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حجيّة األخبار

52

أدلة الحجية
• أدلة الحجية:
• و امَّا المقام الثاني -ففي استعراض أدلة الحجية و قد اسدت ع ليهدا
باألدلة األربعة.

3

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

344

أدلة الحجية
آية النبأ
آية النفر
الكتاب الكريم
آية الكتمان
آية الذّكر
4

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

344

أدلة الحجية

الكتاب الكريم

5

آية النبأ

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

ِإ ْن جا َء ُك ْم فا ِسق
ِبنَبَإٍ فَتَبَينُوا أ َ ْن
صيبُوا قَ ْوما ً
تُ ِ
ِب َجهالَ ٍة
على
فَت ُ ْ
ص ِب ُحوا َ
ين
ما فَعَ ْلت ُ ْم نا ِد ِم َ
(الحجرات ،آية
)6
344

أدلة الحجية
•
•
•

•

أمَّا الكتاب الكريم فبآيات:
االست ال بآية النبأ:
فاسد ب بِنكبكدفَ فكتكبكيَّنمدوا أكنْ
منها :آية النبأ و هي قوله تعدال (إِنْ جداَكُممْ ِ
تمصِيبموا قكوْماً بِجكهالكةَ فكتمصْبِحموا كل ما فكعكلْتممْ نادِمِينك) «.»1
و االست ال بها يكون بتقريبين تارة بلحاظ مفهوم الوصف ،و أخرى
بلحاظ مفهوم الشرط.

• ______________________________
( -)1الحجرات ،آية 6
6

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

344

أدلة الحجية
•
•
•

•

7

امَّا التقريب األو فيمكن أن يبين بوجوه ي ة:
الوجه األو  -المالك العام في مفهوم الوصف بنداًَ لد قبولده فدي
محله ،و بهذا تكون المسألة مبنائية.
و ق ذُرنا هناك انَّ الوصف و إِن ُان ي ع ل االنتفاَ ن االنتفداَ
بمقتض قانون احترازية القيود المقتضي لكون الوصف قيد اً حقيقدة و
م قي ه إِالع ان المنتفدي حينذدذ صدال الحكدم ال
م ن
المقي
نو ه،
و منه يعرف ضعف ما هو ظاهر تعابير فوائ األصو مدن انَّ الجملدة
الوصفية ت ع ل ثبوت الحكم لواج الوصف و ساُتة ن فاق ه.
بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

344

أدلة الحجية
• الوجه الثاني -انَّ اآلية تنيط وجوب التبين بعنوان خبر الفاس و هدذا
ي ع بقانون احترازية القيود ل انتفاَ صال الحكم بانتفاَ الوصف و
هو مساوق في المقام مع انتفاَ سنخ الحكم بوجوب التبين دن خبدر
العاد و هو مساوق مع حجية إذ لو ُان هناك جعل آخر فدان ُدان
بعنوان الابر مطلقاً لزم منه لغويدة جعدل وجدوب التبدين لد خبدر
الفاس باصوصه و إِن ُان بعنوان خبر العاد بما هو اد فهو غيدر
محتمل ألنَّ الع الة ال تؤثر في وجوب التبين إِن لم تكدن مدؤثرة فدي
مه.

8

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

345

أدلة الحجية
• و هذا الوجه لعله أفضل تعمي لالست ال بمفهوم الوصف في اآلية .و
لكنه غير تام أيضا [.]1
• ______________________________
[ -]1و يمكن أكنْ يجاب أيضدا باختيدار الّد ع األو و هدو وجدوب
التبين في مطل الابر و مع ذلك ت فع اللغوية بأنَّ القي المذُور فدي
خصوص المقام جيَ به ألجل التنبيه ل فس المابدر فدي القضدية
الاارجية ال من أجل دخله في موضوع حكم مجعو بنحدو القضدية
الحقيقية ليكون ظاهراً في االحترازية.
9

