال اللفـــظ يف غـــري املوضـ ــو اسـ هـ
فيما عليـه اإلنسـان مـن       ) احلال(خاصة كاستعمال النحوي لفظ     

 .خري أو شر
 

 : اجملاز العرفي العام-

ــتعمال ال  ــو اسـ ــة   املفـــظ يف غـــري  لهـ ــبة وعالقـ ــه ملناسـ ــوع لـ وضـ
 .يف اإلنسان البليد) الدابة(عرفية عامة كاستعمال لفظ 
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 : اجملاز اللغوي-

فظ يف غري املعىن املوضوع له بقرينة شرعية        لهو استعمال ال  
 .يف الناطق) اإلنسان(كاستعمال 

يف الـــدعاء، وإن كانـــت حقيقـــة ) الصـــالة(وكاســـتعمال الشـــرعي 
 .لغوية
 

 : اجملعول-

د بـــه ثبـــوت احلكـــم بالنســـبة إىل هـــذا الفـــرد أو ذاك، أي   ويـــرا
فعليــة احلكــم، ومعنــاه ثبوتــه فعــالً علــى مكلفــني معيــنني، مثــل   
ثبوت وجوب احلـج علـى املسـلم املسـتطيع القـادر علـى السـفر إىل                

 .البيت احلرام
 

 التعارض: راجعــــ 
 

 :  اجململ-

ته وهــو اللفــظ الــدال علــى أحــد أمــرين أو أمــور تكــون صــالحي
إلفـــادة أي واحـــد منـــها مكافئـــة لصـــالحيته إلفـــادة غـــريه حبســـب 

 .نظام اللغة وأساليب التعبري العريف

 هو ما مل تتضـح داللتـه لكونـه مشـتركاً أو جمـازاً،               :وبكلمةٍ أخرى 
الذي لـيس   وعند بعضهم هو    . وال قرينة حتدده أو غريها من األمور      

 معـىن وأن    له ظاهر ومل يكن حبسب متفاهم العرف قالباً خلصـوص         
) اليـد (ل للمجمـل بلفـظ      ثِّـ وقـد م  . علم بقرينة خارجية ما أريد منـه      

، إذ }َوالساِرق َوالساِرقَةُ فَـاقْطَعواْ أَْيـِدَيهَما     {: الوارد يف قوله تعاىل   
اليد كما هو الظاهر تطلق علـى متـام العضـو املخصـوص ولكنـه غـري         



 

 

٢٦٢ 

يـدة مـن األصـابع إىل        يقيناً من اآلية فيتردد بني املراتب العد       مفهوم
 .املرافق فيكون اللفظ جممالً من هذه الناحية

 
 االستصحاب القهقرائي: راجعــــــ 

 جمالاإل     :                                           
 

 : احملكم-

هــو اللفــظ الــذي دلَّ بصـــيغته علــى معنــاه داللــة واضـــحة ال       
 وال بعـــد وفاتـــه )ص(حتتمـــل تـــأويالً وال نســـخاً يف حيـــاة الـــنيب 

 .باألوىل
: البقــرة [/}أَنَّ اللّــَه ِبكُــلِّ َشــْيءٍ َعِلــيم{: ومثلــوا لــه بقولــه تعــاىل

ومن األحكام اجلزئية املتصفة بالتأبيد والـدوام كمـا يف قولـه       . ]٢٣١
َوَما كَانَ لَكُْم أَن تـْؤذُوا َرسـولَ اللَّـِه َولَـا أَن َتنِكحـوا أَْزَواَجـه         {: تعاىل

 .]٥٣: األحزاب  [/}ِه أََبداً ِمن َبْعِد
 

 : احملكم لذاته-

أَنَّ اللّـه ِبكُـلِّ     {: وهو ما كـان إحكامـه مـن ذات الـنص مثـل قولـه              
ِليمءٍ عيش{. 

 
 : احملكم لغيره-

 وهـــو كـــل ، هـــو الـــذي صـــار حمكمـــاً بســـبب مـــن خـــارج الـــنص
النصوص اليت انقطع احتمـال نسـخها بسـبب انقطـاع الـوحي أو              

 ). ص(لرسالة على عهد النيب حممد الكتمال تبليغ ا
 



 

 

٢٦٣ 

 


 


   
 

ّ اخملصص- ُ: 

ــدليل الواقــع يف مقابــل مــا هــو أعــم منــه مــورداً          ــارة عــن ال عب
عموماً مطلقاً، حبيث يكون غالباً أقوى داللـة منـه ويصـري سـبباً            

 .لرفع اليد عن حكمه وترك العمل به
 

 التخصيص: ـــــ راجع
 

 

 :ّ اخملصص املتصل-

 خمصصـــه يف نفـــس الكـــالم وهـــو املخصـــص الـــذي يقتـــرن بـــه
، )أشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا : (الواحـــد امللقـــى مـــن املـــتكلم كقولنـــا    

عدا اخلـاص مـن العمـوم، وال ينعقـد           فيكون قرينة على إرادة ما    
 .بسببه الظهور يف العام بل ينعقد له يف ظهور اخلاص

 
 القرينة املتصلة: ـــــ راجع

 

 :ُّ اخملصص اللبي-

كاإلمجــاع . عــىن وال قالــب لفظــي لــهوهــو مــا كــان مــن قبيــل امل
وبعبــــارةٍ أخــــرى، هــــو مــــا دلّ عليــــه العقــــل دون . ودليــــل العقــــل
ــاء  :اللفـــظ، مثـــل ــَم أرادة غـــري الفســـاق مـــن العلمـ ــرم . ( إذا علـ أكـ

 ).العلماء
 

 الدليل اللبي: ـــــ راجع
 

 :ّ اخملصص اللفظي-

وهـــو اللفـــظ الـــدال علـــى التخصـــيص ســـواء كـــان متصـــالً أم    
 . أكرم العلماء، وال تكرم الفساقمنفصالً، مثل

 
 انقالب النسبة: ـــــ راجع
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 : اخملصص املنفصل-

وهــو املخصــص الــذي ال يقتــرن يف نفــس الكــالم بــل يـــرد يف        
فيكـــون ) املنفصـــل(كـــالم آخـــر مســـتقل قبلـــه أو بعـــده، ويســـمى   

 .عدا اخلاص من العموم ة على إرادة مانقري
نعقــاد الظهــور يف   وهنــا ينعقــد للكــالم ظهــور يف اخلــاص بعــد ا     

 .العموم فيقدم اخلاص عليه
 

 انقالب النسبة: ـــــ راجع                                                                    
 زمانياإلطالق األ: 

 

 : املدلول االلتزامي-
 

 الداللة االلتزامية: ـــــ راجع
 

 : املدلول املطابقي-

 .عليه اللفظ، أو ما دلَّ يعين املنطوق
 

 ) املنطوق:انظر(

: قـــال) ع(ورد يف موثقـــة عمـــار الســـاباطي عـــن أيب عبـــد اهللا  * 
سئل عن اخلنفساء والـذباب واجلـراد والنملـة ومـا أشـبه ذلـك ميـوت                 

كــل مــا لــيس لــه دم فــال   >: يف البئــر والزيــت والســمن وشــبهه؟ قــال  
 < بأس

س كـل مـا لـي     >): ع(وميكن أن يكـون املنفـي عنـه البـأس يف قولـه              
 هـو امليـت مـن احليـوان، مبعـىن أن كـل مـا لـيس لـه           <له دم فال بأس   

دم فال بأس مبيتته، وعندئذٍ تكـون الروايـة مبـدلوهلا املطـابقي دالـة         
 .على نفي جناسة امليتة الواقعة يف الزيت، مما ليس له دم

 زاءاإلج: راجعـــــ                                                              
 العموم االستغراقي: 
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 : املستفيض-

رب، ولكن دون أن انتشار اخلرب وشيوعه، وذلك أن ينتشر اخل
 .يصل إىل حد التواتر

 
 اإلرشادياألمر : راجعـــــ 

 

 : مستند اإلجماع-

 .هو الدليل الذي يعتمد عليه اتهدون فيما أمجعوا عليه
 

 : مسلك االقتضاء في تنجيز العلم اإلجمالي-

يتقــــوم علــــى أســــاس أن العلــــم اإلمجــــايل لــــيس علــــة تامــــة  و
لوجــوب املوافقــة القطعيــة وال حلرمــة املخالفــة القطعيــة ولكنــه     

 كـون منجزيتـه معلقـة علـى عـدم جمـيء       بسـبب مقتضٍِِِ للتنجيز  
 .الترخيص من قبل الشارع

 

 : مسلك العلة-

وهــي الطــرق الدالــة علــى إثبــات عليــة الوصــف أي كونــه علّــة،  
الـنص، اإلمجـاع، اإلميـاء، السـرب، التقسـيم، املناسـبة،        (: وهي تسـعة  

 ).الشبه، الطرد، الدوران، تنقيح املناط
 والكاشـفة   –العلـة   أي   –هي الطرق املفضية إليها     : وبعبارة أخرى 

 .عنها
 

 : مسالك العلة الصحيحة-

وهــي العلــة املدلولــة لألدلــة اللفظيــة مطابقــة أو التزامــاً أو مــا  
 .اع أو من االستنباطكانت ثابتة باإلمج
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 : مسلك العلمية-

أو جعـــل الطريقيـــة، ومؤداهـــا جعـــل احلجيـــة للخـــرب مبعـــىن   
ــام الشـــرعية، الـــيت حيكـــي عنـــها، وحيصـــل     ــزاً لألحكـ جعلـــه منجـ
ــاً        ــان علمـ ــواء كـ ــز سـ ــم منجـ ــاً، ألن العلـ ــاً تامـ ــاً وبيانـ ــه علمـ جبعلـ

 .حقيقة كالقطع أو علماً حبكم الشارع كاإلمارة
 

 :تنجيز العلم اإلجمالي مسلك العلية في -

ملعلومــه علــى منجــز ويــتلخص يف القــول بــأن العلــم اإلمجــايل 
حنو العلية، فيستدعي وجوب املوافقة القطعيـة حبيـث ال ميكـن            
 .ورود ترخيص يف ارتكاب األطراف فتكون منجزيته غري معلقة

 
 : املشترك-

ــة علــى معنــيني فــأكثر، فيشــترط    الهــو اللفــظ املوضــوع للد   ل
دد الوضــع وتعــدد املعــىن بــأن يوضــع اللفــظ مـــرتني       فيــه إذاً تعــ  

 .فأكثر ملعنيني فأكثر
 

 : املشترك اللفظي-

ني فـــأكثر بأوضـــاع يوهـــو اللفـــظ املوضـــوع للداللـــة علـــى معنـــ 
فإنـه موضـوع للداللـة علـى        ) القـرء (خمتلفة، وميثلـون لـه بلفـظ        
 .معينني ومها الطهر واحليض

 
 :وين املشترك املع-

الواحــد معــىن واحــد وينــدرج حتتــه  ويــراد بــه أن يكــون للفــظ 
ــه مثـــل      ــراد كـــثريون ينطبـــق علـــيهم ذلـــك املعـــىن عنـــد إطالقـ أفـ

 ).كتاب(
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 : املشتق-

هــو كــل لفــظ أطلــق علــى الــذات باعتبــار اتصــافها مببــدأ مــن   
املبــادىء ســواء كــان مشــتقاً حنويــاً أم غــريه، وســواء كــان اتصــاف    

ا منـها  الذات بتلك الصفة باعتبار حلول الصفة فيهـا أو صـدوره   
هو كل اسم دال علـى تلـبس    : وبكلمة مقتضبة . أو انتزاعها عنها  

 .مبدأ بذات، كعامل وضارب
 

 : املشكل-

وهو الذي خفي معناه املراد لسـببٍ يف نفـس اللفـظ حبيـث ال               
 .يدرك أال بالتأمل وبقرينة تبني املراد منه وهو يقابل النص

 
 : املصالح املرسلة-

رع حكمـاً لتحقيقهـا ومل يـدل    هي املصاحل اليت مل يشـرع الشـا      
دليـــل شـــرعي علـــى اعتبارهـــا أو إلغائهـــا، ومسيـــت مرســـلة ألـــا 
مطلقة غري مقيدة بدليل اعتبار وال دليل إلغاء، أي كـل مـا يـراه           

