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المقدمة :

بدأ التطور في حياة االنسان منذ نشأته االولى في هذا الكون  ،وأصبحت حياته بمرور الزمن حافلة بالتغير والتقدد  ،و بدر
في حياة االنسان المعاصر كثير من الموضوعا والوقائع المستحدثة  ،كالتلقيح الصناعي  ،واالستنسدا البشدر ، ،ورادرال المعدام
التجارية بطرق اديدة أفر ها الواقع المعاش  ،وهدذ الموضدوعا المسدتجدة  ،والوقدائع المسدتحدثة  ،البدد مدن أن تكدون لهدا أحكدا فدي
الشددريعة االسد مية المقدسددة  ،باعتبددار و
أن مددا مددن واقعددة رال ولهددا حكد والمراددع فددي تشددليو الحكد المناسد لتلد الموضددوعا هددو
و
و
و
و
ل
ل
ل
المدارك المعتبرة شرعا  ،و
ضديتل
تل
دتل
فان االس خات االديان والشرائع ،قال هللا تعدالى((:اليوو و أك ومل لكد دَيدنوك ووأت وممد وعلديك نَع ومتَدي وو ور َ
اإلس و و دَينًا))( ،)1و
وأن النبدي محمدد ( )هدو خدات الرسدا واالنبيدال  ،وعلدى هدذا االسداأ البدد وأن تكدون الشدريعة االسد مية وافيدة
لو لك َ
ل
بمعالجددة تلد الق ددايا  ،واعددا االحكددا المناسددبة لهددا يوهددذ الحقيقددة ينبغددي أن التغ ددا أو يغد الن در عنهددا  ،وهندداك بعد الروايددا
و
((رن هللا تبارك وتعالى ل يدع شدياا يحتداإ رليده
الشري ة اال لترشد الى هذ الق ية  ،حيث ورد عن االما محمد الباقر ( )أنوه قال :
()2
األمة رال أنزله في كتابه وبيونه لرسوله ( )واعا لكا شئ حدا واعا عليه دلي يدول عليه  ،واعا على من تعدى ذل الحد حددا )) ،
وورد عن االما الرضا ( )أنوه قال  (( :و
رن هللا عزواا ل يقب نبيه ( )حتى أكما له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيدان كدا شدئ ،
ِ َمددن
ب ديون فيدده الح د ل والحددرا  ،والحدددود واألحكددا  ،واميددع مددا يحتدداإ رليدده الندداأ كم د  ،فقددال عزواددا  (( :ومددا فور نوددا فَددي ال َكتوددا َ
شويلٍ ))()3ييي))()4ينع قد يسأل االنسان المعاصر ويقول  :و
رن كثيرا من الق ايا التدي اسدتجد فدي هدذ اال مندة  ،وعهدر علدى مسدر
الحياة  ،ليس لها أثر في القرآن الكري أو السنة الشري ة  ،ف يواد فيهما ذكر لحك التلقيح الصناعي  ،وا ال االنابي مدث  ،و
فدان هدذ
الموضوعا حادثة  ،ول تكن مواودة في الزمدان السداب ، ،وبالتدالي قدد يلددوعى علدى اسداأ ذلد وادود تندا بدين م داد مثدا الدروايتين
المتقدمتين والواقدع المعداش يو الجدواِ عدن هدذا التسدا ل أن يقدال  :و
رن الشدريعة االسد مية تعرضدت الدى قواعدد كبرويدة أشدتملت علدى
عناوين كلية  ،من شأنها أن تشما بعمومها أو ا قها كثيرا من الق ايا الجزئية التي ي ر ها الواقع المعاش بين الحين واآلخر  ،بحيدث
يثبت حك تل الجزئيا والموضوعا المستحدثة  ،من خ ل اندرااها تحت تلد العنداوين الكليدة  ،وانطباقهدا عليهدا ي ومدن ابدر تلد
القواعد الكبروي ة هي بع القواعد االصولية وال قهيدة  ،التدي ورد علدى شدكا ق دية كليدة فدي القدرآن الكدري أو فدي لسدان الروايدا
الشري ة  ،ولكن استنتاإ تل الكبريا والقواعد الكلية  ،ومن ث تطبيقهدا علدى مواردهدا  ،لديس بالمهمدة السدهلة  ،بدا القيدا بتلد العمليدة
يحتاإ الى دراية  ،وذوق عال  ،وفه عمي ،ودقي ،لطبيعة الع قة بين الواقعة الجزئية والقاعدة الكلية التي يدراد تطبيقهدا عليهدا  ،ف د
عن استنتاإ تل القاعدة الكلية من النصوص الشرعية ي
ومن هنا كان فتح باِ االاتهاد من ضرورا الحياة الملحة  ،و
فان االاتهاد يبعث الحياة في الشريعة االسد مية  ،ويجعدا منهدا
شريعة حركية قادرة على مواكبة الحياة باشكالياتها وتعقيدداتها الملتل دة  ،و
فدان االاتهداد فدي واقعده وفلسد ته يمثدا ن امدا معرفيدا متكدام
يقو بمهمة ربط الشريعة بالحياة  ،والدين بالدنيا  ،وال قه بالواقع ي
واالاتهاد كما هو معرو يرتكز على تنقيح مجموعة من القواعد االصولية التي يعتمد عليها ال قيه في مقا االسدتنبا  ،وهندا
تكمن أهمية عل اصول ال قه  ،و
فان اصول ال قه من العلو المهمة  ،بحيث ألهميته أصبح يلعد من ((أشر العلو الذ ،أ دوإ فيه العقدا
والشرع))( ،)5با و
رن اصول ال قه هو ((منط ،ال قه))()6ي
هذا ولكن قد يطرأ االامال على متن بع النصوص الشرعية  ،األمر الذ ،يدعو االصولي الى تنقيح بع القواعد في مثدا
ذل  ،ألاا أن تسير عملية االستنبا بشكا سيال دون تعقيد عند موااهته ادلدة مدن هدذا الندوع  ،ومدن دون ذلد تكدون مهمدة ال قيده فدي
مجال استنبا الحك الشرعي من مثا تلد النصدوص ق دية ليسدت سدهلة  ،بدا يحتداإ ذلد الدى معرفدة اسدباِ االامدال ومناشداه حتدى
يتسنى له كي ية التعاما مع تل النصوص ي
وفي هذا البحث المواز يحاول الباحث فيه تسليط ال ول على اسباِ االامال الم هومي ومناشاه  ،وينبغي قبا ذل أن يبحث
عن وقوع االامال في ادلة االحكا  ،فانوه بنال على عد وقوعه ال معنى للبحث عن اسباِ االامال  ،وهكذا ينبغي أن يبحث عن تحديدد
مورد االامال الذ ،يشكا عائقا اما ال قيه في مقا االستنبا  ،وبنال على هذا تكون مطال هذا البحث ث ثة :
االول  :وقوع االامال في مدارك االحكا ي
الثاني  :تحديد مورد االامال في محا البحث ي
الثالث  :اسباِ ومناشئ االامال الم هومي ي
تمهيد :
أـ الم هو ي
في اللغة :هو المعلو المعرو بالقل  ،مصدر ال ه  ،وال ه  :هو العل والمعرفة بالقل ي
يقال :فهمت كذا ،رذا تصور وعلمه ،وأفهمته :رذا قلت له حتوى تصو ور ()7ي
و في االصط  :يطل ،الم هو ويراد منه أكثر من معنى :
( ) 1المائدة  3 :ي
( ) 2الكليني  ،اصول الكافي  95/1 ،ي
( ) 3االنعا  33 :ي
( ) 4الكليني  ،اصول الكافي  155/1 ،ي
( ) 5الغزالي  ،المستص ى  4/1 ،ي
( ) 6محمد باقر الصدر  ،دروأ في عل االصول  149/1 ،ي
( )7األص هاني ،م ردا أل اع القرآن ،933 ،مادة فه  ،ال يرو آباد ،،القاموأ المحيط ،1591 ،مادة :فه ي
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المنطقي وهو عبارة عن ((ن س المعنى بما هو ،أ ،ن دس الصدورة الذهنيدة المنتزعدة مدن حقدائ،

