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 (6/11/2018؛ تاريخ القبول:  7/3/2018)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

 إنّ القضايا الـل توصـف بالشـرطية تكـون ذات مفـادين أحـدمها اصـلي والـذي يسـمى باملـدلول املطـابقي أو منطـوق القضـية             

لتزامــي أو مفهــوم القضــية الشــرطية. ومــن جانــب آخــر إنّ مفهــوم الشــرطية هــو   و انيهمــا املفــاد الفرعــي ويســمى باملــدلول اال 

املفهــوم الــذي يســتخدم أكإــر مــن غــري  يف النصــوص الشــرعية ليــ  نــرى البحــ  حــول إعتبــار املفهــوم للشــرطية يف علــم      

يني إذا كان األمر املعلّق يف الشرطية مـن النصـوص الشـرعية هـو سـنخ      األصول يأيت قبل املفاهيم األخرى. ووفق رأي األصول

لتزامـي. ولكـن هـذا    نتفاء املوضوع، فتلك الشرطية هلا مفهـوم أي املـدلول اال  ااحلكم ال شخص  لي  ينتفي سنخ احلكم بعد 

جـل حـل املشـكلة حـاول الكـإري      يتناغم ومبىن األصوليني املشهور حـول وضـع اهليتـات املـذكور يف مباحـ  األلفـاظ؛ وأل       األمر ال

سـتدالالت نفعـاا يف إ بـات املفهـوم للشـرطية ومـن هنـا يطفـو هـذا          جتدي هـذ  اال  من األصوليني عرض األدلة املناسبة ولكن ال

كيف ميكن تبين مفهوم الشرط يف القضايا الشرطية حي  ال يتعـارض ومـبىن وضـع اهلتيـات عنـد مـن       »السؤال على السطح 

وألجــل إزالــة هــذا التعــارض والوصــول إىل اإلجابــة الرصــينة، تابعنــا أســلوب البحــ     « لقضــايا الشــرطية يقــول بــاملفهوم يف ا

التحليلــي والوصــفي عــب التتبــع يف آ ــار األصــوليني املوجــودة يف املكتبــات التخصصــية للفقــ  واألصــول، إن ا ــاوالت املبذولــة  

ملشـكلة، ويف النتيجـة نـرى أن احلـلّ الوحيـد هـو اإلعـراض عــن        واحللـول املقدمـة مـن جانـب كبـار األصـوليني مل تـؤد إىل حـل ا        

 .املبىن املشهور حول وضع اهليتات
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 ةمقدم

م. إن املفهـوم هـو مصـطلح    العناوين اهلامة يف علم األصول هـو موضـوع املفـاهي   ى إن من إحد

ــابقي ونـــوع خـــاصّ مـــن املـــدلوالت      أصـــوي يقابـــل املنطـــوق. وخيـــتص املنطـــوق باملـــدلول املطـ

القسـمني: املفهـوم املوافـق     وينقسـم األخـري إىل   (111: 1415)املظفـر،  املفهوم. ى لتزامية يسماال

م كـ موافقـاا لسـنخ احل  م يف املفهوم كان احلكإن  (229: 1412)الفاضل التوين، واملفهوم املخالف. 

م املفهـوم االفـاا   كـ م املنطـوق واحل كـ ان احلكـ املفهوم املوافق؛ وإن ى املوجود يف املنطوق، يسم

أنـــواع املفهـــوم املخـــالف ى املفهـــوم املخـــالف. إن مفهـــوم الشـــرط يعـــد إحـــدى يف الســـنخ يســـم

اء الشـرط، أي  نتفـ ام عنـد  كـ انتفـاء احل  مبعـىن  (95: 1384؛ آهنكـران،  231: 1412)الفاضل التـوين،  

ــق علــ كــان احلكــإن  م يف انتفــاء الشــرط أو ينتفــي   كــاحلى الشــرط منتفيــاا، هــل يبقــ   ى م املعلّ

 (113: 1415)املظفر، م  كاحل

نَّ الضابط السـتفادة املفهـوم مـن اجلملـة يتكـون مـن الـركنني ليـ  إذا         أذهب املشهور إىل 

فهوم مترتب علـى وجـود العالقـة    مت الركنان ستكون اجلملة ذات مفهوم االف: األول؛ ا بات امل

العليــة والســببية بــني الشــرط وجــزان  ليــ  تكــون العلــة منحصــرة و انيهمــا هــو إ بــات املفهــوم    

ــاء الشــرط ال        ــد انتف ــاء شــخص احلكــم.   ا للقضــية الشــرطية هــو أن يُنتفــى ســنخ احلكــم عن نتف

شـكاالا  إلشـرط يواجـ     بات مفهوم اإولكنّ الركن الإاين يف  (3/141ج :1369، )اهلامشي الشاهرودي

ألن إنتفـاء سـنخ احلكـم     ؛صـوليّة صبح موضعاا للبح  والدراسة يف كـإري مـن الكتـب األ   أهاماا قد 

عند انتفاء الشرط، يتعارض واملبىن املشهور عند األصوليني يف مبح  األلفـاظ، ألنـ  يـرون بـأن     

ــاملفهوم املخــالف يف        ــة هــذا يف حــني أن القــول ب ــة ال كلي ــانئ جزئي ــهيآت مع القضــايا الشــرطية   لل

منوطة بوجود املعاين الكلية للهيآت. وبعبـارة أخـرى مبـا أن احلكـم يف الشـرطية هـو الشـخص ال        

 نتفاء سنخ احلكم يف اهليآت الل نقول جبزئية املعاين فيها االسنخ، فكيف نقول ب

ــأت      ــاملفهوم املخــالف يف القضــايا الشــرطية ال يت ــا إن القــول ب  ور يفكاملــذ واملــبىنى مــن هن

ــاملفهوم املخــالف يبقــ         ــب آخــر إن القــول ب ــآت ومــن جان ــة معــاين اهلي ــر  الواســع يف  ى جزئي أ 

م الشرعي؛ فالبد للمراجعة يف املباين األصولية حلل هذا التعـارض وإال جيـب   كاستنباط احل

 رفع اليد عن القوم باملفهوم املخالف يف الشرطية. 

ــذ  ــة    كواجلــدير بال ــأن املقــاالت أو البحــوث اجلامعي ــل    مل تطــرق إىلر ب املوضــوع ســابقاا، ب

إري من ا ققني األصوليني فقط حيـ  حـاولوا اإلجابـة عليهـا     كالية قد طرح  من قِبل كاإلش
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ى ننـا نـر  ك. ول(173 دون تـا: الشيخ األنصاري،  ؛237: 1415اخلراساين، اآلخوند )راجع: بطرق اتلفة 

ــراش اإلشــ  يف هــذ  اإلجابــات مالبســات شــىت   مــا أن اإلجابــات  كبــة عليهــا.  ال واإلجاكحــني اطّ

مــا نالحــظ أن حمــاوالت األصــوليني حلــل  كاملطروحــة لــديهم عديــدة حســب اخــتالف املبــاين.  

انــ  جمديــة إلزالــة املعضــلة وفــق البنــا املشــهور والنظريــة املشــهورة حــول وضــع    كاملعضــلة مــا 

 احلروف واهليتات.

تشـف القـول   كن البحـ  حـىت  نا نرمي يف هذ  الدراسة، مراجعة أقوال األصـوليني يف  كإننا 

ــيعة يف القضـــايا الشـــرطية    كالصـــائب فيـــ . ول ننـــا بعـــد مراجعـــة آراء فحـــول األصـــوليني الشـ

إرية الل بـذلوها، إال أن املسـأل  مازالـ  جـديرة     كواهليآت، رأينا أن  بالرغم من ا اوالت ال

 بالنقاش والدراسة. 