 .اتهد مصلحة عامة لغالب الناس
 

 : املصالح املعتبرة-

      ع هلـا األحكـام املوصـلة إليهـا        وهي ما اعتربها الشارع بأن شـر، 
 فمــثالً تســعري ،دين والــنفس والعقــل والعــرض واملــال كحفــظ الــ

 وهو مـا  ،السلع يأيت بفائدة منعاً للغنب الزائد يف األمثان وللمال      
 .اعتربه الشارع
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 : املصالح امللغاة-

وهي املصاحل الـيت مل يعتـد ـا الشـارع مبـا شـرعه مـن أحكـام                   
جعـل الطـالق بيـد القاضـي فإنـه          : مثل. تدل على عدم اعتبارها   

 .حة ملغاة بنص الشارعمصل
 

 : املصلحة السلوكية-

وتعـــىن مصـــلحة تـــدارك الواقـــع باعتبـــار أن الشـــارع ملـــا جعـــل   
اإلمارة يف حال عدم متكن املكلف من حتصيل العلم بالواقع فإنه           
قد فوت عليه الواقع فالبد من فـرض تداركـه مبصـلحة تكـون يف               

ك ـا الواقـع     والالزم من املصلحة اليت يتـدار     . نفس إتباع اإلمارة  
وبكلمــة . أن تقــدر بقــدر مــا فــات مــن الواقــع مــن مصــلحة ال أكثــر 

أخــرى أي أن نفــس متابعــة اإلمــارة فيــه مصــلحة ملزمــة يتــدارك     
ــا مــا فــات مــن مصــلحة الواقــع، إن مل حتــدث مصــلحة يف نفــس 

 .الفعل الذي أدت اإلمارة إىل وجوبه
 

 : املطلق-

 .ما دل على شائع ٍ يف جنسه
  اإلطالق:راجعــــــ 

 

َّ املعذرية- ّ َ ُ : 

ويــراد ــا حكــم العقــل بلــزوم قبــول اعتــذار اإلنســان إذا عمــل  
 الواقــع، ولــيس لآلمــر معاقبتــه   أعلــى وفــق احلجــة امللزمــة أخطــ   

دام قد اعتمد على ما أقامه لـه مـن الطـرق وألزمـه               على ذلك، ما  
بالسري على وقفها أو كان ملزماً حبكم العقل بالسـري عليهـا كمـا              

 .لشأن يف احلجج الذاتيةهو ا
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 : َّ املعلق-

ــه         ــان، وواجبـ ــد بالزمـ ــري مقيـ ــاً غـ ــه فعليـ ــان وجوبـ ــا كـ ــو مـ وهـ
استقبالياً، ومثالـه الصـالة قبـل دخـول وقتـها بنـاء علـى أن وقـت                  

 .الظهر قيد للواجب ال ألصل وجوب صالة الظهر
 

 )َّالواجب املعلق: انظر(
 

 :يجادي املعنى اإل-

ــناعي     ــن تكييـــف صـ ــارة عـ ــو عبـ ــائيين  وهـ ــيخ  النـ ــره الشـ ابتكـ
للتفريــق بــني املعــىن االمســي واحلــريف إذ ذكــر أن املعــىن احلــريف       
إجيادي ويعين أنه أداة للربط بـني مفـردات الكـالم، فمدلولـه هـو               

 وال يعـرب عـن      ،نفس الربط الواقع يف مرحلة الكالم بني مفرداتـه        
ــا يكـــون احلـــرف  معـــىن أســـبق رتبـــة مـــن هـــذه   املرحلـــة، ومـــن هنـ

ال الــربط الكالمــي الــذي حيصــل  إعنــاه ألن معنــاه لــيس  داً ملموجــ
 .به

ــالبطالن      ــري بـ ــذا التفسـ ــدر هـ ــهيد الصـ ــد وصـــف الشـ ــر ،وقـ  وفسـ
االجياديــة مبعــىن آخــر وهــو كــون اجياديــة املعــىن احلــريف كونــه عــني  

ــر    ــوان يـ ــرد عنـ ــه ال جمـ ــة نفسـ ــوراً يحقيقـ ــة تصـ ــا  احلقيقـ  ويغايرهـ
 . حقيقة

ي واملعـىن احلـريف وهـو       وبذلك يتضح أول فرق بني املعىن االمس      
أن األول ســنخ مفهــوم حيصــل الغــرض مــن إحضــاره يف الــذهن بــأن     
يكـــون عـــني احلقيقـــة بـــالنظر التصـــوري، والثـــاين ســـنخ مفهـــوم ال    
حيصـل الغــرض مــن إحضــاره يف الــذهن إالّ بــأن يكــون عــني حقيقتــه  

 .بالنظر التصديقي
 

 )املعنى احلرفي: انظر(
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 : املعنى احلرفي-

ليني كـل نسـبة سـواء كانـت مدلولـة للحـرف            ويعين عند األصو  
 .أو هليئة اجلملة الناقصة أو هليئة اجلملة التامة

وقع الكالم بني الفقهاء يف صحة الصالة يف اللبـاس املشـكوك            * 
كونـــه مـــن أجـــزاء مـــا ال يؤكـــل حلمـــه، ومـــبىن خالفهـــم يـــدور حـــول   

 .استفادة الشرطية من الروايات أو املانعية أو كليهما معاً
ستوى الثبوت وقع الكالم يف إمكان جعـل املانعيـة، مث يف           وعلى م 

 . إمكان جعل الشرطية، مث يف إمكان جعلهما معاً
 : ويف املقام األول يتصور جعل املانعية على وجوه ثالثة

: ما ذكـر يف مسـألة األقـل واألكثـر االرتبـاطيني، وملخصـه             : األول
 مث يـأمر  ، الـذكر إن الشارع يأمر بالشيء فال يقبل التقييـد بـالعلم أو         

بأمور وينهى عن أشياء فيصح تقييدها بالذكر أو القدرة، وحيث ال           
يتحقق بذلك االرتباط، فينشـئ االرتبـاط جبعـل ثالـث حيـث جيعـل               
تـــرك امـــوع أو شـــيئاً منـــه موضـــوعاً للحكـــم اجلزائـــي مـــن عقوبـــة 

وهنـا ميكـن تقييـده    . أخروية أو وجوب اإلعادة أو القضاء أو الكفـارة   
أيضاً، ولوال هذا اجلعل الثالث لكان ما أمر به أو ى عنـه يف             بالعلم  

ــاء       ــق إنشـ ــذا يتحقـ ــب، وهكـ ــاً يف واجـ ــاً أو حرامـ ــاين واجبـ ــل الثـ اجلعـ
 . املانعية والشرطية
قع يف الشريعة، وذلك لداللة صـحيحة       اإن هذا و  : وميكن أن يقال  

علـــى كـــون بعـــض األمـــور مـــن     ) ...عـــاد الصـــالة إالّ خلمـــس   تال (
 وبعضـها مـن   ،ضة ال تصح الصالة مع اإلخـالل ـا بوجـه     الصالة فري 

 قاعـدة عامـة يف كـل فريضـة          هالسنة اليت ال تـنقض الفريضـة، وهـذ        
 ،وســنة مــن املركبــات الشــرعية، وهنــاك شــواهد كــثرية يف كــل مــورد  
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وإن وظيفــة الفقيـــه تشـــخيص الفريضـــة مـــن الســـنة يف كـــل مركـــب  

 .شرعي
 يف مرحلة التطبيـق  ما ذكره بعض الفقهاء من أن اجلعل      : الثاين

ومفاده إن اختالف أنواع الصالة وأحكامها يف الشرائع وأصـنافها يف       
الشــريعة اإلســالمية باخلصــوص ال يضــر بتســميتها مجيعهــا صــالة،  
ألا يف األصل اللغـوي هـي اخلضـوع، ولـذلك فالتقييـد باملـانع يـأيت                 

 يف) الصــالة(يف مقــام التطبيــق وإن هــذا فــرد لــذلك العنــوان املعتــرب  
 . الشريعة ال يف أصل مقام االعتبار

ما هو املشهور من إن التقييد يف مقام اجلعل واالعتبـار           : الثالث
فيالحظ املوىل تقيد الشيء بعدم شيء آخـر معـه ويـأمر بـه مقيـداً،                
ويالحــظ علــى ذلــك يف صــورة عــدم العلــم باملــانع فــإن إجــراء أصــالة     

أمور به وأمـا التقيـد      رف وجود امل  ظعدم املانع ال يثبت إالّ عدمه يف        
ــذي هــو دخيــل يف حقيقــة املــأمور بــه ال يثبتــه األصــل إالّ بلســان         ال

 .اإلثبات
وقــد ذكــر بعــض الفقهــاء إن املقــام لــيس فيــه تقييــد وتقيــد بــل    

ولكـــن .  باألصـــلاصـــرة يف الزمـــان خارجـــاً وهـــو ينفـــىاملـــانع هـــو املع
ين احلرفيـة  أشكل عليه أنه ال ميكن االلتزام به إالّ إذا قلنـا بـأن املعـا              

ال حتتاج إىل إحـراز، وإالّ فـال ريـب إن املعـىن احلـريف وهـو الظرفيـة         
 .موجود يف املقام وال ميكن إثباته باألصل

 

 :َّ املفسر-

هو اللفظ الذي دلّ على معناه داللة أكثر وضـوحاً مـن الـنص      
والظـــاهر حبيـــث ال حيتمـــل التأويـــل والتخصـــيص ولكنـــه يقبـــل   

 .النسخ يف عهد الرسالة
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، ]٣٦: التوبـة   [/}َوقَـاِتلُواْ الْمْشـِرِكَني كَآفَّـةً     {: اله قوله تعـاىل   ومث
ــع لفــظ   ، )املشــركني(احتمــال التخصــيص يف العــام وهــو    ) كافــة(من

ــه   ــاهلم نـــص، لكنـ ــال  فـــاألمر بقتـ ــا قـ ــراد بعضـــهم فلمـ : حيتمـــل أن يـ
 .انتفى البعض) افةك(

 

 : املفهوم-

تزاميـــة وهـــو مـــا يقابـــل املنطـــوق، ويقصـــد بـــه املـــدلوالت االل  
للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية، أو هو حكم دلّ           

 .عليه اللفظ ال يف حمل النطق
 هـو املـدلول االلتزامـي الـذي يعـرب عـن انتفـاء               :وبعبارة أخـرى  

احلكــم يف املنطــوق إذا اختلــت بعــض القيــود املــأخوذة يف املــدلول   
 .املطابقي

كتبت إليـه   : قال) ع(استدل برواية اجلرجاين عن أيب احلسن       * 
ال ينتفــع >: أسـأله عــن جلــود امليتــة الــيت يؤكـل حلمهــا ذكيــاً، فكتــب  

 الصــوف إن هــاب وال عصــب، وكلمــا كــان مــن الســخالمــن امليتــة بإ
نفحـة والقـرن، وال يتعـدى إىل غريهـا إن           جز، والشعر والوبر واأل   

 <شاء اهللا
علـــى النجاســـة يف املـــذكورات بتقريـــب أن االســـتدالل ـــا هـــو       

ملـا إذا نتـف الصـوف عـن         < الصـوف إن جـز    >: سك مبفهـوم قولـه    التم
جلــد امليتــة، حيــث يكــون داالً علــى املنــع مــن االنتفــاع بــه، فيكــون         
ظـــاهراً عرفـــاً يف جناســـته بنـــاًء علـــى انصـــراف دليـــل عـــدم جـــواز        

 .االنتفاع إىل النجاسة
يف الوقت الذي اعترب فيه إماريـة يـد املسـلم علـى التذكيـة،               **  

ارية يد الكافر على كون الشيء ميتة، وذلك اسـتدالالً      فقد يدعى إم  
< إذا كـــان الغالـــب عليهـــا املســـلمني فـــال بـــأس >): ع(مبفهـــوم قولـــه 
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الــدال علــى ثبــوت البــأس واحملــذور علــى تقــدير كــون صــاحب اليــد       

 .كافراً
أن املفهــوم هــو انتفــاء احلكــم بانتفــاء الشــرط، أي : وأجيــب عنــه

ــه ف    ــو كــان املســتفاد   ثبــوت نقيضــه ال ثبــوت ضــده، وعلي مــن هــذه  ل
 كانــت ملســلم، فمفهومهــا ماريــة لليــد إذاالروايــة أــا بصــدد جعــل اإل