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

345

أدلة الحجية
• ألنه يمكن افتراض وجوب التبين في غير خبر الفاس أيضا و لو فدي
الجملة و لكن ال بعنوان خبر العاد أو مطل الابر بدل بعندوان آخدر
بينه و بين خبر الفاس موم من وجه ُعنوان الابر العذي يظنع باالفه
أو ال يظنع بص قة أو ال تقوم أمارة و لو غير معتبرة في قبالده و نحدو
ذلك من الاصوصيات التي يعقل أن تكون دخيلة في م الحجيدة و
لو من باب الموضو ية و نو ية الحكم المابر به و تكون النسبة بينها
و بين خبر الفاس العموم من وجه ،و معه ُيف يمكدن إحدراز انتفداَ
سنخ الحكم؟

10

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

345

أدلة الحجية
م الحجية فهدو حكدم
• هذا مضافاً :إل انَّ األمر بالتبين إرصاد إل
مي من باب م اقتضاَ الحجية فال ينافي أن يكون خبدر العداد
أيضا بما هو خبر العاد ال يقتضي الحجية و ليس هذا معناه انَّ الع الة
أثرت في إيجاب التبين ُما هو واضح.
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

345

أدلة الحجية
• الوجه الثالث -ما يظهر من ُالم الّيخ (قد ه) مدن انَّ لدة وجدوب
التبين امَّا أن تكون وصف الفس في المابر أو أصل الابرية ،و األو
وصف رفي و الثاني وصف ذاتي بالنسبة إليه ففذا ُاند العلدة هدو
الوصف العرفي فمعناه انَّ الابر لو ال وصف الفس في المابر لم يكن
يجب التبين فيه و هو المطلوب ،و إذا ُان العلة هدو الابريدة فهدذا
خالف ظاهر اآلية ألنَّه امَّا أن يكون الوصف العرفي لدة أيضدا أو ال
فان لم يكن فهذا
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345

أدلة الحجية
• بحوث في لم األصو (الهاصمي) ج ،4ص346 :
• خلف إناطة الحكم بالفس ُما هو ظاهر اآلية و إِن ُدان لدة أيضدا
فحيث انَّ الوصف الذاتي أسب من العرفي فالمعلو يستن إل أسدب
لله فكان المناسب إناطته به ال بالفس و هو خالف ظاهر اآلية.
• و فيه :أوال -انَّه قاصر ن إثبات المطلوب لو لم يضم إليه ما أبرزنداه
في البيان الساب إذ لنا أن ناتار لية الوصف العرفي و لكنه مع ذلك
هناك لة أمخرى رفية و لو في بعض أقسام خبر العاد .
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346

أدلة الحجية
•
•

•

•

14

لله يراد بها األسبقية الزمانية ال الرتبية و ال أسبقية ُذلك فدي

و ثانياً -ان قا ة ان المعلو يستن إل أسب
المقام.
الوجه الرابع -ما جاَ في تقريرات المحق النائيني (ق ه) في تفسير ُالم الّيخ (ق ه) و ُأنه بيدان رفدي لده و
حاصله :انَّ األمر ي ور بين لية الوصف العرضي و لية الوصف الذاتي فعلد األو يثبد المطلدوب و لد
الثاني بأن يكون الوصف الذاتي لة مستقالً أو مع العرفي فال يناسب رفاً إناطة الحكدم بالوصدف العرفدي مدع
ُفاية الذاتي .و هذا الوجه و إِن ُان ال يالو من وجاهة بلحاظ المناسبات العرفية إِالع انَّه توج مناسبة في قبا
هذه المناسبة العرفية في ذُر الوصف العرفي في المقام و هو التنبيه ل فس المابر مثالً .لماً بأنَّه يدرد لد
هذا الوجه ما أوردناه أوال ل الوجه الساب .
الوجه الاامس -ما جاَ في حاصية المحق األصفهاني (ق ه) ل الكفاية من أن األمر ال يالو مدن أن يكدون
مجموع الوصفين لة أو أن يكون ُلع منهما لة أو أن يكون الوصف الذاتي لعة دون العرفي أو بالعكس .فدان
ُان العلة منحصرة في العرفي فقط فق ثب المطلوب و إِن ُان المجموع لة فكذلك النتفاَ العلة بانتفاَ أح
أجزاَ لته و إِن ُان منحصرة في الذاتي فهو خالف ظهور اآلية في دخل العرفي و إِن ُان ُالهما لدة فهدو
خالف الظاهر أيضا ألنَّ معناه لغوية ذُر الوصف العرفي.
و ُأنَّه (ق ه) صعر بنقصان هذا الجواب الحتما أن يكون العرفي لة و هناك لة أمخرى رضية غيره في خبر
العاد فحاو تع يل الوجه بفضافة ان هذا غير معقو ألنَّه ان ُان ُلع منهما لة بعنوانده الاداصع لدزم صد ور
الواح من الكثير و هو محا و إذا ُان الجامع بينهما لة ُان خالف ظاهر اآلية في لية الفس بعنوانه.