 حترير حمل الزناع
األصـوليني؛ حيـ     مفهومي السـنخ والشـخص لـدى   وقبل أي خطوة نرى من الضروري تبيني 

إن املقصود من سـنخ احلكـم يف كالمهـم هـو الكلّـي للحكـم أو مـا هـو طبيعـي احلكـم والـذي            

اليقيّد بأي قيد أو فرض خاص، أي هو طبيعة كلية تنطبق على األشخاص الكإريين. ولكـن  

ن إجيادهـا  شخص احلكم عبارة عن حكم خاص وجزئي مقيد بقيد ما. أي كل طبيعـة ميكـ  

ضمن شرط خاص. وبعبارة أخرى إن شـخص احلكـم مصـداق مـن مصـاديق احلكـم. ومـن        

البــديهي أن شــخص احلكــم ينتفــي مــع إنتفــاء موضــوع  عقــالا، ولــو إن متّ إنتفــاء املوضــوع       

نتفاء بعض قيود ، فال بد أن يكون مورد الزناع يف القضية يكون وجود سنخ احلكـم  ابسبب 

انتفاء الشرط أمراا ممكناا. مبعىن أنّ سنخ احلكـم يف قضـية مـا    وانتفاء ذاك احلكم بسبب 

نتفـاء حـال انتفـاء املوضـوع يف تلـك القضـية، فلهـذا إن ترتـب حكـم شخصـي           يكون قابالا لال

نتفاء املوضوع، وهذا خـارج عـن   اعلى املوضوع يف القضية الشرطية الميكن فرض بقاء  مع 

ألننــا  (3/341ج :1412ري، ئــ)اجلزاجلانــب. موضــوع مفهــوم الشــرط واليكــون الــزناع يف هــذا ا 

نتفـاء املوضـوع يف تلـك القضـية     انبح  عن قضية شرطية ميكن افتراض بقـاء احلكـم بعـد    

ندرس إمكانية انتفاء احلكم بإنتفاء املوضوع حسب هيتة الشرط ال ما إذا كان إنتفاء  حىت

« حمققـة املوضـوع  »كـون  احلكم يالزم إنتفاء املوضوع عقالا. كما أننا النبح  حول شـرطية ت 

وبعبارة أخرى يكون الشرط مسوقاا لتحقيق املوضوع، مبعىن عند طروّ إنتفاء الشـرط يكـون   

احلكم سالباا بإنتفاء املوضوع؛ وإنّ مإل هذ  القضايا أيضاا ليس  موضعاا للزناع يف البحـ   
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نـرى أن  « مـ  إن كـان زيـد حيـاا فأكر   »فمـإالا يف قضـية    (341: 1412)اجلزايـري،  حول املفهوم. 

حياة الزيد موضوع لوجوب إكرام الزيـد. ومـن املعلـوم أنّ يف حالـة عـدم حياتـ  يكـون حكـم         

وجوب إكرام  سالباا بانتفاء املوضوع والميكن البقاء علـى هـذا احلكـم. أو يف اآليـة املباركـة      

وا فَوتَويَوواِتُكْم َعَلوى اْلِبَغواءِ يقـول البــاري   والعقــل مكــم  (33/)النـور  نًا﴾ِإْن َأَرْدَن َتَحص وو  ﴿َوال ُتْكِرُهو

بــأن الميكــن فــرض بقــاء متعلــق احلكــم حــال إنتفــاء املوضــوع عقــالا. الهنــن إذا مل يــردن            

التحصن فقد أردن البغاء ويف هذ  احلالة ميتنع إكراههن على الزنا ألن  حاصل بالحمالة؛ 

مرغوبـاا فيـ ،   هو مبعىن إلزام الغري على مايكره . فحي  هذا العمـل يكـون عنـد     « اإلكرا »

فإنّ حتقق اإلكرا  أمرٌ ممتنع. هلذا فحكم اإلكرا  على الزنـا يف هـذ  اآليـة الشـريفة سـالب      

ولــذلك تعتــب القضـايا ا ققــة املوضــوع   (79: 1415)حسـن بــن زيــن الـدين،    .بانتفـاء املوضــوع 

 أيضاا خارج عن حمل الزناع يف ل  املفاهيم.

لقضــايا الشــرطية الــل نراهــا يف أبــواب الوقــف   اآلخونــد اخلراســاين أن يف ا  ىوهلــذا يــر

م يف مإـل  كـ ن البحـ  عـن املفهـوم املخـالف ألن احل    كـ مي مـن القضـايا، ال   كذلـ  والنذر وما إىل

ى أحــد، فــال جيــوز وقفــ  علــ  ى مــاا شخصــياا، النــ  إن وُقفــ  شــيء  علــ   كون حكــهــذ  القضــايا ي 

م يف مإـل  كـ أن انتفـاء شـخص ح   م بعد إنتفاء املوقوف علي ؛ ومبـا كالبقاء للح اآلخرين، مبعىن

اآلخونــد ) .هــذ  القضــية أمــر يــالزم إنتفــاء املوضــوع، ال عالقــة هلــذ  القضــية مبــا نبحــ  عنــ    

 (236 :1415راساين، اخل

الســيد اخلـوئي، بــأن القضــايا الشـرطية يف خصــوص الوقــف أيضـاا خارجــة عــن    ى مـا يــر ك

 (5/83ج :1410)اخلوئي، موضع الزناع حول مفهوم الشرط. 

انوا كـ أوالدي إن ى وقفـ  علـ  »ألن يف هذا النوع مـن القضـايا مإـل     ؛ خيلو عن إشكالفهو ال

شخاص  وأيضاا ليس  القضية سـالبة بانتفـاء املوضـوع.    أفاحلكم قابل للبقاء يف سائر « عدوالا

حنصار الوقف يف املتعلق اخلاص يكون يف حالة  بـوت احلكـم وهـذا األمـر موجـود يف      اما أن ك

نتفـاء احلكـم   اننا نبح  يف مفهوم الشرط حـول  ك ليس  شرطية أيضاا. ولسائر القضايا الل

نتفـاء املوضـوع ميكـن  بـوت     احالـة   يف ما هو احلال يف الوقف، حي كيف حالة إنتفاء املوضوع. 

األوالد العــدونل، موجــود أيضــاا  الوقــف يف الشــخص الإــاين مــن املوضــوع فمــإالا يف حالــة عــدم 

أن ى ن وقوع  يف حالة عدالة األوالد وعدمها ولذلك نـر كميم الوقف ليس شخصيا وكفلهذا ح

 خروج هذ  القضايا عن املفهوم.ى الدليل عل
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 خطة البحث
قسـمني:  ى ون علـ كـ م املستفاد من القضايا الشرطية الل بصدد البحـ  حوهلـا هنـا ي   كإنّ احل

شـمس فالنـهار   إذا طلـع ال »اإلني مإـل:   م فيها مستفاداا من املعىنكان احلكاألول هو ما إذا 

م مســتفاداا مــن كــان احلكــوالقســم الإــاين إذا « رامــ كإ كإن جــاء زيــد جيــب عليــ»أو « موجــود

وبـالرغم مـن أن   « رمـ  كإن جاء زيـد فأ »أو « رّ مل ينجس  شيءكإذا بلغ املاء قدر »اهليتة مإل: 

ء املوضـوع  م يف حالة انتفاكلياا، ينتفي احلكعاماا و ون معىنكاإلني يف القسم األول، ي املعىن

م أو كـ لّـي احل ى كمع انتفاء املوضوع يف ناحية املقدمة، ينتفى لية. وبعبارة أخركبصورة عامّة و

ل كـ أن  اتفاق آراء األصـوليني يف هـذ  املسـألة. مبعـىن    ى ما نركم، يف ناحية اجلزاء كسنخ احل

م؛ كـ احل طبيعـي ى اإلنـي فينتفـ   م مُسـتفاداا مـن املعـىن   كـ ان احلكـ األصوليني يذهبون بأن إذا 

