
 





 





 





 المقَصُد الثَّاِلثُ 

 في الشَّك ِ 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وبه نستعين

الحمد هلل رّب العالمين ، والّصالة والسالم على محّمدد وللدا الهدان  ن 

 .(1)، ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين إلى  وم الد ن 
__________________ 

 (.ت)( لم ت د الخهبة الش  فة في 1)



 د الثالثالمقص

 من مقاصد هذا الكتاب

 في الشك  

قد قّسمنا فدي دددر نداا الب داب المبلّدل المل فدا إلدى الحبدم الشد عي 

 (1)العملي في الواقعة على ثالثة أقسام ؛ ألنّا إّما أن  حصل لا القهع بحبما 
 لا الشّك.الش عي ، وإّما أن  حصل لا الظّن ، وإّما أن  حصل 

وقد ع فا : أّن القهع حّجة في نفسا ال بجعدل جاعدل ، والظدّن  مبدن 

؛ ألنّدا اافددل عنددا ،نّددا ، لبدّن العمددل بددا واالع مدداد  (2)أن  ع بد  فددي م علّقددا 
عليا في الش عيّات موقوف على وقوع ال عبّد با ف عا ، ونو غي  واقع إاّل 

وارد وقوعا في األحبام الش عيّة في الجزء األّول في الجملة ، وقد ذا نا م

 .(3)من ناا الب اب 
__________________ 

 .«بالحبم»: (ه)( في 1)

 .«اله ف المظنون»:  «م علّقا»بدل  (،و ) (ر)( في 2)

وأّن ما لم  د د اع بداره فدي الشد ع فهدو دا دل فدي »ز ادة ، وني :  (هو ) (،)( وردت في 3)

وا د   .«ندا بيدان حبدم الشدّك بدالمعنى األعدّم مدن ،دّن غيد  ثابدا االع بدارالشّك ، فالمقصود ن

 .«زائد»: (،)فوقها في 

المبلّددددددددددددددددددددددددددددددل ]
المل فدددددددددددا إلدددددددددددى 

 [الحبم الش عي

إمبددددددددان اع بددددددددار ]
 [الظنّ 
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أن  ع بد  ، فلدو  (1)وأّما الشّك ، فلّما لم  بدن فيدا اشدل أددال لدم  عقدل 

ـ  بواة حبمهدا ادااادنن  قدول : الواقعدة المشدـ  ورد في مورده حبم ف عيّ 

و هلد   اان حبما ،ان  ّا ؛ لبونا مقابال للحبم الواقعّي المشبوك بدالف ..
عليا الواقعّي الثانوّي أ ضا ؛ ألنّا حبم واقعّي للواقعة المشبوك في حبمها ، 

وثددانوّي بالنسددبة إلددى ذلددك الحبددم المشددبوك فيددا ؛ ألّن مو ددوع ندداا الحبددم 

ال   حقّ  إالّ بعد تصّور حبم ـ  في حبمهاوني الواقعة المشبوك ـ  الظان يّ 
 نفس الواقعة والشّك فيا.

مددثال : فدد ب ال دد ن فددي نفسددا لددا حبددم ف  ددنا فددي مددا نحددن فيددا فددّك 

المبلّل فيا ، فإذا ف  نا ورود حبدم فد عّي لهداا الفعدل المشدبوك الحبدم ، 
 (3)م نّ  ا طبعا عدن ذلدك المشدبوك ، فدالك الحبدم  (2)اان ناا الحبم الوارد 

واقعّي بقول مهل  ، وناا الوارد ،ان ّي ؛ لبونا المعمول با في الظان  ، 

 ذلك الحبم ؛ ل نّ   مو وعا عنا. وواقعّي ثانوّي ؛ ألنّا م نّ   عن
، وأّمدا مدا دّل  «أددال»و سّمى الدليل الداّل على ناا الحبم الظدان ّي 

، وقدد  قيّدد  «الددليل»فيخ ّص باسم ـ  ا أو ،نّا مع ب اعلمـ  على الحبم األّول

مقيّدددددددا ب  «الدددددددليل»، امددددددا أّن األّول قددددددد  سددددددّمى ب  «االج هددددددادي»ب 
وندداان القيدددان ادددهالحان مددن الوحيددد البهبهدداني ؛ لمناسددبة  .«الفقددان ي»

 .(4)مااورة في تع  ل الفقا واالج هاد 
__________________ 

 .«فيا»ز ادة :  (ت)( في غي  1)

 (.هو ) (ت)في  «الوارد»( لم ت د 2)

 .«حبم»ز ادة :  (هو ) (ص)،  (ر)( في 3)

 ، في تع  ل المج هد والفقيا. 33، الفائدة  499( انظ  الفوائد الحائ  ة : 4)

عددددددددددددم إمبدددددددددددان ]
 [اع بار الشكّ 

الحبدددددددم الدددددددواقعي ]
 [والظان ي

الدددددددددددددددددددددددددددددددددددليل ]
و  «االج هدددددددددددادي»
 [«الفقان ي»
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 ثّم إّن الظّن الغي  المع ب  حبما حبم الشّك اما ال  خفى.

ـ  نّ   م تبدة الحبدم الظدان ي عدن الحبدم الدواقعيومّما ذا نا : مدن تد
 ظه  لك وجا تقد م األدلّدة ـ  ألجل تقييد مو وعا بالشّك في الحبم الواقعي

على األدول ؛ ألّن مو وع االدول   تفع بوجود الددليل ، فدال معار دة 

 ونو الشكّ ـ  بينهما ، ال لعدم اتّحاد المو وع ، بل الرتفاع مو وع األدل
 دليل.بوجود الـ 

ال تددد   : أنّدددا ال معار دددة وال تندددافي بدددين ادددون حبدددم فددد ب ال ددد ن أ

المشبوك حبما ني اإلباحة وبين اون حبم ف ب ال د ن فدي نفسدا مدع قهدع 
لبونددا علميّددا ، ـ  النظدد  عددن الشددّك فيددا نددي الح مددة ، فددإذا علمنددا بالثدداني

 ددد ج فددد ب ال ددد ن عدددن ـ  سدددالم ا عدددن معار دددة األّول (1)والمفددد و. 

األّول ونو اونا مشبوك الحبم ، ال عن حبما ح ّدى  لدزم  (2)يل مو وع دل
 ط ح لظان ه. (3و )فيا تخصيص 

ومدددن نندددا ادددان إطدددالل ال قدددد م وال ددد جي  فدددي المقدددام تسدددامحا ؛ ألّن 

ال  جي  فد ع المعار دة. وادالك إطدالل الخداّص علدى الددليل والعداّم علدى 
 يقال :  خّصص األدل بالدليل ، أو  خ ج عن األدل بالدليل.األدل ، ف

و مبن أن  بدون نداا االطدالل علدى الحقيقدة بالنسدبة إلدى األدلّدة الغيد  

: أنّدا إذا لدم  علدم ح مدة ـ  مثالـ  العلميّة ، بنن  قال : إّن مؤدّ  أدل الب اءة
 ف ب ال  ن فهو غي  محّ م ، وناا عاّم ، ومفاد الدليل

__________________ 

 .«ولف .»: (هو ) (،)، وفي  «والف .»: (ر)( في 1)

 .«الدليل»: (،و ) (ص)،  (ر)( في 2)

 .«أو»: (،)( في 3)

وجدددددددددددددا تقدددددددددددددد م 
األدلّددددددددددددة علددددددددددددى 

 االدول

أ ّصددددددددية األدلّدددددددددة 
غيدددد  العلميّددددة مددددن 

 االدول
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الداّل على اع بار تلك األمارة الغي  العلميّة المقابلة لألدل : أنّا إذا قام تلدك 

األمارة الغي  العلميّة علدى ح مدة الشديء الفالندي فهدو حد ام ، ونداا أ دّص 
 من دليل أدل الب اءة مثال ، فيخ ج با عنا.

باع بدار فدمولا لغيد  مددورد ـ  وادون دليدل تلدك األمددارة أعدّم مدن وجدا

ال  نفدع بعدد قيدام اإلجمداع علدى عددم الفد ل فدي اع بدار تلدك ـ  أدل البد اءة
 بين مواردنا. (1)األمارة 

ـ  وندو الشدكّ ـ  ا لمو دوع األددلتو ي  ذلك : أّن اون الدليل رافع

إنّما  صّ  في الدليل العلمّي ؛ حيث إّن وجوده  خ ج حبم الواقعة عن اوندا 
غيد  رافدع لمو دوع  (2)مشبواا فيا ، وأّما الدليل الغيد  العلمدّي فهدو بنفسدا 

األدل ونو عدم العلم ، وأما الدليل الداّل على اع باره فهدو وإن ادان علميّدا 

 فيددد إالّ حبمددا ،ان  ددا نظيدد  مفدداد األدددل ؛ إذ المدد اد بددالحبم ، إالّ أنّددا ال 
الظان ي ما ثبا لفعدل المبلّدل بمالحظدة الجهدل بحبمدا الدواقعي الثابدا لدا 

ادّل فديء »:  السدالمعليامن دون مد ليّة العلم والجهل ، فبما أّن مفاد قولا 

ورود   فيدد ال  صدة فدي الفعدل الغيد  المعلدوم (3) «مهل  ح ّى   د فيا نهي
النهي فيا ، فبالك ما دّل على حجية الشه ة الدالّة مثال على وجوب فيء ، 

 (4)ولاا ـ   فيد وجوب ذلك الشيء من حيث إنّا مظنون مهلقا أو بهاه األمارة

 اف ه  : أّن علم المج هد
__________________ 

 .«حينئا»ز ادة :  (هو ) (ص)،  (ر)( في 1)

بالنسددبة إلددى أدددالة االح يدداط وال خييدد  اددالعلم رافددع »ة : ز دداد (صو ) (ر)،  (ت)( فددي 2)

 .«للمو وع ، وأّما بالنسبة إلى ما عدانما فهو بنفسا

 .60من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  127:  18( الوسائل 3)

 .«وااا»: (ص)( في 4)

لددددددددددليل العلمدددددددددي ا
رافدددددددع لمو دددددددوع 

 األدل
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،  «ندداا مددا أدّ  إليددا ،نّددي»بددالحبم مسدد فاد مددن دددغ   وجدانيّددة ، ونددي : 

،  «اّل ما أدّ  إليدا ،نّدي فهدو حبدم هللا فدي حقّدي»اب   ب نانيّة ، وني : و
، فإذا اان مفاد األدل ثبوت ـ  فإّن الحبم المعلوم منهما نو الحبم الظان يّ 

اإلباحة للفعل الغي  المعلوم الح مدة ، ااندا م عار دين ال محالدة ، فدإذا بندي 

األدل وتخصيص لا ال على العمل ب لك األمارة اان فيا   وج عن عموم 
 محالة.