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

346

أدلة الحجية
•
•
•

•
15

بحوث في لم األصو (الهاصمي) ج ،4ص347 :
و هذا التحليل لو تمع لكان بياناً ل ُبرى مفهوم الوصدف فدي تمدام
الموارد و ق تعرضنا له في بحث مفهوم الوصف مع جوابه.
الوجه السادس -و هو أيضا يمكن أن يجعل تفسيراً لما ذُدره الّديخ
(ق ه) من انَّه لو ُان الابر في نفسه ال يقتضي الحجية فعد م الحجيدة
م المقتضي لها ال إل فسد المابدر العدذي هدو بمثابدة
مستن إل
المانع و حيث انَّ اآلية إناطته بالفس أي بوجدود المدانع فديفهم مدن
ذلك تمامية المقتضي في الابر للحجية.
و يرد ليه :أوال -نقصه ُما تق عم فيما سدب الحتمدا وجدود مدانع
آخر.
بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

347

أدلة الحجية
• و ثانياً -انَّ المانع ن الحجية هو احتمدا الادالف و المقتضدي لهدا
الكاصفية و ُلعما اصت ع احتما الاالف اصت ع المانع و قوى ففذا افترضنا
انَّ الابر في نفسه ليس بحجة لوجود المانع معه دائماً و هدو احتمدا
الاالف غاية األمر انَّ الفس يقوي احتما الاالف و لهذا أمنيط به فال
محذور حينذذ ،أي ال يلزم إناطة م المعلو أو األثر إل المانع مدع
م المقتضي بل إل المانع األقوى دون األضعف و هو أمدر صدحيح
قالً و مناسب رفاً.
• هذه وجوه تقريب االست ال باآلية ل أساس مفهوم الوصف و قد
رف بطالنها جميعاً.
16
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347

أدلة الحجية
• و امَّا التقريب الثاني -و هو االست ال بلحاظ مفهدوم الّدرف فدي اآليدة
الكريمة فالبيان االبتد ائي لده انَّ الّدرف يد ع لد انتفداَ الحكدم دن
الموضوع بانتفاَ الّرف .و في المقام الموضوع هو النبأ و الحكدم وجدوب
التبين نه و الّرف مجيَ الفاس به ،فت ع الجملة الّدرطية لد انتفداَ
وجوب التبين ن النبأ لو لم يكن الجائي به فاسقاً أي ُدان دادالً و هدو
المطلوب.
• ثمَّ انَّ هذا التقريب و التقريب الساب لو تمعا فيد الن لد انتفداَ وجدوب
التبين ن مجيَ العاد بالنبف و هل هذا يكفي في الحجية أو بحاجة إلد
ضمع مق مة خارجية أمخرى هي م أسوئية خبر العاد ن الفاسد إذ ال
يحتمل م وجوب التبين بمعن طرحه رأساً و إهمالهُ -ما قيل؟
17

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

347

أدلة الحجية
• ناقش الّيخ (ق ه) في ضرورة ضمع هذه المق مدة الاارجيدة و اد دي
إمكان استفادة الحجية من مفهومها مباصرة.
• و التحقي حو هذه النقطة يرتبط بفهم معن وجوب التبين و حقيقتده
فان هناك ة وجوه في تفسيره.