م يف كــم مــع إنتقــاء املوضــوع؛ أي اِ بــات هــذا احل كــينتفــي مجيــع مصــاديق احلى وبعبــارة أخــر

ور يف القضـية ممتنـع. أمـا يف القسـم الإـاين مـن القضـايا،        كدون الشرط املذى األحوال األخر

إري من األصوليني أن للهيآت معـانئ جزئيـة.   كم مستفاداا من اهليتة، فحسب رأي كان احلكان 

ن املوضـوع  كـ ون عامـاا ول كـ الرنية املشهورة لديهم، اِنّ الوضـع يف احلـروف واهليتـات ي   ى علما ك

ليـاا. أمّـا الواضـع قـد جعـل      كون عامـاا و كـ املتصّوار حني الوضـع ي  ، أي أن املعىن«ون خاصااكل ، ي

م مســتفاداا مــن اهليتــة،  كــان احلكــخاصــاا وجزئيــاا وهلــذا إن   احلــروف واهليتــآت بــإزاء معــىن 

 م. كم او مصداق خاص من طبيعي احلكحينتذئ جزئي أو هو شخص احلم كفاحل

إنّ موضع اإلشكال يف ا بات املفهوم هو القضايا الّل وقعـ  حتـ  القسـم الإـاين اَي اِنّ الـزناع      

يف موضع إذا كان احلكم املعلق على الشرط مستفادا من اهليتة ال املادة واملعـىن اإلنـي، وبعبـارة    

موضع يترتّب شخص احلكم علـى املوضـوع ال علـى سـنخ احلكـم. ومـن جهـة         أخرى يكون البح  يف

شـخص احلكـم(. ليـ      أخرى نعلم ان ا بات مفهوم الشرط متوقَف على انتفـاء سـنخ احلكـم )ال   

يف حالة انتفاء املوضوع جيب انتفاء الطبيعي وكلّي احلكم. أي إنّ احلكم يف األحـوال األخـرى لـيس    

ذي قــد ذركــر، ولكــن يف القضــايا الّــل تســتفاد احلكــم يف التــاي مــن اهليتــة   ابتــاا إ ال يف املوضــوع الــ

فإنتفــاء الســنخ ممتنــع، لِــأنّ احلكــم املعلّــق يكــون جزئيــاا ومصــداقياا. فلهــذا هنايــة إقتضــاء القضــية  

هـو انتفـاء شـخص احلكـم املوجـود يف القضـية عنـد انتفـاء          ـــ  يف حالة حصـر العلّـة   ىحتّــ الشرطية 

أمر حمتوم، ألن شخص احلكم متوقف على وجود املوضـوع الـذي قـد ذكـر يف الكـالم      املوضوع وهو 

يـرتبط ببحـ  املفـاهيم.     مـر عقلـي وال  أنتفـاء هـذا املوضـوع    اوهلذا إنتفـاء شـخص احلكـم يف حالـة     
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نّ مـا قلنـا    إهذا يف حني أننا حنتاج يف املفاهيم إىل إ بات انتفاء سـنخ احلكـم ال شـخص احلكـم.     

لوراد على مفهوم الشرط وهـو: مبـا أن احلكـم يف الشـرطية هـو الشـخص ال السـنخ،        يبني اإلشكال ا

علـى الشـرط    ئنتفاء سنخ احلكم فيها  وبعبارة أخرى ما قد ترتّـب علـى كـالم املنشـ    افكيف نقول ب

انتفـاء املوضـوع،    ى بات انتفاء سـنخ احلكـم لـد   إمّا إ بات املفهوم يتوقّف على أهو شخص احلكم؛ و

ميكـن فـرض انتفـاء سـنخ احلكـم        بات وحجية مفهوم الشـرط يف حـال ال  إعتقدون بونتساءل كيف ت

 وان  التدل القضية على سنخ احلكم   

مــا ذكرنــا  يف الســطور املتقدمــة هــو مســألة هامــة قــد طرحــ  مــن قِبــل كــإري مــن ا ققــني    

بسـات  األصوليني حول مفهوم الشرط وحاولوا اإلجابة عليهـا بطـرق اتلفـة. ولكننـا سـنبني املال     

ــراش اإلشــكال واإل  جابــة عليــ . كمــا أن اإلجابــات املطروحــة لــديهم عديــدة   التّــي قــد وقعــ  يف اطّ

حسب اختالف املباين، وسوف نتطرق إليها. كما نالحظ أن حمـاوالت األصـوليني حلـل املعضـلة     

مــا كانــ  جمديــة إلزالــة املعضــلة وفــق البنــا املشــهور والنظريــة املشــهورة حــول وضــع احلــروف        

 تات. وحنن قسمنا احللول املطروحة من جانب األصوليني املخضرمني إىل قسمني ومها: واهلي

 عام  ي واهليتات هو معىنـاحلرف وهو: القول بأن املعىن ألول: حلّ املبىنا

لة عب تغيري البناء واملسمّي باحللّ البنائي: وهـذا احلـلّ بنفسـ  ينقسـم     كوالإاين: حلّ املش

 أربعة حلول: إىل

 ون سببيةكأن العالقة املوجودة بني الشرط واجلزاء تالقول ب .1

 القول بتعليق النتيجة يف الشرطية واملسمّي بتعليق املادة املنتسبة .2

 القول بالتعليق الشرعي املعتب .3

 القول باملتفاهم العريف  .4

 الشرطية القول باإلطالق املقامي يف القضايا .5

  األول: حل املبىن 
  عاميتات هو معىني واهلـاحلرف القول بأن املعىن

ما أجاب  ا قق اخلراساين على املعضلة تكون حسـب نظريتـ  حـول معـاين احلـروف واهليتـات.       

ويعتقد ناحت  أنّ الوضع يف احلروف واهليآت عام واملوضوع ل  عام. أي أن الواضع قـد تصـور   

فرق بني احلروف معىن عاماا وكلياا حني وضع  وقد جعل اللفظ بازاء ذلك املعىن العام وهلذا ال 

واهليتـات مـن جانـب الوضـع مـع املعـاين اإلنيـة. كـذلك يقـول ا قـق اخلراسـاين متأكـداا علــى             
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املعلَّق على الشـرط إمنـا هـو نفـس الوجـوب الـذي هـو مفـاد         »هذا املبىن ويف موضع حل اإلشكال: 

ون مـن  تكـاد تكـ   الصيغة ومعناها وأما الشخص واخلصوصية الناشتة من قبـل اسـتعماهلا فيـ  ال   

 .(237: 1415اخلراساين، اآلخوند )« خصوصيات معناها املستعملة في 

ــق اخلراســـاين إن مجيـــع املعـــىن    إ ــرأي ا قـ ــ       ذن بـ ــوع لـ ــود حـــني الوضـــع واملوضـ املقصـ

ل مـن التشـخص واخلصوصـية واجلزئيـة     كـ واملستعمل في  يف احلروف واهليتات، عام. ليـ   

الشـرط  ى ال وقصد املستعملني. ألن ما علـق علـ  يفية االستعمكويرتبط ب خارج عن إطار املعىن

 لياا.كعاماا و ون معىنكيف القضية الشرطية ي

ليـاا  كعامـاا و  ون للهيتـة معـىن  كـ ن  يف وجهة نظر  يأل ؛وركال املذكذن ال يقبل ناحت  اإلشإ

لــي أي ســنخ كالشــرط هــو ى الســمي يف هــذا اجلانــب ومــا تعلــق علــ   وال فــرق بينــ  وبــني املعــىن 

ك يف فرض ا بات عليـة املنحصـرة بـني الشـرط وجـزان  وعنـد انتفـاء هـذ  العلـة          م. فلذلكاحل