األول :الم هو بحس االصط
األشيال))()1ي
وبعبارة ألخرى(( :هو مطل ،المعنى المنطبع في الذهن بقطع الن ر عن منشاه ،رذ قد يكون المنشأ هو األوضاع اللغوية ،وقدد يكدون
المنشأ هو اإلشارة والكتابة ،وقد يكون المنشأ هو الم ما العقلية أو العادية أو الطبعية ،وقد تكدون المشداهد الحسدية ،وقدد يكدون منشدأ
ذل هو التصورا وقد يكون غير ذل  ،كما ال فرق بين أن يكون المددلول مدن سدنل الم داهي التركيبيدة أو الم داهي اإلفراديدة ،وبدين أن
يكون ازئيا ً أو كليا ً أو أن يكون من األعيان اللاراية أو المجردا  ،ف ي تما هذ َ الحاال يلعبر عن المعنى بالم هو ))()2ي
والم هو بهذا المعنى يقابا المصداق()3ي
ً ()4
الثاني(( :المعنى المدلول لل ظ ،سوال كان مدلوالً لم رد أو املة ،وسوال كان مدلوالً حقيقيا ً أو مجا يا)) ي
والم هددو بهددذا المعنددى مصددطلح منطقددي  ،وهددو أخددو مددن ا د ق الم هددو بددالمعنى األول  ،رذ يلددتو هنددا بمددداليا األل دداع دون
غيرها()5ي
الثالث (( :هو الق ية التي ثبت فيها حكد لموضدوع أو متعلد ،غيدر مدذكور ،علدى أن تكدون تلد الق دية ال مدة بنحدو اللدزو البدين
بالمعنى األخو للق ية المذكورة))()6ي
والم هو بهذا المعنى يقابا المنطوق ،وهو مصطلح أصوليي
والمراد من هذ َ المعاني الث ثة للم هو في محا الك هو األول ي
ِ ــ المجما ي
في اللغة :
يستعما في اإلبها والل ال ي
ي  ،أ ،أبه ي
يقال  :أام وا ف ن األمر عل و
()7
ويقال  :أام وا الحساِ والك ث فصله و بينه ي
وفي االصط :
()9
()8
المجما (( ما ل تت ح داللته))  ،أو هو (( ما ليس له عهور )) ي
ويقابله المبيون  ،وهو (( ما كانت داللته على المعنى المراد واضحة)) ( ،)10أو (( ما له عداهر)) ( ،)11وهدذا هدو التقسدي الثندائي
المعرو المبين ( )12ي
رن هذين التعري ين للمجما ل يبتعدا كثيدرا ً عدن المعندى اللغدو ،لده  ،ولد يلتل دا عنده  ،و
ويمكن أن يقال  :و
فدان ((المقصدود مدن
المجما ــ على كا حدال ـدـ مدا اهدا فيده مدراد المدتكل ومقصدود رذا كدان ل دا ً  ،ومدا اهدا فيده مدراد ال اعدا ومقصدود رذا كدان فعد ً ،
و
ومراع ذل رلى و
أن المجما يشما الل ظ وال عا اصط حا ً ))
أن المجما  :هو الل ظ أو ال عا الذ ،ال عاهر له ييي ومن هذا البيان نعر
()13ي والحاصا  :و
رن المقصود من عد وضو الداللة  ،هو عد عهورها عند العر في مقا الت هي  ،سدوال كدان مدن ناحيدة التلا د
والمحاورة أ من ناحية ال عا والسلوك العملي  ،وسوال كان اإلامال وعد وضدو الداللدة مدن حيدث المددلول التصدور ، ،أ كدان مدن
حيث المدلول والمراد أالستعمالي ،أ كان من حيث المدلول والمراد الجد ،للمتكل أو ال اعا يوالتردد واالامال وعدد الوضدو عبدارة
اخرى عن ((الش الناشئ عن رامال م هو من الم اهي الواقعة موضوعا ً أو متعلقا ً لحك شرعي ،كما لو وقع الش فيما هو المراد مدن
( )1محمد رضا الم ر ،المنط95/1 ،،ي
( )2محمد صنقور علي ،المعج األصولي434/2 ،ي
( )3محمد رضا الم ر ،المنط95/1 ،،ي
( )4محمد رضا الم ر ،أصول ال قه154/1 ،ي
( )5ان ر :التهاوني ،كشا اصط حا ال نون ،444/3 ،اميا صليبا ،المعج ال لس ي453/2 ،ي
( )6محمد صنقور علي ،المعج األصولي451/2 ،ي وان ر :التهاوني ،كشا اصط حا ال نون ،444/3 ،علي المشكيني ،اصط حا األصول،
295ي
( )7الجوهر ، ،الصحا  ،1112/4 ،مادة  :اما  ،الزملشدر ، ،أسداأ الب غدة  ،14 ،مدادة  :امدا  ،ال يدومي  ،المصدبا المنيدر  ،115 ،مدادة :
اما ي
( )8ابن الحااد  ،ملتصدر المنتهدى األصدولي  ،234 ،العداملي  ،معدال الددين  ،213 ،الميدر ا القمدي  ،القدوانين المحكمدة فدي األصدول ،151/2 ،
مصط ى ربراهي الزلمي  ،أصول ال قه اإلس مي في نسيجه الجديدة 244/2 ،ي
( )9محمد كاع اللراساني  ،ك اية األصول 292 ،ي
( )10العاملي  ،معال الدين213 ،ي
( )11محمد كاع اللراساني  ،ك اية األصول 292 ،ي
( )12و
رن هذا التقسي الثنائي هو المعرو بين األصوليين  ،خصوصا ً اإلمامية  ،فانوه عندما يتنداولون مسدألة األدلدة مدن حيدث الوضدو والل دال فدي
داللتها يقس ومون األدلة من هذ الحيثية رلى قسمين  ،هما  :المجما والمبين  ،ويجعلون عنوان المبحث هو  :المجما والمبيني
ان ر  :ابن الحاا  ،ملتصر المنتهى األصولي  ،234 ،المحق ،الحلي  ،معارإ األصول  ،193 ،العاملي  ،معال الدين ،212 ،محمدد رضدا
الم ر  ،أصول ال قه 159/1 ،ي
و
و
ويقابا ذل التقسي الرباعي عند االحنا  ،فدان االقسدا عندده أربعدة باعتبدار أن غيدر واضدح الداللدة ينقسد رلدى أربعدة اقسدا  ،وهدي :
الل ي  ،والمشكا  ،والمجما  ،والمتشابه  ،وهكدذا قسد وموا واضدح الداللدة رلدى أربعدة اقسدا  ،هدي  :ال داهر  ،والدنو  ،والم سدر  ،والمحكد ،
فجعلوا المجما فردا من أفراد ما هو غير واضح الداللة ي ان ر  :السرخسي  ،أصول السرخسي 113/1 ،ي
قال الدكتور مصط ى ابراهي الزلمي  (( :أختلف علمال االصول في تقسي النصوص باعتبار وضدو داللتهدا و خ ائهدا  :فمدنه مدن قسود
ك من واضح الداللة و خ ي الداللة الى أربعة أقسا  ،وتزع هذا االتجا االصوليون من الحن ية ي
ومنه من سل منهج التقسي الثنائي  ،وتبنى هذا النهج االصوليون من المتكلمين )) ي اصول ال قه االس مي في نسيجه الجديد  291/2 ،ي
( )13محمد رضا الم ر  ،أصول ال قه 159/1 ،ي
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م هو ال قير الواقدع موضدوعا ً لوادوِ الصددقة ،أو فيمدا هدو المدراد مدن م هدو الغندال الواقدع متعلقدا ً للحرمدة ،أو وقدع الشد فدي م هدو
االستطاعة  ،والتي هي شر من شرائط واوِ الحج ،أو في م هو الساتر والذ ،هو شر من شرائط الصحة في الص ة ييي))()1ي
المطلب االول  :وقوع اإلجمال في مدارك األحكام .
ويهددد هددذا المطلد رلددى رثبددا واددود اإلامددال فددي مدددارك األحكددا الشددرعية وتحققدده فددي الجملددة ،وعلددى نحددو الق ددية الموابددة
الجزئية ،في مقابا السل الكلي ،ورذا ثبت واود اإلامال في مدارك األحكا لسب وآخر فحيناذ يكون المجال م توحدا ً أمدا البحدث عدن
رسباِ االامال الم هوميي
و
وأ وما على تقدير عد واود اإلامال في أدلة األحكا بنحو السل الكلي فحينا ٍذ ال موضوع للبحث في هدذ َ المسدألة رال بنحدو السدالبة
و
أن الحدديث فدي رامدال مددارك األحكدا ال معندى لده ،رذ كيدف
بانت ال الموضوعيوقد يتصور اإلنسان حينما يقدرع سدمعه مثدا هدذا الكد
فإن ذل لو قدور حصوله فهو ينافي الحكمة ،و
يصدر من الحكي اإلامال والتكليف بالمجما ،و
ألن الهدد مدن خطداِ الشدارع المقددأ هدو
بيان أحكامه للناأ ،وررشاده رلى ما فيه مصلحة له  ،وما فيده م سددة علديه  ،فدإذا كدان اللطداِ مجمدا فدذل يتندافى مدع هدفده ونقد
لغرضدده مددن خطابدده ،فد و
دإن اللطدداِ بالمجمددا كاللطدداِ باللغددة الغريبددة علددى السددامع ،كملا بددة العربددي بال ارسددية أو االنجليزيددة مددث ً،
منهما مقصود المتكل ومراد ي
هو عد فه الملا
والجامع بين اللطاِ بالمجما واللطاِ بغير لغة الملا
وكما و
مع عد اقترانه بما يبينه ويوضحه قبيح بحك العقا ،كذل اللطداِ بالمجمدا مدع تدأخير بيانده
أن اللطاِ بغير لغة الملا
قبيح أي اًيولكن هذا التصور خا ئ ،ويزول بأدنى تأما ،و
فإن القبيح هو تأخير البيان عن وقت الحاادة ،وأ ومدا عدن وقدت اللطداِ فلديس
فيه رشكال  ،رذ قد يكون في تأخير البيان مصدلحة فقدد يكدون الهدد هدو التهيدا اإلامدالي مدن قبدا المكلدف ،كمدا يحصدا ذلد أحياندا ً فدي
اللطابا العرفية ،حيث و
أن بع اآلبال يأمر أبنه بعما ول يلبر بجميع ت اصديا مدا كلو ده بده رلدى أن يدأتي وقدت التن يدذ ،وهكدذا الحدال
بالنسبة للوالة مع من يكل ونه برعاية شان الرعية أو تأدية بع المها المتعلقة بشان الرعية أو الجيش أو غير ذل  ،وهذا ال قبح فيهي
أضف رلدى ذلد وادود ال درق الواضدح بدين اللطداِ بالمجمدا واللطداِ بغيدر لغدة الملا د  ،و
فدإن اللطداِ باللغدة األانبيدة عدن
قبيح ومستهجن باعتبار و
ال ي ه من ذل اللطاِ شيااًي
أن الملا
الملا
و
فدإن الملا د ي هد مقصدود المدتكل بنحدو ازئدي ،فدي ه منده أنده أمدر أو نهدي ،وي هد منده و
وهذا بل فه في اللطاِ بالمجمدا و
أن
فإنوه قد يدعو رلى ال عدا أو التدرك حينمدا يأتيده
المأمور به أو المنهي عنه فرد من بين أفراد محصورة ،وهذا ال ه له أثر على الملا
البياني
وبين اللطاِ بالمجما()2ي
والحاصل :رن ال رق واضح بين اللطاِ بغير لغة الملا
ومن أمثلة ذل ما ورد في وصية النبي ( )ألمير المامنين ( )من أنوده قدال :يدا علدي مدن أ داع امرأتده أكبده هللا وعدز وو وادا علدى
واهه في النار ،فقال علي( :)وما تل الطاعة ؟  ،قال( : )يدأذن لهدا فدي الدذهاِ رلدى الحمامدا والعرسدا والنياحدا ولدبس الثيداِ
الرقاق ()3يفالنبي( )في البداية ذكدرالحك بشدكا مطلد ،ولد يبديون حددود ومتعلقده ،و
فدإن ك مده( )مدن هدذ َ الناحيدة مجمدا ،حيدث قدال:
(( من أ اع امرأته أكبه هللا وعز وو واا على واهه فدي الندار)) ،ولكدن بعدد ذلد حينمدا اسدتنطقه أميدر المدامنين( )بديون( )و
أن المقصدود
حصة خاصة من اإل اعة ،فالك المجمدا دعدى الملا د رلدى االست سدار عدن حددود ذلد الحكد وقيدود يومن ذلد أي دا ً مدا ورد فدي
صحيحة أبي بصير ( )4مدن أنوده قدال :سدمعت أبدا عبددهللا ( )يقدول ((:الكذبدة تدنق الوضدول وت طدر الصدائ ))،قلت لده :هلكنا،قدال(:)
((ليس حيث تذه  ،رنوما ذل الكذِ على هللا وعلى رسوله وعلى األئمدة ( )ي )) ( ، )5فاإلمدا ( )بدين الحكد فدي البدايدة بشدكا عدا ،
و
وأن أ ،كذِ يصدر من اإلنسان فهو موا لبط ن الوضول وبط ن الصو  ،ولكن بعد ذل حينما تأل السائا وعهر الحزن والتأسف
عليه بين له اإلما ( )و
بأن المراد من الكذِ الموا للبط ن هو ما كان على هللا وعلى رسوله وعلى األئمة( )ي
و
باعتبار((أن التكليف بالمجما اائز عق ً ،وواقع شرعاً))( ،)6وقدد
هذا ول يلتلف األصوليون في وقوع اإلامال في مدارك األحكا ،
ذكروا لذل بع األمثلة من الكتاِ الكري والسنة الشري ة ي
ومن األمثلة التي ذكروها والتي تد ول على وقوع اإلامال في مدارك األحكا في القرآن الكري والسنة الشري ة ي
((وال لم و
طلقودا ل ويت ووربصدنو َبأون لسَد َهن ث و وثودةو قل لدرولٍ ))( ،)7و
فدإن ل دظ (القدرل) مدردد فدي اللغدة بدين الطهدر
فمن القرآن الكري قولده تعدالى  :و
()9
والحي  ،فهو مشترك ل ي بينهما( ،)8وهذا االشتراك هو سب اإلامال ي
ومددن ذلد (( :قولدده تعددالىَ (( :رن امو ويددأ لم لر لك أون توددذ وب لحوا وبقود ودرةً))( ، ،)10وهددي كانددت معينددة فددي الواقددع ،ورال ل ومددا سددألوا عددن التعيددين
ع لونودا وربد و يلبوديوَن لونودا ومدا لوونل وهدا ))( ، )1ولد يبيونده تعدالى بقولده  (( :بوقو ودرة الو
َي))( ،)11و(( قواللوا اد ل
بقوله (( :قواللوا اد ل
ع لونوا ورب و يلبويوَن لونوا وما ه و
( )1محمد صنقور علي ،المعج األصولي252/2 ،ي
( )2ان ر اإلشكال ودفعه في :معارإ األصول للمحق ،الحلي ،119 ،ومعال الددين للعداملي،221 ،والقدوانين المحكمدة فدي األصدول للميدر ا القمدي،
 ،225/2وررشاد ال حول للشوكاني239 ،ي
( )3الحر العاملي ،وسائا الشيعة ،341/1 ،با  11/من أبواِ آداِ الحما  ،حد1/ي
( )4يحيى بن القاس أبو بصير األسد ،،من الثقا الواهال ،روى عن األئمة أبي اع ر وأبي عبدهللا وأبي الحسن موسى( ، )له كتاِ يدو وليلدةي
توفي سنة 195هـي
النجاشي ،راال النجاشي ،441 ،الع مة الحلي ،خ صة األقوال في معرفة الراال411 ،ي
( )5الحر العاملي  ،وسائا الشيعة  ، 25/4 ،با 2/من ابواِ ما يمس عنه الصائ  ،حد 2/ي
( )6القمي ،القوانين المحكمة في األصول155/2 ،ي وقال الرا  ،في المحصول(( :المسألة الثانيدة :يجدو ورود المجمدا فدي كد هللا تعدالى وكد
رسوله( )والدليا عليه وقوعه في اآليا المتلوة ييي )) المحصول في عل األصول ،334/1 ،وقال الشوكاني (( :اعل و
أن اإلامال واقع في الكتاِ
والسنة ييي )) ررشاد ال حول 234،ي
()7البقرة223 :ي
( )8ان ر :األص هاني ،م ردا أل اع القرآن ،945 ،ال يومي ،المصبا المنير951 ،ي
( )9ان ر :الرا  ،،المحصول في عل األصول ،332/1 ،العاملي ،معال الدين213 ،ي
( )10البقرة14 :ي
()11البقرة14 :ي
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داع َرينو ))(،)3ييي))()4يومدن السدنة القوليدة (( قدول النبدي((( :)مدا هدر
س ُّر الن َ
ارض ووالو َبكر ))( ، )2وبقوله عزواا(( :فواقَع لوونل وها ت و ل
وف َ
)
5
(
كف فيها خات من حديد))  ،ف ي الحديث الشريف ربها في المقصود بالطهارة ههنا ،كما و
أن فيه ــ لذاته ــ ربها في داللته على التحدري
و
أو الكراهة))()6يومن السنة ال علية ((ما رذا فعا اإلما شياا ً في الص ة كجلسدة االسدتراحة ـدـ مدث ً ـدـ فد يددرى و
أن فعلده كدان علدى واده
الواوِ ،أو االستحباِ ،فمن هذ َ الناحية يكون مجم ً ،ورن كان من ناحية داللته على اوا ال عا في مقابا الحرمة يكون مبيناً))()7ي
والنتيجة :و
رن اإلامال واقع في أدلة التشريع ،وسب اإلامال قد يراع رلى المشرع ن سه لمصلحة اقت ت سدلوك ذلد الطريد ،مدن
و
البيدان ،لكدن رن ومدا يصددح اإلامدال مدن قبلده فددي حالدة تدأخير البيدان عددن وقدت اللطداِ ال عدن وقددت الحاادة  ،ألن القبديح هدو الثدداني دون
األول()8ي
ومهمة ال قيه ليست سهلة عند موااهته للنصوص المجملة من حيدث التعامدا معهدا بدالجمع بينهدا رن أمكدن  ،أو اعدا الدبع شداهد
على المراد من البع اآلخر ،أو رحها ،وهكذاي
المطلب الثاني  :تحديد مورد االجمال في محل البحث .
و
رن االامال وصف يلح ،االفعال وتوصدف بده  ،كمدا يلحد ،االل داع وتوصدف بده بلحداع اتصدا معانيهدا بده  ،ويوصدف بده الل دظ
الم رد كما يوصف به الل ظ المرك والجما التامة ي
والمه هو تسليط ال ول على ما يتعل ،باالل اع من اامال  ،وتحديد مورد فيهدا  ،باعتبدار و
أن االامدال والشد فدي االفعدال أ ،فدي
سعتها وضيقها يوا االقتصار فيها على القدر المتيقن منها ي
وعلى أ ،حال يلراد اآلن أن يلبحث عن تشليو متعل ،االامال في محا البحث  ،فها هو االامال في مرحلدة المددلول التصدور،
أو االستعمالي أو الجد ،؟ ي
و
وبعبددارة أخددرى  :هددا أن االامددال الموا د العاقددة عمليددة االسددتنبا هددو بلحدداع االامددال فددي مرحلددة المدددلول التصددور ،أو
االستعمالي أو الجد ،؟ ي
رن داللة االل اع على معانيها لها مراحا  ،و
توضيح ذل  :و
وأن اكتشا المراد الجد ،للمتكل من ك مه البد وأن يمر بتل المراحا
ورن ل يشعر بها المتكل أو السامع  ،لسرعة تواردها  ،بحيث ال يدركها االنسان رال بالتأما والتحليا ي
وتل المراحا هي :
1ــ الداللة التصورية  :وهي عبارة عن أنلطار أو خطور معنى الل ظ في الذهن بمجرد أ ق الل ظ وصدور من الفظ ي
وهذ الداللة تتوقف من ر السامع على أمور ث ثة  :سماع الل ظ  ،وكونه موضوعا  ،وعلد السدامع بالوضدع  ،فداذا تحققدت هدذ
االمور فحيناذ ينقد المعنى في ذهن السامع الملت ت عند سماعه الل ظ الموضوع  ،بحيث يكون خطور في الذهن قهر ، ،ولدذل كاندت