18

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

348

أدلة الحجية
انَّ وجوب التبين وجوب نفسي ال غيري و حقيقي ال طريقي
•  -1ان ي
بالتجسدس لد
ع
ُوجوب ردع التحية مثالً فكأنَّ هناك تكليفاً من الّدارع
الفاس و فضح اخباره الكاذبة ،و بناًَ ل هذا سوف نحتاج إلد مق مدة
خارجية إلثبات حجية خبر العاد إذ المفهوم ال ي ع حينذذ ل أُثر مدن
انتفاَ هذا الوجوب النفسيع و هو غير الحجية.
• إِالع انَّ هذا االحتما غير تام في نفسه و لو تمع لما أمكن إثبات الحجية بناًَ
ليه حت بضمع المق مة الاارجية .امَّا د م التماميدة فد نَّ هدذا التفسدير
لوجوب التبين خالف ظهور التعليل في ذيل اآلية في الطريقية و الحدرص
ل الواقع ،و أيضا خالف معن مادة التبين المأمور به الظداهر رفداً فدي
الطريقية و الوصو إل الواقع.
19

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

348

أدلة الحجية
• و أمَّا م تمامية االست ال ف نَّ انتفاَ هذا الوجوب النفسيع الحقيقي
ن خبر العاد من دون الحجية ال يستلزم أسوئيته بل أحسدنيته مدن
الفاس العذي يكلعف الناسي بفضحه ُما هو واضح.

20

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

348

أدلة الحجية

•  -2ما اختاره الّيخ (ق ه) من انَّ هذا الوجوب صدرطي و المّدروف
جواز العمل بابر الفاس و حينذدذ يد ع بدالمفهوم لد انتفداَ هدذا
الوجوب الّرطي و امَّا هل يجوز العمل مطلقاً أو ال يجوز مطلقاً فدال
يكون المفهوم ناظراً إل ذلك فال ب َّ من ضمع مق مدة األسدوئية لد
تق ير م جواز العمل مطلقاً [ ]1إِالع انَّه في هذه الحالة توج مق مدة
أخرى أيضا تبطل هذا االحتما و هو انَّه لو فرض م جواز العمدل
به مطلقاً حت مع التبين فهذا مناف مع حجية القطع و هو غير معقو .
• [ -]1إِالع انَّ هذا االحتما في نفسه غير صحيح ألنَّ الظاهر من التبين
العلم و االطمذنان و حينذذ العمل بالعلم ال بابر الفاس فالّدرطية ال
تناسب إِالع مع فرض انحفاظ المّروف ل تق ير تحق الّرف.
21
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348

أدلة الحجية
• و إِن صذ قل  :انَّ دليل الّرطية ال يثب إِالع نفس الّرطية منطوقداً
و ينفيها مفهوماً و امَّا إطالق المّروف فيثب ب ليل المّروف و ليس
ل ليل الّرطية نظر إليه ،و لهذا ال يستفاد من اآليدة مباصدرة إطدالق
جواز العمل بالابر إذا لم يجئ به الفاس بل يبق األمدر مدردداً بدين
ذلك و بين أن ال يجوز العمل به مطلقاً فينفي هذا االحتمدا بفحد ى
المق متين.
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348

أدلة الحجية
•  -3ان يكون وجوب التبين طريقياً بمعن انَّده مرتبدة مدن الحجيدة لابدر
الفاس ألنه في الّبهة الموضو ية إذ لم يأت الفاس بابر فالمول يحكم
بالبراَة و ال يجب الفحل و لكن إذا جاَ الفاس بابر فالمول يرفع اليد
ن البراَة و يوجب الفحل و هذه مرتبة من وجوب االحتياف و الحجيدة
لابر الفاس و المفهوم حينذذ م ثبوت هذه المرتبة في الحجية في خبدر
العاد و هذا فيه احتماالن أيضا بحيث ال ب َّ من ضمع مق مة م األسوئية
إلثبات انَّ خبر العاد حجة ل اإلطالق.
• و هذا االحتما خالف الظاهر ألنه لو ُان النعظر إل ذلك لناسب أن يعلل
ذلك باحتما إصابة الفاس للواقع مع انَّ التعليل جاَ بفبراز احتما ُذب
الفاس و إصابة القوم بجهالة.
23

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

349

أدلة الحجية
م الحجية صر اً و هذا لسان
•  -4أن يكون األمر بالتبين إرصاداً إل
من السنة م الحجية بحسب الحقيقة فيكون المفهوم ثبدوت الحجيدة
في خبر العاد بال حاجة إل ضمع مق مة خارجية و هذا هدو الظداهر
في تفسير وجوب التبين.
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