 م. كلي وسنخ احلكال كاملنحصرة ينتفي ذل

لة كن نالحظ بأن بعض األصوليني يرون بأن ما أفـاد  ا قـق اخلراسـاين المـل املشـ     كول

 ي مـع مالحظـة  ليـاا. أ كم كون احلكاملوضوع ل  اليقتضي أن ي لية )مشولية( معىنكألنّ مبجرّد 

مـاا جزئيـاا ونعـد     كون حكـ م املطـروش للموضـوع لـ  العـام، ي    كاخلصوصيات نشاهد بأن هذا احل

م يف كـ لم خاص او هو حكم الصادر عن متكم هو ذلك احلكم؛ الن شخص احلكشخص احلك

ال بـاق وعموميـة   كلمني املخـتلفني. إذن اإلشـ  كم عند املـت كضمن قيد خاص وهلذا يشخص احل

 (  www.lankarani.orgلنكراين، ال)فاضل  .مكالقول بالسنخ للح   ال تؤدي إىلاملوضوع ل معىن

ولكن ميكن دفع اإلشكال املطروش مقابل رأي اآلخوند. ألن ما نعين من السنخ والكلي هـو مـا   

يكون قابالا للصدق على افراد كإرية أو ميكن فـرض األفـراد املتعـددة لـ . واملنـاط للحكـم الكلـي        

 هو امكانية افتـراض افـراد عديـدة للحكـم أو عـدم إمكانيتـ . ولـذا إن الكـالم         أو اجلزئي للمعىن

الذي ل  املعىن الكلي والـذي تشـخص خبصوصـيات ال يصـبح جزئيـاا مـع مـتكلم خـاص؛ وبعبـارة          

مكانيــة أو عــدم إمكانيــة انطباقــ  علــى الكــإري ولــيس   إأخــرى منــاط الكلــي واجلزئــي للمعــىن هــو  

، نـرى أنّ اإلنسـان قابـل لإلنطبـاق علـى      «نسان متعجّباإل»يف قضية  للمتكلم دور يف  بوت . فمإالا

ــتكلمني املخــتلفني. ولــيس دور            الكــإريين ســواء صــدر هــذ  القضــية عــن مــتكلم واحــد أو مــن امل

قضية شخصية وإن صُدرت مـن  « جاء زيد»للمتكلم يف كلية هذ  املسالة؛ ويف املقابل تكون مجلة 

س  كلية وقابلة للصدق على الكإريين. ويف النتيجة على حسـب  قِبل عديد من املتكلمني لي  لي
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قـول ا قــق اخلراســاين تُطــرد الشــبهة الــواردة علـى الــركن الإــاين حــول مفهــوم الشــرط، ولكــنّ    

مشــهور األصــوليني بــأن التشــخص واخلصوصــية مســتفاد مــن األلفــاظ   ىأمــام هــذ  النظريــة يــر

ضــية الشــرطية إنشــائية واحلكــم يف اجلـــزاء     واليــرتبط بكيفيــة اإلســتعمال وهلــذا إن كانــ  الق     

الســنخ. وانتفــاء شــخص  مســتفاد مــن اهليتــة، فمــا هــو معلَّــق علــى الشــرط هــو شــخص احلكــم ال 

ق          احلكم امر عقلي لي  ينتفى يف مجيـع القضـايا كالشـرط والوصـف واللقـب عنـد انتفـاء املعلَـّ

 .  علي . هذا يف حني جيب انتفاء سنخ احلكم عند إ بات مفهوم الشرط

 الإاين: احللّ البنائي
 ون سببيةكالقول بأن العالقة املوجودة بني الشرط واجلزاء ت .1

ــل اإلشـــ    ــع حـ ــيخ األعظـــم يف موضـ ــوم الشـ ــذكيقـــول املرحـ ــذا اإلشـــ كال املـ ــرتبط كور أنّ هـ ال يـ

اجلملــة االخباريــة ألنّ املوضــوع لــ  يف القضــايا االخباريــة  ى بــاجلمالت اإلنشــائية وال يــورد علــ 

مبا أنّ احلكم املستفاد من اجلزاء املعلـق علـى الشـرط مسـتفاد مـن      ى عبارة أخرلياا. وبكون كي

السـطح. يف حـني أن القضـايا االخباريـة     ى ال علكجزئي يطفو هذا اإلش اهليتة الل هلا معىن

   (173: نصاري، دون تا)الشيخ األذلك. كليس  

مــل او انشــائيتها، بــل  ألن اإلشــكال ال يــرتبط بإخباريــة اجل ؛نقبــل حنــن هــذا الــرأي  ولكــن ال

و النّهــي. ألن يف بعــض األحيــان نســتفيد أمــن جانــب لفــظ يســتفاد منــ  الوجــوب  اإلشــكال ناشــئ

ويف هـذ  احلالـة علـى حسـب الرنيـة املشـهورة،       «... أكرم »و« ال تكرم »ـاألمر والنهي من هيتة، ك

االمـر والنـهي مـن     اإلشكال علـى حالـ . ولكـن إن اسـتفدنا     ىيكون املوضوع ل  جزئياا وخاصاا ويبق

 (85: 1410)اخلوئي،  اإلشكال بوارد قطّ. املادة وكان للمادة معىن إنياا وكلياا فليس

الم انشـائياا  كـ ان الكـ ارتفـاع مطلـق الوجـوب يف مـا اذا     »ال بأن: كويضيف الشيخ حلل اإلش

 .(173 ا:دون تنصاري، )الشيخ األ« فهو من فوائد العلية السببية املستفادة من اجلملة الشرطية

انّ  ون مـن فوائـد العليـة وخصائصـها مبعـىن     كـ م يف اجلمل الشرطية يكإن انتفاء سنخ احل

الشـرط هـو سـنخ    ى نّ املعلّـق علـ  أفتنتج من هـذ  العالقـة     بت  العالقة العلية يف الوهلة األوىل

ور يف القضــية. فلهــذا إن أ بتــ  العليــة يف اجلملــة ينتفــي   كم املــذكــم ولــيس شــخص احلكــاحل

العليــة والســببية  م إىلكــنتفــاء شــخص احلايســتند  ن الكــم مــع إنتفــاء الشــرط ولكــاحلمطلــق 

 مبـا أن املـوىل  ى نتفاء الشرط. وبعبارة أخراأيضاا مع ى لي  ينتفي يف مجيع احلاالت األخر

الشرط دون استخدام اجلملة اللقبية أو الوصفية، لي  يعتب هـذا الشـرط   ى م علكعلق احل
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م البتـة لـذلك ننـتج مـن العليـة      كاحل ىبقي نتفاء هذا الشرط الابأن مع  كم ندركهو العلة للح

 م أو املفهوم. كنتفاءَ احلااملستفادة من القضية الشرطية 

ال يتعلـق برأيـ  حـول    كإشـ  االت أيضـاا، وأوهلـا  كن قول الشيخ األعظم يواج  بعض اإلشـ كول

يفيـة وضـع اجلملـة    كحـول   السببية حيـ  اختلـف علمـاء األصـول    ى داللة اهليتة يف الشرطية عل

السببية مبجرد املصاحبة بني التاي ى بعضهم نفوا داللة القضية الشرطية عل حىت الشرطية

ــدم  ــني الشــرط وجــزان      (2/414ج تــا:)االصــفهاين، دون  واملقّ خونــد اخلراســاين،  اآل)أو املالزمــة ب

ــأن  كــمي حــىت (232: 1415 ــدعي ب ــأن  إرياا مــن األصــوليني ال كــن أن ن ــون ب ــ  يف   يقول املوضــوع ل

 «.العالق  العلية بني الشرط واجلزاء»اجلمالت الشرطية، ليس 

بعـد  ـــ  االا آخر وهو كال الصغروي يواج  قول الشيخ األعظم اشكومع غض النظر عن اإلش

ى القضـية الشـرطية علـ    تـدل  أن ال ـــ  فرض صحة القول املشـهور حـول وضـع اجلمـل الشـرطية     

م يعـد مـن   كـ نتفـاء سـنخ احل  انتفاء املوضـوع؛ لِـأنّ   ام عند كحلنتفاء سنخ ااى الرابطة العلية عل

ن فرض تـأ ري عـدةم مـن العلـل التامّـة والغـري       كنّ  ميأل ؛نفس العلية آ ار احنصار العلّة فيها، ال

ن كم ممكم مع إنتفاء أي منها؛ وبقاء احلكم. ويف هذ  احلالة ينتفي احلكاحلى املنحصرة عل

م يف كـ نتفـاء سـنخ احل  ااالحنصـار نقبـل   ى لقضـية الشـرطية علـ   ن دلّـ  ا إى أيضاا وبعبارة أخـر 

 حالة إنتفاء املوضوع. 