ناا ، ولبّن ال حقي  : أّن دليل تلك األمارة وإن لم  بن االددليل العلمدّي 

رافعا لمو وع األدل ، إالّ أنّا نّزل ف عا منزلة ال افع ، فهدو حداام علدى 
  تعالى.إن فاء هللا (1)األدل ال مخّصص لا ، اما سي ّض  

على : أّن ذلك إنّما   ّم بالنسبة إلى األدلّة الش عيّة ، وأّما األدلّة العقليّة 

القائمة على الب اءة واالف غال فارتفاع مو دوعها بعدد ورود األدلّدة الظنّيّدة 
ا رافعددا الح مددال وا دد  ؛ لجددواز االق ندداع بهددا فددي مقددام البيددان وان ها دده

 .(2)العقاب اما نو ،ان . وأّما ال خيي  فهو أدل عقلّي ال غي  

االددول الم ضدّمنة  (3)واعلم : أّن المقصدود بدالبالم فدي نداه ال سدالة 
لحبدددم الشدددبهة فدددي الحبدددم الف عدددّي البلدددّي وإن تضدددّمنا حبدددم الشدددبهة فدددي 

أددل »و ،  «أددل البد اءة»عدة : المو وع أ ضا ، وني منحص ة في أرب

 بناء على اونا ،ان  ّا ثبا «االس صحاب»و ،  «ال خيي »و ،  «االح ياط
__________________ 

 .13:  4( انظ  مبحث ال عادل وال  اجي  1)

 .«اما سي ّض  إن فاء هللا»ز ادة :  (هو ) (ص)،  (ت)( في 2)

 .«ا المقصدنا»:  «ناه ال سالة»بدل  (هو ) (ص)،  (ت)( في 3)

ال حقيدددددد  حبومددددددة 
يددددددددددل األمددددددددددارة دل

علدددددددددى االددددددددددول 
 الش عيّة

ارتفددددددددددددددددددددددددددددددددددداع 
مو دددددددددددددددددددددددددددددوع 

دددددددول العقليّددددددة اال
 باألدلّة الظنّية

انحصددددددددددددددددددددددددددددددار 
االددددددددددددول فدددددددددددي 

 عةأرب
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ال عبّد با مدن األ بدار ؛ إذ بنداء علدى اوندا مفيددا للظدّن  دد ل فدي األمدارات 

 الباففة عن الحبم الواقعّي.
انددددالة ـ  وأّمددا االدددول. المشّخصددة لحبددم الشددبهة فددي المو ددوع

فدال  قدع البدالم ـ  الصّحة ، وأدالة الوقوع فيما فدّك فيدا بعدد تجداوز المحدلّ 

 يها المقام.فيها إالّ لمناسبة  ق ض
ثّم إّن انحصار موارد االف باه في االددول األربعدة عقلدّي ؛ ألّن حبدم 

 الشددك إّمددا أن  بددون ملحو،ددا فيددا اليقددين السدداب  عليددا ، وإّمددا أن ال  بددون ،

سدددواء لدددم  بدددن  قدددين سددداب  عليدددا أم ادددان ولدددم  لحددد  ، واألّول ندددو مدددورد 
والثاني إّمدا  بدون االح يداط فيدا ممبندا أم ال ، والثداني مدورد االس صحاب ، 

ال خيي  ، واألّول إّما أن  دّل دليل عقلّي أو نقلّي على ثبدوت العقداب بمخالفدة 

الواقدع المجهددول وإّمددا أن ال  دددّل ، واألّول مددورد االح يدداط ، والثدداني مددورد 
 الب اءة.

ا : أّن موارد االدول قدد ت ددا ل ؛ ألّن المنداط فدي وقد ،ه  مّما ذا ن

، ومدار الثالثة الباقيدة علدى  (1)االس صحاب مالحظة الحالة السابقة الم يقّنة 
 عدم مالحظ ها وإن اانا موجودة.

 ثّم إّن تمام البالم في االدول األربعة  حصل بافباعا في مقامين :

ون مالحظددة الحالددة أحدددنما : حبددم الشددّك فددي الحبددم الددواقعّي مددن د
 السابقة ، ال اجع إلى االدول الثالثة.

 الثاني : حبما بمالحظة الحالة السابقة ونو االس صحاب.
__________________ 

 .«الم يقّنة السابقة»: (هو ) (،)،  (ت)( في 1)

االنحصدددددددددددددددددددددددددار 
 عقليّ 

 
مجدددددددددددددددددددددددددددددددداري 
االدددددددددددددددددددددددددددددددول 

 األربعة

تددددددددددا ل مدددددددددوارد 
 االدول أحيانا
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ل  المقام األو 

 في البراءة واالشتغال والت خيير



 2ف ائد االُدول / ج   ..............................................................................  16



 17  ...................................................................  رييخ تلاو لاغتشالاو ةءاربلا يف

ل ا المقام األو   أم 

 مو عين :فيقع البالم فيا في 
ألّن الشّك إّمدا فدي نفدس ال بليدل وندو الندوع الخداّص مدن اإللدزام وإن 

 علم جنسا ، اال بليل الم دّد بين الوجوب وال ح  م.

وإّما فدي م علد  ال بليدل مدع العلدم بنفسدا ، امدا إذا علدم وجدوب فديء 
علم وجوب فائ ة وت دّدت بين الظهد   وفّك بين تعلّقا بالظه  والجمعة ، أو

 والمغ ب.

ل]  (1) [الموضع األو 

والمو دع األول  قدع البددالم فيدا فدي مهالدد  ؛ ألّن ال بليدل المشددبوك 
فيا إّمدا تحد  م مشد با بغيد  الوجدوب ، وإّمدا وجدوب مشد با بغيد  ال حد  م ، 

 ه اثي ة.، ودور االف با (2)وإّما تح  م مش با بالوجوب 
__________________ 

 ( العنوان منّا.1)

إّمدا إ جداب مشد با »:  «بدالوجوبـ  إلدىـ  إّما تح  م مش با بغيد  الوجدوب»بدل  (،)( في 2)

 .«بغي ه ، وإّما تح  م االك

حبدددددم الشدددددنن مدددددن 
دون مالحظدددددددددددددددددة 

 الحالة السابقة

الشدددددّك فددددددي نفددددددس 
 ال بليل
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وناا مبنّي على ا  صاص ال بليدل بداإللزام ، أو ا  صداص الخدالف 

ا للمسد ح  والمبد وه  ظهد  فمول (1)في الب اءة واالح ياط با ، ولو ف . 
 حالهما من الواج  والح ام ؛ فال حاجة إلى تعميم العنوان.

 م علّ  ال بليل المشبوك : (2)ثّم إّن 

إّمددا أن  بددون فعددال الّيّددا م علّقددا للحبددم الشدد عي البلّددي ، اشدد ب ال دد ن 
 ء عند رؤ ة الهالل المشبوك في وجوبا.المشبوك في ح م ا ، والدعا

وإّما أن  بون فعدال جزئيّدا م علّقدا للحبدم الجزئدي ، اشد ب نداا المدائع 

 المح مل اونا  م ا.
 ومنشن الشّك في القسم الثاني : اف باه االمور الخارجيّة.

 فددي المسددنلة ، امسددنلة ومنشددؤه فددي األّول : إّمددا أن  بددون عدددم الددنصّ 

 ف ب ال  ن ، وإّما أن  بون إجمال النّص ، ادوران األم  في قولدا تعدالى :
بددين ال شددد د وال خفيددل مددثال ، وإّمددا أن  بددون تعددار.  (3)(َحتَّىىي طَُهُرىىُر َ )

 النّصين ، ومنا اآل ة المااورة بناء على توات  الق اءات.

 وتو ي  أحبام ناه األقسام في  من مهال  :
األّول : دوران األم  بين الح مة وغي  الوجدوب مدن األحبدام الثالثدة 

 الباقية.

 الثاني : دورانا بين الوجوب وغي  ال ح  م.
 الثالث : دورانا بين الوجوب وال ح  م.

__________________ 

 .«فلو ف .»، وفي غي نما :  (،و ) (ت)( ااا في 1)

 (.ه)من  «إنّ »( 2)

 .222( البق ة : 3)

م علّدددددددد  ال بليددددددددل 
إّمددددددددددا  المشددددددددددبوك

فعدددددددددددل الدددددددددددّي أو 
 فعل جزئي

منشدددددن الشدددددّك فدددددي 
لشددددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة 
المو دددددددددددددددددددددوعيّة 

 والحبميّة



 19  ...................................................................  رييخ تلاو لاغتشالاو ةءاربلا يف

لفا  لمهلب األو 

 فيما دار األمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب

: أّن م علّ  الشّك تدارة : الواقعدة البلّيدة اشد ب ال د ن ،  (1)وقد ع فا 

الواقعدة  ومنشن الشّك فيا عددم الدنّص ، أو إجمالدا ، أو تعار دا ، وا د   :
 الجزئيّة.

 فهنا أربع مسائل :
__________________ 

 .18ـ  17( راجع الصفحة 1)
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 االولي

 ما ال نص  فيه

 وقد ا  لل فيا على ما   جع إلى قولين :

 وعدم وجوب االح ياط بال  ك. أحدنما : إباحة الفعل ف عا
 ، و عبّ  عنا باالح ياط. والثاني : وجوب ال  ك

 .(1)إلى معظم األ بار ّين  واألّول منسوب إلى المج هد ن ، والثاني
وربما نسد  إلديهم أقدوال أربعدة : ال حد  م ،دان ا ، وال حد  م واقعدا ، 

وال  بعدددد أن  بدددون تغا  ندددا باع بدددار العندددوان ،  .(2)وال وقّدددل ، واالح يددداط 

بعضدها مدن وجدوه أ د  تدنتي بعدد ذاد  أدلّدة  (3)و ح مل الفد ل بينهدا أو بدين 
 .(4)األ بار ّين 

__________________ 

 .16:  2( انظ  القوانين 1)

 .352 ، وانظ  الفصول : 105( الناس  نو الوحيد البهبهاني ، اما سينتي في الصفحة 2)

 .«وبين»: (رو ) (ت)( في 3)

 .108ـ  105( انظ  الصفحة 4)

الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة 
ال ح  ميّدددددددددة مدددددددددن 
جهددددددددددددة فقددددددددددددددان 

 النصّ 
قددددددددددددددوالن فددددددددددددددي 

 المسنلة
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 اح ّج للقول األّول باألدلّة األربعة :

 ل ات :فمن الب اب 
 .(1)(ال طَُكل ُِف هللاُ نَُفساً إِالَّ ما آتاها)منها : قولا تعالى : 

 .(2)قيل : دالل ها وا حة 

وفيا : أنّهدا غيد  ،دان ة ؛ فدإّن حقيقدة اإل  داء اإلعهداء ، فإّمدا أن  د اد 
َوَمُن قُِدَر َعلَُيِه ِرُزقُهُ فَُليُُنِفُق )ل ذلك : بق  نة قولا تعالى قبـ  بالمودول المال

ا آتاهُ هللاُ  ، فالمعنى : أّن هللا سبحانا ال  بلّل العبد إالّ دفدع مدا اعهدي ـ  (3)(ِممَّ

 من المال.
، ـ  بق  نة إ قاع ال بليل علياـ  وإّما أن   اد نفس فعل الشيء أو ت اا

ـ  لدى نفدي ال بليدل بغيد  المقددورفإعهاؤه انا ة عن اإلقددار عليدا ، ف ددّل ع

وناا المعنى أ،ه  وأفدمل ؛ ألّن اإلنفدال ـ  س هقدس (4)اما ذا ه الهب سّي 
 .«ما لتاه هللا»من الميسور دا ل في 

وايل اان : فمن المعلوم أّن ت ك ما  ح مل ال ح  م ليس غي  مقددور 

ازعددا ؛ وإالّ لددم  نددازع فددي وقددوع ال بليددل بددا أحددد مددن المسددلمين ، وإن ن
 األفاع ة في إمبانا.