349

أدلة الحجية
•  -5ما ذُره المحق العراقي (ق ه) بناًَ ل أن يراد بدالتبين مدا يعدمع
تحصيل الظنع من أنَّ وجوب التبدين حينذدذ يكدون غيريعداً و مق مدة
لوجوب العمل بابر الفاس  ،و حينذذ غاية ما ت ع ليه اآليدة انتفداَ
هذا الوجوب الغيري في خبر العاد و امَّا الوجوب النفسيع بالعمل بده
فيحتمل ثبوته و يحتمل م ثبوته إِالع انَّ التقد ير الثداني يلدزم منده
أسوئية خبر العاد ن الفاس فينفي و بهذا أثب الحاجة إل مق مدة
األسوئية [.]1
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

349

أدلة الحجية
• ______________________________
[ -]1العذي يظهر من مراجعة تقريرات العراقدي (ص  )108انَّده ال يد
قي ية تحصيل الظنع لوجوب العمل بل لمّرو ية العمل جدوازاً أو وجوبداً
ُما يصرعح بذلك ضمن بائره و يكون حاصل ُالمه :انَّه لو جعلندا القيد
التبين األ م من العلم و الظنع -ليعقل بقاَ المّروف و هو العمل بالابر بع
التبين -فاآلية ال تكون فارغة ن أصل العمل ليستفاد من نفي الّرطية و
القي ية بالنسبة لابر العاد حجيته بل نحتاج إل مق مة األسوئية ،و يكون
اإلصكا ليه حينذذ بأنَّ مّرو ية العمل بالابر بارة أخرى ن الحجيدة
إذ ال يعقل له معن آخر في هذا المقام فيرجع إل االحتما الساب العدذي
ال يحتاج بناًَ ليه إل ضمع مق مة األسوئية.
26
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349

أدلة الحجية
• و فيه -انَّ الوجوب الغيري للتبين إِن ُان ل أساس مق ميدة التبدين
للعمل قالً فواضح البطالن ،و إِن ُان ل أساس المق مية صر اً فان
أمري بالتبين تبين الحا فهو ال يعقل أن يكون قي اً للعمل بابر الفاس
إذ ق يتبين خالفه و إِن أمري تحصيل الوثوق أو الظنع بص ق الفاسد
فهذا القي إِن رجع قي اً لوجدوب العمدل بابدر الفاسد فيكدون مدن
مق مات الوجوب ال الوجود فال يترصح ليه الوجدوب الغيدري و إِن
ُان قي اً للواجب فمن الواضح انَّه ال يجب تحصيل الظدنع فدي العمدل
بابر الفاس بل ليس هذا غرض الّارع و انَّما غرضه د م اإلصدابة
بجهالة و خطأ.
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349

أدلة الحجية
•

•
•
•

•
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 -6ما ذُره العراقي (ق ه) أيضا بناًَ ل أن يراد بالتبين تحصيل العلم من انَّ األمر المدذُور يمكدن أن يكدون
إرصاداً إل حكم العقل بوجوب تحصيل العلم ما لم تقم حجة ل الاالف -و هذا باالف ما لو أمري بالتبين ما
يعمع الظنع فان العقل ال يحكم بلزوم تحصيله -و حينذذ أيضا نحتاج في إثبات حجية خبر العاد إل ضمع مق مة
م األسوئية و لكن ببيان انع م وجوب التبين ن خبر العاد امَّا أن يكون من جهة القطع بكذبه فيكون أسوأ
حاالً و امَّا أن يكون لحجيته و هو المطلوب.
و فيه :أوال -انَّ العقل ال يحكم بلزوم تحصيل العلم بالواقع و تبينه بدل بلدزوم تحصديل العلدم باالمتثدا و لدو
باالحتياف فما وقع مصباً ل مر ليس بعنوانه موضو اً لحكم العقل ليحمل ال ليل ل اإلرصاد إليه [.]1
و ثانياً -انَّ اآلية ق لق و أناط وجوب التبين ل الفس مع انَّ الحكم العقلي المذُور ليس معلقاً ليه بل
م حجية خبدر الفاسد
ل مطل الّك و م العلم .اللهم إِالع أن ترجع اإلناطة المذُورة إل اإلرصاد إل
بلسان انَّه يجب تحصيل العلم حت إذا جاَُم الفاس بالابر المّكوك.
و ثالثاً -انَّ حكم العقل ليس وجوباً و ال حكماً بل إدراك لع م المؤمن إِالع بالقطع أو القطعي و مدن الواضدح انَّ
هذا المعن محفوظ حت لو فرض انَّ خبر العاد ُان معلوم الكذب فانَّه يص ق انَّه ال مؤمن إِالع القطدع بدالواقع
فوجود القطع ال ينفي الالب يعة العقلية
• ______________________________
[ -]1إِالع انَّ اآلية أيضا ال ت ع ل أُثر من التبين لو أمري إصابة القوم أي االمتثا و هو نفس موضوع حكدم
العقل بل التعليل في ذيل اآلية ظاهر في االستنكار و إبراز نكتة قالئية فيناسب أكنْ يكون إرصداداً إلد حكدم
العقل.
بحوث في لم األصو (الهاصمي) ج ،4ص351 :
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350