م كـ ون هـذا بـني نـوع احل   كـ ال هامّ آخر وهو أن مع فرض قبول اإلحنصار، يكما هناك اشأ

الشرط يف القضية الشرطية بل جنـد  ى عل مكن اليوجد تعليق لسنخ احلكاملوجود والشرط؛ ول

بـني الشـرط ومـا     ن يعتقـد الشـيخ األعظـم بعالقـة عليـة     كـ ي . ولم هو املعلق علكأن  شخص احل

يــف كم موجــوداا يف القضــية فكــحينمــا لــيس ســنخ احلى هــو مفقــود يف القضــية. وبعبــارة أخــر 

الم أن يوجـد يف  كـ لّي والطبيعي  فممـا يظهـر مـن ال   كذلك الى جنعل الشرط علّة منحصرة عل

 (lankarani.org ،)فاضل اللنكراين .م ال سنخ كالقضية شخص احل

 القول بتعليق النتيجة يف الشرطية واملسمّي بتعليق املادة املنتسبة  .2

حيــ  أصــبح    بــدع املرحــوم النــائيين نظريــة متفاوتــة حــول حتليــل القضــايا الشــرطية    ألقــد 

إن املعلّـــق يف القضـــية »موضـــعا إلنتقـــاد األصـــوليني الـــذين عاصـــرو . وهـــو رمحـــ  اهلل يقـــول   

ــ  معــىن الشــرطية لــيس هــو مفــاد اهليتــ   ــق فيهــا هــي نتيجــة     حــريف ة ألنّ وملحــوظ آي بــل املعلَّ

  (1/420ج :1369)النائيين،  .جزاء وان شت  عبت عنها باملادة املنتسبة ورة يفكالقضية املذ
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الشــرط ى ون املعلــق يف احلقيقــة علــ كــور: يكال املــذكويقــول املرحــوم النــائيين لــدفع االشــ   

إذا دخـل  »وجوب الصّالة يف قولنـا  كلعارض للمادة م اكالقضية الشرطية ذلك احل ور يفكاملذ

الشـرط حينتـذ هـو حقيقـة     ى نتفاء شرط  غايـة االمـر إن املعلـق علـ    افينتفي هو ب« الوق  فصلّ

 (  420: 1369)النائيين،  .يف البني الوجوب مإالا من دون توسط مفهوم إني

االت كردت اشـ ن جنـد أن قـد او  كـ لة ولكصحيح أن هذا األصوي املخضرم حـاول حـل املشـ   

 حول واجب املشروط من اجلوانب املختلفة.  وجهة نظر  ىاتلفة عل

يف الواجـب املشــروط،  « املـادة املنتسـبة  »ن مـع غـض النظـر عـن مـدي صــحة رأيـ  حـول        كـ ل

ى ون معلقــة علــكــت الــل يف الشــرطية هــي« نتيجــة القضــية»أن  يــة إىلاالنه ينتـهي ناحتــ  يف 

 هلامّ أمـام هـذا الـرأي وهـو:    اال ؤن يبقي هذا السكوضوع. ولنتفاء املاالشرط وينتفي يف حالة 

ى   ماذا يـدل يف القضـية الشـرطية علـ    «ورة يف اجلزاءكنتيجة القضية املذ»ى ما الذي يدل عل

 نتفاء الشرط  ااملادة املنتسبة التّي تنتقي مع 

الوجـوب  »الشـرط هـو   ى ون معلقـاا علـ  كـ ليـ  ي  ي حالٍ حسب ما يظهر من القضيةأى وعل

 جزئي.  القول املشهور ل  معىنى ن علكول« حلريفا

« املـادة ى الشـرط هـو اهليتـة العارضـة علـ     ى املعلق علـ »املدّعي أي  ينتهي ومن جانب آخر ال

م وســنخ  وال يإبـ  لنــا تعليــق الطبيعــة  كــأعــم مــن شـخص احل  م بــل هـو معــىن كــسـنخ احل  إىل

 م  كليق وإنتفاء سنخ احلالتع يف نصل من  انّ املعلّق هو حقيقة الوجوب إىلكعلي . ف

م كــننـا إ بـات تعليـق سـنخ احل    ك، بـأي طريقـة مي  «املـادة املنتسـبة  »وإن سـلّمنا انّ املعلّـق هـو    

 (3/240ج: 1413)الروحاين، حال . ى ال علكاإلشى املوضوع  إذن يبقى عل

 القول بالتعليق الشرعي املعتب .3

رط والذي طرح  املرحوم السـيد  ا بات مفهوم الشى ال الوارد علكوجند طريق حلّ آخار لإلش

وبـني   ر أننـا جنـد اخـتالف القـول بينـ      كحسب ما جاء يف ا اضـرات. واجلـدير بالـذ    اخلوئي

ــوئي أن         ــيد اخلـ ــد السـ ــ  يعتقـ ــ ، حيـ ــاء وحقيقتـ ــول اإلنشـ ــوليني حـ ــائر األصـ ــة  »سـ ــاء آلـ اإلنشـ

ــيكعتبــار أمــر  لــف وهــذا اال كاملى واجــب علــ كمُنشئ ـالــ اســتخدمها هليتــة ن دجمــ  يف اكــالمي لّ

الشرط واملشروط ى هذا الرأي يقول بأنّ ما معلق على وعل« اإلني ول  قابلية التعليق واملعىن

حيـ   « لّـف كذمـة امل ى لّ مـا يظهـر علـ   كـ ال  عتبـار عنـد املـوىل   عليـ  يف القضـايا الشـرطية هـو اال    

ني( اال )املعىن نتفاء الشرط والفرق بني املبز يف املادةااملشروط حال  عتبارينتفي هذا اال

 (86ص :1410)اخلوئي،  .ي(ـ احلرفأو اهليتة )املعىن
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حـلّ  كون جمدية اذا ما قبلنـا رأيـ  حـول حقيقـة اإلنشـاء ولـذا نعتـب         كنّ هذ  اإلجابة تكول

وهـو لـزوم    االا هامّـاا كشإمع افتراض صحة هذا الرأي، جند ى أساس للمسألة. ومن جهة أخر

املـب ز  ى ليـاا فعلـ  ك ان يف ذهـن املـوىل  كـ ن إنّ املعتـب  أ ىن بوت االنطباق بني املعتب واملبز. مبع

ان املعتب جزئيـاا فيجيـب ان   كلياا وان كون كن يأ[ ]أي اآللة واملادة الل تظهر لنا قصد املوىل

ــاا ولكان املعتبكــن إهــذا القــول،  ى ون املــبز جزئيــاا أيضــاا. وعلــ  كــي ون كــن اللفــظ املــبز ي كــلي

 يبز ويف النتيجة نعتب املبز غري صحيح.  ال شخصياا وجزئياا فاملعتب

 لة. كحل بديل للمشكفلهذا جيب املالزمة بني املعتب واملبز ولذلك النعتب هذ  ا اولة 

 نظرية املتفاهم العريف .4

إنّ اهليتـة  »الم الشـيخ األنصـاري ويقـول:    كـ جييب السيد اإلمـام بعـد عـرض إيضـاش واف عـن      