مــارة علــى التذكيــة يف فــرض كــون صــاحب اليــد كــافراً،  هــو عــدم اإل
مارية يد الكافر على    إحبيث يرجع إىل األصول العملية يف املورد، ال         

 .  كونه ميتة
 

 : مفهوم احلصر-

.  ما حصر فيـه وثبـوت نقيضـه لـه    هو انتفاء احملصور عن غري 
، فإنــــه يــــدل <إمنــــا األعمــــال بالنيــــات>): ص(لــــوا لــــه بقولــــه ومثَّ

ويــدل مبفهومــه علــى مبنطوقــه علــى حصــر األعمــال يف املنــوي ،
 . عدم اعتبار غري املنوي

 
 )احلصر: انظر(                                                                 
 هوم الصفةمف: راجعـــــ 

 

 : مفهوم الشرط-

أو داللة اللفظ   . هو انتفاء احلكم املشروط عند انتفاء شرطه      
. املعلَّق فيه احلكم على شرط انتفـاء احلكـم عنـد انتفـاء الشـرط              

ِت حمــلٍ فَــأَنِفقُوا علَــيِهنَّ   وِإن كُــنَّ أُوال{: لــوا لــه بقولــه تعــاىل   ومثّ
، فإنه يدل مبفهـوم املخـالف       ]٦: الطالق  [/}حتَّى يضعن حملَهنَّ  

 .على عدم وجوب النفقة للمعتدة غري حامل
 

 الشرط: راجعــــــ 
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 : مفهوم الصفة-

وهــــو داللــــة اللفــــظ املقيــــد بصــــفة علــــى نفــــي احلكــــم عــــن    
 .املوصوف عند انتفاء تلك الصفة

، فإنه يدل على    < الغنم الزكاة  ةيف سائم >): ص(ومثلوا له بقوله    
 . بناء على ثبوت مفهوم الوصف،املعلوفةعدم وجوب الزكاة يف 

اشـــترط مشـــهور الفقهـــاء يف حيـــوان الصـــيد أن يكـــون كلبـــاً،  * 
َوَما َعلَّْمتم مَن الَْجـَواِرِح     ... {:  منها قوله تعاىل   ،وذلك لعدة جهات  

اللّه ا َعلََّمكُمِمم نوَنهَعلِّمكَلِِّبَني ت٤: املائدة [/}م[. 
ال مفهوم هلا، إذ ال داللة علـى  ) مكَلِِّبَني(ونوقش بأن قوله تعاىل  

 .عدم اجلواز يف غري الكلب ال مبفهوم احلصر وال مبفهوم الوصف
املرأة اليت ملكـت نفسـها غـري        >: أنه قال ) ع(عن أيب جعفر    ** 

 .<زالسفيهة وال املولّى عليها تزوجيها بغري ويل جائ
رأة اليت ملكت نفسها بكوـا غـري        وقد تضمنت الرواية تقييد امل    

 . سفيهة
والوصف وإن مل يكن له مفهوم باملعىن املصطلح مبعـىن االنتفـاء         

 اإلذعــانمنــاص مــن  عنــد االنتفــاء كمــا هــو مفهــوم الشــرط، لكــن ال 
بداللتـــه علـــى عـــدم اشـــتراط الفاقـــد للقيـــد مـــع الواجـــد يف احلكـــم   

اجلــامع املترتــب عليــه، حبيــث يكــون موضــوع احلكــم هــو الطبيعــي      
بينهما، و إالّ ألصـبح ذكـر القيـد لغـواً، فلـو كانـت السـفيهة مشـاركة                   
مع غريها يف استقالهلا يف التـزويج لكـان التقييـد بغـري السـفيهة يف                
الرواية من اللغو الظاهر، فـال جـرم يسـتفاد منـها اختصـاص احلكـم                

 . بغري السفيهة، أما هي فتحتاج يف نكاحها إىل إجازة الويل
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 :لعدد مفهوم ا-

ه احلكـم بعـددٍ علـى نفيـه فيمـا           يهو داللة اللفظ الذي قُيِّد ف     
الزَّاِنيـةُ والزَّاِنـي فَاجِلـدوا كُـلَّ        {: ومثلوا له بقولـه تعـاىل     . عدا ذلك 

، فإنــه يــدل مبفهومــه علــى ]٢: النــور [/}واِحــدٍ منهمــا ِمئَــةَ جلْــدةٍ
 .هأنه ال جيوز الزيادة على عدد املائة وال النقص عن

 

 : مفهوم الغاية-

ومثلــوا لــه . هــو انتفــاء احلكــم املغيــى بغايــة بعــد تلــك الغايــة 
، ]٢٢٢: البقـــرة [/}والَ تقْربـــوهنَّ حتَّـــى يطْهـــرنَ{: بقولــه تعـــاىل 

 .فإنه دلّ على جواز االستمتاع بعد الطهر من احليض
ذكــر عــدد مــن الفقهــاء إن وقــت النيــة يف صــوم التطــوع ميتــد   * 

أن يبقـــى إىل الغـــروب زمـــان ميكـــن جتديـــدها فيـــه، ولكـــن   فيـــه إىل 
 إن حــال املنــدوب حــال الفريضــة مــن   – كمــا نســب إلــيهم  –املشــهور 

عـن ابـن بكــري   : التحديـد إىل الـزوال، واعتمـد علـى روايــتني احـدمها     
سئل عن رجل طلعت عليه الشـمس وهـو         :  قال )ع(عن أيب عبد اهللا     

ا مضـى مـن النـهار؟       جنب، مث أراد الصـيام بعـدما اغتسـل ومضـى مـ            
 .<يصوم إن شاء وهو باخليار إىل نصف النهار> :قال

دلت مبفهوم الغاية الذي هو أوضح املفـاهيم علـى ارتفـاع احلكـم              
 . بعد الزوال

 

 : مفهوم اللقب-

وهو مفهوم االسم الذي يعرب عن الذات سواء أكـان علمـاً مـن               
ــه   .األعــالم أم وصــفاً أم اســم جــنس أم نــوع    ــه بقول ــوا ل يف > :ومثل

، وهــو لــيس حبجــة، وال يــدل مبفهومــه علــى نفــي       <الغــنم زكــاة 
 .الزكاة عن غري الغنم
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وقع البحث بني الفقهاء يف شـهادة النسـاء، وقـد قُسَّـم البحـث               * 
: ما ال تقبل فيه شهادهتن، وثانيهمـا      : إىل قسمني أو موردين، أوهلما    

 .يف ما تقبل فيه شهادهتن مع الرجال
بـل فيـه شـهادهتن منفـردات وتقبـل مـع        أي مـا ال تق –ويف الثـاين  

مـا إذا كانـت   :  ينقسـم البحـث إىل قسـمني، أوهلمـا    –انضمام الرجـال    
الشــهادة يف احلقــوق، وهــي إمــا مــن حقــوق اهللا تعــاىل أو مــن حقــوق  

 .اآلدمي
أما القسم األول، فاملشهور بني الفقهاء إحلـاق مجيـع حقـوق اهللا             

الكفـارة باحلـدود، فـال    تعاىل حىت املاليـة كالزكـاة واخلمـس والنـذر و        
. تقبل فيها شهادة النساء مطلقاً، وصرَّح بعضهم بعدم اخلالف فيه         

 . وعن بعض الفقهاء القبول يف احلقوق املالية مطلقاً
 باألصــل، فــإن  – لعــدم قبــول شــهادهتن   –وقــد اســتدل لإلحلــاق   

األصل عدم قبول شهادهتن باإلمجاع، وببعض النصوص الـواردة يف          
 أمور خاصة مثـل الرضـاع ومـا ال يشـهده وال يـراه               ثبوت شهادهتن يف  

 . بدعوى أا ظاهرة يف االختصاص... الرجال 
ــن يـــ  ــدة      ردولكـ ــه، وأن القاعـ ــل لـ ــه ال أصـ ــار إليـ ــل املشـ ــأن األصـ  بـ

املستفادة من نصوص قبول شهادة العادل وما كان وزاا هي قبـول            
ــدليل واإلمجــاع، واألخبــار اخل     اصــة ال شــهادة النســاء إالّ مــا خــرج بال

مفهـوم هلـا كــي تكـون ظــاهرة يف االختصـاص املوجــب لعـدم القبــول      
 .يف غري تلك املوارد إالّ على القول مبفهوم اللقب

 

 :  مفهوم اخملالفة-

مـــا كـــان احلكـــم فيـــه خمالفـــاً يف الســـنخ للحكـــم املوجـــود يف        
املنطــوق، ويتضــمن مفهــوم الشــرط والوصــف والغايــة واحلصــر       

 .م من الكالم بطريق االلتزاموالعدد واللقب، أو ما يفه
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 :ّ املفهوم املردد-

ويراد منه أن مفهوماً ما غري معلـوم علـى وجـه التفصـيل مـن          
إذ يكــون ) الكــر(اللفــظ، وكــان مــردداً بــني أمــرين أو أمــور كلفــظ    

 .ثالثة وأربعني شرباً أو ستة وثالثني فمفهوم الكر مردد بينهما
 

 : مفهوم املوافقة-

اجلـامع فيـه للحكـم بـالفرع أقـوى وأوكـد            وهو ما كـان اقتضـاء       
منــه يف األصــل، ومثالــه مــا ورد يف الكتــاب مــن النــهي عــن التــأفف 

ــدين،   ــن الولـ ــا أُف {مـ ــل لَّهمـ ــرما   }الَ تقُـ ــرمي ضـ ــي بتحـ  القاضـ
 . هانة إليهما، ويسمى قياس األولويةوتوجيه اإل

 
 : مفهوم الوصف-

 .هو انتفاء حكم ملوصوفٍ عند انتفاء وصفه
 

 ) مفهوم الصفة:ظران(
 

 

 : مقاصد الشريعة-

هــي املعــاين واألهــداف امللحوظــة للشــرع يف مجيــع أحكامــه أو     
ــعها       ــرار الـــيت وضـ ــريعة واألسـ ــن الشـ ــة مـ ــي الغايـ ــا، أو هـ معظمهـ

 . الشارع عند كل حكم من أحكام
 

 ةاحلكم:                                                                    ــــــ راجع
 مالك احلكم: 

 
 : مقتضى النص-

وهو الذي ال يدل اللفظ عليه وال يكون ملفوظاً ولكن يكـون            
. عبــارة عــن ضــرورة اللفــظ، أعــم مــن أن يكــون شــرعياً أو عقليــاً   
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. وقيل عبارة عن جعل غـري املنطـوق منطوقـاً لتصـحيح املنطـوق             
  إذ ة، وهـو مقتضـى شـرعاً لكوـا مملوكـ          }فَتحِرير رقَبةٍ {: مثاله

اد عليـه ليكـون تقـدير الكـالم         ال عتق فيما ال ميلكـه ابـن آدم فـري          
 .فتحرير رقبة مملوكة

 
 اقتضاء النص: ــــــ راجع

 التقدير                                                                               : 
 

 : املقدمة-

 كـل  ما يتوقف عليه الشـيء فتطلـق علـى العلّـة التامـة، وعلـى        
 .جزء من أجزائها

 

 : مقدمات احلكمة-

وهـــي قرينــــة عامــــة جتعـــل الكــــالم يف نفســــه ظــــاهراً يف إرادة   
اإلطـــــالق، يتوقـــــف علـــــى مقـــــدمات ثـــــالث تســـــمى اصـــــطالحاً  

ــة( ــابالً     ) احلكمــ ــوعه قــ ــم أو موضــ ــق احلكــ ــون متعلــ ــي أن يكــ وهــ
لإلطــالق والتقييــد، أي قــابالً لالنقســام، مــع عــدم نصــب قرينــة    

ة كانـــت أو متصـــلة، وأن يكـــون املـــتكلم يف علـــى التقييـــد منفصـــل
 .مقام البيان، وبيان متام مراده من كالمه

مقــدمات احلكمــة هــي ظهــور حــال املــتكلم يف أن : وبكلمــة أخــرى
 ).قرنية احلكمة(ما ال يقوله ال يريده وتسمى أيضاً 

 

 اإلطالق الشمولي: راجعـــــ 
 زمانياإلطالق األ :                                                                                

 

 : املقدمة العبادية-

وهي املقدمة الشرعية اليت ال يقع مقدمـة أال إذا وقعـت علـى              
ــثالث   ــارات الـ ــادي، كالطهـ ــهٍ عبـ ــيمم  : (وجـ ــل، التـ ــوء، الغسـ ). الوضـ