 نعم ، لو ار د من المودول نفس الحبم وال بليل ، اان إ  اؤه
__________________ 

 .7( الهالل : 1)

 .210( قالا الفا ل الن اقي في المنانج : 2)

 .7( الهالل : 3)

 .309:  5( مجمع البيان 4)

أدلّدددددددددددددة القدددددددددددددول 
باإلباحددددددددة وعدددددددددم 
وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 

 االح ياط :

االسدددددددد دالل ب  ددددددددة 
 وال  بلّددددددددددددددل هللا»
والمناقشددددددددددددددة .« ..

 فيا
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ة ، وإرادة عبارة عن اإلعالم با. لبدن إرادتدا بالخصدوص تندافي مدورد اآل د

اسدد عمال المودددول فددي معنيددين ؛ إذ ال  (1)األعددّم منددا ومددن المددورد تسدد لزم 
 المحبوم عليا ، فافهم. (2)جامع بين تعلّ  ال بليل بنفس الحبم وبالفعل 

قال : قلدا »:  السالمعليانعم ، في روا ة عبد األعلى عن أبي عبد هللا 

ال طَُكل ُِف هللاُ نَُفسىاً )ى هللا البيان ؛ قال : ال ، عل ؟لا : نل الّل النّاس بالمع فة

 .(3) «(ال طَُكل ُِف هللاُ نَُفساً إِالَّ ما آتاها) ، و (إِالَّ ُوُسعَرا

لبنّددا ال  نفددع فددي المهلدد  ؛ ألّن نفددس المع فددة بدداهلل غيدد  مقدددور قبددل 

تع  ددل هللا سددبحانا ، فددال  ح دداج د ولهددا فددي اآل ددة إلددى إرادة اإلعددالم مددن 
وسدديجيء ز ددادة تو ددي  لددالك فددي ذادد  الدددليل العقلددي إن فدداء هللا اإل  دداء ، 

 .(4)تعالى 

ىىُف هللاُ نَُفسىىاً إِالَّ )ومّمددا ذا نددا  ظهدد  حددال ال مّسددك بقولددا تعددالى :  ال طَُكل ِ

 .(5)(ُوُسعَرا

بِيَن َحتَّي نَبُ ) ومنها : قولا تعالى :  .(6)(عََث َرُسوالً َوما ُكنَّا ُمعَذ ِ

 بناء على أّن بعث ال سول انا ة عن بيان ال بليل ؛ ألنّا  بون با
__________________ 

 .« س لزم»( في النسخ : 1)

 .«والفعل»: (هو ) (ر)( في 2)

. واآل  دان مدن سدورة 5، باب البيان وال ع  ل ولدزوم الحجدة ، الحدد ث  163:  1( البافي 3)

 .7ل : ، والهال 286البق ة : 

 .56( انظ  الصفحة 4)

 .286( البق ة : 5)

 .15( اإلس اء : 6)

االسدددددددد دالل ب  ددددددددة 
ومدددددددددددددددا انّدددددددددددددددا »

 .«.. معاّبين
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 (1) «ال أبدد ح مددن ندداا المبددان ح ّددى  ددؤذّن المددؤذّن»غالبددا ، امددا فددي قولددك : 

و خّصدص العمدوم ـ  انا ة عدن د دول الوقدا ، أو عبدارة عدن البيدان النقلدي
 مددع بغيدد  المسدد قالّت ، أو  ل ددزم بوجددوب ال نايددد وعدددم حسددن العقدداب إالّ 

اللهل ب ن يد العقل بالنقل وإن حسن الاّم ، بناء علدى أّن مندع اللهدل  وجد  

، وعلدى أّي تقدد   فيددّل ـ  (2)قب  العقاب دون الاّم ، اما ددّ ح بدا الدبع  
 على نفي العقاب قبل البيان.

ّص وفيا : أّن ،ان ه اإل بار بوقوع ال عدا   سدابقا بعدد البعدث ، فيخد 

 بالعااب الدنيوّي الواقع في األمم السابقة.
علددى مدن جمدع بدين ال مّسدك باآل دة فددي  (3)ثدّم إنّدا ربمدا  دورد ال نداق  

المقام وبين ردّ من اس دّل بها لعدم المالزمة بين حبم العقدل وحبدم الشد ع : 

ي االس حقال ؛ فدإّن اإل بدار بنفدي ال عدا   بنّن نفي فعليّة ال عا   أعّم من نف
إن دّل علددى عدددم ال بليددل فدد عا فددال وجددا للثدداني ، وإن لددم  دددّل فددال وجددا 

 لألّول.

و مبن دفعا : بنّن عدم الفعليّة  بفي في ناا المقام ؛ ألّن الخصم  دّعي 
 أّن في ارتباب الشبهة الوقوع في العقاب والهالك فعال من حيث

__________________ 

 .«فإنّا»ز ادة :  (ص)( في 1)

( قالا المحقّ  الهوسي في مبحث اللهل من تج  د االع قاد ، وأو حا العالّمة الحلّي فدي 2)

 .327:  (اشل الم اد)ف حا 

 الاي عبّ  عندا فدي القدوانين ب : قدس س نما( أورده المحقّ  القمي على الوحيد البهبهاني 3)

، والفوائددد  353، وال سددائل االدددوليّة :  17ـ  16:  2  القددوانين ، انظدد «بعدد  األعددا،م»

 .373الحائ  ّة : 

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
 االس دالل

إ ددددددددد اد المحقّددددددددد  
القّمددددددددددددي علددددددددددددى 
الوحيدددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 البهبهاني

 دفع اإل  اد
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 ال ي ني عمدة أدلّد هم (2)ونحونا  (1)اما نو مق ضى روا ة ال ثليث ـ  ال  علم

، و ع  ف بعدم المق ضي لالس حقال على تقدد   عددم الفعليّدة ، فيبفدي فدي ـ 
قدددام الددد بلّم فدددي المالزمدددة ؛ فدددإّن عددددم االسددد حقال نفدددي الفعليّدددة ، بخدددالف م

المقصددود فيددا إثبددات الحبددم الشدد عّي فددي مددورد حبددم العقددل ، وعدددم ت تدد  

العقاب على مخالف ا ال  نافي ثبوتا ، اما في الظهار حيدث قيدل : إنّدا محدّ م 
 ، واما في العزم على المعصية على اح مال. (3)معفّو عنا 

نّا لدو ان فدا الفعليّدة ان فدى إجماع على أـ  أ ضاـ  نعم ، لو ف . نناك

لجاز ال مّسك ـ  اما  ظه  من بع  ما فّ عوا على تلك المسنلةـ  االس حقال
 بها نناك.

 واإلنصاف : أّن اآل ة ال داللة لها على المهل  في المقامين.

ً ) ومنها : قولا تعالى : ُْ َهىداُهُم َحتَّىي طُبَىي َِن  َوما كاَ  هللاُ ِليُِضلَّ قَُومىا بَُعىَد إِ

أنّدا  ، أي : مدا  ج نبوندا مدن األفعدال وال د وك. و،ان ندا : (4)(لَُرُم ما طَتَّقُىو َ 

 تعالى ال  خالهم بعد ندا  هم إلى اإلسالم إالّ بعد ما  بيّن لهم.

 ح ّى»:  (7)وا اب ال وحيد  (6)وتفسي  العيافي  (5)وعن البافي 
__________________ 

 .23 و 9من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  118 و 114:  18( الوسائل 1)

 .67ـ  64( انظ  الصفحة 2)

 .247:  5(  ظه  من الشيخ الهب سي القول با في تفسي  مجمع البيان 3)

 .115( ال وبة : 4)

 .3، باب البيان وال ع  ل ولزوم الحّجة ، الحد ث  163:  1( البافي 5)

 .150، الحد ث  115:  2( تفسي  العيّافي 6)

 .11، باب ال ع  ل والبيان والحّجة ، الحد ث  414( ا اب ال وحيد للصدول : 7)

االسدددددددد دالل ب  ددددددددة 
مدددددددددا ادددددددددان هللا و»

 «ليضلّ 
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 .« عّ فهم ما    يا وما  سخها

مع أّن دالل هدا أ دعل ؛ مدن حيدث  .(1)وفيا : ما تقدّم في اآل ة السابقة 
يددان غيدد  ،ددان  االسدد لزام للمهلدد  ، اللهددّم إالّ إّن توقّددل الخدداالن علددى الب

 بالفحو .

ِليَُرِلىىَك َمىىُن َهلَىىَك َعىىُن بَي ِنَىىة  َوطَُحيىىي َمىىُن َحىىيَّ َعىىُن )ومنهددا : قولددا تعددالى : 

 .(2)(بَي ِنَة  

 وفي دالل ها تنّمل ،ان .

 غا دة مددلولها عددم المؤا داة علدى مخالفدة النهدي و  د على البّل : أنّ 
المجهول عند المبلّل لو ف . وجوده واقعا ، فال  نافي ورود الددليل العداّم 

علدددى وجدددوب اج نددداب مدددا  ح مدددل ال حددد  م ، ومعلدددوم أّن القائدددل باالح يددداط 

ووجوب االج ناب ال  قول با إالّ عن دليل علمدّي ، ونداه اآل دات بعدد تسدليم 
ي  معار ة لالك الدليل ، بدل ندي مدن قبيدل األددل بالنسدبة إليدا ، دالل ها غ

 اما ال  خفى.