ــة علـــ كوان  ــ  آلـ ــي ى انـ ــ، ولالبعـــ  اجلزئـ ــب بـــني احل كـ ــن التناسـ ــاء  كـ ــب إلغـ ــوع يوجـ م واملوضـ

اخلصوصية عُرفاا وجيعـل الشـرط علّـة منحصـرة لـنفس الوجـوب والطبيعـة، فبإنتفائـ  ينتفـي          

 .(1/432ج :1363)اخلميين، « الوجوب وسنخ  طبيعي

ن مــا كــالشــرط ولى تعليــق هيتــة األمــر علــ ى أن رغــم وهــور القضــية الشــرطية علــ   مبعــىن

م واملوضـوع، فنـهتمّ بإلغـاء    كـ الا هو املادة ولذلك مع قرينة التناسب بـني احل يتناسب املقام عق

نتفــاء هــذا الشــرط ااخلصوصــية مــن اهليتــة ونعــدّ الشــرط علّــة منحصــرة للمــادة، وهلــذا مــع   

وـاهر القضـية فمـا     يعتقد ناحت  بأننا اذا نظرنا إىلى ما نركم. وكاحل ليكو أتنتفي املادة 

ن حسب العرف يف القضـية الشـرطية، التناسـب )الـتالزم(     كيتة. ولالشرط فهو اهلى يعلَّق عل

العـرف   ىرمـ  يـر  كهـو بـني الشـرط واملـادة املعلقـة. فمـإالا يف القضـية ان جـاء زيـد فأ          الواقعي

رم الذي هـو مـدلول اهليتـة. ولـذلك     كوجوب اإل ينظر إىل رام وجميء الزيد والكتقارناا بني اإل

الشـرط مـدلول   ى م واملوضـوع فلـيس مـا علّـق علـ     كـ م بـني احل الـتالز ى م العـرف ب نـاءع علـ   كمع ح

وهبذ  الطريقة حنل  م الذي علق علي كجزئياا؛ بل هو املادة او سنخ احل اهليتة وليس ل  معىن

ن انتفاء هذا الشـرط يـؤدي   إاهليتة وهلذا  ننا نعتب الشرط علّة منحصرة للمادة الأل ؛لةكاملش

 لي.كم الكو احلأانتفاء املادة  إىل

لة املطروحـة. إنـ  يقـول:    كسـتدالالا تامّـاا يف دفـع املشـ    الـيس    الم اإلمـام كـ أن ى ن نـر كول

يف اجلــزاء. فمــإالا يف القضــية ان جــاء زيــد      التناســب الــواقعي موجــود بــني الشــرط واملــادة     

 رام الزيد. كنّ جميء الزيد علّة حقيقية لِإإرم  كفأ
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الم كــن جمــيء زيــد علّــة منحصــرة لل اكــال أيضــاا: ان كالم الخيلــو عــن إشــكــن هــذا الكــول

ــة )جمــيء الزيــد( يتحقــق    رام مــع جمــيء الزيــد؛ مبعــىن كــفيجــب حتقّــق اإل ان بعــد وقــوع العلّ

رام كـ يطابق والواقع. فهل يتحقـق اإل  الم الكهذا ال أنى رم الزيد( يف حني إننا نركاملعلول )أ

ء الزيد علّة منحصرة ان جميكما ال يقبل العرف وسرية العقالء أن كمع جميء الزيد فقط  

ــها اإل     كــلإل ــد يوجــد مصــلحةا جيــب ألجل ــة إن جمــيء الزي ــكــرام. ويف احلقيق ــد. ى رام عل الزي

 رام  ومن املعلوم التوجـد عالقـة سـببية   كفلذلك الرابطة العلية هي بني جميء الزيد ووجوب إ

 رام . كبني جميء الزيد وبني إ

ية مبعىن انّ  ليس أي أمر آخر مؤ راا وميكن أن يقال بأن املهم يف هذا املوضع نفي السنخ

]أمإـال علّيّـة   « العليـة »يف إكرام الزيد إلّا جميت . ولكن كما هو املعلوم انّ موضـع البحـ  لـيس    

يكون اإلشكال املطروش أعال ، يف حمل . إذن حـال عـدم جمـيء الزيـد      النار على احلَرّ[، حىت

 ،لنكـراين ال)فاضـل  . أمـر آخـر   حلكـم، ال يكـون مـن سـنخ ا    ألن اجمليء هو الـذي  ؛جيب اإلكرام ال

 (  7/437ج :1384

ولكن يطرش هنا هذا السؤال وهـو: مـن أيـن وصـلنا إىل هـذ  النتيجـة أي هـذ  السـنخية         

يرجع أساس هذا االسـتدالل إىل قبـول العالقـة السـببية.      بني اجمليء واإلكرام  نالحظ بأن

لسـنخية هـو  بـوت سـنخ احلكـم يف      ولكن دون اعتبار العالقة العليـة، غايـة مـا نسـتفيد مـن ا     

 سـتدالل خـالل هـذا اال    مـام حالة  بوت الشرط وال أكإـر مـن هـذا. كمـا يقـول املرحـوم اإل      

 .كانـــ  مفادهـــا جزئيـــاا نإحنصـــار فتـــتمّ الداللـــة علـــى املفهـــوم و ذا دالّــــ  األداة علـــى االإ»

 (  432: 1363)اخلميين، 

ل جمدياا ونافعاا ملا نرمي إليـ . وهلـذا   ون هذا اإلستدالكوبعد ا بات اخلصرصية يف العلة ي

]يف اجلملــة الشــرطية[ ألجــل إ بــات  « إ بــات انتفــاء الســنخية بــني اهليتــة واملقــدم  »ـلــ ال معــىن

م ويف النهآيـة إ بـات املفهــوم للشـرطية. هـذا ومـن جانـب آخـر إن افترضــنا        كـ نتفـاء سـنخ احل  ا

الــة، يف حــني أنــ  اليوافــق  رام فــور جمــيء الزيــد الحمكــصــحة العالقــة العليــة جيــب حتقــقّ اإل 

 ور. كال املذكحلّاا ناحجاا لإلش مام ستدالل املرحوم اإلاالواقع. فلهذا برأينا ليس 

 القول باإلطالق املقامي يف القضايا الشرطية  .5

اإلطالق »نظرية  صاحب منتقي األصول ال بات حصر العلّة يف القضايا الشرطية إىل كيتمسّ

يف األبعــاد الــل الضــري مــن   وت للمــوىلكحيــ  الســ بيــان املــوىلاألخــذ ب وهــو مبعــىن« املقــامي

ان الشـرط  كـ ل مـا  كـ لم القضايا الشرطية يف مقـام بيـان   كان متكإن  مبعىن«. لفكإعالهنا للم
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ون أشـب  مبـا هـو سـائد     كـ ون مقتضي اطالق املقام احنصار العلة يف املوضوع. وهذا يكفيها، ي

ى ن يف مقـام البيـان يف األعـم األغلـب. ولإلجابـة علـ      وكـ يف العـرف، ألنّ االسـتعماالت العرفيـة ت   

الحنتــاج إلتعــاب  رنــا مــن إســتفادة املفهــوم عرفــاا  كمــا ذى بنــاءع علــ»ال يقــول نحاتــ : كاإلشــ

فينـا عـن   كيفيـة ا باتـ ، فـنفس االطـالق املقـامي ي     كم وكالنفس يف بيان طريقة إفادة سنخ احل

شف عن ان كاملستند اي االطالق املقامي يذلك، إلنّ وهور اجلمل الشرطية يف املفهوم عرفاا 

