
 الدرس الخامس

 النوع األول األدلة المحرزة

 :مبادئ عامة

  نوعان: الشرعيالدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم  

الشرعي،  والقطع بالحكمالدليل الذي يؤدي إلى العلم  القطعي: هوالدليل  -1

 .بحكم العقل والقطع حجةحجية القطع،  وحجيته من ويستمد شرعيته

 :مثال

، فهذا القانون دليل قطعي على «ء وجبت مقدمتهكلما وجب الشي»القانون القائل: 

 وجوب الوضوء بوضعه مقدمة للصالة.

هو الدليل الذي ال يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي،  :الدليل الظني الناقص -2

يحكم بحجيته فال  وإذا لمحكم الشارع بحجيته صار كالدليل القطعي،  ولكن إذا

 .االعتماد عليه في االستنباط ال يجوزويكون حجة 

 :مثال

القياس لم يجعله الشارع و وتصديقه وأمر باتباعهخبر الثقة، فقد جعله الشارع حجة 

 حجة فال يجوز االعتماد عليه في االستنباط.

 وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فال يكون حجة وال يجوز

 يوجد لدينا تساؤل مهم وهو: 

 أّن الشارع جعل للدليل الناقص حجية، فما هو موقفنا؟ ولم نعلمإذا شككنا 

يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها األصوليون بهذا الصدد، الجواب/ في هذه الحالة 

وهي القاعدة القائلة: " ان كل دليل ناقص، ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي 

وهذا هو معنى ما يقال في علم األصول من أن " األصل في الظن هو عدم  العكس "،

 الحجية إال ما خرج بدليل قطعي "

 :ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير باالعتماد عليه فقهيا هو ❖

 الدليل القطعي  •

 .الدليل الناقص الذي ثبت حجيته شرعا بدليل قطعي •

 

 



 تقسيم البحث

 :المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو ال ينقسم إلى قسمينالدليل المحرز في 

كل ما يصدر من الشارع مما له داللة على الحكم الشرعي  هو :الدليل الشرعي -1

ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة وهي قول المعصوم وفعله 

 .وتقريره

ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها  :الدليل العقلي -2

 .قدمتهيستلزم إيجاب م ءشيحكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بان إيجاب 

 :بدوره إلى نوعينالشرعي( ينقسم  الدليل) األولوالقسم 

 .وهو كالم الشارع كتابا وسنةالدليل الشرعي اللفظي   -أ

فعل المعصوم وتقريره أي سكوته عن فعل هو الدليل الشرعي غير اللفظي   -ب

 غيره بنحو يدل على قبوله.

 فيها( هي كاالتي:)التي سوف يكون البحث بكال نوعيه مباحث الدليل الشرعي 

 .أوال: داللة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي

 .والثاني: حجية تلك الداللة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه

 .وثالثا: صدور الدليل من الشارع حقا

ومن هنا كان البحث في القسم األول موزعا إلى ثالثة أبحاث وفقا لهذا  •

 في تحديد الداللة. التفصيل، فالبحث األول 

 والبحث الثاني في إثبات حجية ما له من داللة وظهور.  •

 والبحث الثلث في إثبات صدور الدليل من الشارع. •

 

 الدليل الشرعيالبحث األول: 

 الشرعي اللفظي الدليل-أ

 الداللة

نجد من الراجح لما كانت داللة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للداللة 

للبحث في دالالت األدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الداللة اللغوية  أن نمهد

 .وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها

 

 



 (1اللغوية )تمهيد رقم ما هو الوضع والعالقة  ❖

في كل لغة تقوم عالقات بين مجموعة من األلفاظ ومجموعة من المعاني، ويرتبط 

كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور 

المعنى وهذا االقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى 

 "  الداللةاآلخر هو ما نطلق عليه اسم " 

من أحدهما  وانتقال الذهن، وتصور المعنىهي االقتران بين تصور اللفظ  الداللة:ف

 :نقول ناآلخر. فحيإلى 

" كلمة الماء تدل على السائل الخاص " نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى 

" وعلى هذا ويسمى اللفظ " داال " والمعنى " مدلوال تصور ذلك السائل الخاص، 

األساس نعرف أن العالقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما العالقة 

التي نشاهدها في حياتنا االعتيادية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء، 

  .الضوء فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى

كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى وألجل هذا يمكن القول بأن تصور 

وطلوع الشمس سببا للضوء،  اللفظ سبب لتصور المعنى كما تكون النار سببا للحرارة

المعنى مجالها الذهن ألن تصور اللفظ  غير أن عالقة السببية بين تصور اللفظ وتصور

عالقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع والمعنى إنما يوجد في الذهن و

 الشمس والضوء مجالها العالم الخارجي.