الداللة التصورية غير متوق ة على كون المتكل ملت تا أو قاصدا لك مه  ،با الداللة ثابتة حتى لو صدر الل ظ من ندائ أو ذاهدا  ،والمهد
هو العل بالوضع()9يوالمعنى الذ ،ينقد في ذهن السامع العال بالوضع عند سماعه ل ا معينا عبارة أخرى عن المدلول التصور ،ي
 2ــ الداللة االستعمالية  :وتعني داللة الل ظ على كون المتكل قاصدا للتل ظ بتل االل اع  ،وقاصددا السدتعمالها فدي المعداني ال داهرة
فيها  ،سوال كانت مستعملة في معانيها الحقيقية أو المجا ية مع نص القرينة الصارفة ي
والمعنى الذ ،تكون االل اع عاهرة فيه يسم ى المدراد االسدتعمالي  ،وهدذا المدراد االسدتعمالي قدد ي دارق المدراد الجدد ، ،فقدد يكدون
المتكل ها ال مث  ،وحيناذ يتحق ،المراد االستعمالي دون الجد ،ي
()10
3ــ الداللة الت هيمية  :وهي عبارة عن ((داللة الل ظ على أرادة المتكل ت هي معنا من ا قه)) ي
وهذ الداللة قد ت ارق سدابقتها فدي المددلول والمدراد  ،و
فدان المددلول االسدتعمالي الدذ ،تكدون االل داع عداهرة فيده قدد ال يريدد المدتكل
 ،ورنوما يريد ت هيمه شئ آخر  ،كما في باِ الكناية  ،فاذا قال المتكل  (:يد كثير الرماد) أو ( يد ابان الكل ) مث
ت هيمه الى الملا
فقد استعم ا االل اع في تل المعاني التي هي عاهرة فيها  ،وقصد اسدتعمالها فيهدا  ،ولهدا معندى عداهرة فيده قهدرا بسدب الوضدع ولكدن
أن كلبده ابدان  ،ورنومدا يريدد أن ي همده و
أن يددا عندد رمداد كثيدر  ،أو و
المتكل ال يريدد أن ي هد السدامع و
أن يددا كدري  ،ومدن هندا فدالمراد
الت هيمي قد ي ارق المراد االستعمالي ي
()11
و
4ــ الداللة الجدية  :وتسمى بالداللة التصديقية  ،وهي ((عهور حال المتكل بأن ما أراد ت هيمه بك مه مريد له ادا وواقعا )) ي
و
بأن ال فظ مريد م اد ل ه))()12ي
وبعبارة أخرى (( :هي داللة الل ظ على كون المعنى مرادا لقائله فتكون سببا لتصديق
وهذ الداللة (( ال تتعقا رال في الجما التركيبية التامة  ،رذ و
أن قصد الحكاية عن الواقع ــ والذ ،هو مدلول الداللة التصدديقية الجديدة
()13
ــ ال يكون رال بجملة مشتملة على موضوع وحك  ،ويكون الحكد فيهدا منتسدبا للموضدوع )) (( ،وهدذ الداللدة لل دظ ثابتدة مسدل ومة عندد
العق ل  ،وهي المعبر عنها بحجية ال واهر))( )1ي
( ) 1البقرة  15 :ي
()2البقرة13 :ي
()3البقرة15 :ي
( )4القمي ،القوانين المحكمة في األصول213/2 ،ي
()5الحر العاملي ،وسائا الشيعة 353/3 ،با 41/من أبواِ أحكا الم بس ،حد 4 ، 3 /ي
()6احمد كاع البهاد ،،م تا الوصول رلى عل األصول414/1 ،ي
( )7محمدرضا الم ر  ،اصول ال قه  159/1 ،ي
( ) 8الرا  ، ،المحصول في علد االصدول ، 411/1 ،الغزالدي  ،المستصد ى  ، 235/1 ،اآلمدد ، ،االحكدا فدي اصدول االحكدا  ، 43/3 ،الميدر ا
القمي  ،القوانين المحكمة في االصول  221/2 ،ي
( ) 9ان ر  :علي المشكيني  ،اصط حا االصول  ، 132 ،محمد صنقور علي  ،المعج االصولي  111/2 ،ي
( ) 10محمد صنقور علي  ،المعج االصولي  113/2 ،ي
( ) 11المصدر ن سه  114/2 ،ي
( ) 12علي المشكيني  ،اصط حا االصول  132 ،ي
( ) 13محمد صنقور علي  ،المعج االصولي  114/2 ،ي
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المفهوم المجمل في مدارك اإلحكام الوقوع واألسباب
والمدلول الثابت بهذ الداللة هو ما يعبر عنه بالمراد الجد ، ،بمعنى و
أن المتكل قاصد الحكاية عن الواقع  ،وأنوه مريدد للمعندى الدذ،
أنعقد فيه ك مه  ،و
وأن ما هو عاهر ك مه مراد له ادا وواقعا ي
و
أن ما تكل به المتكل هو مقصود الواقعي فذل باعتبار أنوه ((يوادد اصدا اسدمه اصدالة التطداب ،بدين مدداليا
وأ وما كيف يمكن اثبا
االل اع ــ والتي يعبر عنها بعال االثبا ــ  ،وبين المقاصد الواقعية ــ والتي يعبور عنها بعدال الثبدو ـدـ  ،منشدا السديرة العق ئيدة  ،فد و
ان
العق ل قد انعقد سيرته و
بأن المتكل رذا تكل بك ما أنوه يأخذون ب اهر ك مه ويتعاملون معه على أنوده هدو المقصدود الدواقعي لده ييي
ولذل رذا تكل شلو بك كان عاهر الك ر حك عليه بالك ر  ،أو كان عاهر االيمان حك عليه بااليمان ييي))()2ي
والمراد الجد ،قد ي ارق المراد الت هيمي  ،فقد يقصد المتكل ت هيمه لمعنى معين لكنه غيدر مريدد لده واقعدا  ،كمدا فدي مدوارد التقيدة ،
و
فان االما ( )قد يبيون الحك على ب ،ما تقت يه التقية  ،فهو مراد ت هيمي له ولكنه ليس مرادا اديا له ي
ورذا أت ح هذا فحيناذ يقال  :و
رن مهمة ال قيه هي الوصول الى مراد الشدارع المقددأ مدن خد ل بياناتده  ،وتشدليو المدراد الجدد،
و
و
الواقعي له  ،ولهذا و
فان ال قيه ينقح اهة الصددور بعدد أحدرا الصددور  ،فداذا ثبدت أن المعصدو ( )لد يكدن بصددد بيدان الواقدع  ،ورنمدا
صدر منه الحك من بداِ التقيدة مدث  ،أو فدرض و
أن االمدا كدان بصددد االهمدال  ،فانوده فدي مثدا ذلد ال يكدون ك مده حجدة ويسدقط عدن
االعتبار من اهة تشليو الحك الشرعي ي
المعول عليه في تشليو االحكا الشرعية واستنتااها من أدلتها هو أحرا اهة الصدور  ،و
والحاصا  :و
وأن الك الصادر مدن
رن
و
المعصو ( )كان لبيان الواقع ي
وحيناذ فاذا الحر ذل  ،ولكن رأ عليه مايوا أاماله  ،ف ي مثا ذل يبحث عن مدى تأثير ذل على ال قيه فدي مقدا االسدتنبا ،
كما في الملصو المجما بالنسبة للعا  ،في حالة أحرا و
أن ك منهما صادر لبيان الواقع مث ي
المطلب الثالث  :أسباب ومناشئ اإلجمال المفهومي .
لإلامال الم هومي أسباِ ومناشيل كثيرة  ،واالصوليون ل يبحثوا اسدباِ االامدال ومناشداه بشدكا م صدا و مسدتقا رغد أهميدة
أن ذلد يسد وها عليده تشدليو مدورد االامدال والوقدو علدى اسدبابه ومناشداه ،وبالتدالي كي يدة التعامدا معده  ،و
ذل لل قيده مدن اهدة و
فدان
تشليو كون السب هو الوضع مث يلتلف عن كونه التصحيف  ،و
االول  ،ورنومدا تعرضدوا فدي هدذا
فان الثداني يمكدن معالجتده بلد
المجال لبع أسباِ اإلامال بحس ما تقت يه الحااة ولكن بشكا ازئي ومحدود ــ في حدود ا عي وبنحو االستقرال الناقو ـدـ ،
نع تعرض الشيل فاضا الص ار في كتابه (اصول ال قه وقواعد االستنبا ) فدي مبحدث الداللدة المجملدة اسدبابها و درق معالجتهدا  ،الدى
اسباِ االامال بشكا عا وذكر في هذا المجال املة من االسباِ()3ي
و
رن اإلامال الم هومي يعني عد وضو المعنى والم هو  ،بحيث يكون المعنى غير من دبط وال محددد ،والدذ ،يوصدف باإلامدال
أوالً وبالذا هو المعنى ،ويوصف به الل ظ ثانيا ً وبالعرض ،باعتبار و
أن منشأ انقدا المعنى في الذهن ــ فدي حدال كدون الداللدة ل يدة ـدـ
ً
ً
هو الل ظ ،وبهذا اللحاع نس اإلامال رلى الل ظ ،فالل ظ رنوما يتصف باإلامال فذل بلحاع كونه داال وكاش ا عن المعنى ،ورال فدالل ظ مدن
حيث مادته وهياته ليس فيه راماليولهذا فاإلامال قد يعرض المعنى والم هو ابتدا ًل من دون توسط الل ظ بحيث يكون المعندى فدي ن سده
مجم ً وبقطع الن ر عن األل اع الدالة عليه ،با قد ال يكون له ل دظ كمدا فدي بعد الحركدا واألفعدال المجملدة التدي تصددر عدن بعد
العق ل ولكن ال يل ه منها معنى محصا ،ومن هنا فقد يكون سب رامال الم هو هو الل ظ وقد يكون غير ()4ي
ويمكن استنتاإ بع األسباِ التي توا نشول اإلامال في الم هو وعد وضوحه من خ ل تتبدع كلمدا األصدوليين فدي مبحدث
المجما والمبين  ،وفي مبحث تعارض اال دلة  ،وغيدر ذلد يوعلدى أ ،حدال يمكدن اسدتنتاإ بعد اسدباِ االامدال الم هدومي ممدا ذكدر
االصوليون في مبحث المجما والمبين  ،وفي مبحث تعارض االدلة  ،واي ا يمكدن اسدت ادة ذلد مدن كلمدا علمدال الدرايدة فدي كتدبه ،
فانوه يتعرضون الى االوصا التي يشترك فيها السند والمتن  ،وبع تل االوصا قد توا خ دال المعندى المدراد مدن مدتن الحدديث
وعد وضوحه كما في الحديث المصحف  ،وعلى أ ،حال يمكن في هذا المجال أن تذكر االسباِ التالية :
 1ـ االشتراك اللفظي  .و
رن المشترك ((هو الل ظ الذ ،تعدد معنا وقد وضع للجميع كد ً علدى حددة ،ولكدن مدن دون أن يسدب ،وضدعه
لبع ها على وضعه لآلخر ،مثدا (عدين) الموضدوع لحاسدة الن در وينبدوع المدال والدذه وغيرهدا ،ومثدا (الجدون) الموضدوع ل سدود
واألبددي ييي))()5يورنومددا يددت ع ددو االشددتراك الل ددي مددن مناشددئ وأسددباِ اإلامددال الم هددومي فددذل بنددا ًل علددى رمكددان االشددتراك الل ددي،
ووقوعه في اللغة العربية ،وأ وما بنال على امتناعه ف مجال لعد مدن أسدباِ اإلامدال حينادذٍيولكن المشدهور هدو رمكانده ،بدا وقوعده فدي
بأن وقوع المشترك واا في اللغة باعتبار و
اللغة العربية ،والوقوع أدل دليا على اإلمكان ،وهناك من قال و
أن األل اع متناهيدة والمعداني
()6
غير متناهية وكثيرة ،وهذا األمر يستوا نشول االشتراك الل ي لغرض استيعاِ تل المعاني الغير المتناهية ي
والمشترك رنوما يكون مجم ً عند تجرد عن القرينة الموابة لتعين أحد معنييه أو معانيه  ،ورال فهو معها مبين ال اامال فيهي
والمشترك على أنحال :
األول :أن يكون مشتركا ً بين م هومين متباينين ،مثال ذل  :ل ظ (المولى) في مثا  :ال تطع احدا رال الموالي  ،فيحتما و
أن المراد مدن
الموالي االقارِ كابنال الع  ،ويحتما االصحاِ  ،ومنشأ ذل هو و
أن ل ظ المولى يطل ،ويراد منده القريد كدابن العد والصداح  ،ألنوده
مشترك بينهما()7ي
( ) 1علي المشكيني  ،اصط حا االصول  133 ،ي
( ) 2خالد البغداد ، ،قواعد نافعة في االستنبا  143 ،ي
( ) 3اصول ال قه وقواعد االستنبا  194/2 ،ـ  114ي
( )4ان ر :فاضا الص ار ،أصول ال قه وقواعد االستنبا  ،193/2 ،محمد صنقور علي ،المعج األصولي15/1 ،ي
( )5محمد رضا الم ر ،المنط34/1 ،،ي
( )6ان ر :الطوسي  ،العدة في اصول ال قه  ، 31/1 ،الرا  ،،المحصول في عل األصدول ،34/1 ،األمدد ،،االحكدا فدي أصدول األحكدا ،25/1 ،
محمد كاع اللراساني ،ك اية األصول ،39 ،محمد رضا الم ر ،أصول ال قه31/1 ،ي
( ) 7ال يرو آباد ، ،القاموأ المحيط  1233 ،ي
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الثاني :أن يكون مشتركا ً بين م هومين أحدهما ازل من اآلخر ،ومثاله ((ل ظ الممكن فإنوده موضدوع للمكدن باإلمكدان العدا والممكدن
باإلمكان اللاص ،فاإلمكان اللاص هو سدل ال درورة عدن رفدي الحكد أعندي الطدر الموافد ،لده والملدالف  :كقولندا( :كدا رنسدان
كات باإلمكان اللاص) ،معنا و
أن ثبو الكتابة لإلنسدان لديس ب درور ،ون يهدا عنده أي دا ً لديس ب درور ،،فقدد سدلبنا ال درورة عدن
الطر المواف ،وهو ثبو الكتابة ،وعن الملالف وهو ن يها ،وأ وما اإلمكان العا فهو سل ال رورة عدن الطدر الملدالف للحكد  ،أ،
رن كانت موابة فالسل غير ضرور ،فإن كانت سالبة فاإليجاِ غير ضدرور ، ،كقولندا :كدا رنسدان حيدوان باإلمكدان العدا  ،معندا و
أن
سل ال رورة عن أحد الطرفين ازل من سل ال رورة عن الطرفين اميعاً ،فيكدون الممكدن العدا ادز ًل مدن الممكدن اللداص ،ول دظ
الممكن موضوع لهما فيكون مشتركا ً بين الشيل وازئه))()1ي
والحاصا :و
رن استعمال الل ظ المشترك بين الشيل وازئه من دون نص قرينة على ررادة أحد المعنيين يوا اإلامالي
)
2
(
و
ل
ارقوة فواق و
طعلوا أي َديو له وما))  ،فقد ذهد السديد المرت دى  رلدى أنوهدا
ار لق ووالس َ
ومثاله الشرعي :آية السرقة ،وهي قوله تعالى (( :ووالس َ
مجملة باعتبار تردد ل ظ (اليد) بين أكثر من معنى ،و
فإن اليد تطل ،عرفا ً على الكف رلى أصول األصابع ،وعلى الكف والزند معاً ،وعلى
()3
الكف والزند رلى المرف ،،وعلى مجموع الكف والزند والع د رلى المنك  ،وبنا ًل على ذل يقع اإلامال من حيث م هو اليد ي
و
((فإن الشمس تطل ،على الكوك الم ئ ،كما تقول :لعدت
الثالث :أن يكون مشتركا ً بين الشيل وال مه ،ومثال ذل ل ظ الشمس،
()4
الشمس ،وعلى ضوئه ،كما تقول السنا في الشمس مع و
أن ال ول ال له)) ي
 2ـ حذف المتعلق .
و
رن حذ المتعل ،قد يوا في بع األحيان رامال المعنى وعد وضوحه ،وذل كما في الموارد التي تعل ،الحكد فيهدا باألعيدان،
ل
و
ل
ل
ل
ل
يدر وو ومدا أهَدا َلغوي َدر امَ َبد َه ووال لمن ولنَقودة ووال وموقلدوذوة ل ووال لمت وور َدويودة ووالن َطي وحدة وو ومدا أكود وا
نز َ
مثا قوله تعالى (( :لح َ ور ومت وعلوي لك ال وميتوة ووالدد ل وولوحد ل ال َل َ
()5
و
ل
و
و
ص َ ووأون ت وست وق َس لموا بَاأل ال َ ذ َلك فَس )) ،ي
السبل لع رَال وما ذوكيت ل وو وما ذلبَ وح وعلوى النُّ ل
فإنوه ((من الواضح أنوه ال معنى لتحري العين لعد وادود فائددة منده ،ورنومدا ال ائددة فدي اسدتعمال هدذ َ العدين أو االنت داع بهدا ،وحيناد ٍذ
يتردد هذا االنت اع بين ث ثة احتماال  ،هي :أكلها وبيعها أو التجارة بها واالنت اع بهدا بدأ ،ريد ،،وهدذ االحتمداال الث ثدة ناشداة مدن
عد ذكر متعل ،الحرمة في اآلية الشري ة ،وعليه فيتردد التحري بين أن يكون قد تعل ،بأكلها فيكون أكلهدا حرامدا ً ال كدا انت داع،أو تعلد،
ببيعها فيجو أكلها ويحر بيعها أو سائر االنت اعا ))( ، )6وحيدث و
أن متعلد ،الحرمدة مدردد بدين هدذ َ االحتمداال فيكدون حيناد ٍذ مجمد ً،
وتمس الحااة آنذاك في فهمه وبيان المراد منه رلى مبين وشار ي
 3ـ تردد المعنى بين كونه حقيقة لغوية أو شرعية .
رن المعنى الحقيقي لل ظ هو ذل المعنى الموضوع له الل ظ ،بحيث رذا استعما الل ظ فيه يكون االستعمال حينا ٍذ حقيقيايً
و
ويقابله المعنى المجا  ،وهو الذ ،ل يوضع الل ظ بإ ائه وإلفادته ،ورنما يستعما فيه الل ظ لواود مناسبة بينه وبين المعندى الحقيقدي
لل ظ ،مع نص قرينة تصر الل ظ من معنا الحقيقي رلى المجا  ،،بحيث تدل القرينة على و
أن مراد المتكل مدن الل دظ معندا المجدا ،
وليس الحقيقي( )7يوي ا المعنى الحقيقي رلى الجهة التي تصد لوضع الل ظ بإ ال المعنى ،فحينما يتصدى أها اللغة لوضع ل ظ بإ ال
معنى معين يكون ذل المعنى باالضافة رلى ذل الل ظ حقيقة لغوية ،كما فدي ل دظ الحجدر والشدجريورذا كدان المتصدد ،لدذل هدو العدر
لمعدان
فحقيقة عرفية ،كما في ل ظ السيارة والطائرة ،ورذا كان المتصد ،هو الشرع فحقيقة شرعية()8يوهنداك أل داع موضدوعة فدي اللغدة
ٍ
معروفة كل ظ الص ة الموضدوع للددعال( ،)9ول دظ الحدج الموضدوع لمطلد ،القصدد( ،)10وغيدر ذلد  ،وهدذ األل داع قدد اسدتعملها الشدارع
معدان ملصوصدة حادثدة ،حيدث اسدتعما ل دظ الصد ة فدي األركدان الملصوصدة ،ول دظ الحدج فدي أدال
المقدأ مجردة عن القدرائن فدي
ٍ
المناسددب الملصوصددة ،وهكددذا غيرهايوقددد وقددع الك د بددين األصددوليين فددي وقددوع نقددا تل د األل دداع مددن معانيهددا اللغويددة رلددى المعدداني
االصددط حية مددن قبددا الشددارع المقدددأ ـددـ بعددد ات دداقه علددى رمكاندده ـددـ بحيددث يتحقدد ،بددذل النقددا وتثبددت الحقيقددة الشددرعية ،أو و
أن ذل د
االستعمال مجا  ،،لكن هذا االستعمال قد اشتهر في لسان الشارع بحيث ل يحتج رلى القريندة الصدارفة حدال االسدتعمالي ولهد فدي ذلد
آرال :