تفـان  يف هــذا املقـام باجلملـة الشــرطية    كم فاكـ لم يف مقـام بيـان مــا هـو شـرط لســنخ احل    كاملـت 

الم واليهمنا بعد ذلك عـن  كال ور يفكم ليس االّ الشرط املذكشف عن أنّ الشرط لسنخ احلكي

   (241ص :1413ين، )الروحالياا أو جزئياا. كون املستعمل في  اهليتة كحتقيق 

يفيــة كم ودراســة كــالبحــ  حــول ســنخ احل  وبعــد افتــراض صــحة االســتدالل الحنتــاج إىل  

ــة الشــرطية يف املفهــوم )حســب العــرف ومــع التمســ       ــ . ألن وهــور اجلمل االطــالق  إىل كا بات

وال حنتـاج  «. مكـ ان الشـرط لسـنخ احل  كلّ ماك»ون بصدد بيان كلّم يكأنّ املتى املقامي( يدل عل

 لّي املستعمل في . كو الأاجلزئي  دراسة املعىن احلالة إىل يف هذ 

ولكن هذ  اإلجابة كما نرى الختلو عن إشكال كاإلجابات السابقة ألهنا تواجـ  هـذا اإلشـكال    

وهو إن اإلطالق املقامي نفس  يتوقف على اكتمال مقدمات احلكمة كـاإلطالق اللفظـي وهلـذا إن    

بعضـهما الـبعض مـن هـذ  اجلهـة، ان كـان املـتكلم بصـدد         القسمني من اإلطالق الخيتلفـان عـن   

كّل ما هو مـؤ ر علـى املوضـوع، جيـب ان يكـون أيضـا يف موضـع بيـان تعليـق سـنخ احلكـم أو             بيان

يكـون يف مقـام    شخص احلكم على الشرط. والظاهر من القضية الشرطية هـو أنّ املـتكلّم الـذي   

علـى الشـرط والسـنخ احلكـم ولـذلك غايـة       يف القضية، علّق شـخص احلكـم   « ما ل  الدّخل»بيان 

[ يف موضـع بيـان كلّـي احلكـم     ]املـوىل  نتفاء هذا الشخص. وإذا كـان املـتكلم  اداللة القضية تكون 

 ن يأيت باحلكم يف إطار املطلق ومع الفاظئ تشمل نوع احلكم.أجيب 

 حالـ  وال ى علـ ى م، يبقـ كـ ال املطروش حول تعليـق شـخص احل  كويف النتيجة نالحظ أن اإلش

فينا هـذا ألجـل إ بـات املفهـوم     كي ال والكصول أيضاا حلل اإلشاأل ىينفع استدالل صاحب منتق

 للقضية الشرطية. 

ال وا بــات املفهــوم كلّ االدلّــة املطروحــة عنــد األصــوليني حلــل اإلشــكــومبــا أننــا نالحــظ انّ 

ن افترضـنا  ننا إ بات املفهوم للشرطية ليـ  وإ كاالت اتلفة، الميكختلو عن إش للشرطية ال

ن إ بـات املفهـوم هلـا. إلّـا اذا قبلنـا رنيـة ا قـق اخلراسـاين         كـ مي إحنصار العلية للشـرطية ال 

 اآلخرين. ىنّ هذ  الرنية غري مقبولة لدكاهليآت ول حول معىن
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 ما هو احللّ  

م يف كــنتفــاء ســنخ احل اى ال الــوارد علــ كاآلن تبــيني حمــل الــزناع واإلشــ   لقــد ســعينا حــىت 

نتفـاء  اى  بـات مفهـوم الشـرط يتوقـف علـ     إ»هبـذ  العبـارات   ى   هنا مرة أخـر الشرطية ونطرح

 .«السنخ م الكالشرط يف القضية الشرطية هو شخص احلى نّ املعلّق علإن كم لكسنخ احل

ويبدو اّن هناك نقطة هامة وهي: اذا كانـ  القضـايا الشـرطية غالبـاا تكـون حقيقيـة، فكيـف        

انتفــاء املوضــوع ينتفــي شــخص احلكــم والســنخ احلكــم     نقــول يف القضــايا احلقيقيــة بــأن حــني   

إذا ركضـ  الرجـل   »فمـإالا يف قضـية    (101: 1384)آهنكـران،  ولنتساءل ما معىن شخص احلكـم   

 املوضوع حقيقي    املعىن الشخصي يف حال أنّ« كل»كيف نستطيع أن نتصّور للهيتة « فكل

يرجـع كليـة احلكـم أو     إنّ جزئية القضية ترجع إىل تشـخص موضـوعها يف الشـخص. كمـا    

فرديتها إىل متعلقاهتا اي انّ كلية املكلَّف واملكلّف ب  وجزئيت  هـي الـل حتـدّد كليـة احلكـم او      

أيضــاا وإذا كــان مجيــع متعلّقــات  متعلّقــات احلكــم كليــة فـاحلكم كلّــي  ىحــدإن كانــ  إفرديتـ .  

ــة حن       ــف بــ ( شخصــياا ففــي هــذ  احلال ــف واملكلَّ ــة احلكــم يف   احلكــم )املكــلمل واملكلَّ كــم جبزئي

الشــخص والنقــول يف هــذ  احلالــة بســنخ احلكــم. ومــن البــديهي أن تكإــر احلكــم تــابع لتعــدد      

إن حكم وجوب اإلكرام موجود إزاء كـل  « أكرموا كلّ عامل»املكلف واملكلف ب . فمإالا يف قضية 

م صـادر  افراد العامل ]أي كل من كان وصف العامل ل  حقيقي[  مبعىن أنّ وجوب اإلكرام حكـ 

األصـوليني أن احلكـم ينحـل ويتكإـر بإعتبـار املتعلّـق.        ىلكل فرد عامل. كمـا أنـ  مـن املعلـوم لـد     

ن نعتــب احلكــم، كليــاا قــابالا لالحنــالل  أمتعلّقــات احلكــم كليــة جيــب   ىحــدإوهلــذا اذا كانــ  

حلقيقة فليس قابالا للتعدّد والتكإر ويف ا ن ترتّب شخص احلكم على املوضوع الكليإوالتكإرّ. و

يعتقد اجلميع ان احلكم يتعّدد حسب تعـدد أو تفـرد اشـخاص املكلـف واملكلّـف بـ . فـان كانـ          

إن »املإال املعروف حول مفهوم الشرط  املتعلّقات كلية جيب ان تترتّب عليها حكما كلياا. او يف

جعلـ  اهليتـة الشخصـية يف كـإري مـن الكتـب األصـولية معلّقـة علـى جمـيء           « جاء زيـد فأكرمـ   

جمــيء الزيــد وإكرامــ . ومــن املعلــوم أن    مــا متعلقــات الوجــوب يف هــذ  القضــية هــي   ألزيــد وا

لإلكــرام مصــاديق عديــدة كالتحيــة والقيــام أمــام زيــد وغــري ذلــك؛ ومــن جهــة أخــرى باعتبــار  

فلهــذا نعــدّ املوضــوع يف هــذ  «. جمــيء الزيــد»ـاخــتالف زمــان جميتــ  نــرى اشخاصــاا عديــدة لــ 

دق على الكـإري، فكيـف يكمـن تصـور تعليـق شـخص احلكـم علـى هـذا          القضية كلياا وقابالَ للص

 املوضوع الكلي   
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ل كـ لفـني ويشـمل   كلّـف مجيـع امل  كلية والشـارع ي كإرياا من القضايا الشرعية كواملهم هنا انّ 

إري مـن  كـ مـا يف  أم بامتإـالٍ واحـد، و  كـ ان  القضية شخصـية يـزول احل  كلّفاا ب . إن كان مكمن 

م مقبولـة. ومـن جانـب آخـر     كـ إر والتعّدد يف احلكمسالة االحنالل والتون كام الشرعية تكاالح