أدلة الحجية

• إذ ليس هذا تكليفاً ليقا بأنه تحصيل للحاصدل مدثالً بدل وضدع و قضدية واقعيدة
صرطية ،و حينذذ فالمفهوم ال يالئم مع االحتما الثاني فال نحتاج إل ضدمع مق مدة
األسوئية و انَّما ي ع بنفسه ل انَّه إذا جاَ العاد بالابر فليس انَّده ال مدؤمن إِالع
القطع و هو معن الحجية [.]1
•
 350االست ال بآية النبأ ..... :ص
• بحوث في لم األصو (الهاصمي) ج4
344 :
• ______________________________
[ -]1إِالع انَّ اآلية أيضا ال ت ع ل أُثر مدن التبدين لدو أمريد إصدابة القدوم أي
االمتثا و هو نفس موضوع حكم العقل بل التعليدل فدي ذيدل اآليدة ظداهر فدي
االستنكار و إبراز نكتة قالئية فيناسب أكنْ يكون إرصاداً إل حكم العقل
•
•
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350

أدلة الحجية

الكتاب الكريم

30

آية النفر

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

فَلَ ْو ال نَفَ َر ِم ْن
ُك ِّل فِ ْرقَ ٍة ِم ْن ُه ْم
طا ِئفَة ِليَتَفَق ُهوا
ين َو
ِفي ال ِ ّد ِ
ِليُ ْن ِذ ُروا قَ ْو َم ُه ْم
ِإذا َر َجعُوا ِإلَ ْي ِه ْم
ون
لَعَل ُه ْم يَ ْحذَ ُر َ
(التوبة)122 :
344

االستدالل بآية النفر
•
•
•

•

31

االست ال بآية النفر:
و من اآليات التي يست ع بها ل حجية خبر الواح آية النفر و هي قولده تعدال
في سورة التوبة «فكلكوْ ال نكفكرك مِنْ ُملِّ فِرْقكةَ مِنْهممْ طائِفكةب لِيكتكفكقَّهموا فِي الد ِّينِ وك لِيمنْدذِرموا
قكوْمكهممْ إِذا ركجكعموا إِلكيْهِمْ لكعكلَّهممْ يكحْذكرمونك» «.»1
و ق ص عد بعضهم ل داللتها حت جعلتها م رسة المحق النائيني (قد ه) أوضدح
م داللتها حت جعلها ُح يث (من حفد
اآليات داللة في مقابل من ص د ل
ل أممعتي أربعين ح يثاً  ...إلخ) « »2من حيث وضوح م داللتها ل الحجية.
• ______________________________
( -)1التوبة122 :
( -)2جامع أحاديث الّيعة ،ج  ،1باب حجية اخبار الثقات ،ح يث 73 -68
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374

االستدالل بآية النفر
• و أيعاً ما ُان فق قرعب داللتها بوجوه ي ة بينها ق ر مّترك هو انَّها
ت ع ل وجوب التحذعر مطلقاً حت في صورة م حصو العلم من
اخبار المنذر و هو يالزم الحجيدة ،و تاتلدف بعد ذلدك فدي ُيفيدة
استفادة وجوب التحذر مطلقاً من اآلية ل مدا سديظهر مدن خدال
استعراض الوجوه التالية:
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375