( )1االسنو ،،نهاية السول شر منهاإ األصول 115 ،ــ 111ي
()2المائدة33 :ي
( )3الذريعة329/1 ،ي
( )4االسنو ،،نهاية السول شر منهاإ الوصول 111 ،ي
()5المائدة 3 :ي
والمراد من(( :ما أه وا لغير هللا به)) الذبيحة التي ذكر اس غير هللا تعالى عليها عند الذبح ،ومن((الملتنقة)) الحيوان الذ ،يلن ،بأ ،نحو مدن أنحدال
اللن ،فيمو  ،ومن ((الموقوذة)) الحيوان الذ ،ي رِ حتوى يمو  ،ومن ((المتردية)) الحيوان الذ ،يقع من مكان عال ،كالدذ ،يسدقط مدن ابدا أو
يقع في بار فيمو  ،ومن ((النطيحة)) الحيوان الذ ،ينطحه حيوان آخر فيمو  ،ومن ((ما أكا السبع)) ما قتله السبع ،ومن ((ما ذبح على النص ))
ما يذبح للتقرِ به رلى األنصاِ وهي األوثان التي كانوا يعبدونها ،ومن ((تستقسدموا بداأل ال )) تقسدي الجدزور علدى ثمانيدة وعشدرين ادز ًل كسدها
يت ألون بها في أس اره  ،وابتدال أموره ي الراوند ،،فقه القرآن249/215/2 ،ي
( )6فاضا الص ار ،أصول ال قه وقواعد االستنبا 191/2 ،ي
( )7ان ر :الرا  ، ،المحصول في عل األصول ، 53/1 ،محمد رضا الم ر ،أصول ال قه  ،23/1 ،عبددالهاد ،ال دلي  ،دروأ فدي أصدول فقده
اإلمامية12/2 ،ي
( )8ان ر :الحلي  ،معارإ األصول ،35 ،محمد رضا الم ر ،اصول ال قده  ، 31 ،عبددالهاد ،ال دلي  ،دروأ فدي أصدول فقده اإلماميدة،35/2 ،
محمد صنقور علي  ،المعج األصولي ، 41/2 ،علي المشكيني  ،اصط حا األصول 114 ،ي
( )9ان ر :األص هاني  ،م ردا أل اع القرآن  ،359 ،مادة  :ص  ،ال يومي ،المصبا المنير  ،341 ،مادة  :صلىي
( )10ان ر :األص هاني  ،م ردا أل اع القرآن  ، 191 ،مادة  :حج  ،ال يومي  ،المصبا المنير  ،121 ،مادة  :حجي
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االول  :تحق ،النقا ووقوعه بحيث تكون الص ة مدث حقيقدة شدرعية فدي هدذ االفعدال الملصوصدة ،مجدا اً لغويدا ً فدي الددعال ،باعتبدار
و
((أن النقا في اللغا كالنسل في األحكا ))( )1وحينا ٍذ تثبت الحقيقة الشرعية()2ي
الثاني :عد وقوع النقا ،وأ وما االستعمال في لسان الشارع المقددأ فهدو بنحدو المجدا بمعوندة القدرائن ،ولديس بنحدو الحقيقدة ،ثد أشدتهر
االستعمال بحيث أصبحت هذ َ األل اع حقائ ،شرعية في المعاني الحادثة  ،وقد اختار هذا الرأ ،اماعة من االصوليين()3ي
الثالث :عد وقوع النقا ،وعد ثبو الحقيقة الشرعية ،وأ وما ما ي ن أنوده موادود منهدا فهدو مسدتعما فدي معندا اللغدو ،،غايدة األمدر و
أن
الشارع شر في اعتبار هذا المعنى شرو ا ً ال يكون معتبرا ً بدونها ،فالص ة مث ً في لسان الشرع مستعملة في الددعال بشدر أن يدن
رليه أمور خاصة ،هي  :الركوع ،والسجود ،والقرالة  ،وغير ذل يوقد نلس ( )4هذا الرأ ،رلى القاضي أبي بكر الباق ني()5ي
الرابع :التوقف في هذ َ المسألة وعد ترايح رأ ،على آخريوتبنى ذل اآلمد ،في االحكا ()6ي
الخامس :عد تحق ،النقا ،وعد ثبو الحقيقة الشرعيةي
وي هر من العاملي( ،)7في معال الدين  ،تبنيه لهذا الرأ)8(،ي
وتجدر اإلشارة رلى و
هو بالنسبة رلى ما ورد في لسان الشارع المقدأ من تلد األل داع ،وأ ومدا األل داع المسدتعملة فدي
أن محا الل
()9
و
ك المتشرعة فأنوها تحما على المعندى الشدرعي لهدا بد خد  ،باعتبدار أن الوضدع التعيندي ((ممدا ال ريد فيده بالنسدبة رلدى مدان
ألن الل ظ رذا استعما في معنى خاص في لسان اماعة كثيرة منا ً معتدا ً به ـدـ ال سديما رذا كدان المعندى اديدداً
رمامنا أمير المامنين( )؛ و
ــ يصبح حقيقة فيه بكثرة االستعمال ،فكيف رذا كان ذل عند المسلمين قا بة في سنين متماديةي
ف بدو ــ رذن ــ من حما تل األل اع على المعاني المستحدثة فيما رذا تجرد عن القرائن في روايا األئمة( )ي ))()10ي
ورنما الك في األل اع المستعملة في المعاني الشرعية المستحدثة الواردة في القرآن الكري وعلى لسان النبي( )فدـ((كونها حقيقدة
فيها في خصوص مان النبي( )غير معلو  ،ورن كان غير بعيد ،با من الم نون ذل  ،ولكن ال ن في هذا البداِ ال يغندي عدن الحد،
شيااً))()11ي
والحاصل :و
رن الحقيقة المتشرعية ثابتة  ،ومحا الك