نّ أيــف تقولــون بــك»الرنيــة املشــهورة حــول وضــع احلــروف واهليتــات وهــو  ى ال علــكن اإلشــكــمي

ــالل يف االح      ــدد واالحنـ ــدون بالتّعـ ــن تعتقـ ــي ولكـ ــاصّ وجزئـ ــات، خـ ــ  يف اهليتـ ــوع لـ ــاملوضـ ام كـ

رحـوم اآلخونـد حـول وضـع احلـروف واهليتـات. ِلانّـ         الشرعية  هذ  املسالة أيضاا تعزز رأي امل

ليـاا او خاصـاا وجزئيـاا،    كان املوضوع عاماا وكاالت سواء كوفق هذا الرأي النواج  مإل هذ  اإلش

أي حـال بعـد   ى اجلـزاء او الوجـوب احلـريف. وعلـ    ى ان الوجوب اإلنـي معلّقـاا علـ   كوال فرق إن 

 املفهوم.  نتفاء املوضوع وهذا مبعىنازاء عند م يف ناحية اجلكا بات حصر العلّة، ينتفي احل

إن »ذا التزمنا ببناء املشهور من قبـل األصـوليني حـول الوضـع، ففـي قضـية مإـل شـرطية         إ

و بعبـارة  أليـاا   كاالنـي، معـىن   م املستفاد مـن املعـىن  كون للحكي« رام كإ كجاء زيد جيب علي

ال يواجـ  اخللـل النّـ  يف حالـةِ إنتفـاء        بـات املفهـوم  إنّ إم. وهبذ  الطريقة كل  سنخ احلى أخر

 م أيضاا. كم أو سنخ احلكاملوضوع ينتفي طبيعي احل

« ر ال ينجسـ  شـيء  كـ املـاء اذا بلـغ قـدر    »قضـايا  كم املستفاد من اهليتـة  كان احلكن ان كول

ففـي   (16/32ج :1372)احلر العاملي، « لكض  الرجل فكإذا ر»أو  (1/117ج :1372)احلر العاملي، 

الشـرط جزئـي   ى م املعلق علـ كاهليتة، ان احل معىن حسب القول املشهور يفى لقضايا علهذ  ا

ن طرش هذا السؤال هنا وهو: هـل  ك؛ ومي«املاء والشاة»لّي كـكو مّا املوضوع حقيقيأومصداقي و

نّ يف مإـل هـذا االسـتعمال ال    إلـي   كم للموضـوع الـذي هـو عـام و    كـ ن ان جنعل شـخص احل كمي

م ال يشـمل مجيـع حـاالت املوضـوع ومصـاديق .      كـ نّ احلأل ؛م واملوضوعكحلنوجد التناسب بني ا

م كـ ي يشمل مجيع حـاالت املوضـوع. انّ احل  كلياا لكون يف هذ  القضايا كم ان يكاحلى جيب عل

م واملوضـوع شـرط   كـ املوضـوع وأفـراد . بـل انّ التناسـب بـني احل      اجلزئي ال يبني مجيـع حـاالت  

لّــي كاملوضــوع الى علــ م الشّخصــيكــن ترتّــب احلكــال مي لصــحّة اســتعمال هــذ  القضــايا، حيــ  

 م. كهذ  القضايا ترتّب سنخ احل والعام. فيجب يف

م النّ  ليس مبعقـول أن  كم وال شخص احلكلّ ما قد أصبح معلقاا هو نوع احلكانّ  كفال ش

 م يف التـاي كـ ون نـوع احل كـ لّـي معلّقـاا، هلـذا يلـزم أن ي    كاملوضـوع ال ى م الشخصي علكون احلكي

لصّــحة اســتعمال  ال. مبعــىنكطريقــاا صــحيحاا حلــل األشــ« اســتعمال اجملــازي»موجــوداا ويعتــب 
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 إنّ االسـتعمال اجملــازي  ن مـن املعلــوم كـ ول هـذ  القضـايا جيــب ان نلتـزم باالسـتعمال اجملــازي.    

حالـة عـدم وجـود القرينـة مإـل هـذا االسـتعمال خطـأ.          ويف« القرينة»او « املصحّح» متاج إىل

ــل قــد توقــع موضــع البحــ  موجــودة: انّ      ن هــذ  كــول ليــة كالقرينــة املصــححة يف القضــايا الّ

ليــاا كان املوضــوع يف القضــية  كــم تعــدّ افضــل قرينــة لالســتعمال اجملــازي. ان     كــموضــوع احل

مـا مـرّ   كن كـ لّـي. ول كال ل جمـازي يف املعـىن  كم الشخصي قد استعمل بشكفنستنتج انّ هذا احل

لّفـني  كم موجود آلحـاد امل كنّ احلأل ؛لية يف األعم األغلبكام كحأ ام الشرعية هيكآنفاا انّ االح

إري كـ باالسـتعمال اجملـازي يف    كاملشـهور جيـب التمسـ    حسـب املـبىن  ى لّفني هبم، وهلذا علكوامل

إري مـن  كـ  ن يفكـ ون املوضـوع لـ ، هيتـة خاصّـة ول    كـ يـف ي كن هناك سوال وهـو  كمن القضايا ول

ــي كال القضــايا يســتعمل مبعــىن  ــذل لّ لة وفــق رنيــة املشــهور   كان اســتطعنا حــل املشــ   ك حــىتفل

 وهو: حال ى ال باق علكبالتزام التجوز يف االستعمال، فهذا االش

« لّـي وبصـورة جمازيـة    كال إري من القضايا مبعىنكملاذا يستعمل املوضوع ل  اخلاص، يف »

زي )عــدم ال األول بــااللتزام باالســتعمال اجملــا كإن اســتطعنا حــل اإلشــ  حــىتى وبعبــارة أخــر 

إري مـن  كـ االا آخر وهـو: ملـاذا جنـد    كشإلّي( نواج  كم الشخصي واملوضوع الكالتناسب بني احل

فلهــذا نعتــب أن  ليــة يف حــني أن املوضــوع لــ  هــو خــاص وجزئــي  كون بصــورة كــاالســتعماالت ت

 لة.كحتل املش املسألة ال لتزام بالرنية املشهورة يفاال

 النتائج

ن أن كـ مي الـذي ال  األصـوليني هـو املـبىن    ىحلـروف واهليتـات لـد   إن املبدأ الشهري حـول وضـع ا  

ــ  بســهولة     ــول ب  كشــ أدىن كن أن نشــكــمــا الميكيغــضّ النظــر عن يفيــة وضــع  كيف صــحة الق

لة املوجـودة يف  كن يف نفس الوق  إذا أراد الباح  أن مـل املشـ  كاألصوليني. ول ىاحلروف لد

نتفـاء املوضـوع ألجـل    ا ىم لـد كتفاء سنخ احلناور والقول بوجوب كاملذ عدم التناغم بني املبىن

بـار األصـوليني حلـل    كوالـل بـذهلا    ىأمام  جهوداا شـتّ  ىعتبار املفهوم للقضايا الشرطية، يرا

 ىلة بـل يبقـ  كحـل املشـ   ا ـاوالت مل تـؤدي إىل   كمـا أ بتنـا يف املقـال أيـاا مـن تلـ      كن كاملسألة ول

وضـع اهليتـات. هـذا يف حـني نالحـظ بـأنّ        املشـهور حـول   احللّ الوحيد يف اإلعراض عن املبىن

بـأن هـذا األمـر يتطلـب     ى املشهور يف وضع اهليتـات وهلـذا نـر    ان تغيري املبىنكمن الصعوبة مب

يف حلّـ  آ ـاراا   ى يسـتغرقوا وقتـاا طـويالا يف إ بـات املوضـوع الـذي نـر        شحذ مهم البـاحإني حـىت  

 إرية.كعلمية وعملية 
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