االستدالل بآية النفر

• الوجه األو  -استفادة وجوب التحدذعر مدن ُلمدة (لعدلَّ) الموضدو ة
للترجعي ،و مقتض أصالة التطاب بين دالم اإلثبدات و الثبدوت و إِنْ
ُان انَّ ال ا ي هو الترجعي الحقيقي إِالع انَّ ذلك با تباره مستحيالً فدي
حقعه تعال يحمل ل أقرب ال وا ي الج يعة إِليه و هدو المطلوبيدة و
المحبوبية ،و مطلوبية التحذر تالزم وجوبه إذ لو ُان هناك مقتضَ لده
فال محالة يجدب ،ألنَّ المتحدذر منده فدي المقدام العقداب األمخدروي
المساوق احتماله للتنجز ،و إِنْ لم يكن له مقتضَ فدال معند لده و ال
مطلوبية له حت استحباباً إذ ال موضوع له ،و بالتمسعك بفطالق اآلية
لحاالت م حصو العلم من اخبار المندذر نثبد مطلوبيدة التحدذعر
حت في حالة م العلم و هو يساوق حجيته.
33
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375

االستدالل بآية النفر
• الوجه الثاني -انَّ التحذر جعل في اآلية غاية لإلنذار الواجب ،و غاية
الواجب واجبة ُما إذا قيل توضعأ لتصدلعي فيثبد مطلوبيدة التحدذر و
بمقتض التمسعك بفطالق الغاية و المغيَّا نثب وجوبه حت مدع د م
حصو العلم من اخبار المنذر.
• الوجه الثالث -انَّ وجوب اإلنذار فيها مطل صامل حت لصورة د م
حصو العلم من اخبار المنذر و وجوبه يالزم وجوب القبو و التحذر
و إِالع ُان لغواً.
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375

االستدالل بآية النفر
•
•

•
•
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و لنا حو االست ال باآلية ثالث ُلمات:
الكلمة األمول  -في مالحظة الق ر المّترك المفترض في ُلع الوجدوه
من انَّ وجوب التحذعر و القبو مدالزم مدع الحجيدة فانَّده يمكدن أكنْ
يناقش فيه بوجوه:
األو  -انَّ هناك حالتين ال ب َّ من التمييز بينهما:
األمول  :حالة الّك في التكليف العذي يكون مجرى للبراَة و التدأمين
قالً أو صر اً بحيث يكون رفع الي نه و ثبوت التنجيز بحاجة إلد
قيام الحجة ل التكليف.
بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

375

االستدالل بآية النفر
• الثانية -حالة الّك في التكليف العذي يكون في نفسه مجرى ألصالة
االصتغا و م العذر ُما في الّبهة قبل الفحل أو المقدرون بدالعلم
اإلجمالي ،و في هذه الحالة يكون التنجيز لنفس الّك ال لقيام الحجة
ل اإللزام و إِنْ ُان قيامها ق يؤدعي إلد مزيد التحريدك و صد ة
اهتمام المكلعف بالواقع نتيجة قوة االحتما ن ه.
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االستدالل بآية النفر

• و من الواضح انَّ وجوب التحذعر ن قيام الابر انَّما يكّف دن الحجيدة
في مثل الحالة األمول ال الثانية ،فال ب َّ من مالحظة انَّ اآلية ناظرة إل أي
الحالتين فنقو :
• هناك قرينة في اآلية تقتضي ظهورها في النعظر إل الحالة الثانية ال األمول
و هي تعليل وجوب اإلنذار بالتحذر في قوله تعدال «لِيمنْدذِرموا قكدوْمكهممْ إِذا
ركجكعموا إِلكيْهِمْ لكعكلَّهممْ يكحْذكرمونك» ،فانَّ تعليل األمر بّيَ بعلعدة ظداهر فدي انَّ
ذلك الّيَ المأمور به ليس تحققه صرطاً في مطلوبية تلدك العلعدة و مدن
مق مات وجوبه بل صرف في وجوده و من مق مات وجوده ،و لهذا يصدحع
قولك (توضأ لكي تصلعي) و ال يصحع (أنذر لكي تفي بنذرك) ،ألنَّ الوضوَ
في األو من مق مات الوجود و النذر في الثاني من مق مات الوجوب و ال
معن ل مر بفيجاد صرف وجوب صيَ ثم تعليله به.
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االستدالل بآية النفر