، ملقّنددا إ ّدداه  وسددلموللاعلياهللادلىومنهددا : قولددا تعددالى مخاطبددا لنبيّددا 
قُىُل ) ط    ال دّ على اليهود حيث حّ موا بع  ما رزقهم هللا اف  اء عليا :

مىاً َعلىي ٍىاِعم  طَُهعَُمىهُ إِالَّ أَُ  طَُكىوَ  َمُيتَىةً أَُو َدمىىاً ال أَِجىُد فِىي  مىا أُوِحىَي إِلَىيَّ ُمَحرَّ

 ً  .(3) (َمُسفُوحا
فنبهددل تشدد  عهم بعدددم وجدددان مددا حّ مددوه فددي جملددة المحّ مددات ال ددي 

ذلددك فيمددا اوحددي إليددا وإن  وللاعلياهللادددلىأوحددى هللا إليددا ، وعدددم وجدانددا 

 اان دليال
__________________ 

 .23( راجع الصفحة 1)

 .42( األنفال : 2)

 .145( االنعام : 3)

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
 االس دالل

االسدددددددد دالل ب  ددددددددة 
 ليهلددددك مددددن نلددددك»
والمناقشددددددددددددددة .« ..

 فيا

 إ  ادّ عامّ 

االسدددددددد دالل ب  ددددددددة 
 «قل ال أجد»
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قهعيّا على عدم الوجود ، إالّ أّن في ال عبي  بعدم الوجددان داللدة علدى افا دة 

 عدم الوجدان في إبهال الحبم بالح مة.
بيد  بعددم لبّن اإلنصاف : أّن غا ة األم  أن  بون في العددول عدن ال ع

الوجود إلى عدم الوجدان إفارة إلدى المهلد  ، وأّمدا الداللدة فدال ؛ ولداا قدال 

فددي الوافيددة : وفددي اآل ددة إفددعار بددنّن إباحددة األفددياء م اددوزة فددي العقددل قبددل 
 .(1)الش ع 

مع أنّا لو سلّم دالل ها ، فغا ة مددلولها ادون عددم وجددان ال حد  م فيمدا 

وج  عدم ال حد  م ، ال عددم وجداندا فيمدا ددر عن هللا تعالى من األحبام  
بقي بن د نا من أحبدام هللا تعدالى بعدد العلدم با  فداء اثيد  منهدا عنّدا ، وسدينتي 

 .(2)تو ي  ذلك عند االس دالل باإلجماع العملّي على ناا المهل  

ا ) ومنها : قولا تعالى : َل َوما لَُكُم أاَلَّ تَأُُكلُوا ِممَّ ُِْكَر اُسُم هللاِ َعلَُيِه َوقَُد فَصَّ

َم َعلَُيُكمُ   .(3) (لَُكُم ما َحرَّ

  عني مع  لّو ما فّصل عن ذا  ناا الاي  ج نبونا.

ولعّل ناه اآل ة أ،ه  من سابق ها ؛ ألّن السابقة دلّا على أنّا ال  جوز 
 الحبدددم بح مدددة مدددا لدددم  وجدددد تح  مدددا فيمدددا أوحدددى هللا سدددبحانا إلدددى النبددديّ 

، وناه تدل علدى أنّدا ال  جدوز ال دزام تد ك الفعدل مدع  وسلموللاعلياهللادلى

عدددم وجددوده فيمددا فّصددل وإن لددم  حبددم بح م ددا ، فيبهددل وجددوب االح يدداط 
 أ ضا.

__________________ 

 .186( الوافية : 1)

 .56ـ  55( انظ  الصفحة 2)

 .119( األنعام : 3)

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
 االس دالل

االسدددددددد دالل ب  ددددددددة 
 «وما لبم»
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الل ها مونونة مدن جهدة ا د   ، وندي : أّن ،دان  الموددول إالّ أّن د
العموم ، فال وبيخ على االل دزام ب د ك الشديء مدع تفصديل جميدع المحّ مدات 

الواقعيّة وعدم اون الم  وك منها ، وال ر   أّن الالزم من ذلك ، العلم بعدم 

 اون الم  وك محّ ما واقعيّا ، فال وبيخ في محلّا.
واإلنصاف ما ذا نا : من أّن اآل دات المدااورة ال تدنه  علدى إبهدال 

القول بوجوب االح ياط ؛ ألّن غا ة مدلول الداّل منها ندو عددم ال بليدل فيمدا 

لم  علم  صودا أو عموما بالعقل أو النقل ، ونداا مّمدا ال ندزاع فيدا ألحدد ، 
جبددا بددزعم قيددام الدددليل العقلددي أو النقلددي علددى وإنّمددا أوجدد  االح يدداط مددن أو

وجوبددا ، فددالالزم علددى منبدد ه ردّ ذلددك الدددليل أو معار دد ا بمددا  دددّل علددى 

ال  صة وعدم وجوب االح ياط في ما ال نّص فيا ، وأّمدا اآل دات المدااورة 
؛   ورة أنّا إذا ف .  (2)ال تنه  لالك ـ  (1)ابع  األ بار اآلتية ـ  فهي

 د  مع بدد  فدي نفسددا أنّدا  جد  االح يدداط فدي اددّل مدا  ح مددل أن أنّدا ورد به 

 بددون قددد حبددم الشددارع فيددا بالح مددة ، لددم  بددن  عار ددا فدديء مددن اآل ددات 
 المااورة.

 وأّما السنّة :

 فياا  منها في المقام أ بار اثي ة :
بسددند دددحي  فددي  وسددلموللالياعهللادلى: المدد وّي عددن النبددّي منهددا 

 ، اما عن (3)الخصال 
__________________ 

 .50 و 42( انظ  الصفحة 1)

 .«بالك»: (،و ) (ر)( في 2)

 .9، باب ال سعة ، الحد ث  417( الخصال : 3)

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
 االس دالل

عددددددددددددم نهدددددددددددو. 
 اآل دددددددددددددددددددددددددددددددددددات

مددددددددددددددددددددددددددددااورة ال
إلبهدددددددال وجدددددددوب 

 االح ياط

السددددددد دالل علدددددددى ا
 الب اءة بالسنّة :

بحددددددددددددددددددددددددددددددددددد ث 
 «ال فع»
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: الخهدن ، والنسديان ، ومدا اسد ب نوا  (2)رفع عن اّم ي تسعة »:  (1)ال وحيد 

 .(3) «. الخب .. ا ال  هيقون ، وما ا هّ وا إلياعليا ، وما ال  علمون ، وم
مّما ال  علمون ، فهدي م فوعدة عدنهم ، ـ  مثالـ  فإّن ح مة ف ب ال  ن

رفع لثارنا أو  صوص المؤا داة ، ـ  ا فع الخهن والنسيانـ  ومعنى رفعها

و مو وع ما حج  هللا علما عن العباد فه»:  السالمعليا (4)فهو نظي  قولا 
 .(5) «عنهم

 «ما ال  علمون»و مبن أن  ورد عليا : بنّن الظان  من المودول في 

نو المو وع ، أعني فعل المبلّل الغي  المعلوم ، االفعل ـ  بق  نة أ واتهاـ 
الدداي ال  علددم أنّددا فدد ب الخمدد  أو فدد ب الخددّل وغيدد  ذلددك مددن الشددبهات 

 ل الحبم الغي  المعلوم.المو وعيّة ، فال  شم

مع أّن تقد   المؤا اة في ال وا ة ال  الئم عموم المودول للمو وع 
والحبدددم ؛ ألّن المقددددّر المؤا ددداة علدددى نفدددس نددداه المدددااورات ، وال معندددى 

 للمؤا اة على نفس الح مة المجهولة.

نعم ، ني من لثارنا ، فلو جعل المقدّر في اّل من نداه ال سدعة مدا ندو 
ـ  مددثالـ  مددن أثدد ه ، أمبددن أن  قددال : إّن أثدد  ح مددة فدد ب ال دد نالمناسدد  

 المؤا اة على فعلا ، فهي م فوعة.
__________________ 

 .24، باب االس هاعة ، الحد ث  353( ا اب ال وحيد للصدول : 1)

 .«أفياء»والمصدر ، وفي غي نما ز ادة :  (ر)( ااا في 2)

 عفي عنا ، الحد ث األّول. ، باب جملة مّما 295:  11( الوسائل 3)

 .«فهو اقولا»، وفي غي نا :  (ص)ونسخة بدل  (ه)،  (،)( ااا في 4)

 .28من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  119:  18( الوسائل 5)

وجدددددددا االسددددددد دالل 
 با

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
 االس دالل
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نسددبة المؤا دداة إلددى نفددس ـ  بندداء علددى تقددد   المؤا دداةـ  لبددّن الظددان 

 المااورات.
 ح مدل ـ  باع بدار داللدة االق ضداءـ  وا ةوالحادل : أّن المقدّر في ال 

أن  بون جميع اآلثار في اّل واحدد مدن ال سدعة ، وندو األقد ب اع بدارا إلدى 

 المعنى الحقيقّي.
 وأن  بون في اّل منها ما نو األث  الظان  فيا.

أن  قدّر المؤا اة في البّل ، وناا أق ب ع فا من األّول وأ،هد   (1و )

لظان  أّن نسبة ال فع إلى مجموع ال سعة علدى نسد  من الثاني أ ضا ؛ ألّن ا
مددا »و  «مدا اا ندوا عليدا»و  «النسديان»و  «الخهددن»واحدد ، فدإذا ار دد مدن 

ذلدك  «مدا ال  علمدون»المؤا داة علدى أنفسدها ، ادان الظدان  فدي  «ا دهّ وا

 أ ضا.
ار الصحيحة : عدم ا  صاص المو وع نعم ،  ظه  من بع  األ ب

عن االّمة بخصوص المؤا اة ، فعن المحاسن ، عن أبيدا ، عدن ددفوان  (2)

 : السالمعليابن  حيى والبزنهّي جميعا ، عن أبي الحسن 
على اليمين فحلل بالهالل والع ال وددقة ما  (3)في ال جل  س ب ه »

ل رسدددددددول هللا : ال ؛ قدددددددا السدددددددالمعليافقدددددددال  ؟ لزمدددددددا ذلدددددددكأ ملدددددددك ، 

: و ع عن اّم ي ما اا نوا عليدا ، ومدا لدم  هيقدوا ،  وسلموللاعلياهللادلى
 .«(4). الخب  .. وما أ هئوا

__________________ 

 .«والظان  أن»: (ر)( في غي  1)

 .«الم فوع»: (صو ) (ت)، وفي  (،و ) (ر)( ااا في 2)

 .« حلل س»، وفي غي نما :  (ت)( ااا في المصدر ومح مل 3)

، ا دداب العلددل ،  70:  2( ادداا فددي النسددخ ، ولبددن ليسددا للحددد ث ت ّمددة. انظدد  المحاسددن 4)

 .12من ا اب األ مان ، الحد ث  12، الباب  136:  16، والوسائل  124الحد ث 

،ددددددددددان  بعدددددددددد  
اإل بددددددددددددددددددددددددار أّن 
لم فددددددددوع جميددددددددع 
اآلثددددددار والجددددددواب 

 عنا
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فددإّن الحلددل بددالهالل والع ددال والصدددقة وإن اددان بدداطال عندددنا مدددع 

علددى عدددم لزومهددا مددع  السددالملياعاال  يددار أ ضددا ، إالّ أّن اس شددهاد اإلمددام 
اإلا اه على الحلل بهدا بحدد ث ال فدع ، فداند علدى عددم ا  صاددا ب فدع 

  صوص المؤا اة.