 .وثبت أيضاً ترتب الثواب عليها خبصوصها
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 : املقدمة العلمية-

 يــؤتى ــا للقطــع والعلــم باالتيــان بــذي     وهــي املقدمــة الــيت  
 .املقدمة وعدم فوات بعضه

 أصالة االشتغال: راجعــــ 
 

 :ِّ املقدمة املفوتة-

دت إىل تفويت الواجـب يف وقتـه،        أوهي املقدمة اليت لو تركت      
كوجــوب الغســل مــن اجلنابــة للصــوم قبــل الفجــر، وقطــع املســافة   

قدمة الواجبة قبـل    هي امل : وبكلمة أخرى . ول أيامه لللحج قبل ح  
 .زمان ذيها يف املوقتات

األصـــل يف قضـــية الســـلطة أن ال ســـلطة ألحـــدٍ علـــى أحـــد وال  * 
والية ألحد على أحد، والوالية الوحيدة الثابتة حبكـم العقـل والنقـل             

 .هي والية اهللا تعاىل
وال ميكن اخلروج عن هذا األصل إالّ بدليل قـاطع، كمـا يف واليـة               

ولكــن ميكــن تقييــد األدلــة املطلقــة   ). ع(ألئمــة و واليــة ا) ص( يبالــن
هلذا االصل األويل يف قضية السلطة بعدة توجيهات منها مـا يسـمى         
باملقدمات املفوتة، إذ يدرك العقل يف مقامنا وحيكم بوجوب األمور          
الـــيت إذا مل تفعـــل يفـــوت الواجـــب بفواهتـــا، ومنـــها قضـــية الســـلطة   

 .ويته وإغفالهواإلدارة وما يتصل ا، مما ال ميكن تف
 

 : املقدمة الوجوبية-

وهـــي مـــا يتوقـــف عليهـــا نفـــس الوجـــوب، بـــأن تكـــون شـــرطاً  
ــا تؤخــذ يف الواجــب علــى   إوقيــل . للوجــوب علــى قــول مشــهور  

ــر    ــة التحقـــــق والوجـــــود علـــــى قـــــولٍ آخـــ . وجـــــه تكـــــون مفروضـــ
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كاالســــتطاعة بالنســــبة للحــــج ويســــمى الواجــــب بالنســــبة إليهــــا  
 .الواجب املشروط

 
 ):مقدمة الواجب(لوجودية  املقدمة ا-

وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب بعد فرض عـدم تقييـد            
الوجوب ا، بـل يكـون الوجـود إليهـا مطلقـاً وال تؤخـذ بالنسـبة                 
إليه مفروضة الوجود، بل البد من حتصيلها مقدمـة لتحصـيله،           

 .كالوضوء بالنسبة إىل الصالة والسفر بالنسبة إىل احلج
 

 

 القياس: راجعـــــ 
 

 : املقيد-
لفظ خاص يدل علـى فـرد شـائع بصـفة مـن الصـفات، أو هـو                  

رجــال (، و)رجــل مــؤمن: (اللفــظ الــدال علــى مــدلول معــني، مثــل  
 ).مؤمنون

 
 : املكروه-

: هـــو مـــا زجـــر الشـــارع عنـــه بدرجـــة دون وجـــه اإللـــزام، ومثالـــه
 ).خلف الوعد(

 الكراهة: راجعــــ 
 

 ):ةياحلنف( املكروه التنزيهي -

كنـهي الشـارع    . لب الشارع تركـه ال علـى وجـه اإللـزام          وهو ما ط  
 .عن أكل حلوم اخليل

 

 ):ةياحلنف( املكروه التحرميي -

وهـــو مـــا طلـــب الشـــارع تركـــه علـــى وجـــه اإللـــزام بـــدليل ظـــين 
وال يبيع الرجل علـى بيـع   >): ص(ومثلوا له بقوله   . كأخبار اآلحاد 
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خـرب  ، فهـو دليـل ظـين، ألنـه     <أخيه، وال خيطـب علـى خطبـة أخيـه        

 .واحد
 

 : املالئم-

ة ما اعترب جنسه يف عـني احلكـم، ومثلـوا لـه             يوهو عند احلنف  
ــة ســقوط املطــر للجمــع بــني الصــالتني وقــد        ــالترخيص يف حال ب

ــرخيص     ــة التـ ــي علـ ــقة هـ ــه أن املشـ ــد القفيـ ــع  . وجـ ــقة ومجـ فاملشـ
 .الصالة أذن مما اعترب الشارع جنس الوصف فيه عني احلكم

شارع باعتبار عينـه أو جنسـه يف       وهو عند الشافعية ما شهد ال     
القتل العمد، العـدوان مـع وجـوب        : ومثاله عندهم . جنس احلكم 

 اعتـربه الشـارع يف جـنس      - وهـو اجلنايـة      -القصاص، فإن جنسـه     
 .احلكم الذي هو العقوبة

 

 : مالك احلكم-

 .وهو عبارة عن املبادئ اليت دعت لتشريعه
 اليــد مــا  علــى>وقــع البحــث بــني الفقهــاء يف مشــول حــديث     * 

 لليــد املركبــة كشــموله لليــد املنفــردة املســتقلة، <أخــذت حــىت تــؤدي
واملراد باليد املركبة أن تكون يف البني يـدان ال يسـتويل أحـد منـهما                
علــى جــزء مــن املــال بــاملرة، بــل يكــون اســتيالء كــل منــهما مرتبطــاً       
بــاآلخر، مبعــىن أن كــالً منــهما لــو مل يكــن، مل يكــن لآلخــر اســتيالء    

ــاملرة ــهما       ب ــى الكــل، فيكــون اســتيالء كــل من ــى اجلــزء وال عل ، ال عل
ــوع     ــتولياً علـــى امـ بانضـــمام اآلخـــر، ويكـــون امـــوع املركـــب مسـ

ــراً إىل أن يـــد كـــل    . املركـــب ــمول، نظـ ــا يشـــكل يف الشـ ــان رمبـ وإن كـ
منــهما عارضــي خــالٍ عــن االســتقالل، وإمنــا املســتقل هــو امــوع        
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ء وإثبات اليـد، وعليـه فـال        املركب فال يصدق على أحدمها االستيال     
 .وجه للضمان

ولكن الظاهر هو الشمول، ألن املالك يف الضمان هو االسـتيالء،           
وهــو متحقــق هنــا، غايــة األمــر أن املســتويل هــو امــوع، فالضــمان  
علــى امــوع، ومرجعــه إىل ضــمان كــل واحــد منــهما النصــف، ألن      

ني، فكـل   الزم ثبوت الضمان على اثـنني وعـدم ثبـوت تـرجيح يف الـب              
 .واحد منهما ضامن لنصف العني

 
 الداللة االلتزامية: راجعـــــ                                                                  

 تنقيح املناط:                                                                           
 السيرة العقالئية                                                :                                  

 

 : مناسبات احلكم واملوضوع-

ق بوهــي مناســبات ومناطــات مرتكــزة يف الــذهن بســببها ينســ    
  التخصــــيص تــــارة -  عنــــد مســــاع الــــدليل -إىل ذهــــن اإلنســــان 
 .والتعميم أخرى
 الغسل لغـة قـد   ، فإناغسل ثوبك إذا أصابه البول    : فمثالً إذا قال  

يطلق على استعمال أي مائع ولكن العـرف يفهـم مـن هـذا الـدليل أن                 
املطهــر هــو الغســل باملــاء، وقــد ارتــبط احلكــم هنــا بلفــظ لــه مــدلول   
عام، ولكن العرف فهـم منـه ثبـوت احلكـم حلصـة مـن ذلـك املـدلول،                 
ــة خاصــة، ولكــن العــرف         ــدليل مرتبطــاً حبال ــذكر احلكــم يف ال وقــد ي

حلالـة جمـرد مثـال لعنـوان عـام كمـا إذا قـال يف قربـة                  يفهم أن هذه ا   
، فــإن العــرف يــرى أن  ال تشــرب وال تتوضــأ منــها : وقــع فيهــا جنــس 

 .احلكم ثابت للماء القليل يف قربة أو غريها
يف مسألة ما إذا ارمتس الصائم نسـياناً أو قهـراً، مث يتـذكر أو            * 

 . صومهارتفع القهر وجب عليه املبادرة إىل اخلروج و إالّ بطل
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 اجلمــود علــى النصــوص يقتضــي عــدم    أنوذلــك ألنــه ال خيفــى  

ــادرة إىل اخلــروج ألن ظاهرهــا إحــداث االرمتــاس وال تعــم       ــزوم املب ل
اإلبقاء كما هو الشأن يف مجيع اجلمل الفعلية مـن املاضـي واملضـارع            
واألمر، فلو أصـغى إىل آيـة الـتالوة وهـو يف السـجود مل يكفـه البقـاء                   

 أنــه ال يكفــي يف  ذكــر بعضــهم  ثانيــاً، وألجلــه  بــل البــد مــن أحداثــه   
حتقق الغسل االرمتاس جمرد البقاء حتت املاء ناويـاً، إذ الظـاهر مـن              

إذا إرمتـس اجلنـب يف املـاء ارمتاسـة          > :يف صحيحة احللـيب   ) ع(قوله  
 هو إحداث االرمتاس ال مطلق الكـون     ،<واحدة أجزأه ذلك يف غسله    

ع مـن االرمتـاس حـدوثاً لفـرض         وعليـه ففـي املقـام ال مـان        . حتت املاء 
 .العذر وال بقاء لعدم الدليل على املنع

ة داخليـة يعـول     نـ  اليت هـي كقري    –ولكن مناسبة احلكم واملوضوع     
 تقتضــي عــدم الفــرق يف املقــام بــني   –عليهــا يف كــثري مــن املقامــات  

احلــدوث والبقــاء مبقتضــى الفهــم العــريف احلــاكم بلــزوم االجتنــاب     
ال فرق بني حصول ذلك حدوثاً أو بقاء، وكـذا          عن الكون حتت املاء ب    

هــو االرمتــاس احلـال يف اجلمــاع، فـإن العــرف يفهـم أن املمنــوع إمنـا     
ــه ــا، وال    وكونـ ــداثها وإبقائهـ ــة مـــن غـــري فـــرق بـــني إحـ ــذه احلالـ  يف هـ

 .حيتمل االختصاص باألول وعليه فيجب اخلروج من املاء فوراً
ه شـيء ألنـه لـه       ماء البئـر واسـع ال ينجسـ       > :ورد يف الرواية  * *
 .<مادة

 صــريح يف اعتصــام <مــاء البئــر واســع ال ينجســه شــيء >: وقولــه
ماء البئر وعدم انفعاله، وهذا بنفسه يكفي للحكم باعتصام كـل مـا             
له مادة من ميـاه العيـون، حبيـث لـو كانـت الروايـة تقتصـر علـى هـذا           
الصــدر لكفــى يف إثبــات املطلــوب، ألن ميــاه العيــون تشــترك مــع مــاء  

يف وجــود املــادة وختتلــف عنــه يف أنــه واقــع يف قعـــر األرض،       البئــر  
 .خبالف مياه العيون النابعة على سطحها
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ومن الواضـح أن االرتكـاز العـريف يـأىب عـن دخـل خصوصـية قعـر                  
ــه      ــل إليـ ــابع ال يتوصـ ــاء النـ ــون املـ ــم  إاألرض، وكـ ــاحلفر يف احلكـ الّ بـ

يفهـم  باالعتصام، فبقرينة هذا االرتكـاز تلغـى خصوصـية الئربيـة، و           
العرف أن موضوع االعتصام هو ماء البئر ال مبا هو يف قعر األرض              
بل مبا هو نابع، وبعد إلغاء خصوصية البئرية على هذا النحو يكـون             
صدر الرواية بنفسـه دلـيالً علـى االعتصـام مطلـق املـاء النـابع، سـواء               
كــان التعليــل املصــرح بــه يف ذيــل الروايــة راجعــاً إىل الصــدر أو جــزء     

 .فقرات الروايةآخر من 
وليس هذا من باب القياس، بل من باب محل املـذكور يف الـدليل    
على املثاليـة بقرينـة مناسـبات احلكـم واملوضـوع املركـوزة يف الـذهن                