• إِذن فظاهر هذا التعليل انَّ تحذرهم مطلوب فدي نفسده بقطدع النعظدر دن
اإلنذار و إِنَّ األمر باإلنذار لمجرعد تحقي التحذعر المطلدوب و مدن صدرائط
وجوده خارجاً ،و هذا يعني انَّ اإلنذار ليس هو سدبب التنجيدز و وجدوب
التحذر بل التنجيز و وجوب التحذر ثاب مطلقاً و اإلنذار ممعا يسا ل
وقو ه خارجاً حيث يكون منبهاً و محفزاً ل تحرعك المكلعفدين و مزيد
تاوفهم من النتائج المترتبة ل الماالفة و امَّدا التنجيدز فثابد مدن أو
األمر بنفس الّبهة و الّك ُما هو الغالب بالنسبة إل أصحاب القرى في
ذلك الزمان ،إذ ُانوا يعلمون إجماالً بوجدود تّدريعات و ندزو الدوحي
باحكام في ح ع العباد و هو احتما منجز امَّا للعلم إجماالً بالتكاليف فدي
ضمنها أو لكون الّبهة قبل الفحل ،و هكذا يثبد انَّ اآليدة نداظرة إلد
الحالة الثانية التي ال يكون وجوب التحذعر فيها مالزماً مع الحجية.
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االستدالل بآية النفر

• الثاني -انَّ التحذعر ق رتعب ل إنذار المابر ال اخباره ،و اإلنذار هدو
االخبار الموجب للاوف أي االخبار ن أمر ماوف فدفذا لدم يكدن
هناك موجب للاوف في المرتبة السابقة ل االخبار ال يص ق ليه
نوان اإلنذار .و المالك للاوف في المقام و إِنْ ُان يحتمل فيه بد واً
احتماالن أح هما -العقاب الناجم دن تنجدز التكليدف ،و اآلخدر-
ماالفة الحكم الّر ي و لو لم يكن قاب فانَّ الص يقين يرون مجرعد
ذلك محذوراً يااف منه ،إِالع انَّه ال إِصكا في انَّ الظداهر مدن اآليدة
بحسب المتفاهم العرفي هو األو ألنَّه األمر الماوعف نو اً و موماً ال
الثاني و ال أقلع من م ظهورها في الثاني الكافي في اإلجما و م
صحعة االست ال .
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376

االستدالل بآية النفر
• و ليه ال يمكن استفادة الحجية من التحذعر المذُور ألنَّه تحدذعر فدي
مورد اإلنذار ال االخبار و هو ال يكون إِالع مع تنجز العقاب في المرتبة
السابقة و مثله ال يكّف ن الحجية بل يستحيل أكنْ يكّف نها ألنَّه
في طو الحجية و التنجز ،و هذه قرينة أمخرى ل انَّ اآليدة نداظرة
إل الحالة الغالبة ل أهل القرى آنذاك من تنجدز الّدبهات لكونهدا
قبل الفحل أو مقرونة بعلم إجمالي.
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376

االستدالل بآية النفر

• الثالث -انَّ غاية ما يلزم من اآلية لو سلعم داللتها وجوب التحذعر في مورد
الابر ال ا ل اإللزام ،و هذا غير الحجية المطلوبدة و انَّمدا هدو وجدوب
االحتياف و لكن في خصوص الّبهة التي قام فيها خبر ل اإللزام ألنَّهدا
تأمر بالتحذر و هذا ال يعقل إطالقه بلحاظ الم لو الترخيصي للابرُ ،مدا
انَّ لسان الجعل فيها للابر اإللزاميع ليس لسان إثبات المدؤدعى بدل لسدان
التحذر و لزوم االحتياف ،و ممعا يؤي ذلك مجيَ اإلنذار مطلقاً بال فدرض
الة في المنذر أو وثاقة حت اضطرَّ المست ع بها أكنْ يقيد مفادهدا بأدلدة
خاصة خارجية [ ]1مع انَّ هذا في نفسه غريب رفاً و بحسب المرتكزات
العقالئية في باب الحجية و األمارية بل يكون المناسب مع هذا اإلطالق أكنْ
يكون الحكم المذُور روحه إيجاب االحتياف و تنجز األحكام الواقعية في
مورد إنذار المنذرين.
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