هو الحقيقة الشرعية ،و((ال رق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية هدو

أن دعدوى ثبددو الحقيقددة الشددرعية تعنددي و
و
أن هددذ َ األل دداع وضددعت بدإ ال المعدداني الشددرعية فددي عصددر النبددي الكددري ( ، )وأ ومددا الحقيقددة
المتشرعية فهي عبارة عن ثبو هذ َ األوضاع في عصر األئمة ( )ي ))()12ي
ويترت على الل

في وقوع النقا وثبو الحقيقة الشرعية وعدمه تحديدد مدراد الشدارع المقددأ مدن األل داع الدواردة فدي القدرآن

الكري وحديث النبي( )مجردة عن القرائن ،فبنال على وقوع النقا وثبو الحقيقة الشرعية بالنقدا فحيناد ٍذ تحمدا األل داع علدى المعداني
الشرعية ي
وأ وما بنا ًل على عد ثبو الحقيقة الشرعية أو ثبوتها ولكن ال بنحو النقا بحيث ل يتحق ،الوضع فحيناد ٍذ تحمدا األل داع علدى المعداني
اللغوية أو يتوقف فيها ،ف تحما علدى المعداني الشدرعية وال علدى اللغويدة  ،فدالثمرة مدن هدذا اللد

ت هدر (( فيمدا رذا وقعدت األل داع

( )1ال يومي ،المصبا المنير341 ،ي
( )2ونس هذا القول كا من الرا  ،في المحصول  ، 153/1 ،واآلمد ،في االحكا  ، 33/1 ،رلى المعتزلة وال قهال  ،واختدار المحقد ،الحلدي فدي
معارإ األصول 31 ،ي
( )3منه  :الرا  ،في المحصول  ، 154/1 ،والبي او ،في المنهاإ ،125 ،وابن الحاا في ملتصر المنتهى األصولي 43 ،ي
( )4ان ر النسبة رليه في  :المحصول في عل األصول للرا  ،153/1 ، ،واالحكا في أصول األحكا لآلمد33/1 ، ،ي
( )5أبو بكر محمد بن الطي  ،البغداد ، ،المعرو بالباق ني ،متكل على مذه األشعر ،،له مصن ا  ،منها :رعجا القرآن ،هداية المسترشد في
الك ي ولد بالبصرة سنة 333هـ  ،وتوفي ببغداد سنة  453هـ ي
ان ر ترامته في :ابن خلكان  ،وفيا األعيان ،395/2 ،عباأ القمي  ،الكنى واأللقاِ13/2 ،ي
( )6اآلمد ،،االحكا في أصول األحكا  45/1 ،ي
( )7أبو منصور حسن بن ين الدين (الشهيد الثاني) الجبعي العاملي ،تتلمذ على والد والمقدأ األردبيلي وغيرهماي له مصن ا  ،منها :منتقدى الجمدان،
المعال  ،التحرير الطاوسي ،وغيرها ،ولد سنة  595هـ  ،وتوفي سنة  1511هـ ي
ان ر ترامته في  :محمدباقر اللوانسار ، ،روضا الجنا  ، 251/2 ،عبدالحسين االميني  ،شهدال ال يلة  132 ،ي
( )8معال الدين 91 ،ي
( )9الوضع التعيني ((هو الع قة بين الل ظ والمعنى الناشاة ات اقدا ً ودون تصد ٍد مدن الواضدع لدذل كدأن يت د ،أن يكثدر اسدتعمال ل دظ فدي معندى بحيدث
تكون هذ َ الكثرة االستعمالية هي التي أنشأ اإلنس الذهني بين الل ظ والمعنى لدراة يكون ر ق الل ظ موابدا ً النلطدار المعندى))ي محمدد صدنقور
علي  ،المعج األصولي 111/2 ،ي
( )10محمد رضا الم ر ،أصول ال قه  31/1 ،ــ 34ي
( )11المصدر ن سه 34/1 ،ي
( )12محمد صنقور علي  ،المعج األصولي 43/2 ،ي
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المذكورة في ك