مخدد ّص بثالثددة مددن  السددالمعليالبددّن النبددوّي المحبددّي فددي اددالم اإلمددام 
 ال سعة فلعّل نفي جميع اآلثار مخ ّص بها ، ف نّمل.

فدع ادّل واحدد مدن ال سدعة مدن ومّما  ؤ ّد إرادة العموم : ،هدور ادون ر

؛ إذ لدو ا د ّص ال فدع بالمؤا داة أفدبل  وللاعلياهللاددلى واّص أّمة النبدّي 
األم  في اثي  من تلك االمدور ؛ مدن حيدث إّن العقدل مسد قّل بقدب  المؤا داة 

علدى مددا  ظهد  مددن  وللاعلياهللادددلىعليهدا ، فدال ا  صدداص لدا باّمددة النبدي 

 ال وا ة.
  صاص باع بار رفدع المجمدوع وإن لدم  بدن رفدع ادّل والقول بنّن اال

 واحد من الخواّص ، فهط من البالم.

لبّن الاي  هدّون األمد  فدي ال وا دة : ج  دان نداا اإلفدبال فدي الب داب 
وني الخهن والنسيان وما ال  هال ـ  العز ز أ ضا ؛ فإّن موارد اإلفبال فيها

مدن ربّدا جدّل ذاد ه ليلدة  وللاعلياهللاددلىني بعينها ما اس ونبها النبدي ـ  (1)

فدي القد لن بقولدا  وللاعلياهللاددلىالمع اج ، علدى مدا حبداه هللا تعدالى عندا 
َربَّنا ال تُؤاِخُذنا إُِ  نَِسينا أَُو أَُخَهأُنا ، َربَّنىا َوال تَُحِمىُل َعلَُينىا إُِصىراً َكمىا ) تعالى :

ُلنا ما ال ٍاقَةَ لَنا بِهِ َحَمُلتَهُ َعلَي الَِّذطَن ِمُن قَُبِلنا ، َربَّ   .(2)(نا َوال تَُحم ِ

 والاي  حسم أدل اإلفبال : منع اس قالل العقل بقب  المؤا اة
__________________ 

 .«وما ا هّ وا إليا»، وفي غي نا ز ادة :  (ص)( ااا في 1)

 .286( البق ة : 2)
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مددن تدد ك علدى ندداه االمددور بقددول مهلدد  ؛ فدإّن الخهددن والنسدديان الصددادر ن 

الدد حفّ  ال  قددب  المؤا دداة عليهمددا ، وادداا المؤا دداة علددى مددا ال  علمددون مددع 
 ال بليل الشاّل النافئ عن ا  يار المبلّل. (1)إمبان االح ياط ، وااا 

في ال وا ة نو مدا ال   حّمدل فدي العدادة ، ال  «ما ال  هال»والم اد ب 

اآل دة فدال  بعدد أن  د اد  ما ال  قدر عليا أدال االهي ان في الهواء. وأّما في
ُلنا ما ال ٍاقَةَ لَنا بِهِ )با العااب والعقوبة ، فمعنى  ال تدورد عليندا مدا  : (ال تَُحم ِ

 ال نهيقا من العقوبة.

وبالجملدة : ف ن يدد إرادة رفددع جميدع اآلثدار بلددزوم اإلفدبال علدى تقددد   
 اال  صاص ب فع المؤا اة  عيل جدا.

وأ دددعل مندددا : وندددن إرادة العمدددوم بلدددزوم اثددد ة اإل دددمار ، وقلّدددة 

، ولعلّددا أراد  (2)اإل ددمار أولددى. ونددو امددا تدد   وإن ذادد ه بعدد  الفحددول 
 .(3)بالك أّن الم يقن رفع المؤا اة ، ورفع ما عداه  ح اج إلى دليل 

وا دة ، ال وفيا : أنّا إنّما  حسن ال جوع إليا بعد االع  اف بإجمدال ال 

 إلثبات ،هورنا في رفع المؤا اة.
إالّ أن  دد اد إثبدددات ،هورنددا ؛ مدددن حيدددث إّن حملهددا علدددى  صدددوص 

المؤا اة  وج  عدم ال خصيص في عموم األدلّة المثب ة آلثار تلك االمور ، 

وحملها على العموم  وج  ال خصيص فيهدا ؛ فعمدوم تلدك األدلّدة مبديّن ل لدك 
 ا اان مجمال من جهة ت دّده بين ماال وا ة ؛ فإّن المخّصص إذ

__________________ 

 .«في»ز ادة :  (رو ) (ت)( في 1)

 ( لم نقل عليا.2)

 (.ت)، ولبن  ح مل فهبها في  «قهعيّ »ز ادة :  (صو ) (ر)،  (ت)( في 3)

وندددددددددددن العمدددددددددددوم 
بلددددددددددددزوم اثدددددددددددد ة 
 اإل ددددددددددددددددددددددددددددددددار

 والجواب عنا
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 وجدد  اثدد ة الخددارج وبددين مددا  وجدد  قلّ ددا ، اددان عمددوم العدداّم بالنسددبة إلددى 

 مبيّنا الجمالا ، ف نّمل. المشبوك فيا (1)ال خصيص 
 (2)وأ عل من الونن المااور : ونن العموم بلدزوم تخصديص اثيد  

وندو  من اآلثار بل أاث نا ؛ حيث إنّها ال ت تفع بالخهإ والنسيان وأ واتهما.

 ناش عن عدم تحصيل معنى ال وا ة اما نو حقّا.
عموم اآلثار ، فليس الم اد بها اآلثدار  (3)نينا على رفع فاعلم : أنّا إذا ب

الم  تّبة على ناه العنوانات من حيث ني ؛ إذ ال  عقل رفع اآلثدار الشد عية 

الم  تّبة علدى الخهدن والسدهو مدن حيدث ندا ن العندوانين ، اوجدوب البفّدارة 
الم  تّدد  علددى ق ددل الخهددن ، ووجددوب سددجدتي السددهو الم  تّدد  علددى نسدديان 

 األجزاء.بع  

ولدديس المدد اد أ ضددا رفددع اآلثددار الم  تّبددة علددى الشدديء بودددل عدددم 
؛ ألّن نداا األثد    تفدع  «مدن تعّمدد االفهدار فعليدا اداا»الخهن ، مثل قولدا : 

 بنفسا في دورة الخهن.

بل الم اد : أّن اآلثار الم  تّبة على نفس الفعل ال بش ط الخهن والعمد 
 ذا ددر عن  هن.قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إ

ثم الم اد باآلثار : ني اآلثار المجعولة الش عيّة ال ي و عها الشدارع 

 من اآلثارـ  القابلة لالرتفاع ب فعا ، وأّما ما لم  بن بجعلا (4)؛ ألنّها ني 
__________________ 

 .«المخّصص»: (ه)( في 1)

 .«ال خصيص ببثي »: (هو ) (ص)،  (ر)،  (ت)( في 2)

 (.هو ) (ر)في  «رفع»( لم ت د 3)

 (.،و ) (ر)في  «ني»( لم ت د 4)

وندددددددددددن العمدددددددددددوم 
بلددددددددددددزوم اثدددددددددددد ة 
تخصدددددددددددددددددددددددددديص 

 والجواب عنا

الم فددددددددددوع نددددددددددو 
لشددددددد عيّة اآلثدددددددار ا

دون العقليّددددددددددددددددددددددة 
 والعاد ّة
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فددال تدددّل ال وا ددة علددى رفعهددا وال رفددع اآلثددار المجعولددة ـ  العقليّددة والعاد ّددة

 الم  تّبة عليها.
مق ضدي لدا ، فديعّم ثّم الم اد بال فع : ما  شمل عدم ال بليل مدع قيدام ال

 الدفع ولو بنن  وّجا ال بليل على وجا  خ ّص بالعامد ، وسيجيء بيانا.

عدن  «ما ال  علمدون»فإن قلا : على ما ذا ت  خ ج أث  ال بليل في 
مددورد ال وا ددة ؛ ألّن اسدد حقال العقدداب أثدد  عقلددّي لددا ، مددع أنّددا م فددّ ع علددى 

وأّمدا  ال   حقد  إالّ بدالك.ـ  ةأعندي المعصديـ  المخالفة بقيد العمد ؛ إذ مناطدا

 نفس المؤا اة فليسا من اآلثار المجعولة الش عيّة.
أثدد  مجعددول مددن الشددارع  «مددا ال  علمددون»والحادددل : أنّددا لدديس فددي 

م  تّ  على الفعل ال بقيد العلم وال الجهل ، ح ّى  حبم الشارع بارتفاعا مع 

 الجهل.
عدددم توجيهددا إلددى  «رفددع ال بليددل»قلددا : قددد ع فددا : أّن المدد اد ب 

دليل  ثب ا لدو ال ال فدع أم ال  (1)المبلّل مع قيام المق ضي لا ، سواء اان ننا 

، فال فع ننا نظي  رفدع الحد ج فدي الشد  عة ، وحينئدا : فدإذا ف  دنا أنّدا ال 
 قددب  فددي العقددل أن  وّجددا ال بليددل بشدد ب الخمدد  علددى وجددا  شددمل دددورة 

صديل العلدم ولدو باالح يداط ، ووّجدا الشّك فيا ، فلم  فعل ذلك ولدم  وجد  تح

ال بليددل علددى وجددا  خدد ّص بالعددالم تسددهيال علددى المبلّددل ، افددى فددي ددددل 
 ال فع. ونباا البالم في الخهن والنسيان.

 فال  ش  ط في تحقّ  ال فع وجود دليل  ثبا ال بليل في حال
__________________ 

 .«نناك»: (هو ) (ص)،  (ر)( في 1)

المددددددددددددد اد مدددددددددددددن 
 ال فع
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 العمد وغي ه.

، لو قب  عقال المؤا اة على ال  ك ، اما في الغافل الغي  الم مّبن  نعم
من االح ياط ، لم  بن في حقّا رفع أدال ؛ إذ لديس مدن فدننا أن  وّجدا إليدا 

 .(1)ال بليل 

عدددم  «مددا ال  علمددون»وحينئددا فنقددول : معنددى رفددع أثدد  ال حدد  م فددي 
إذا أفضددى تدد ك  إ جدداب االح يدداط والدد حفّ  فيددا ح ّددى  لزمددا ت تّدد  العقدداب

 ال حفّ  إلى الوقوع في الح ام الواقعّي.