وتعيني املوضوع احلقيقي الذي ذكر ذلك املثـال لـه بتوسـط          . العريف
تلــك املناســبات االرتكازيــة الــيت تكــون باعتبارهــا مــن القــرائن اللبيــة 

ملتصــلة منشــأ النعقــاد ظهــور الــدليل نفســه يف ذلــك فيكــون العمــل    ا
 .على ظهور الدليل

 

 ):الشافعية( املناسب الغريب -

ويريـــدون بـــه الوصـــف الـــذي ال يشـــهد لـــه االعتبـــار كمـــا يف        
األقســام الثالثــة ســوى األول مــن اعتبــار الشــارع للوصــف املناســب  

نــوع احلكــم وهــو مــا شــهد الشــارع باعتبــار نوعــه يف : وبكلمــة أوضــح
 .ومل يؤثر جنسه يف جنسه

 
 ) املناسب املعتبر:انظر(

 

 ):ةياحلنف( املناسب الغريب -

وهـو القسـم    .  جنسه من جنس احلكم    هما شهد الشارع باعتبار   
 .الثاين من األقسام األربعة

 ) املناسب املعتبر:انظر(
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 : املناسب املرسل-

ــد أ     ــه البـ ــاء احلكـــم عليـ ــد أن بنـ ــر للمجتهـ ــو الـــذي يظهـ ن وهـ
حيقق مصلحة مـا، مـع أن الشـارع مل يقـم علـى اعتبـاره أو إلغائـه                

ومسي املرسل إلرساله وإطالقه عن اإللغاء واالعتبـار،        . أميا دليل 
 .ويسمى أيضاً باملصاحل املرسلة أو االستصالح كما سماه الغزايل

 

 : املناسب املعتبر-

وهو كل وصف شهد الشـارع باعتبـار بأحـد فـروع األحكـام، أي         
ه ومقتضـاه، ولـيس املـراد باعتبـار أن يـنص            قَفْن يورد الفروع وِ   بأ

 .على العلة أو يومىء إليها
 :واعتبار الشارع للوصف املناسب يكون بأحد أمور أربعة

وصـف   اعتبار عـني الوصـف يف عـني احلكـم أو اعتبـاره نـوع ال        -١
سكار يف التحرمي فإن الشارع ملا شـرع        يف نوع احلكم، مثل اعتبار اإل     

 .معترب عنده فكان علةاإلسكار علم أن اإلسكار رمي عند التح
 اعتبـار جـنس الوصـف يف جـنس احلكـم، أي أن يكـون هنــاك       -٢

ــم، مثـــل احلـــيض يف     ــه يف جـــنس احلكـ ــارع جنسـ وصـــف اعتـــرب الشـ
إســـقاط الصـــالة عـــن احلـــائض، فـــاحليض هـــو الوصـــف املناســـب        

 .إلسقاط احلكم
ما يف مسألة    اعتبار عني الوصف أو نوعه يف جنس احلكم، ك         -٣

، فـإن الصـغر هـو علـة النـهي ال      ) البكر الصـغرية إال وليهـا      جال يزو (
علــى املــال  البكــارة علــى أســاس مــا جيــده الفقيــه مــن اعتبــار الواليــة  

 .والنفس يف حاالت الصغر فيكتشف أن الصغر هو علة احلكم
 اعتبــار جــنس الوصــف يف عــني احلكــم أو نوعــه، ومثالــه أخــذ -٤

 الترخيص للجمع بـني الصـالتني، ويكتشـف         عنوان سقوط املطر يف   
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الفقيــه أن هــذا العنــوان مــأخوذ لغلبــة املشــقة فأجــاز اجلمــع يف حالــة 
 .السفر أيضاً

 
 : املناسب امللغي-

هو الوصف الذي يظهر للمجتهـد أنـه حمقـق ملصـلحة، ولكـن            
. ورد مــن الشــارع مــن أحكــام الفــروع مــا يــدل علــى عــدم اعتبــاره       

يشـتركان يف البنـوة للمتـوىف وهـو وصـف           ومثاله أن االبن والبنـت      
: لتســـاويهما يف اإلرث، ولكـــن الشـــارع ألغـــى هـــذا الوصـــف بقولـــه  

: النسـاء   [/}كَِر ِمثْـلُ حـظِّ اُألنثَيـينِ      يوِصيكُم اللّه ِفـي أَوالَِدكُـم ِللـذَّ       {
١١[. 

 
 : املناسب املؤثر-

ــل      ــار ودلَّـ ــوه االعتبـ ــة بـــأمت وجـ ــارع علـ ــو الـــذي اعتـــربه الشـ وهـ
 هــو العلــة املنصــوص عليهــا، مثــل   أو.  أو أشــارة إىل ذلــكصــراحة

 .سكار يف حترمي اخلمراإل
وخيتلـــف الشـــافعية واحلنفيـــة يف تعريـــف املـــؤثر، فاحلنفيـــة   
تعرفه بأنه ما شهد الشارع باعتبار عينه يف عني احلكم أو جـنس              
احلكم، فيما تعرفه الشافعية بأنه ما شهد الشـارع باعتبـار عينـه             

 .و ما أثر جنسه يف نوع احلكميف عني احلكم أ
 

 : مناط احلكم-

وهــو مــا أضــاف الشــرع احلكــم إليــه وأناطــه بــه ونصــبه عالمــة      
 .عليه
 

 )مالك احلكم: انظر(
 



 

 

٢٨٧ 

 


 


   
 

ِّ املنجزية- ُ: 

ويراد ا اعتبـار مـا تقـوم عليـه احلجـة مـن األمـور املوصـلة               -
إىل واقع ما تقوم عليه، حبيـث يسـوغ للمشـرع أن يعاقـب إذا قـدر                

 .ابة الواقع مع ختلف املكلف عنهاهلا إص
 عبـــارة عـــن دخـــول التكـــاليف يف عهـــدة املكلـــف عـــن طريـــق  -

القطــع أو الظــن أو االحتمــال حبيــث يســتحق املكلــف العقــاب يف    
 .حالة ختلفه عن هذه التكاليف

 
 : املندوب-

ويراد به ما دعـا الشـارع إىل فعـل متعلقـه ومل يلـزم بـه، ويـدل                   
ا، والصيغ الدالة على الوجـوب مـع        ومرادفا) الندب(عليه لفظ   

 .اقتراا مبا يوجب التكاليف
 

 )االستحباب: انظر(
 التقييد: راجعــــ                                                                       

 

 : منصوص العلة-
 

 )العلة املنصوصة: انظر(
 القياس: راجعــــ                                                       

 

 : املنطوق-

مــا يــدل عليــه اللفــظ يف حــد ذاتــه علــى وجــه يكــون اللفــظ         
 .املنطوق حامالً لذلك املعىن وقالباً له

 .هو مدلول ذات اللفظ بالداللة املطابقية: وبكلمة أخرى
 

 )الداللة املطابقية: انظر(



 

 

٢٨٨ 

 

 : املنطوق الصريح-

 .تضمنوهو ما يدل عليه اللفظ باملطابقة أو ال
 

 :يحر املنطوق غير الص-

ــه اللفـــظ ال بأحـــدي الـــداللتني     ــا يـــدل عليـ ــة (وهـــو مـ املطابقـ
 .وهو ينقسم إىل اقتضاء وإمياء وإشارة). والتضمن

 

 : املنقول-

ــريف،      ــا نقـــل املعـــىن اللغـــوي إىل املعـــىن الشـــرعي أو العـ هـــو مـ
ــالة   ــة    املكلفـــــظ الصـــ ــل إىل كيفيـــ ــدعاء، مث نقـــ ــة للـــ ــوع لغـــ وضـــ
 . خمصوصةٍ معروفة

 

 أصالة عدم النقل: راجعـــــ 

 

 : املؤثر-

وهو عند احلنفيـة الوصـف الـذي شـهد الشـارع باعتبـار عينـه                
وعنـد الشـافعية هـو مـا شـهد      . يف عني احلكـم أو يف جـنس احلكـم        

الشــارع باعتبــار عينــه يف عــني احلكــم، أو مــا أثــر جنســه يف نــوع         
 .احلكم

 

 : املؤول-

ب الــــرأي هــــو مــــا تــــرجح مــــن املشــــترك بعــــض وجوهــــه بغالــــ  
املشــترك بــني الطهــر واحلــيض، فإنــه ) القــرء(واالجتــهاد، كمــا يف 

 .يؤول إىل احليض أو الطهر
 التأويل: راجعـــــ 
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 : موضوع احلكم-

هــــو جممــــوع األشــــياء الــــيت يتوقــــف عليهــــا فعليــــة احلكــــم    
اعـــول، كتوقـــف وجـــوب الصـــوم علـــى مكلـــف غـــري مســـافر وال   

 .مريض إذا هلّ عليه هالل شهر رمضان
 

 احلقيقة: راجعـــــ                                              
 احلكمة         :                                                    

 الشبهة املصداقية                                                                               : 
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  نوننونالالحرف حرف 

 
 : الندب-

 .هو اخلطاب الدال على طلب الفعل طلباً غري جازم
 

 )املندوب: انظر(
 

 : النسبة االندماجية-

وهو مصطلح ابتكره الشهيد الصدر ويريد به النسبة الناقصة         
ــدمج ف ــة      يإذ ينـ ــون اجلملـ ــو تكـ ــى حنـ ــوف علـ ــف باملوصـ ــا الوصـ هـ

 .الناقصة يف قوة الكلمة املفردة
 

 )ناقصةاجلملة ال: انظر(
 النسبة الناقصة: ــــ راجع

 

 : النسبة التامة-
 ) اجلملة التامة:انظر(

 اجلملة االنشائية:  ــــ راجع
 

 : النسبة الناقصة-
 )اجلملة الناقصة: انظر(

 علـــى أن مجيـــع امليـــاه – اســـتطراداً –اســـتدل بعـــض الفقهـــاء * 
مــاًء ِبقَــدرٍ   وأَنزلْنــا ِمــن الســماِء    {: نازلــة مــن الســماء بقولــه تعــاىل    

ن اآليــة مطلقــة، وذلــك بــدعوى أن كلمــة  إ، فــ}فَأَســكَناه ِفــي اَألرِض
ال للتنكري بل أن التنوين فيهـا تنـوين متكـني فـيمكن التمسـك       ) ماء(

 .باإلطالق
بــأن احلكــم بالطهوريــة يف اآليــة مل يســند إىل املــاء   : وقــد نــوقش

لـى طبيعـة   بنسبة تامة حىت يقال بأن مقتضـى اإلطـالق أنـه حكـم ع     
املــاء بــال قيــد، وإمنــا اســند إليــه بنحــو التوصــيف والنســبة الناقصــة     



 

 

٢٩٢ 

التحصيصية، فال ميكن إثبات عمـوم احلكـم لتمـام أفـراد املوصـوف              
وبني أن حنكم على   ) املاء طهور : (بإطالق، ففرق كبري بني أن نقول     

ــت        ــة األوىل كانـ ــي اجلملـ ــماء، ففـ ــن السـ ــازل مـ ــه نـ ــور بأنـ ــاء الطهـ املـ
وبة إىل املـاء بالنسـبة التامـة، وميكـن حينئـذٍ التمسـك              الطهورية منس 

 .إلثبات طهورية متام أقسامه) املاء(باإلطالق كلمة 
وأمــا يف اجلملــة الثانيــة فقــد أخــذت الطهوريــة قيــداً للمــاء علــى     
ــج النســبة الناقصــة ال حكمــاً للمــاء علــى ــج النســبة التامــة، فــال     

 أقسام املياه، فاجلملة    معىن للتمسك باإلطالق إلثبات طهورية متام     
واجلملـة الثانيـة مـن قبيـل        ) الغيبـة حمرمـة   (األوىل من قبيـل قولنـا       

ــا  ــإن اهللا يعاقـــب علـــى الغي(قولنـ ــةبـ ــا أن التمســـك )ة احملرمـ ، فكمـ
بــاإلطالق إلثبــات حرمــة أقســام الغيبــة إمنــا يصــح يف اجلملــة األوىل   

 .دون الثانية كذلك يف املقام
 

 اإلطالق الشمولي: ــــ راجع

 

 : النسخ-

ــام        ــن األحكـ ــريعة مـ ــاً يف الشـ ــاً واقعيـ ــت ثبوتـ ــو ثابـ ــا هـ ــع مـ رفـ
 .التكليفية والوضعية وحنوها