والسؤال األساسي بشأن هذه العالقة التي توجد في اللغة بين اللفظ   

والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العالقة وكيفية تكونها، فكيف تكونت عالقة 

اللفظ سببا لتصور المعنى مع أن  السببية بين اللفظ والمعنى؟ وكيف أصبح تصور

 اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل االختالف؟ 

 الجواب

  يذكر في علم األصول اتجاهان:

إّن داللة اللفظ على المعنى ذاتية )والمعنى العالقة الذاتية بين اللفظ  :االتجاه األول

من سبب خارجي، فالعالقة نابعة من طبيعة اللفظ ذاته كما نبعت  وليس مكتسبة

 (.النار ذاتها بالحرارة من طبيعة عالقة النار

 لفظ " الماء " مثال له بحكم طبيعته عالقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه، مثال/ 

 على االتجاه األول: السيد محمد باقر الصدراشكال 

ا يعجز غير العربي عن االنتقال إلى تصور معنى كلمة إذا كانت العالقة ذاتية فلما ذ

  إلى تعلم اللغة العربية؟ يحتاجولماذا عند تصوره للكلمة؟ « الماء»



 اللفظ على المعنى ليست ذاتية. ةدالل :إذن

فينكر بحق الداللة الذاتية، ويفترض أن الوضعية(: العالقة )هو وأما االتجاه اآلخر 

اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص األول أو العالقات اللغوية بين 

االشخاص األوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها، فإن هؤالء خصصوا ألفاظا 

معينة لمعان خاصة، فاكتسبت األلفاظ نتيجة لذلك التخصيص عالقة بتلك المعاني 

 .أصبح كل لفظ يدل على معناه الخاصو

هو: الواضع،  والممارس له (الوضعــ)بنتجت عنه الداللة يسمى  التخصيص الذيف

 : الموضوع له.والمعنى هو: هو الموضوع، واللفظ

 على االتجاه الثاني: السيد محمد باقر الصدرإشكال 

أي  المشكلة ال تزال قائمة ألن اللفظ والمعنى ما دام ال يوجد بينهما عالقة ذاتية وال

استطاع مؤسس اللغة أن يوجد عالقة السببية بين شيئين ال كيف ارتباط مسبق ف

سبباً  وتعيينه لهسابقة بينهما حيث ال يكفي مجرد تخصيص المؤسس للفظ  عالقة

 لتصور المعنى لكي يصبح سبباً لتصور المعنى حقيقة؟

أن عالقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ  :والصحيح في حل المشكلة

 .قا لقانون عام من قوانين الذهن البشريوالمعنى توجد وف

آلخر في ذهن ا والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور

االنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما عالقة وأصبح أحد 

 .التصورين سببا النتقال الذهن إلى تصور اآلخر

االعتيادية أن نعيش مع صديقين ال يفترقان في مختلف في حياتنا ومثال ذلك  ❖

شؤون حياتهما نجدهما دائما معا، فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا 

أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق اآلخر، الن رؤيتهما معا مرارا 

ببا لتصور كثيرا أوجد عالقة في تصورنا وهذه العالقة تجعل تصورنا ألحدهما س

 اآلخر.

ورجع الشديدة ثم شفي  ومرض بالمالرياإذا سافر شخص إلى بلد مثال اخر/  ❖

 بلده فإنّه متى ما تصور ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصور المالريا. إلى

ناتجة من اقتران تصور اذن عالقة السببية بين اللفظ والمعنى هي عالقة اقترانيه 

  المعنى بتصور اللفظ بصورة متكررة أو في ظرف مؤثر.

ل: كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرة أو اءنتسويبقى علينا بعد هذا أن 

 في ظرف مؤثر فأنتج قيام العالقة اللغوية بينهما؟

 يوجد لدينا حالتان :الجواب



األلفاظ اقترنت بمعان معينة مراراً عديدة بصورة تلقائية، فنشأت بينهما  بعض -1

ألنها « األلم» --ارتبطت في ذهن اإلنسان ب« آه»كلمة  مثال: العالقة اللغوية.

« آه»بطبيعته كلما أحس باأللم، فكلما سمع كلمة  كانت تخرج من فم اإلنسان

 .«األلم»انتقل ذهنه إلى 

عملية واعية مقصودة لكي تقوم بينهما  بعض األلفاظ قرنت بالمعنى في -2

 .عالقة السببيّة

تنشئ بينهما  بالمولود الجديد لكي« علي»األعالم الشخصية تقرن اسم  يف :مثال

ـــ هذا ب ويسمى عملكعلى وليدك، « داالًّ « »علي» ويصبح اسمعالقة لغوية، 

 «.الوضع»

عملية تقرن بها لفظاً بمعنى تكون نتيجتها أن يقفز الذهن إلى هو  :الوضعتعريف  ❖

 المعنى دائماً عند تصور اللفظ.

انسباق المعنى الموضوع له وتبادره الوضع: وعلى هذا األساس نعرف أن من نتائج 

إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العالقة التي يحققها الوضع ومن هنا 

بالتبادر وجعله عالمة على أن المعنى المتبادر هو يمكن االستدالل على الوضع 

عد التبادر من  ولهذا المعنى الموضوع له الن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنياً 

 عالمات الحقيقة.

 