واددالك البددالم فددي رفددع أثدد  النسدديان والخهددن ؛ فددإّن م جعددا إلددى عدددم 
إ جاب ال حفّ  عليا ؛ وإالّ فليس في ال باليل ما  عدّم ددورة النسديان ؛ لقدب  

 تبليل الغافل.

وأفددبانا مّمددا ال  شددملا  «مددا ال  علمددون»فددي والحادددل : أّن الم تفددع 
أدلّددة ال بليددل ، نددو إ جدداب الدد حفّ  علددى وجددا ال  قددع فددي مخالفددة الحدد ام 

الددواقعّي ، و لزمددا ارتفدداع العقدداب واسدد حقاقا ؛ فددالم تفع أّوال وبالدداات أمدد  

 مجعول    تّ  عليا ارتفاع أم  غي  مجعول.
ك على عدم وجوب اإلعدادة ونظي  ذلك : ما ربّما  قال في ردّ من تمسّ 

علددى مددن دددلّى فددي النجاسددة ناسدديا بعمددوم حددد ث ال فددع : مددن أّن وجددوب 

اإلعددادة وإن اددان حبمددا فدد عيّا ، إالّ أنّددا م  تّدد  علددى مخالفددة المددنتّي بددا 
للمددنمور بددا الموجبددة لبقدداء األمدد  األّول ، ونددي ليسددا مددن اآلثددار الشدد عيّة 

 ال تدّل على رفع اآلثار الغي أّن ال وا ة  (2)للنسيان ، وقد تقدّم 
__________________ 

 .«ال بليل إليا»: (هو ) (ص)،  (ر)( في 1)

 .32( راجع الصفحة 2)

الم تفددددددددددددع نددددددددددددو 
لدددددددد حفّ  إ جدددددددداب ا
 واالح ياط
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المجعولة وال اآلثدار الشد عيّة الم  تّبدة عليهدا ، اوجدوب اإلعدادة فيمدا نحدن 

 فيا.
إلى ف طيّة طهارة  (1)و  دّه : ما تقدّم في نظي ه : من أّن ال فع راجع 

: إّن فدد طيّة ـ  بحبددم حددد ث ال فددعـ  اس بالنسددبة إلددى الناسددي ، فيقددالاللبدد

الههددارة فدد عا مخ ّصددة بحددال الدداا  ، فيصددي  دددالة الناسددي فددي النجاسددة 
مهابقة للمنمور با ، فال  جد  اإلعدادة. وادالك البدالم فدي الجدزء المنسدّي ، 

 ف نّمل.

: أنّدا لدو حبمندا بعمدوم ال فدع لجميدع اآلثدار ، فدال  بعدد ـ  أ ضاـ  لمواع
ا  صادددا بمددا ال  بددون فددي رفعددا مددا  نددافي االم نددان علددى االّمددة ، امددا إذا 

اس لزم إ  ار المسلم ؛ فإتالف المال المح  م نسيانا أو  هن ال   تفدع معدا 

فدي عمدوم  الّضمان. واالك اإل  ار بمسلم لدفع الض ر عن نفسا ال  د ل
؛ إذ ال ام نان في رفع األث  عن الفاعدل بإ د ار الغيد   «ما ا هّ وا إليا»

؛ فلدديس اإل دد ار بددالغي  نظيدد  سددائ  المحّ مددات اإللهيّددة المسددّوغة لدددفع 

 الض ر.
ـ  في مورد حّ  الناس (2)وأّما ورود الصحيحة الم قدّمة عن المحاسن 

لحالل  وج  فوات نفع علدى ف فع أث  اإلا اه عن اـ  أعني الع   والصدقة

 المع   والفق اء ، ال إ  ارا بهم.
 بإ  ار (3)واالك رفع أث  اإلا اه عن المب ه في ما إذا تعلّ  

__________________ 

 (.ص)، ولبن فه  عليها ،ان ا في  «ننا»ز ادة :  (صو ) (ر)( في 1)

 .29( تقدّما في الصفحة 2)

 .«اإلا اه»ز ادة :  (هو ) (ت)( في 3)

ا  صددددددددددددددددددددددددداص 
ال فدددددددددددع بمدددددددددددا ال 
 بدددددون فدددددي رفعدددددا 
مددددددددددددددددا  نددددددددددددددددافي 

 االم نان



 2ف ائد االُدول / ج   ..............................................................................  36

مسلم ، من باب عدم وجوب تحّمل الض ر لدفع الض ر عن الغي  وال  نافي 

االم نددان ، ولدديس مددن بدداب اإل دد ار علددى الغيدد  لدددفع الضدد ر عددن الددنفس 
لينافي ت  يصا االم نان على العباد ؛ فإّن الض ر أّوال وبالاات م وّجا على 

 ، فافهم.ـ  بالف  ـ  ، ال على المب هـ  بالبس ـ  الغي  بمق ضى إرادة المب ه

 بقي في المقام فيء وان لم  بن م بوطا با ، ونو :
و  «الحسدددد»و  «الهيددد ة»أّن النبدددوّي المدددااور مشددد مل علدددى ذاددد  

و،دان ه  .(1) «ال فّب  في الوسوسة فدي الخلد  مدا لدم  نهد  االنسدان بشدف ا»

و مبدن  .(3)ار البثيد ة الحسد مع مخالف ا لظان  األ ب (2)رفع المؤا اة على 
حملا على مدا لدم  ظهد  الحاسدد أثد ه باللسدان أو غيد ه ؛ بجعدل عددم النهد  

 باللسان قيدا لا أ ضا.

عدن أبدي عبدد  (4)و ؤ ّده : تن ي  الحسد عن البّل فدي م فوعدة النهددّي 
 ، الم و ّة في ل   أبواب البف  واإل مان من ادول البافي : السالمعلياهللا 

: و دع عدن أّم دي تسدعة  وسلموللاعلياهللادلىرسول هللا  قال : قال»

الخهن ، والنسيان ، وما ال  علمون ، وما ال  هيقون ، وما ا دهّ وا  أفياء :
إليا ، ومدا اسد ب نوا عليدا ، والهيد ة ، والوسوسدة فدي ال فّبد  فدي الخلد  ، 

 والحسد
__________________ 

 .«بشف يا»: (هو ) (ت)، وفي  «بشفة»: (،)( في 1)

 .«عن»: (ص)( في 2)

 ، باب الحسد. 237:  73( انظ  البحار 3)

 .«الهندي»( ااا في المصدر ، وفي النسخ 4)

المددددد اد مدددددن رفدددددع 
 الحسد
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 .«(1). الحد ث .. ما لم  ظه  بلسان أو  د

؛ لبوندا  «مدا لدم  نهد »ولعّل االق صار في النبوّي األّول على قولدا : 
 أدنى م ات  اإل،هار.

قيدل :  ها أحد : الهيد ة ، والحسدد ، والظدّن.ثالثة ال  سلم من»وروي : 

قال : إذا تهيّ ت فام  ، وإذا حسدت فال تبغ ، وإذا ،ننا فدال  ؟فما نصنع
 .(2) «تحقّ 

 والبغي : عبارة عدن اسد عمال الحسدد ؛ وسدينتي فدي روا دة الخصدال :

 ؛ وألجل ذلك عدّ في الدروس من الببائ  (3) «إّن المؤمن ال  س عمل حسده»
إّن الحسدد  ، وفي الش ائع : (4)إ،هار الحسد ، ال نفسا ـ  ب الشهاداتفي باـ 

 ، وال ظان  بالك قادح في (5)معصية وااا الظّن بالمؤمن 
__________________ 

، باب ما رفع عن االّمة  463:  2( ااا في النسخ ، ولبن ليسا للحد ث ت ّمة. انظ  البافي 1)

 .3من أبواب جهاد النفس ، الحد ث  56الباب ،  295:  11، والوسائل  2، الحد ث 

 .9، ذ ل الحد ث  320:  58( البحار 2)

. نعم ، في الوسدائل عدن حمدزة بدن 40( لم  اا  ذلك في روا ة الخصال اآلتية في الصفحة 3)

ثالثة لدم  دنج منهدا نبدّي فمدن دوندا : ال فّبد  فدي »، قال :  السالمعلياحم ان ، عن أبي عبد هللا 

:  11الوسددائل  «فدي الخلد  ، والهيد ة ، والحسددد ، إالّ أّن المدؤمن ال  سد عمل حسددهالوسوسدة 

 .8من أبواب جهاد النفس ، الحد ث  55، الباب  293

 .126:  2( الدروس 4)

بغضددة »، وفددي المصدددر :  «بغدد  المددؤمن»:  «الظددّن بددالمؤمن»بدددل :  (هو ) (ت)( فددي 5)

 .«المؤمن
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 .(1)العدالة 

 ي اثي  من أ بار الحسد إفارة إلى ذلك.واإلنصاف : أّن ف
: وندي فدي األددل ال شدّؤم ـ  بف   الياء ، وقدد  سدّبنـ  «الهي ة»وأّما 

 ؛ ألّن أاث  تشؤم الع ب اان با ،  صودا الغ اب. (2)بالهي  

أّن الهيد ة »والم اد : إّما رفع المؤا اة عليها ؛ و ؤ ّده ما روي من : 
ادددان  (4)، وإّمددا رفدددع أث نددا ؛ ألّن ال هيّدد   (3) «مددا  انبدددا ال وّاددلفدد ك وإنّ 

  صدّنم عن مقاددنم ، فنفاه الش ع.

امددا فددي النبددوّي الثدداني ، أو  «الوسوسددة فددي ال فّبدد  فددي الخلدد »وأّمددا 
امددا فددي األّول ، فهمددا واحددد ، واألّول أنسدد  ،  «ال فّبدد  فددي الوسوسددة فيددا»

 عّل الثاني اف باه من ال اوي.ول

: وسوسدة الشديهان لالنسدان عندد تفّبد ه فدي ـ  (5)اما قيل ـ  والم اد با
 أم  الخلقة ؛ وقد اس فا ا األ بار بالعفو عنا.