الشارع موضوع لحك  ،فقال ــ مث ً ــ  :يج الصد ة عندد ر يدة الهد ل مدن كدا شدهر  ،فعلدى القدول بثبدو الحقيقدة

الشرعية فيها كان الواا هو الص ة بمعنى األركان الملصوصة ،ورال كان الواا هو معناها اللغو ،أعني مطل ،الدعال))()1ي
وفي مثا ذل يثبت التردد واإلامال وعد وضو مراد الشارعي
 4ـ تردد اللفظ بين حمله على المعنى الحقيقي له أو المجازي .
مثال ذل  (( :قوله  (( :ال ص ة ورال ب اتحة الكتاِ ))( ،)2وقوله  :في صحيح
رارة( )3عن أبي اع ر((( : )ال ص ة ورال بطهور))( ،)4و
فإن الن ي بـ(ال) ورن تعل ،بالص ة  ،واإلثبدا تعلد ،بالسدورة والطهدارة وهدو
المعنى الحقيقي ،ومعنا و
أن الص ة من دون فاتحة و هارة تقع با لة ؛ ألنوهدا ليسدت بصد ة ،ولكدن يحتمدا أي داً ،أن يكدون المدراد منهدا
المعنى المجا  ،بتقددير خبدر لدـ(ال النافيدة)  ،واللبدر المقددور المناسد لهدذا الن دي هدو الكمدال مدث ً ،فيكدون المعندى و
أن الصد ة مدن دون
ال اتحددة والطهددارة ليسددت كاملددة ،وال ددرق بددين الحكمددين عدداهر ،ومنشددأ هددذا التددردد واالخددت

هددو تددردد الك د

بددين المعنددى الحقيقددي

والمجا  ،،وال يرت ع هذا التردد واإلامال ورال بمرااعة األدلة األخرى))()5ي
 5ـ التصرف بالحديث.
ً
و
رن التصر بالحديث عبارة أخرى عن نقا الحديث بمعنا دون التقيد بنو أل اعه ،وهذا األمر كان شائعا في عصر صدور النو
 ،وقد سمح أالئمة ( )ألصحابه بنقا الحديث بالمعنى  ،ورم ال لما عليه العق ل من سيرة في هذ الق ية ي
وممددا ورد فددي هددذا المجددال مددا رو ،عددن محمددد بددن مسددل ( )6مددن أنودده قددال  :قلددت ألبددي عبدددهللا( : )اسددمع الحددديث مند فأ يددد
()7
وانقو ييي قال ( (( : )رن كنت تريد معانيه ف بأأ)) ي
وقد أامع االصوليون على اوا رواية اللبر بالمعنى  ،ولكن (( بشر أن ال تكون العبارة الثانية قاصرة عن معنى األصدا ،
()8
با ناه ة بجميع فوائدها )) ي
ورتبوا على ذل آثار كثيرة منها ما في باِ التعارض من انوه (( رذا كان احد الراويين يرو ،اللبر بل ه واآلخر بمعنا ين در
فان كان ضابطا ً عارفا ً بذل ف ترايح الحدهما على اآلخر  ،ألنوده البديح لده الروايدة بدالمعنى والل دظ معدا ً
في حال الذ ،يرويه بالمعنى  ،و
()9
فايهما كان أسها عليه روا )) ي
والحاصا و
رن نقا الحديث بالمعنى وتصر الرواة في أل اعه قد ياد ،رلى تغير في داللة الدنو ودرادة صدراحتها  ،وبالتدالي
يقع االامال فيه ي
(( ومما يشه د على واود هذا العاما في الروايا ما نجدد فدي أحاديدث بعد الدرواة باللصدوص مدن أصدحاِ أالئمدة ( )مدن
غلبة وقوع التشدويش فيهدا حتدى اشدتهر روايدا عمدار السدابا ي مدث ً بدين ال قهدال بهدذا المعندى  ،لكثدرة مدا لدوحظ فيهدا مدن االرتبداك
واالامال في الداللة أو االضطراِ والتهافت في المتن في أكثدر األحيدان  ،وقدد صدار العلمدال يعتدذرون فدي مقدا الددفاع عدن صدحة مدا
يصح عن ريقه وعد قد اضطراِ متنه في اعتبار  ،بانوه من عمدار السدابا ي الدذ ،لد يكدن يجيدد النقدا والتصدر فدي النصدوص
()10
ي
لقصور ثقافته اللغوية ))
 6ـ ضياع القرائن .
قد يصاح صددور الدنو قريندة مقاليدة لهدا دخدا فدي بيدان المدراد  ،أو حاليدة يحتدف بهدا الكد ولهدا مدخليدة فدي بيدان المدراد
وتوضيحه ي
وتل القرينة قد تكون خاصة وهي التي تلتو بشيل  ،وال تع سوا  ،وقد تكون عامة وهي التي تكون م هومه من قبا عامدة
الناأ ومرتكزة في اذهانه  ،ويسمى هذا النحو من القرينة بالقرينة االرتكا ية ي
وضياع كثير من القرائن التي اكتنف بها النو أو السياق الذ ،ورد فيه حال صدور من عواما نشول االامال في الروايا ي
( )1علي المشكيني  ،اصط حا األصول 114 ،ي
( )2حسين النور ، ،مستدرك الوسائا  ،114/4 ،حد4134 /ي
()3أبو الحسن رارة بن أعين بن سنسن  ،كان قارئاً ،فقيهاً ،متكلماً ،شاعراً ،أديباً ،من أصحاِ اإلما الباقر والصادق والكاع ) ، (له تصانيف،
منها :كتاِ االستطاعة ،والجبري كانت وفاته سنة 195هـ ي
ان ر ترامته في :الطوسي ،ال هرست44 ،؛ عبدهللا المامقاني ،تنقيح المقال33/23 ،؛ أبو القاس اللوئي ،معج راال الحديث213/4 ،ي
( )4الحر العاملي ،وسائا الشيعة  ،291/1 ،با 1/من أبواِ الوضول  ،حد 1/ي
( )5فاضا الص ار ،أصول ال قه وقواعد االستنبا 194/2 ،ي
( ) 6محمد بن مسل بن ربا الكوفي  ،صح ابا اع ر وابا عبدهللا ( ، )وروى عنهما  ،وكان من اوث ،الناأ  ،له كتاِ يسدمى االربعمائدة مسدألة
في ابواِ الح ل والحرا  ،توفي سنة  195هـ ي النجاشي  ،راال النجاشي 324 ،ي
( )9الكليني  ،أصول الكافي  ، 91/1 ،حد2/ي
( )1المحق ،الحلي  ،معارإ األصول  225 ،ي
( )1الطوسي  ،العدة في أصول ال قه  192/1 ،ي
( )2محمود الهاشمي  ،بحوث في عل االصول 33/4 ،ي
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المفهوم المجمل في مدارك اإلحكام الوقوع واألسباب
وأه أسباِ ضياع القرائن هي الغ لة عن ذكر القرينة في مقا نقا الرواية أو التقطيع في النصدوص أو عدد التعدرض للقريندة
من قبا الراو ،ألنوها ارتكا ية عامة ت ه من قبا عامدة النداأ ن درا ً للبيادة أو عدرو الدنو فدالراو ،فدي مثدا هكدذا قريندة يدرى ن دس
مساالً عن نقا النو بكامله  ،وأ وما القرائن االرتكا ية العامة ف يرى ن سه مساالً عن ذكرهدا باعتبدار واودهدا ارتكدا ا ً عندد السدامع ،
وعليه ف يتصدى لنقلها وبيانها ي
ً
فإذا تغير ذل االرتكا العا عبر العصور المتعاقبة وتبدل رلى ارتكا آخر فحيناذ يتغير تبعا له معنى النو والمراد منه ي
وهناك شواهد كثيرة تدل على و
أن القرينة لها دور كبير في فه النو بحيث يتغيدر مدلولده عندد ضدياع القريندة التدي اكتندف بهدا
1
()
حال صدور ي ومن امثلة ذل  :ما رو ،عن علي بن المغيرة  ،أنوه قال  :قلت ألبي عبد هللا ( (اعلت فداك الميتة ينت ع بشيل منهدا
؟ قال ) : (ال  ،قلت  :بلغنا و
مر بشاةٍ ميت ٍة  ،فقال ما كان على أها هذ الشاة رذ ل ينت عوا بلحمها أن ينت عدوا بإهابهدا ،
أن رسول هللا ) (و
قال  :تل شاة لسودة بنت معة وإ رسول هللا ( (وكانت شاة مهزولة ال ينت ع بلحمها فتركوها حتى ماتت ،فقال رسول هللا ) : (مدا
()3
()2
يوما رو ،عن عبدد المدنع االنصدار ،أنوده قدال  :قلدت ألبدي عبدد
كان على أهلها رذا ل ينت عوا بلحمها أن ينت عوا باهابها أن تذ وكى
رن قوما ً يروون و
هللا ) )و
امتدي رحمدة ؟ فقدال  :صددقوا  ،فقلدت  :رن كدان اخدت فه رحمدة  ،فااتمداعه
أن رسول هللا ) )قال  :اخت
و
و
ل
و
و
و
و
و
و
و
و
و
عذاِ ؟!يفقال ) (( : (ليس حيث تذه وذهبوا  ،ورنمدا أراد قدول هللا عدز وادا  (( :فلدوال نو ودر َمدن كد َا فَرقد ٍة َمدن له ائَ دة َليوت ق لهدوا فَدي
()4
َين وو َليلنذ لَروا قوو وم له وو َليلنذ لَروا قوو وم له رَذوا ور واعلوا رَلوي َه لوعول له يوحذو لرونو )) فأمره أن ين روا رلى رسول هللا ( (ويلتل وا اليه فيتعلمدوا
الدو َ
()5
 ،ث يراعوا رلى قومه فيعلموه ي رن وما اراد اخت فه من البلدان  ،ال اخت فه في دين هللا  ،رنوما الدين واحد  ،رنوما الدين واحد)) ي
 7ـ الوضع .الوضع  :هو اخت ق الحديث ونسبته كذبا ً رلى المعصو ( )ي وقد كانت بدايدة الددأ والتزويدر فدي الحدديث علدى عهدد
الرسول الكري ( ، )وكثر ذل رلى الحد الذ ،اعله ( )يقف موق ا ً صارما ً من هذا السلوك المنحر  ،فقدد رو ،عدن أميدر المدامنين
ي
ي الكذابدة فمدن كدذِ علد و
( )أنوه قال  ((:يييي وقد كذِ على رسول هللا ( )على عهد حتى قا خطيبدا ً فقدال  :أيهدا النداأ قدد كثدرة علد و
()6
متعمدا ً
فليتبول مقعد من النار  ،ث كذِ عليه من بعد ييي)) ي وكثر وضع الحديث في أيدا األمدويين بشدكا واضدح وصدريح  ،حتدى
و
ً
و
و
قيا  (( :رن أكثر األحاديث الموضوعة في ف ائا الصحابة افتعلت في أيا بني أميدة  ،تقربدا رلديه بمدا ي ندون أنهد يرغمدون بده أندو
()7
()8
ي و((قددد بدددأ عهددور الوضددع فددي سددنة احدددى واربعددين بعددد الهجددرة))  ،وفددي أيددا معاويددة باللصددوص كددان الوضددع
بنددي هاشد ))
والتزوير بشكا واضح وصريح  ،فانوه كان يبذل األموال الطائلدة ل دعا الن دوأ مدن أصدحاِ رسدول هللا ( )ليلتلقدوا حدديثا ً مكدذوبا ً
()9
ي ولكثرة تل األحاديث الموضوعة وانتشارها بين الناأ أصبح من الصع تمييزها عن غيرها  ،وردهدا
على لسان رسول هللا ()
أو التكذي بها  ،ويكشف االما محمد الباقر ( ) عن هذ الق ية في حدديث لده (( :يييوحتدى صدار الرادا الدذ ،يدذكر بداللير ـدـ ولعلده
يكون ورعا ً صدوقا ً ــ يحدوث بأحاديث ع يمة عجيبة  ،من ت ديا بعد مدن قدد سدلف مدن الدوالة  ،ولد يللد ،هللا تعدالى شدياا ً منهدا وال
()10
ي
كانت وال وقعت وهو يحس أنوها ح ،لكثرة من قد رواها ممن ل يعر بكذِ وال بقلة ورع ))
وقد مارأ أعدال أها البيت والمغرضين والزنادقة عملية الوضع باخت ق الحديث تارة والدأ في كتد أصدحاِ أالئمدة ()
تارة ثانية  ،في عصر أالئمة ( )ي وقد تنبوه أالئمدة ( )رلدى حركدة الددأ والتزويدر ولدذل أخدذوا ينبوهدون أصدحابه علدى وادود تلد
حددر
الحركددة بيددنه  ،فقددد ورد عددن االمددا الرضددا ( )أنودده قددال  (( :كددان المغيددرة بددن سددعيد يكددذوِ علددى أبددي اع ددر ( )فأذاقدده هللا و
()11
ي
الحديد))
ولذل فقد حرص أصحاِ االئمة على التثبت في تقبدا الحدديث ونقلده بدا قداموا بعدرض األحاديدث ومدا د ولون مدن مصدن ا فدي
()12
الحديث على أالئمة ( )ي فقد ورد و
كان له كتاِ فعرضه على االما أبي عبدهللا ) (فلما رآ استحسدنه
أن عبيد هللا بن علي الحلبي
( )1علي بن المغيرة الزبيد ،اال رق  ،من أصحاِ االما الصادق ) (ي محمد تقي التستر ، ،قاموأ الراال  945/4 ،ي
( )2الكليني  ،ال روع من الكافي 945/4 ، 251/2 ،ي
( )3عبد المنع بن قيس بن قهد االنصار ، ،روى عن ابي اع ر وأبي عبد هللا ( ، )وثقة النجاشي ي محمد تقي التستر ، ،قاموأ الراال 3/4 ،ي
( )4التوبة 122 :ي
( )1الصدوق  ،علا الشرائع  ، 35/1 ،حد4/ي
( )2الكليني  ،أصول الكافي  ، 12/1 ،حد 1/ي
( )3المعتزلي  ،شر نهج الب غة  41/11 ،ي
( ) 8صبحي الصالح  ،علو الحديث ومصطلحه  211 ،ي
( )9المعتزلي  ،شر نهج الب غة  44/11 ، 43/4 ،ي
( )1المعتزلي  ،شر نهج الب غة  43/11 ،ي
( )2محمدتقي التستر ، ،قاموأ الراال  133/15 ،ي
ي
( )3عبيدهللا بن علي بن شعبة الحلبدي الكدوفي  ،كبيدر آل ابدي شدعبة وواههد  ،مدن اصدحاِ االمدا الصدادق ( ، )لده كتداِ ي محمددتقي التسدتر، ،
قاموأ الراال  43/4 ،ي
( )4الطوسي  ،ال هرست  151 ،ي
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()1