 
 : النص-

ــة     ــام اللغـ وهـــو الـــدليل اللفظـــي الـــذي ال حيتمـــل حبســـب نظـ
، )جتـب الصـالة   : (وأساليب التعبري سوى إفادة ذلك املدلول، مثل      

 .نص يف معناه) جتب(فإن لفظ 
رجـل  :  قلـت لـه    )ع( أيب عبـد اهللا      يف خرب منصور بن حازم عن     * 

ــدت         ــده شــاة فجــاء رجــل فادعاهــا وأقــام البينــة العــدول أــا ول يف ي
عنده مل يبع ومل يهب، وجاء الذي يف يده بالبينة مثلـهم عـدول أـا     
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حقهــا للمــدعي وال أقبــل مـــن    >: )ع(ولــدت عنــده ومل يهــب، قــال     

بينة مـن  الذي هي يف يده بينة، ألن اهللا عز وجل أمر أن تطلب ال      
املدعي، فإن كانـت لـه بينـة و إالّ فـيمني الـذي هـو يف يـده، هكـذا                     

 .<أمر اهللا عز وجل
والروايــة نــص يف عــدم قبــول البينــة مــن املنكــر ســواء تعارضــت      

 .البينات كما هو مورد اخلرب أو ال
ــرم يف بعـــــض    **  ــرم علـــــى احملـــ ورد يف حتديـــــد الطيـــــب احملـــ

، كمـا يف صـحيح معاويـة        الروايات على حنوٍ حصـر يف أربعـة أصـناف         
إمنـا حيـرم عليـك مـن الطيـب          >: أنـه قـال   ) ع(بن عمار عن الصـادق      

املســك والعنــرب و الــورس والزعفــران غــري أنــه يكــره   : أربعــة أشــياء
 .<للمحرم االدهان الطيبة الريح

ولكن ورد يف خرب ابن أيب يعفـور مبـا جيعلـه أشـياء مخسـة إذ ورد           
، بـل ينبغـي     <لزعفـران والعـود   املسك والعنرب وا  والطيب  >: يف خربه 

ــه،         إضــافة الكــافور إليهــا لفحــوى مــا دلّ علــى منــع امليــت احملــرم من
 . فاحلي أوىل

ولــذلك يقــع التعــارض بــني مــا دلّ علــى حصــر الطيــب يف أشــياء     
أربعة كما يف صحيح معاوية بن عمـار وبـني مـا جعلـه شـامالً لغـري مـا                    

 . ذكر يف صحيح معاوية
 بأنــه ميكــن أن ترفــع اليــد عــن ظــاهر احلصــر ممــا ورد  وقــد وجــه

لقاعدة تقدمي النص أو األظهر علـى الظـاهر، ألن          ) إمنا(التعبري به   
خــرب ابــن أيب يعفــور نــص يف أن العــود حمــرم، وصــحيح معاويــة بــن     

ظاهر يف أن العود والكافور لـيس حبـرام،         ) إمنا(عمار املشتمل على    
صـري النتيجـة أن احملـرم هـو      ألجـل الـنص فت  هفريفع اليـد عـن ظهـور      

 .مخسة أشياء أو ستة أشياء
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 ):احلنفية( النص -

 اللفـــظ الـــذي -  باعتبـــار كيفيـــة داللتـــه علـــى املعـــىن -وهـــو 
 .يفهم منه املعىن سواء أكان ظاهراً أم نصاً أم مفسراً أم حمكماً

 
 : النكرة-

 ).بالتنوين(رجلٌ : ما دل على واحد غري معني، مثل
 

 )ن التنكيرتنوي: انظر(
 

 : النهي-

أو هــو  وهــو عبــارة عــن طلــب العــايل مــن الــداين تــرك الفعــل،  
 .عبارة عن زجر العايل للداين عن الفعل وردعه عنه

 
 )صيغة النهي: انظر(

 احلرمة: ـــــ راجع                                                              
 

 :النهي اإلرشادي -

ق هلدايــــة املكلــــف إىل فســــاد العمــــل  وهــــو النــــهي الــــذي ســــي 
وبطالنـــه، كمـــا إذا ورد النـــهي عـــن الصـــالة أيـــام احلـــيض أو يف       
الثوب النجس، فهو إرشاد إىل بطالن الصالة يف مثل هـذه األيـام           

 .ويف هذه الثياب
وقع البحث عند الفقهاء يف مفطرية االرمتاس بني قائـل بـه،            * 

 احلرمـة التكليفيـة   وبني من ينفيـه ومحـل مـا ورد مـن الروايـات علـى       
 . والنهي املولوي

ال يـرمتس  >: أنه قـال ) ع(فقد ورد يف صحيح حريز عن الصادق        
، ويف صـحيح احللـيب عـن الصـادق          <الصائم وال احملرم رأسه يف املاء     

 . <الصائم يستنقع يف املاء وال يرمس رأسه>: قوله) ع(
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إن النـــهي هنـــا ظـــاهر يف اإلرشـــاد إىل الفســـاد الـــذي هـــو  : وقيـــل

ور ثانوي منعقد يف باب املركبـات مـن العبـادات واملعـامالت مثـل           ظه
 . النهي عن التكلم يف الصالة وغري ذلك دون احلرمة التكليفية

 

 : النهي التنزيهي-

وهـــو ردع الشـــارع للمكلـــف عـــن اإلتيـــان بشـــيء مـــع ترخيصـــه   
 .بفعله، أي املكروه

 التقييد: راجعـــــ 
 

 : النهي الغيري-
 

 )الترب: انظر(                                           
 األمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده: راجعــــــ 

 

 : النهي في املركبات-

عن الرجل حيتقن تكون بـه العلـة يف       : يف صحيح ابن أيب نصر    
 .<الصائم ال جيوز له أن حيتقن>: شهر رمضان، فقال

ون وقــد وقــع البحــث يف بطــالن وفســاد الصــوم بــه أو عدمــه فيكــ  
 .عدم اجلواز إشارة إىل احلرمة التكليفية احملضة

 وميكـن أن يسـتدل علـى الـبطالن والفسـاد بـدعوى أن النـهي يف        
  يف اإلرشاد إىل املانعية أو اجلزئيـة  -  كاألمر  -باب املركبات ظاهر    

أو الشــرطية نظــري النــهي عــن لــبس مــا ال يؤكــل يف الصــالة فينقلــب  
.. ال جيـوز    : يف الصحيح ) ع(فقوله  الظهور األويل إىل ظهور ثانوي،      

ظــــاهر يف الــــبطالن والفســــاد كمــــا هــــو احلــــال يف ســــاير املركبــــات  
 .اإلرتباطية

 
 : النهي املولوي-

 )النهي: انظر(                                                                 
   اإلرشادي يالنه: راجعـــــ 
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  هاءهاءالالحرف حرف 

 
 : هيئة األمر-

ــ(، )صـــل: (، مثـــل)افعـــل(ويـــراد ـــا مـــا كـــان علـــى وزن   ، )مأِقـ
 .وحنومها

} يـا أَيهـا الَّـِذين آمنـواْ أَوفُـواْ ِبـالْعقُودِ           {:استدل بقولـه تعـاىل    * 
على لزوم البيع املعاطايت، وذلك ألن معىن الوفاء هو التمـام، واملـراد      

 .  إىل لزومه وعدم انفساخه بالفسخمن األمر بالوفاء هو اإلرشاد
أنه جيب الوفاء بكل ما صدق عليـه عنـوان          : وعليه فإن مفاد اآلية   

ومن الواضح جداً أن املعاطاة عقد عريف كسائر العقـود          . العقد عرفاً 
 .فتكون مشمولة لعموم اآلية

ن األمر يف اآلية مولـوي، وذلـك ألن األصـل األويل يف             إ: وقد يقال 
 هــو الوجــوب التكليفــي وبعــثُ املكلــف حنــو املــادة، مــدلول هيئــة إفعــل

وهــذا أصــل متبــع ال يرفــع اليــد عنــه إالّ بقرينــة، كمــا التزمــوا بــه يف    
ــا يف . صـــرف األمـــر بـــأجزاء املركبـــات إىل اإلرشـــاد إىل اجلزئيـــة   وأمـ

ــة      امل قــام فــال قرينــة تقتضــي احلمــل علــى اإلرشــاد إىل صــحة املعامل
 . ولزوم العقد، فيبقى األمر بالوفاء على ظاهره من الوجوب املولوي

 
 السياق: ــــ راجع

 
 : هيئة اجلمع-

وهي داللة اليت تدل على مرتبة مـن العـدد ال تقـل عـن ثالثـة                  
 .أفراد من مادة اجلمع



 

 

٢٩٨ 

 
 : هيئة النهي-

ــا كـــ   ــا مـ ــراد ـ ــل يف : (، مثـــل)ال تفعـــل(ان علـــى وزن ويـ ال تصـ
 ).احلمام
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  واوواوالالحرف حرف 

 
 : الواجب-

الفعل الذي فرضه اهللا على العباد ومل يرخص هلـم يف تركـه،             
هـو  :  وعنـد احلنفيـة    ،لزم الشـارع باإلتيـان بـه      أأو هو الفعل الذي     

 .الطلب اإللزامي الذي قام عليه دليل ظين
 

 : الواجب االرتباطي-

ويقصــــد بــــه التكليــــف الضــــمين يف املركبــــات االرتباطيــــة يف   
 . النفسي االستقاليلمقابل الواجب

لــو أصــبح املكلَّــف يــوم الشــك بنيــة اإلفطــار مث بــان لــه أنــه مــن  * 
 وأمسـك بقيـة النـهار       إن تنـاول املفطـر وجـب عليـه القضـاء           ف ،الشهر

ــاً  ــاً تأدبـ ــيئاً     . وجوبـ ــدث شـ ــد أحـ ــه قـ ــبطالن ألنـ ــكال يف الـ ــه ال إشـ فإنـ
وأفطــر، وال معــىن للصــوم يف جــزء مــن اليــوم، فانــه متقــوم شــرعاً         

ســاك مــن الفجــر، ومل يتحقــق حســب الفــرض فــال منــاص مــن    باإلم
 .القضاء

ــه مــن        ــاً؟ الظــاهر أن ــه اإلمســاك إىل الغــروب تأدب وهــل جيــب علي
ــه مــن الواضــحات الــيت يعرفهــا حــىت         املتســامل عليــه بينــهم، بــل لعل
عوام الناس، فإم ال يشـكّون يف أن مـن كـان مكلفـاً بالصـوم وإن مل                

لو لعذر وجب عليـه اإلمسـاك بقيـة         يكن منجزاً عليه جلهله فأفطر و     
 –فــإن مت اإلمجــاع  . النــهار وجوبــاً تأدبيــاً وإن مل حيســب لــه الصــوم     

 فـــال كـــالم وإالّ فإثباتـــه حبســـب الصـــناعة  –والظـــاهر أنـــه غـــري تـــام  
مشــكل لعــدم الــدليل علــى وجوبــه إذ الواجــب بعــد أن كــان ارتباطيــاً     

 اليــوم وقــد عرضــه الــبطالن املوجــب لســقوط األمــر بالصــوم يف هــذا



 

 

٣٠٠ 

فبــأي موجــب يلزمــه اإلمســاك يف بقيــة النــهار، فلــوال قيــام اإلمجــاع   
 .تكفي يف نفي هذا الوجوب أصالة الرباءة

وبعبارة أخرى اإلمساك املزبور لو ثبت فليس هو بعنوان الصـوم     
 ...بل بعنوان آخر

 اإلجماع: ـــــ راجع                                                                    
 َّالواجب املعلق    : 

 التزاحم                                                                              : 
 

 : الواجب االستقاللي-

ويقصد به التكليف النفسـي االسـتقاليل يف مقابـل التكليـف             
 .الضمين يف مركب

 
 التزاحم: ـــــ راجع

 : الواجب األصلي-

إفــادة وجوبــه مســتقالً بــالكالم، كوجــويب الصــالة    مــا قصــدت  
، وقولـه   }وأَِقيمـواْ الصـالَةَ   {: والوضوء املستفادين من قوله تعـاىل     

 .}فاغِْسلُواْ وجوهكُْم{
 

 : الواجب التبعي-

مــا مل تقصـــد إفـــادة وجوبـــه، بـــل كـــان مـــن توابـــع مـــا قصـــدت  
بوجـوب  إفادته، كوجوب املشي إىل السوق، املفهوم من أمـر املـوىل            