إنّدا »:  السدالمعلياففي دحيحة جميدل بدن دّراج ، قلدا ألبدي عبدد هللا 

إالّ هللا ، قال جميدل :  : قل : ال إلا السالمعليا قع في قلبي أم  عظيم ، فقال 
 .(6) «فبلّما وقع في قلبي فيء قلا : ال إلا إالّ هللا ، فان  عني

__________________ 

 .128:  2( الش ائع 1)

 (.مادة طي ) 385:  3( انظ  مجمع البح  ن 2)

 ، مع تفاوت. 10، ذ ل الحد ث  322:  58( البحار 3)

 .«الهي »: (ر)ومح مل  (ت)وفي  ، (ر)ومح مل  (ه)،  (،)،  (ص)( ااا في 4)

 .393:  11( قالا المجلسي في م لة العقول 5)

 من أبواب الاا  ، الحد ث األّول. 16، الباب  1191:  4( الوسائل 6)

المددددد اد مدددددن رفدددددع 
 الهي ة

المددددددددددددد اد مدددددددددددددن 
الوسوسددددددددددة فددددددددددي 

 الخل 
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، عدن الوسوسدة وإن  السدالمعلياوفي روا ة حم ان عدن أبدي عبدد هللا 

 .(1) «ال فيء فيها ، تقول : ال إلا إالّ هللا»اث ت ، قال : 
جداء »:  السدالمعلياوفي دحيحة محّمد بدن مسدلم ، عدن أبدي عبدد هللا 

، فقال :  دا رسدول هللا ، إنّدي نلبدا ،  وسلموللاعلياهللادلىرجل إلى النبّي 

فقلددا : هللا  ؟لددا : أتدداك الخبيددث فقددال لددك : مددن  لقددك وللاعلياهللادددلىفقددال 
بعثك بالحّ  قال ااا ، فقال  فقال : إي والاي ؟من  لقا (2)تعالى ، فقال : هللا 

 .«: ذاك وهللا مح  اإل مان وللاعلياهللادلى

 قدال ابدن أبدي عميد  : فحددّثا ذلددك عبدد الد حمن بدن الحّجداج ، فقددال :
 وللاعلياهللاددلىإّن رسول هللا »:  السالمعلياحدّثني أبي ، عن أبي عبد هللا 

 بددون قددد نلددك حيددث إنّمددا عنددى بقولددا : م ندداا محدد  اإل مددانم  وفددا أن 

 .(3) «ع . في قلبا ذلك
والّدداي بعثنددي بددالحّ  إّن »:  وللاعلياهللاددلىوفدي روا ددة ا دد   عنددا 

ناا لص    اإل مان ، فإذا وجدتموه فقولدوا : لمنّدا بداهلل ورسدولا ، وال حدول 

 .(4) «وال قّوة إالّ باهلل
ام مدن قبدل إّن الشيهان أتا»:  وللاعلياهللادلىوفي روا ة ا    عنا 

األعمال فلم  قو عليبم ، فنتاام من ناا الوجا لبي  س زلّبم ، فإذا اان ادالك 

 .(5) «فلياا  أحدام هللا تعالى وحده
__________________ 

 .4من أبواب الاا  ، الحد ث  16، الباب  1192:  4( الوسائل 1)

 المباراة من المصدر. «هللا»( المة 2)

 .3الوسوسة وحد ث النفس ، الحد ث  ، باب 425:  2( البافي 3)

 .3من أبواب الاا  ، الحد ث  16، الباب  1192:  4( الوسائل 4)

 .2من أبواب الاا  ، الحد ث  16، الباب  1192:  4( الوسائل 5)
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و ح مددل أن  دد اد بالوسوسددة فددي الخلدد  : الوسوسددة فددي امددور الندداس 

 .(1) «بشفةما لم  نه  »وسوء الظّن بهم ، وناا أنس  بقولا : 
ثدّم نداا الدداي ذا ندا نددو الظدان  المعدد وف فدي معنددى الثالثدة األ يدد ة 

 المااورة في الصحيحة.

قدال : »:  السدالمعلياوفي الخصال بسدند فيدا رفدع ، عدن أبدي عبدد هللا 
ثالث لم  ع  منها نبّي فمن دونا : الهي ة ، والحسد ، وال فّب  فدي الوسوسدة 

 .(2) «في الخل 

: أّن المد اد بدالهي ة ال هيّد   (3)فدي تفسدي نا  هللارحماوذا  الصدول 
أو المؤمن ، ال تهيّ ه ؛ اما حبى هللا عّز وجدّل عدن  وللاعلياهللادلىبالنبّي 

ٍَّيَُّرنا بَِك َوبَِمُن َمعَكَ ) البفّار :  .(4)(قالُوا ا

أَُم ) ، ال أن  حسد ؛ اما قال هللا تعالى : أن  حسد «الحسد»والم اد ب 

 .(5)(طَُحُسُدوَ  النَّاَس َعلي ما آتاُهُم هللاُ 

بنندل الوسوسدة ، ال  السدالمعليهمابد الء األنبيداء  «ال فّب »والم اد ب 

إِنَّىهُ فَكَّىَر َوقَىدََّر فَقُتِىَل َكُيىَف )غي  ذلدك ؛ امدا حبدى هللا عدن الوليدد بدن مغيد ة : 

 ، فافهم. (6)(قَدَّرَ 
__________________ 

 .«بشف يا»: (ه)، وفي  «بشف ا»: (صو ) (ر)،  (ت)والمصدر ، وفي  (،)( ااا في 1)

 .27، باب الثالثة ، الحد ث  89( الخصال : 2)

 ( نفس المصدر ، ذ ل الحد ث المااور.3)

 .47( النمل : 4)

 .54( النساء : 5)

 .19ـ  18( المدث  : 6)

مددددددددددددددددا ذادددددددددددددددد ه 
فددددددددددي  الصدددددددددددول

الهيددددددددد ة تفسدددددددددي  
والحسددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 والوسوسة
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 الم في النبوّي الش  ل عّما  ق ضيا و ع ال سالة.وقد   جنا في الب

مدددا حجددد  هللا علمدددا عدددن العبددداد فهدددو »:  السدددالمعلياومنهدددا : قولدددا 
 .(1) «مو وع عنهم

 فإّن المحجوب ح مة ف ب ال  ن ، فهي مو وعة عن العباد.

 بيّندا للعبداد ، ال مدا بيّندا وفيا : أّن الظان  مّمدا حجد  هللا علمدا مدا لدم 
مدددن عصدددى هللا فدددي ا مدددان الحددد  أو سددد  ه ؛  (2)وا  فدددى علددديهم بمعصدددية 

إّن هللا »:  السددالمعليافال وا دة مسدداوقة لمددا ورد عددن موالندا أميدد  المددؤمنين 

تعالى حدّ حدودا فال تع دونا ، وف . ف ائ  فدال تعصدونا ، وسدبا عدن 
 .(3) «فونا ؛ رحمة من هللا لبمأفياء لم  سبا عنها نسيانا فال ت بلّ 

 .(4) «الناس في سعة ما لم  علموا»:  السالمعلياومنها : قولا 

إّما مودولة ا يل إليا السعة وإّمدا مصددر ّة ، فيّدة  «ما»فإّن المة 
 ، وعلى ال قد   ن  ثبا المهلوب.

 من أّن األ بار ين ال  نب ون عدم:  (5)وفيا : ما تقدّم في اآل ات 
__________________ 

 .28من دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  119:  18( الوسائل 1)

 .«من معصية»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 2)

 .105، الحبمة  487( نهج البالغة : 3)

مددن  12اب ، البدد 20:  18، وانظدد  المسدد درك  109، الحددد ث  424:  1( عددوالي اليلددي 4)

 .4أبواب مقدّمات الحدود ، الحد ث 

 .27( راجع الصفحة 5)

 االسددددددددددددددددددددددددددد دالل
بحددددددددددددددددددددددددددددددددددد ث 

 «الحجددددددددددددددددددددددددد »
 والمناقشة فيا

 االسددددددددددددددددددددددددددد دالل
بحددددددددددددددددددددددددددددددددددد ث 

 «السدددددددددددددددددددددددددددددعة»
 والمناقشة فيا
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وجوب االح ياط علدى مدن لدم  علدم بوجدوب االح يداط مدن العقدل والنقدل بعدد 

 ال نّمل وال  بّع.
قددال : سددنل ا »:  السددالمعلياومنهددا : روا ددة عبددد األعلددى عددن الصددادل 

 .(1) «قال : ال ؟لم  ع ف فيئا ، نل عليا فيءعّمن 

بندداء علددى أّن المدد اد بالشدديء األّول فدد د معدديّن مفدد و. فددي الخددارج 
، فيبددون المدد اد : نددل عليددا فدديء فددي  (2)ح ّددى ال  فيددد العمددوم فددي النفددي 

وأّمددا بندداء علددى إرادة العمددوم فظددان ه  ؟ صددوص ذلددك الشدديء المجهددول

 فيئا. السؤال عن القاد  الاي ال  درك
 .(3) «أ ّما ام ئ را  أم ا بجهالة فال فيء عليا»ومنها : قولا : 

فدالن عمدل ببداا »وفيا : أّن الظان  من ال وا ة ونظائ نا من قولدك : 

نو اع قاد الصواب أو الغفلدة عدن الواقدع ، فدال  عدّم ددورة ال د دّد  «بجهالة
 فعلا دوابا أو  هن.في اون 

و ؤ ّده : أّن تعميم الجهالة لصورة ال  دّد  حوج البالم إلى ال خصيص 

 بالشاّك الغي  المقّص  ، وسياقا  نبى عن ال خصيص ، ف نّمل.
ا لتدددانم إّن هللا  حددد ّج علدددى العبددداد بمددد»:  السدددالمعلياومنهدددا : قولدددا 

 .(4) «وعّ فهم
__________________ 

 .2، باب حجج هللا على  لقا ، الحد ث  164:  1( البافي 1)

 .«المنفي»: (ه)( في 2)

من أبواب الخلل في الصالة ، الحدد ث األّول ، مدع تفداوت  30، الباب  344:  5( الوسائل 3)

  سي .

 حجة ، الحد ث األّول.، باب البيان وال ع  ل ولزوم ال 162:  1( البافي 4)

االسددددددددددددددددددددددددددد دالل 
عبددددددددددد »ة ب وا دددددددددد

 «األعلددددددددددددددددددددددددددددددى
 والمناقشة فيا

االسددددددددددددددددددددددددددد دالل 
أ ّمددددددددددا »ب وا ددددددددددة 

 «... امدددددددددددددددددددددددد ئ
 والمناقشة فيا

االسددددددددددددددددددددددددددد دالل 
إّن هللا »ب وا ددددددددددددددة 

 عدددددددددددالى  حددددددددددد جّ ت
والمناقشددددددددددددددة  «...