وقال  (( :ليس لهاالل ــ يعندي الملدال ين ـدـ مثلده )) ي ورذا كدان وضدع الحدديث حقيقدة ثابتدة (( فربمدا كدان بعد مدا نجدد فدي كتد
()2
االحاديث اليو من الروايا المتعارضة الملتل ة هو من بقايا ذل التشدويه والددأ الدذ ،وقدع فيهدا فدي تلد العصدور )) يوتعدارض
الحديث واخت فه من املة اسباِ ومناشئ االامال في الم هو  ،والوضع يقع عادة في الروايا ال في اآليا الشدري ة  ،وذلد البدت ل
الروايا بالوضاعين من الرواة الذين كانوا يتعمدون الكذِ على رسول هللا ( )واألئمة ( )ي
والتعارض والتنافي بين روايتين أو أكثر يعني كدذِ احددى الدروايتين أو الطدائ تين وعدد صددورها عدن المعصدو ( ، )ولكدن ال
تلعر الرواية الكاذبة من الصادقة فيما رذا فرض حجيتهما معا من حيث السند  ،وحيناذ يتحقد ،االامدال وعدد االهتددال الدى الواقدع فدي
مثا ذل ي
 8ـ اشتمال المتن على مفردة غريبة ،أو أكثر .قد يشتما متن بع األحاديث على ل ظ غام  ،بعيد عن ال ه لقلة استعماله في الشايع من
اللغة ،وهذا النوع من األل اع يوا غموض في مراد المتكل وعد وضوحه ،وبالتالي عد تصور المعنى المراد من ذل الكد االمدر الدذ ،يجعلده فدي
عداد المجم يولهذا أمثلة كثيرة :منها :قوله((( : )الجار أح ،بسقبه))( ،)3وفلسور السق باللزي)4(،يومنها :قوله(((: )رياك وخ رال
الدمن)) ،فقيا :يا رسول هللا ،وما خ رال الدمن؟ ،قال((( :)المرأة الحسنال في منبت السول))()5ي
فإنوه لوال ت سير ( )للمراد من (خ رال الدمن) لما علر المراد منهايومنهدا(( :الحدديث المدرو ،عدن االمدا علدي((( :)مدن يعدذرني
من هاالل ال با رة)) ،وال با رة ه ال لا الذين ال غنال عنده والواحد ضبطار))()6ي
 9ـ الفعل الذي ال يعلم وجه صدوره  .و
رن ال عا الذ ،يقو به المعصو ( )قد يلعل بأصا وقوعه ،ولكن ل يعل واه وقوعه من كونه
على واه الواوِ أو االستحباِ أو لمجرد اإلباحة تارة ،وأخرى ل يعل منه معنى واضح ،وذل ((كما في بع الحركدا والمواقدف
التي تصدر عن العاقا ،وال ين ه منها معنى محصا))()7ي
)
8
(
ومن هنا يمكن أن يقال :و
بأن األفعال ((كلها محتااة رلى البيان؛ ألنوها ال تنبئ عن الوادو التدي وقعدت عليهدا))  ،ورال مدا ((كدان فدي
()9
أفعال النبي( )ما ينبئ ب اهر عن الواه الذ ،وقع عليه ،فينبغي أن يستغني ذل عن البيان)) ي
ومثال ال عا الذ ،وقع على واه اإلامال ما لو ((توضأ( )ومسح على رأسه ،احتما أنوه فعا ذل ببقية النداوة ،واحتما أن يكدون
بمالٍ اديد))()10ي
11ـ خفاء المعنى في حد نفسه  .و
رن بع المعاني قد تكون في حدو ن سها خ ية ،بحيث تكون غير قابلة للتصدور مدن اهدة ولقصدور
العقا عن ردراكها من اهة ثانية ،كمدا فدي ((بعد المطالد الغام دة التدي ال يكدون منشدأ غموضدها التعقيدد الل دي ،بدا منشداها مدث ً
ضعف العقا البشر ،عن ردراكها ،كم هو الرو ))()11ي
 11ـ التصحححي. .التصددحيف عبددارة عددن تغييددر بعد م ددردا المددتن بمددا يقددرِ منهددا ،ومنشددا هددو اللطددأ فددي الن ددر فددي الصددحف
والمدونا  ،وقد يكون منشأ التصحيف هو اللطأ في السمع()12ي
((واألخبار مت افرة علدى و
أن التصدحيف وقدع فدي القدرآن مثلمدا وقدع فدي الحدديث))((( ،)13والتصدحيف فدي اميدع صدور المتعلقدة
()14
ويشو الحقائ ،،وال سيما رذا كان المص ٍ وحف قليا المعرفة ،سيئ ال بط)) ي
بالمتن ،غالبا ً ما يغير المعنى،
و
والمه هو و
أن التصحيف يوا رامال النو وبالتالي عد وضو المعنى المراد منه ،ومن أمثلة ذلد  ،مدا روا الشديل الطوسدي ،
()15
 415 :هـ  ،بسند عن أمير المامنين( )أنوه قال(( :من ادد قبرا ً أو مثوا مثاالً فقد خرإ من اإلس )) ي
ولكن هذا الحديث رو ،بأشكال ملتل ة :
منها :أنوه رو(( ،من ادود)) ــ بالجي ــ  ،ومعنى ذل  :أنوده ال يجدو تجديدد القبدر وتطيدين اميعده بعدد مدرور األيدا عليده ،ولكدن رن
ما ميت و يون قبر فجائز أن ير و سائر القبوري
ومنها :أنوه رو(( :،من ادوث)) ــ بالجي و الثال ــ  ،ويمكن أن يكون المعنى  :أن يجعا القبر دفعة ألخرى قبراً إلنسدان آخدر ،بمعندى
أن يدفن شلو في قبر قد د لفن فيه سابقاً؛ و
ألن الجدث هو القبريومنهدا :أنوده رو(( :،مدن حددد)) ـدـ بالحدال ـدـ  ،بمعندى مدن سدنو قبدراً ،أ،
)
16
(
اعله مسنما ً  ،وليس مسطحاً ،والتسدني ضدد التسدطيح ي وقدال الشديل الم يدد  413 : ،هدـ  : ،و
رن الحدديث(( :خددود)) ـدـ باللدال ـدـ ،
( )9محمود الهاشمي  ،بحوث في عل األصول 41/4 ،ي
( )3البلار ،،الجامع الصحيح ــ بشر ابن حجر العسق ني ــ  ، 995/4 ،كتاِ الش عة  ،با ،2/حد 2293/ي
( )2الشهر ور ،،مقدمة ابن الص في علو الحديث 114 ،ي
( )3الحر العاملي ،وسائا الشيعة  ،15/14 ،با 4/من أبواِ مقدما النكا وآدابه  ،حد4/ي
( )4أكر بركا العاملي  ،دروأ في عل الدراية 15 ،ي
( )7محمد صنقور علي ،المعج األصولي 11/1 ،ي
( )8الحلي ،معارإ األصول 199 ،ي
( )9الطوسي ،العدوة في أصول ال قه  422/2 ،ي
( )10الطوسي ،العدوة في أصول ال قه422/2 ،ي
( )11محمد صنقور علي ،المعج األصولي11/1 ،ي
( )12ان ر :الشهيد الثاني ،الدراية في عل مصطلح الحديث ،39 ،صبحي الصالح ،علو الحديث ومصدطلحه ،294 ،أكدر بركدا العداملي ،دروأ
في عل الدراية45 ،ي
( )13صبحي الصالح ،علو الحديث ومصطلحه299 ،ي
( )14المصدر ن سه215 ،ي
( )15تهذي األحكا  ، 434/1 ،باِ تلقين المحت رين  ،حد 142/ي
( )16ان ر :ال يرو آباد ، ،القاموأ المحيط  1531 ،ي
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المفهوم المجمل في مدارك اإلحكام الوقوع واألسباب
وذلد مددأخوذ مددن قولدده تعددالى(( :قلتَد وا أوصد وحاِل األلخدد لودَ))( ،)1واللددد هددو الشدد ،،فددالنهي تندداول شدد ،القبددر ر ومددا ليدددفن فيدده ،أو علددى اهددة
النبش()2ي
هذ َ مجموعة من أسباِ ومناشئ اإلامال الذ ،يلح ،المعنى والم هو  ،والتي قد تعرض موضوع الحك أو متعلقه أو شر ه في
الق ية الشرعية ي
الخاتمة ونتائج البحث :
انتهى بنا البحث الى عدة نتائج  ،أهمها :
1ــ و
رن االامال ممكن وقوعه في مدارك االحكا  ،با هو واقع  ،والوقوع أد ول دليا على االمكاني
2ـددددـ و
رن تددددأخير البيددددان عددددن وقددددت اللطدددداِ المحددددذور فيدددده  ،نعدددد المحددددذور يلددددز عنددددد تددددأخير البيددددان عددددن وقددددت الحااددددة ي
3ــ و
رن اامال الذ ،يه االصولي في مقا االستنبا والذ ،يشكا عائقا امامه في ذل المجال هو االامال فدي المدراد الجدد ،للشدارع
المقدأ من خطابه ي
4ــ و
رن ل امال الم هومي اسباِ ومناشئ متعددة  ،يمكدن اسدت ادتها مدن مدوارد متعدددة فدي كلمدا االصدوليين  ،ومدن كلمدا علمدال
الدراية  ،وغير ذل ي
فهرست المصادر والمراجع .
القرآن الكري  ،كتاِ هللا عزواا ي
رسماعيا بن حماد الجواهر353 : ،،هـ ي
 1ـ الصحا  ،تحقي :،أحمد عبدالغ ور ع و
طار ،دار العل للم يدين ،بيدرو ـدـ لبندان1454 : 4 ،هدـ ـدـ  1534يأبدو القاسد القمدي: ،
1231هـ ي
 2ــ القوانين المحكمة في األصول ،شدر وتعليد :،رضدا حسدين صدبح ،دار المرت دى ،بيدرو ـ لبندان1435 ،هدـيابوالقاس اللدوئي ،
المحق ،ي
3ــ معج راال الحديث  ،مطبعة اآلداِ  ،النجف االشر  1543 ، 2 ،يأحمد البهادلي ،الدكتور ي
 4ـ م تا الوصول رلى عل األصول ،دار المار العربي1423 :1 ،هـ ـ  ، 2552بيرو ـ لبنانيأحمد بن علي بن أحمدد بدن العبداأ
النجاشي 495 : ،هـ ي
 9ـ راال النجاشي ،تحقي :،السيد موسى الشبير ،الزنجاني ،الناشر :ماسسة النشر اإلس مي ،قد 1425 ،5 ،هدـي قي أحمدد بدن محمدد
بن علي المقر ،ال يومي 445 : ،هـي
 1ــ المصبا المنير ،الناشر :ماسسة دار الهجرة ،3 ،مطبعة سروريأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان131 : ،هـ ي
 4ـ وفيا األعيان ،الناشر :دار رحيال التراث العربي ،بيرو ــ لبنان1414 :1 ،هـ ـ  1554يأكر بركا العامليي
 3ــ دروأ في عل الدراية ،الناشر :سعيد بن ابير ،مطبعة :صدر1413 :1 ،هـي قياع ر بن الحسن المحق ،الحلي141 : ،هـ ي
 5ـ معارإ األصول ،تحقي :،السيد محمد حسين الرضو ،الكشمير ،،المطبعة :سرور ،ق المقدسة1423 ،هـ ـ  2553ياميا صليبا  ،الدكتور ي
 15ـ المعج ال لس ي ،1 ،المطبعة  :سليمانزاد يالحسين بن محمد بن الم ا األص هاني 952 : ،هـ ي
 11ـ م ردا أل اع القرآن1431 :1 ،هـ ـ  ، 2515بيرو ـ لبنانيالحسن بن يوسف بن المطهر الحلي 421 : ،هـ ي
 12ـ خ صة األقوال في معرفة الراال ،تحقي :،الشيل اواد القيومي ،الناشر :ال قاهة1431 :4 ،هدـ ،المطبعدة سدليمان اد  ،ق يخالدد
السويعد ،البغداد،ي
 13ـ قواعد نافعة في االستنبا  ،المطبعة :دار ال يال ،النجف األشر 1435 :1 ،هـ ـ  2555ي ين الددين بدن علدي ندور الددين ،الشدهيد الثداني،
 519 :هـ ي
 14ـ الدراية في عل مصطلح الحديث ،الناشر :محمد اع ر آل ربراهي  ،مطبعة النعمدان ،النجدف األشر يسدعيد هبدة هللا الراوندد: ،،
 943هـ ي
 19ـ فقددده القدددرآن ،تحقيددد :،السددديد أحمدددد الحسددديني ،الناشدددر :مكتبدددة آيدددة هللا الع مدددى النج دددي المرعشدددي ،مطبعدددة الواليدددة ،2 ،قددد ،
1499هـيعباأ القمي  ،المحدوث ي
 11ـ الكنى واأللقاِ ،9 ،هران :من منشورا مكتبة الصدر1495 ،يعبدالحسين أحمد األميني النج ي1355 : ،هـ ي
 14ـ شهدال ال يلة ،تحقي :،دار رحيال التراث العربي1431 ،1 ،هـ ـ  ، 2515بيرو ـ لبنان ،الناشر :ماسسدة التداريل العربدييعبددالرحي األسدنو: ،،
 442هـ ي
 13ـ نهاية الساول في شر منهاإ الوصول  ،ضبطه وص وححه  :عبدالقادر محمد علي ،منشورا  :محمد علي بي ون ،دار الكت العلميدة ،بيدرو ـ
لبنان1425 ،1 ،هـ ـ  1555يعبدهللا المامقانيي
 15ـ تنقيح المقال في عل الراال ،تحقي :،الشيل محيي الدين المامقاني ،الناشدر :ماسسدة آل البيدت  إلحيدال التدراث1423 :1 ،هدـ،
مطبعة ستارة ،ق يعبدهللا بن عمر بن محمد البي او139 : ،،هـي
 25ـددـ منهدداإ الوصددول فددي عل د األصددول ،منشددورا  :محمددد علددي بي ددون ،دار الكت د العلميددة ،بيددرو ـ لبنددان1425 ،1 ،هددـ ـ
 1555يعبدالهاد ،ال لي  ،الدكتوري
 21ـددـ دروأ فددي أصددول فقدده اإلماميددة ،ماسسددة أ القددرى للتحقيدد ،والنشددر 3 ،را د 1425هددـيعثمان بددن الحاا د امددال الدددين: ،
141هـي