 . وقطع املسافة للحجشراء اللحم من السوق
 

 )املقدمة الوجودية: انظر(

 
 :ريي الواجب التخي-

ــه الطلـــب      ــه، ومل يتعلـــق لـ ــه عـــدل وبـــديل يف عرضـ ــان لـ ــا كـ مـ
خبصوصــه، بــل كــان املطلــوب هــو أو غــريه يخيــر بينــهما املكلــف، 
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مثــل كفــارة اإلفطــار العمــدي يف صــوم شــهر رمضــان املخــرية بــني   
 .  ستني مسكيناً وصوم شهرين متتابعني وعتق رقبةإطعام

 
 : الواجب التعييني-

ــام        ــدل يف مقـ ــه ِعـ ــيس لـ ــه، ولـ ــب خبصوصـ ــه الطلـ ــق بـ ــا تعلـ مـ
 مثــل الصــالة اليوميــة املفروضــة وصــوم شــهر رمضــان      ،االمتثــال

 .  واحلج الواجب
 

 : الواجب العيني-

مــا يتعلــق بكــل مكلــف، وال يســقط بفعــل الغــري مثــل الصــالة   
 .واحلجوالصوم 

 
 : الواجب الغيري-

 .الوضوء: هو الواجب ألجل واجب آخر، مثل
 لــو أراد الصــائم ليلــة صــيامه أن يغتســل مــن اجلنابــة ويقصــد      *

الوجــوب وإن كــان قــد أتــى بــه يف أول الليــل فقــد وقــع البحــث يف أن   
وجـــوب عقلـــي وهـــو الباعـــث علـــى فعـــل   أنـــه الوجـــوب املـــذكور هـــل 

ــه وجــوب شــرعي    املقدمــة قبــل الوقــت لتوقــف الواجــب     عليــه، أو أن
 مولوي؟ 

أمـــا األول فـــال إشـــكال فيـــه، وإمنـــا البحـــث يف الثـــاين وذلـــك ألن  
ــوب ذي      ــدم وجـ ــروض عـ ــا، واملفـ ــوب ذيهـ ــابع لوجـ ــة تـ وجـــوب املقدمـ
املقدمة قبل الوجوب فـال وجـوب ملقدمتـه عندئـذٍ، فكيـف ميكـن أن                

 .ينوي الوجوب بفعل املقدمة قبل الوقت
 : صوير هذا الوجوبوهناك عدة وجوه صناعية لت

ــالوجوب التعليقــي والتفكيــك بــني زمــاين      : األول وهــو االلتــزام ب
الوجـــوب والواجـــب، وأن الوقـــت شـــرط لـــنفس الواجـــب ال لوجوبـــه،  



 

 

٣٠٢ 

فالوجوب فعلي، والواجب استقبايل فيجب صوم الغـد يف املقـام مـن      
فَمــن {: أول الليــل، بــل مــن أول الشــهر كمــا هــو ظــاهر قولــه تعــاىل     

 ِمنكُم ِهدش  همصفَلْي رهالوجـوب حاليـاً وثابتـاً قبـل     كـان   ، فـإذا    } الش
جميء وقت الواجب وبنينا على وجـوب املقدمـة شـرعاً ترشـح األمـر               

ــدعو      ــاتني الـ ــزام ـ ــذا االلتـ ــد هـ ــة، فبعـ ــا ال حمالـ ــن ذيهـ ني أعـــين يمـ
الوجــوب التعليقــي ووجــوب املقدمــة شــرعاً يتصــف الغســل يف املقــام  

 .بالوجوب الشرعي
ــى أن الوجــوب      وإ:الثــاين ــا عل ــا الوجــوب التعليقــي وبنين ن أنكرن

مشـــروط بالوقـــت كـــنفس الواجـــب فـــال وجـــوب لـــذي املقدمـــة قبـــل  
جمـــيء وقتـــه، إالّ أنـــه ال مـــانع مـــن التفكيـــك بـــن املقدمـــة وذيهـــا يف  
الوجــوب، بــأن جتــب املقدمــة فعــالً مــن غــري أن جيــب ذوهــا إالّ بعــد      

دمــة، أعــين توقــف   املقتحــني، فــيعين املــالك الــذي مــن أجلــه وجبــ  
 علـى وجوبـه فيمـا إذا رأى       ليها ميكن أن يكـون وجوـا سـابقاً        ذيها ع 

املوىل أن الدخيل يف الواجـب إمنـا هـو املقدمـة السـابقة وجـوداً علـى                  
ــا     ــة مــــن ذيهــ ــة، وحــــديث ترشــــح وجــــوب املقدمــ ــه دون الالحقــ وقتــ
املســتلزم لتــأخر وجوــا عــن وجوبــه كــالم مشــهور ال أســاس لــه مــن    

ف يعقـل ترشـح الوجـوب مـن وجـوب، وإن يكـون فعـل                الصحة، إذ كيـ   
ــة      ــر، وهـــل وجـــوب ذي املقدمـ ــاري آخـ ــوالً لفعـــل اختيـ ــاري معلـ اختيـ
بنفســـه مشـــرع كـــي يكـــون علـــة لوجـــوب املقدمـــة ويكـــون وجوـــا         
مترشــــحاً مــــن وجوبــــه؟ كــــل ذلــــك ال يكــــون، بــــل الوجــــوب الغــــريي  
كــالوجوب النفســي كــل منــها فعــل اختيــاري لــنفس الفاعــل أعــين         

الذي بيـده احلكـم، ال أن األول معلـول للثـاين كـي يكـون فعـالً                املوىل  
 بـل كـل منـهما حبيالـه فعلـه مسـتقالً،             ،عل ومعلـوالً ملعلولـه    الفعل الف 

 ويكون وجوب أحدمها ألجـل      ،غاية األمر أما متالزمان يف الوجود     
 .اآلخر ال مبالك قائم بنفسه
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يـة  وال علّ وعليه فإذا كانا فعلني للفاعـل مـن غـري ترشـح يف الـبني                
وال معلوليــة، فــأي مــانع مــن أن يوجــب املــوىل املقدمــة فعــالً ويوجــب  

 – فيمــا إذا كــان هنــاك مــالك لتقــدمي األول  اًذيهــا بعــد ذلــك متــأخر 
 بالواجـب يف ظرفـه،   اإلتيـان  كـي يـتمكن املكلـف مـن       –كما يف املقـام     

فعـــني مـــالك املقدميـــة مســـتلزمة ألصـــل الوجـــوب مســـتلزم لتقـــدمي 
 . لى وجوب ذي املقدمة عوب وسبقهالوج

 مـن االلتـزام بالواجـب التـهيؤي         النـائيين مـا ذكـره الشـيخ       : الثالث
نــــه ملــــا أنكــــر الواجــــب التعليقــــي واعتــــرف تبعــــاً للمشــــهور  إحيــــث 

بــالوجوب الترشــحي املســتلزم المتنــاع تقــدم وجــوب املقدمــة علــى        
ــال املقــام        وجــوب ذيهــا، التجــأ إىل االلتــزام بوجــوب املقدمــة يف أمث

اً متوسطاً بني الوجوب الغريي والوجوب النفسـي        ينفسياً يئ وجوباً  
االصطالحي، فهو واجب نفسـاً لغايـة الـتحفظ علـى واجـب آخـر يف                
ــه، فلــيس هــو بواجــب غــريي لفــرض وجوبــه       ظرفــه والتــهيؤ المتثال
قبــل وجــوب ذي املقدمــة وال شــيء مــن الواجــب الغــريي كــذلك، وال      

ــتوجباً     ــه مسـ ــون خمالفتـ ــدم كـ ــر غـــري  بواجـــب نفســـي لعـ ــاب آخـ لعقـ
العقاب على ترك الواجب اآلخـر وهـو الصـوم عـن طهـارة فيمـا حنـن          

مرحلـة بـني املـرحلتني،      هـو   فيه، وال موافقته مستوجباً للثـواب، بـل         
فمــن جهــة يشــبه الواجــب الغــريي لقيــام مالكــه بــالغري، ومــن جهــة           
أخرى يشبه النفسي لعدم توقفـه علـى واجـب آخـر وال ترشـحه منـه                 

هــو نــوع وجــوب فائدتــه فائــدة الواجــب الغــريي،  بــل ،حســبما عرفــت
قد انبعث هو واجب اآلخر عن مالك واحد، نظري األوامـر الضـمنية          

 وعليـــه فالغســـل يف املقـــام واجـــب ـــذا الوجـــوب ،يف بـــاب املركبـــات
 . به بقصد هذا الوجوباإلتيانالتهيؤي فال مانع من 

 
 )الواجب التبعي: انظر (

 ي النهي عن ضدهاألمر بالشيء يقتض: ـــــ راجع
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 :)َّغير املعني ( الواجب غير املؤقت-

أو هـو مـا مل      . وهو الواجب الذي ليس للزمان دخل فيـه أصـالً         
 - يعتــرب فيــه شــرعاً وقــت خمصــوص وإن كــان كــل فعــل ال خيلــو     

 من زمن يكون ظرفاً له، مثل األمر باملعروف والنـهي عـن             –عقالً  
 .املنكر، وقضاء الصالة الفائتة

ام املكلف ندباً أو نذراً غري معـينٍ فـأراد أن يعـدل إىل              لو ص *     
 أو بـالعكس جــاز لــه ذلـك فيمــا قبــل الــزوال،   – مــثالً –صـوم الكفــارة  

وذلــك ال مــن جهــة جــواز العــدول، بــل مــن جهــة التوســعة يف وقــت          
النيــة، إذ بعــد رفــع اليــد عــن الصــوم األول بطــل وكــان كمــن مل يكــن    

يفطر بعد، فيندرج حتت أدلـة جـواز        ناوياً للصوم، واملفروض أنه مل      
 . التجديد إىل ما قبل الزوال

واحلاصــل أن الواجــب غــري املعــين ال يلــزم فيــه إيقــاع النيــة قبــل     
الفجر، بل جيوز التأخر ولو اختياراً إىل مـا قبـل الـزوال، فرفـع اليـد            
عــن صــوم إىل صــوم آخــر لــيس مــن بــاب العــدول والتبــديل يف مقــام   

الـدليل علـى جـوازه، بـل مـن بـاب التوسـعة يف               االمتثال وذلـك  لعـدم       
 .الوقت
 

 : الواجب املشروط-

خـــارج عـــن (وهـــو الواجـــب الـــذي يتوقـــف وجوبـــه علـــى شـــيء   
مأخوذاً يف وجوب الواجب علـى حنـو الشـرطية، كوجـوب           ) الواجب

احلــج بالقيــاس إىل االســتطاعة، فهــو واجــب مشــروط الشــتراط     
 ).االستطاعة(وجوبه حبصول ذلك الشيء اخلارج 

 



 

 

٣٠٥ 

 


 



   

 

 :َّ الواجب املضيق-

ــه بقـــدره،      ــه، وأُخـــذ فيـ ــان دخـــل فيـ وهـــو الواجـــب الـــذي للزمـ
 .كالصوم من طلوع الفجر إىل الغروب

 
 : الواجب املطلق-

وهــو الواجــب الــذي ال يتوقــف علــى حصــوله شــيء آخــر خــارج 
ــل       ــوء والغسـ ــاس إىل الوضـ ــالة بالقيـ ــوب الصـ ــب، كوجـ ــن الواجـ عـ

 .والساتر
 

 :َّ الواجب املعلق-

 علـــى ذي تكـــون فعليـــة وجوبـــه ســـابقة زمانـــاً جـــب الـــهـــو الوا
فعليــة الواجــب، فيتــأخر زمــان الواجــب عــن زمــان الوجــوب، مثــل   

 .احلج
 يف شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نيـة  – عند البعض    –جيوز  * 

علــى حــدة، واألوىل أن ينــوي صــوم الشــهر مجلــة وجيــدد النيــة لكــل     
 .يوم، ويقوى االجتزاء بنية واحدة للشهر كله

ك ألن ظــاهر اآليــة املباركــة تعلــق األمــر بصــوم شــهر رمضــان وذلــ
بكامله من أول األمـر علـى حنـو الواجـب التعليقـي، ولكـن ال كمـا هـو                    
شأن الواجب االرتباطي مبعىن عدم جـواز إفطـار ولـو يـوم، إذ يـؤدي       
إىل بطالن الكل، وإمنا هناك أوامر عديدة قد تعلقت بأيام متعـددة            