()1البروإ 4 :ي
( )2الطوسي ،تهذي األحكا  ، 434/1 ،الحر العاملي  ،وسائا الشيعة ، 313/2 ،با 43/من أبواِ الدفن  ،ذكر بعد الحديث1/ي
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 22ــ ملتصر المنتهى االصولي ــ بشر القاضي ع د الدين األيجي ــ  ،بيرو  :دار الكت العلمية1421 ،هـ ـ  2555يعثمان بن
عبدالرحمن الشهر ود143 : ،،هـي
 23ــ مقدمة ابن الص في علو الحديث ،دار الكت العلمية ،بيرو ـ لبندان1411 :1 ،هدـ ـ  1559يعلدي بدن أبدي علدي بدن محمدد
اآلمد131 : ،،هـ ي
 24ـ اإلحكا في أصول األحكا  ،الناشر :محمد علي بي ون1421 ،9 ،هـ ـ  ، 2559دار الكت العلمية ،بيرو ـ لبناني
علي المشكينيي
و
 29ـ اصط حا االصول  ،منشورا الرضا  ،بيرو ــ لبنان 1431 ،1 ،هـ ـ  2515يفاضا الص ار  ،الشيل ي
 21ـ أصول ال قه وقواعد االستنبا  ،الناشر :ماسسة الرافد1435 ،1 ،هـ ـ  2555ي محمد بن رسماعيا البلار291 : ،،هـ ي
 24ـد الجددامع الصددحيح ـددـ بشددر ابددن حجددر العسددق ني ـددـ  ،بدددار الكتد العلميددة ،بيددرو ـ لبنددان1415 :1 ،هددـ ـ  1535يمحمددد بدداقر
الموسو ،اللوا نسار ،األصبهاني1313 : ،هـ ي
 23ـ روضا الجنا  ،دار رحيال التراث العربي ،بيرو ـ لبنان1431 ،1 ،هـ ـ  2515يمحمد باقر الصدر  ،المحق ،ي
 25ـ دروأ في عل األصول ،ماسسة النشر اإلس ميي محمد تقي التستر ،ي
 35ـ قدداموأ الراددال ،تحقيدد ،ونشددر :ماسسددة النشددر اإلس د مي1429 :2 ،هددـ  ،ق يمحمددد بددن الحسددن الطوسددي ،شدديل الطائ ددة: ،
415هـ ي
 31ـ العدة في أصول ال قه ،تحقي :،محمد رضا األنصار ،القمي ،المطبعة :ستارة ،ق المقدسة1414 :1 ،هـ قي
 32ــ تهذي االحكا  ،تصحيح وتعلي : ،علي اكبرالغ ار ، ،هران  :مكتبة الصدوق  1414هـ يمحمد بن الحسن الحر العاملي: ،
1154هـ ي
 33ـ وسائا الشيعة ،هران ،المطبعة اإلس مية 1349شيمحمد رضا الم ر ،المجدد ي
 34ـ أصول ال قه ، 1552 ،4 ،بع وتو يع ابار الحاإ عبودي
 39ـ المنط ،،الناشر :دار الغدير1424 :9 ،هـ ،مطبعة سرور ،ق يمحمد صنقور علي ي
 31ـ المعج األصولي ،المطبعة ،عتر 2 ،ي محمد بن علي الصدوق ،رما المحدثين331 : ،هـ ي
 34ـ علا الشرائع ،من منشورا مكتبة الطبا بائي ،ق المقدسةيمحمد بن عمر بن الحسين فلر الدين الرا 151 : ،،هـ ي
 33ـ المحصول في عل األصول ،دار الكت العلمية ،بيرو ـ لبنان1425 ،1 ،هـ ـ  ، 1555مكتبة مدبولي القاهرةي محمدد علدي بدن
علي التهاونو ،الحن ي1153 : ،هـ ي
 35ـ كشا اصط حا ال نون ،الناشر :محمد علي بي ون ،دار الكتد العلميدة1424 ،2 ،هدـ ـ  ، 2551بيدرو ـ لبنانيمحمدد بدن
علي بن محمد الشوكاني125 : ،هـ ي
 45ـ ررشدداد ال حددول رلددى تحقيدد ،علد األصددول ،تحقيدد :،أبدي مصددع محمددد سددعيد البدددر ،،ماسسددة الكتد الثقافيددة1423 ،3 ،هددـ ـ
 ، 2554بيرو ـ لبنان محمد كاع اآلخوند اللراساني  ،المحق ،ي
 41ـ ك اية األصول 2 ،ربيع الثاني 1414هـ ،ق ،تحقي ،ونشر :ماسسة آل البيت  إلحيال التراث ،ق ـ مصري
محمد بن محمد أبو حامد الغزالي 959 : ،هـ ي
 42ـ المستص ى من عل األصول ،دار رحيال التراث العربي ،1 ،بيرو ـ لبنان يمحمد بن يعقوِ الكليني ،ثقة اإلس 325 : ،هـ ي
 43ـ األصول من الكافي ،الناشر :دار الكت اإلس مية ،هراني
 44ـ ال دروع مدن الكدافي ،األميدرة للطباعدة والنشدر ،بيددرو ـ لبندان 2553 ،1 ،ـ 1425هدـي محمدد بدن يعقدوِ ال يرو آبدداد: ،،
314هـ ي
 49ـ القاموأ المحيط ،الناشر :دار رحيال التراث العربي1424 ،2 ،هـ ـ  ، 2553بيدرو ـ لبندانيمحمود بدن عمدر الزملشدر: ،،
933هـ ي
 41ـ أساأ الب غة  ،تحقي :،عبدالرحي محمود ،دار المعرفة ،بيرو ـ لبنانيمحمود الهاشمي ،السيد ي
 44ـ بحددوث فددي علد األصددول  ،الناشددر :مركددز الغدددير للدراسددا اإلس د مية ،المطبعددة :فددروردين ،9 ،شددوال 1414هددـ ـ  1554ي
مصط ى ربراهي الزلمي ،الدكتوري
 43ـ أصول ال قه اإلس مي في نسيجه الجديد ،بغداد1412 ،هـ ـ  1551ي
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