 علـى سـبيل االحنـالل احلقيقـي، وإن      كل منها واجب مسـتقل حبالـه      
وعليـه فـال فـرق بـني أن ينـوي لكـل يـوم               . حدث الكل من أول الشـهر     

يف ليلته نظراً إىل تعلـق األمـر بـه خبصوصـه، وبـني أن يقتصـر علـى                
نيــة واحــدة للكــل يف الليلــة األوىل مــع بقــاء تلــك النيــة وارتكازهــا يف    



 

 

٣٠٦ 

وامــر يف الليلــة  نظــراً إىل حلــول مجيــع تلــك األآخــر الشــهرذهنــه إىل 
 .األوىل، فيصبح كال األمرين كل باعتبار

واحلاصــــل إن ظــــرف العمــــل متــــأخر عــــن زمــــان حــــدوث األمــــر  
غايـة األمـر    . وبينهما فاصل زماين، فالواجب تعليقي علـى كـل حـال          

إن الفصل قد يكون قليالً ومبقدار بضع ساعات فيما لو نـوى صـوم               
وم األيــام اآلتيــة، الغــد خبصوصــه، وقــد يكــون أكثــر فيمــا لــو نــوى صــ

 فـيمكن نيـة   ، منـهما شـاء  اًفال فرق بينهما مـن هـذه اجلهـة اختـار أيـ            
الكل مجلة مع بقاء النية االرتكازية يف أفق النفس إىل آخـر الشـهر،              
كمـــا ميكـــن نيـــة الغـــد خبصوصـــه لتـــردده يف صـــوم بعـــد الغـــد ألجـــل 

 .احتمال السفر وحنوه مثالً فيوكل نية األيام إىل ظرفها
 

 َّالواجب املعلق: اجعـــــ ر

 
 :َّ الواجب املنجز-

ف ومل يتوقـف حصـوله علـى أمـر غـري      لَّما تعلق الوجوب بـاملك  
 .مقدور له

ــة الوجــوب     : وبكلمــة أخــرى  ــذي تكــون فعلي ) فيــه(هــو الواجــب ال
كـون زمـان الواجـب نفـس       يمقارنة زمانـاً لفعليـة الواجـب، مبعـىن أن           

 فـالوجوب فعلـي،     دخول وقتـها،  بالصالة  وجوب  زمان الوجوب، مثل    
 .فعلي) الصالة(والواجب 

 
 الواجب االرتباطي: راجعــــ 

 

 : الواجب املؤقت-

مـــا اعتـــرب فيـــه شـــرعاً وقـــت خمصـــوص، كالصـــوم، والصـــالة،  
 .واحلج
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 :َّالواجب املوسع -

وهو الواجب الـذي للزمـان دخـل فيـه، ولكـن أوسـع مـن الزمـان               
 .الذي أُخذ فيه

 الترتب: راجعـــــ 
 

 :النفسي الواجب -

 .هو الواجب لنفسه ال ألجل واجب آخر
 .أو ما كانت مصلحته يف نفسه دون غريه

 
 الواجب الغيري: راجعـــــ 

 التزاحم                                                                              : 

 : الوجوب-

وهــو حكــم شــرعي يبعــث حنــو الشــيء الــذي تعلــق بــه بدرجــة     
 .ماإللزا
 

 : الوجوب التخييري-

وهــو الوجــوب الــذي يتعلــق بأحــد الشــيئيني أو األشــياء علــى     
ــبيل  ــه بـــالفرد املـــردد أو القـــدر      ،البـــدلسـ  علـــى خـــالف يف تعلقـ

وجــوب : اجلــامع يف كــل منــهما مــع ســقوطه بفعــل األخــر، ومثالــه
 .خصال كفارة اإلفطار العمدي على غري احملرم

 
 : الوجوب التعبدي-

 .ق مالكه على اإلتيان به بقصد القربةهو ما توقف حتق
 

 األمر املولوي: راجعـــــ 
 

 :  الوجوب التعليقي-
 الواجب الغيري: راجعـــــ 
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 : الوجوب التوصلي-

 :للتوصلي عدة معان
 . التوصلي مبعىن ما يسقط ولو بفعل الغري-١
 التوصلي مبعىن ما يسقط ولو باحلصـة الصـادرة عـن املكلـف              -٢

 .اضطرارا وإجلاء
 . التوصلي مبعىن ما يسقط ولو بإتيانه ضمن فرد حمرم-٣
 التوصــلي مبعــىن عــدم احتياجــه إىل قصــد القربــة وســقوطه     -٤

 .باإلتيان به ولو بداع القربة
إذ نذر صوم يـوم اخلمـيس معينـاً ونـذر يومـاً مـن شـهر معـني                   *  

فاتفق يف ذلك اخلميس املعني، يكفيه صومه ويسـقط النـذران فـإن          
ــدمها أثيـــب  ــقط    قصـ ــه وسـ ــدمها أثيـــب عليـ ــد أحـ ــا وإن قصـ  عليهمـ

 .اآلخر
وهذا مبين على أن األمر النذري توصلي وال يلزم قصد العنـوان            
فطبعــاً يســقط األمــران، وأمــا الثــواب فمترتــب علــى االمتثــال وهــو    

 .متقوم بالقصد
 

 : الواجب الشرعي-

 .وهو الواجب الذي يدل عليه الشرع
 

 الواجب الغيري: راجعـــــ 
 

 :جوب العيني الو-

وهو الذي يتعلق جبميـع املكلفـني وال يسـقط عنـهم بامتثـال              
: بــل ال بــد لكــل واحــد منــهم مــن امتثــال مســتقل، مثــل    الــبعض،

 .الصوم، والصالة
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 : الوجوب الغيري-
 )الواجب الغيري: انظر(

 

 : الوجوب غير احملدد-

 .وهو ما مل حيدد الشارع متعلقة، كالعدل واإلحسان
 

 :املؤقت الوجوب غير -

وهو الذي ال يكـون الزمـان دخـيالً يف مصـلحته وتكـون نسـبته          
ىل مجيــع األزمنــة نســبة واحــدة كوجــوب األمــر بــاملعروف والنــهي إ
 .ن املنكرع

 
 : الوجوب الكفائي-

ويراد به الوجوب الذي يتعلق جبميع املكلفني ويسقط عنهم         
بامتثــال الــبعض، وعنــد تــرك اجلميــع يعاقــب اجلميــع، كوجــوب 

 . امليت ودفنه والصالة عليهتغسيل
 

 : الوجوب احملدد-

ــأ      ــه مــا كــان متعلقــه حمــدداً ب ــه الشــارع قــدراَ    ويــراد ب ن عــين ل
ــدد    ــداره الـــذي حـ ــه مبقـ ــة إال بأدائـ ــربأ الذمـ ــاً ال تـ ــارع همعلومـ  الشـ

 .وعينه، كالصلوات اخلمس وزكاة األموال
 

 :ّ الوجوب املضيق-

تضـــيه مـــن وهـــو مـــا يكـــون الزمـــان املـــأخوذ فيـــه بقـــدر مـــا يق  
 .امتثال، كصوم شهر رمضان
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 : الوجوب املطلق-

ــراد بــه الوجــوب الــذي ينســب إىل شــيء مــا، فــال يكــون لــه          وي
خليـــة يف أصـــل مالكـــه، ومثالـــه وجـــوب الصـــالة بالنســـبة إىل       مد

ــوداً     ــه وجـ ــا حكمـ ــارع ـ ــة، حيـــث مل يقيـــد الشـ االســـتطاعة املاليـ
 .وعدماً

 
 :َّ الوجوب املقيد-

ــه يف أصــل     وهــو مــا قيــد مبــا ينســب إ     ليــه مــن األشــياء لدخول
 .مالكه

ــاً الواجــــــب    كاالســــــتطاعة بالنســــــبة إىل احلــــــج، ويســــــمى أيضــــ
 .املشروط

 
 :َّ الوجوب املوسع-

ــه، كالصــلوات        وهــو مــا كــان زمانــه أوســع ممــا يقتضــيه امتثال
 .اليومية

 
 ):َّاملعني (قتؤ الوجوب امل-

وهــو مــا كــان الوقــت دخــيالً يف مصــلحته، وهــو علــى قســمني      
 . وموسعمضيق

 
 : الوجوب املولوي-

 
 هيئة األمر: راجعــــــ 

 

 : الوجوب النفسي-
 

 )الواجب النفسي: انظر(
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 : الورود-

وهــو عبــارة عــن أن يــرد دليــل يصــري ســبباً النعــدام موضــوع         
ــورد       ــان املـ ــدليل لكـ ــذا الـ ــوال ورود هـ ــة حبيـــث لـ ــر حقيقـ ــل آخـ دليـ

ضـــوعه  والـــذي انعـــدم مو ،مشـــموالً لـــذلك، ويســـمى األول وارداً  
 .موروداً

الــورود هــو التنــايف بــني جمعــولني مــع عــدم       : وبعبــارة أخــرى 
 .التنايف بني اجلعلني

داً ويطلق علـى احلـاالت الـيت يكـون فيهـا الـدليل الـوارد موجِـ                
 .لفرد من موضوع احلكم يف الدليل األخر

ذكر يف باب الزكـاة عـدم تعلّـق الزكـاة بشـيء واحـد مـرتني، إذ                  * 
إذ ة زكوية يف نصـابني يف السـنة الواحـدة،      ال يشرع دخول عني واحد    

شـهر، وهـذا هـو النصـاب الرابـع يف       لو كان ميلك عشـرين ناقـة ملـدة أ         
اإلبــل، وهنــا حكــم جمعــول غــري فعلــي، وإمنــا هــو مقــدر علــى فــرض  

 أربــعإىل آخــر الســنة، وهــو وجــوب دفــع  ) العــدد(بقــاء هــذا النصــاب 
أس ســتة ن إبلــه زادت وأصــبحت علــى ر  فــإذا فرضــنا إ . شــياه عليــه 

أخــرى مخســاً وعشــرين ناقــة، وهــو النصــاب اخلــامس الــذي        شــهر أ
يثبت فيه مخس شياه، عندئذٍ يقع التعارض بني دليلي جعل الزكاة           
يف هذين النصابني، فإذا ضم إىل ذلك ما ذهبـوا إليـه يف هـذا املـورد                 
مــن وجــوب الزكــاة الثانيــة مشــروط عــدم تقــدم مــا يقتضــي وجــوب     

 رافعـاً ملوضـوع وجـوب      – أن يصـبح فعليـاً        قبـل  –الزكاة األوىل نفسـه     
 . الزكاة الثانية

يف كـــل يـــوم ) ع(لـــو نـــذر املكلـــف أن يـــزور اإلمـــام احلســـني   ** 
عرفة من السنة، فإنه يقع التعـارض بينـه وبـني دليـل وجـوب احلـج،                 

 . ألن احلج مشروط بعدم حكم آخر خمالف له



 

 

٣١٢ 

إن موضـوع وجـوب النـذر منتـف خبـالف وجـوب             : ولكن يقال فيه  
ــه ميتــاز بأنــه لــيس مقيــداً         ــد بعــدم حكــم خمــالف ل احلــج، فهــو مقي
بالقيــد الــذي جيعــل وجــوب احلــج صــاحلاً لرفعــه، إذ احلكــم خمــالف    

مقيــد بالقيــد املــذكور إذ أنــه مشــروط بالعــدم   ) وهــو وجــوب النــذر (
 .اللوالئي ملا يزامحه، فيكون موضوع وجب احلج تاماً

 
 )احلكومة: انظر(

 

 : الوضع الشخصي-

وضــع لفــظ ملعــىن، مــع تصــور املعــىن بنفســه، كمــا هــو        وهــو 
 .الغالب يف األلفاظ

 
 : الوضع النوعي-

وهـــو وضـــع لفـــظ ملعـــىن مـــع تصـــور املعـــىن بوجهـــه وعنوانـــه، 
هليئات، فإن اهليئة غـري قابلـة للتصـور بنفسـها، وإمنـا             اكالوضع يف   (

يصح تصورها يف مـادة مـن مـواد اللفـظ، كهيئـة كلمـة ضـرب، هيئـة                   
 ). فعل
 