 فيا
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ـ  في اآل ات وغي  واحد من األ بار (1)اما ع فا ـ  وفيا : أّن مدلولا

 مّما ال  نب ه األ بار ّون.
ادّل فديء مهلد  ح ّدى »فدي م سدلة الفقيدا :  السدالمعلياومنهدا : قولدا 

 .(2) «  د فيا نهي

، واسد ند إليدا فدي  (3)ارسدية اس دّل با الصدول على جواز القنوت بالف
 .(4)أماليا حيث جعل إباحة األفياء ح ّى  ثبا الحظ  من د ن االمامية 

ودالل ا على المهل  أو   من البّل ، و،ان ه عدم وجوب االح ياط 

؛ ألّن الظان  إرادة ورود النهي في الشيء من حيث نو ، ال من حيث اونا 
داللدة وسدندا وجد   (5)لّدة االح يداط مجهول الحبم ، فإن تدّم مدا سدينتي مدن أد

مالحظددة ال عددار. بينهددا وبددين ندداه ال وا ددة وأمثالهددا مّمددا  دددّل علددى عدددم 

 قاعدة ال عار.. (6)وجوب االح ياط ، ثّم ال جوع إلى ما تق ضيا 
 وقد  ح ّج بصحيحة عبد ال حمن بن الحّجاج ، في من تزّوج ام أة

__________________ 

 .42و  27( راجع الصفحة 1)

من أبدواب القندوت  19، الباب  917:  4. وانظ  الوسائل 937، الحد ث  317:  1( الفقيا 2)

 .3، الحد ث 

 .937، ذ ل الحد ث  317:  1( الفقيا 3)

فددي اع قاداتدا ، امددا سدينتي فددي  سد هقدس( لدم نعثدد  عليدا فددي أمدالي الصدددول ، نعدم ذادد ه 4)

 .52لصفحة ا

 ، فما بعدنا. 62( س نتي أدلّة االح ياط في الصفحة 5)

 .« ق ضيا»( في النسخ : 6)

االسددددددددددددددددددددددددددد دالل 
 بم سلة الفقيا

ل االسددددددددددددددددددددددددددد دال
بصددددددددحيحة عبدددددددددد 
الدددددددددددد حمن بددددددددددددن 

 الحّجاج
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عددّتها ،  (1)قال : أّما إذا اان بجهالة فلي زّوجها بعد ما تنقضدي »في عدّتها : 

فقد  عدار النداس فدي الجهالدة بمدا ندو أعظدم مدن ذلدك. قلدا : بدنّي الجهدال ين 
 قددال : ؟محددّ م عليددا ، أم بجهال ددا أنّهددا فددي عدددّة ، بجهال ددا أّن ذلددك (2)أعددار 

إحد  الجهال ين أنون من اال    ، الجهالة بنن هللا حّ م عليا ذلك ؛ وذلدك 

قال : نعم  ؟ألنّا ال  قدر معها على االح ياط ، قلا : فهو في اال    معاور
 .(3) «، إذا انقضا عدّتها فهو معاور في أن   زّوجها

وفيا : أّن الجهل ببونها فدي العددّة إن ادان مدع العلدم بالعددّة فدي الجملدة 

والشّك في انقضائها : فان اان الشك في أدل االنقضاء مدع العلدم بمقددارنا 
فهو فبهة في المو وع  ارج عّما نحن فيا ، مع أّن مق ضى االس صدحاب 

 الم اوز في األذنان عدم الجواز.

ا لو اان الشّك في مقدار العدّة فهدي فدبهة حبميّدة قّصد  ومنا  علم : أنّ 
ألددالة بقداء  (6و )اتفاقدا ؛  (5)معداورا فيهدا  (4)في السؤال عنها ، وندو لديس 

إذا علمددا أّن عليهددا العدددّة »العدددّة وأحبامهددا ، بددل فددي روا ددة ا دد   أنّددا : 

 دا ،، فالم اد من المعاور ّة عدم ح م ها عليا مؤبّ  (7) «لزم ها الحّجة
__________________ 

 .« نقضي»( ااا في المصدر ، وفي النسخ : 1)

 .« عار»( في المصدر : 2)

 .4من ابواب ما  ح م بالمصان ة ، الحد ث  17، الباب  345:  14( الوسائل 3)

 .«وليس»: (ت)، وفي  «فهو ليس»: (هو ) (ص)،  (ر)، وفي  (،)( ااا في 4)

 (.،و ) (ر)في  «فيها»( لم ت د 5)

 (.هو ) (ت)من « و»( 6)

 .3من أبواب حد الزنا ، الحد ث  27، الباب  396:  18( الوسائل 7)

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
ل االسددددددددددددددددددددددددددد دال

 بالصحيحة
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 ال من حيث المؤا اة.

نعدم ، أنّدا إذا انقضدا »بعد قولا : ـ  السالمعلياو شهد لا أ ضا : قولا 
 .«جاز لا أن   زّوجها»: ـ  «عدّتها فهو معاور

لفحدص ، وأددالة عددم تدنثي  وااا مع الجهل بندل العددّة ؛ لوجدوب ا

العقددد ،  صودددا مددع و ددوح الحبددم بددين المسددلمين البافددل عددن تقصددي  
 الجانل.

ناا إن اان الجانل مل ف ا فاّاا ، وإن اان غافال أو مع قدا للجواز فهو 

  ارج عن مسنلة الب اءة ؛ لعدم قدرتا على االح ياط.
:  السددالمياعلوعليددا  حمددل تعليددل معاور ّددة الجانددل بددال ح  م بقولددا 

، وإن ادان تخصديص الجاندل بالح مدة بهداا ال عليدل  «. الخ.. ألنّا ال  قدر»

 دّل على قدرة الجانل بالعدّة على االح ياط ؛ فال  جوز حملا علدى الغافدل ، 
إالّ أنّا إفبال   د على ال وا ة على اّل تقد   ، ومحّصلا لزوم ال فبيك بين 

 الجهال ين ، ف دبّ  فيا وفي دفعا.

بقولدا ـ  (2)أ اا مدن الشدهيد فدي الداا   ـ  (1)وقد  س دّل على المهل  
اّل فيء فيا حالل وح ام فهو لك حالل ح ّى تع ف الح ام »:  السالمعليا

 .(3) «منا بعينا ف دعا

 أنّ  وتق    االس دالل اما في ف ح الوافية ، أّن معنى الحد ث :
__________________ 

، وادداا الفا ددل الن اقددي فددي المنددانج :  181( المسدد دّل نددو الفا ددل ال ددوني فددي الوافيددة : 1)

211. 

 .52:  1( الاا   2)

 من أبواب ما  ب س  با ، الحد ث األّول. 4، الباب  59:  12( الوسائل 3)

االسددددددددددددددددددددددددددد دالل 
ادددددددددددّل »ب وا دددددددددددة 

فددددديء فيدددددا حدددددالل 
 «... وح ام
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ادّل عدين مّمدا اّل فعل من جملة األفعال ال ي ت ّصل بالحّل والح مة ، وااا 

  علّ  با فعل المبلّل و  ّصل بالحّل والح مة ، إذا لدم  علدم الحبدم الخداّص 
با من الحّل والح مة ، فهو حالل ؛ فخد ج مدا ال   ّصدل بهمدا جميعدا : مدن 

األفعال اال ه ار ة ، واألعيان ال ي ال   علّ  بهدا فعدل المبلّدل ، ومدا علدم 

ل فيددا. ولدديس الغدد . مددن ذادد  أنّددا حددالل ال حدد ام فيددا أو حدد ام ال حددال
 الودل مجّ د االح  از ، بل نو مع بيان ما فيا االف باه.

فصدار الحاددل : أّن مدا افد با حبمدا وادان محد مال ألن  بدون حدالال 

بحيث لو ـ  وألن  بون ح اما فهو حالل ، سواء علم حبم الّي فوقا أو تح ا
 أم ال.ـ  ماف . العلم باندراجا تح ا أو تحقّقا في  منا لعلم حب

بمعندى أنّدك ـ  وبعبارة ا    : أّن اّل فيء فيا الحالل والح ام عندك

تقّسددما إلددى نددا ن وتحبددم عليددا بنحدددنما ال علددى ال عيددين وال تدددري المعدديّن 
 فهو لك حالل.ـ  منهما

فيقال حينئا : إّن ال وا ة دادقة على مثل اللحدم المشد    مدن السدول 

ى ف ب ال  ن ، وعلى لحم الحمي  إن لم نقدل المح مل للماّاى والمي ة ، وعل
بو ددوحا وفددببنا فيددا ؛ ألنّددا  صدددل علددى اددّل منهددا أنّددا فدديء فيددا حددالل 

وح ام عندنا ، بمعنى أنّا  جوز لنا أن نجعلدا مقسدما لحبمدين ، فنقدول : ندو 

إّمددا حددالل وإّمددا حدد ام ، وأنّددا  بددون مددن جملددة األفعددال ال ددي  بددون بعدد  
ال وبعضدددها ح امدددا ، وافددد  اا فدددي أّن الحبدددم أنواعهدددا أو أددددنافها حدددال

 ، ان هى. (1)الش عّي الم علّ  بها غي  معلوم 
__________________ 

 ، مع تفاوت اثي . 248ـ  247:  (مخهوط)( ف ح الوافية 1)
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أقول : الظان  أّن الم اد بالشيء ليس نو  صوص المش با ، اداللحم 

بهمدا ؛ إذ ال  سد قيم إرجداع الضدمي   (1)حمي  على ما مثّلدا المش    ولحم ال

 ليس في بع  النسخ. «منا»، لبن لفظة  (2)إليهما  «منا»في 
 «فيددا حددالل وحدد ام»:  السددالمعلياوأ ضددا : الظددان  أّن المدد اد بقولددا 

اونا منقسما إليهمدا ، ووجدود القسدمين فيدا بالفعدل ، ال مد دّدا بينهمدا ؛ إذ ال 
ـ  ل  د د أدال ، ال ذننا وال  ارجا. واون الشيء مقسما لحبمينتقسيم مع ا

 سد هقدسلم  علم لا معنى محّصل ،  صودا مع قولا ـ  اما ذا ه المس دلّ 

: إنّا  جوز ذلدك ؛ ألّن ال قسديم إلدى الحبمدين الداي ندو فدي الحقيقدة ت د دد ال 
 تقسيم ، أم  الزم قه ّي ال جائز لنا.

: أّن ادّل الّدّي فيدا قسدم حدالل ـ  وهللا العالمـ  وعلى ما ذا نا ، فالمعنى

فهاا البلّي لك ـ  امهل  لحم الغنم المش  ك بين الماّاى والمي ةـ  وقسم ح ام
 حالل إلى أن تع ف القسم الح ام معيّنا في الخارج ف دعا.

وعلددى االسدد خدام  بددون المدد اد : أّن اددّل جزئددّي  ددارجّي فددي نوعددا 

الجزئّي لك حالل ح ّى تع ف القسدم الحد ام مدن القسمان المااوران ، فالك 
 ذلك البلّي في الخارج ف دعا.

 وعلى أّي تقد   فال وا ة مخ ّصة بالشبهة في المو وع.

وأّما ما ذا ه المسد دّل مدن أّن المد اد مدن وجدود الحدالل والحد ام فيدا 
 «منددا»اح مالدا ودددالحي ا لهمددا ، فهددو مخددالل لظددان  القضدديّة ، ولضددمي  

 االس خدام.ولو على 
__________________ 

 .«مثّل»: (ه)( في 1)

 .«إليا»: (ص)( في 2)

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
 االس دالل
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امددا فدي قولددا ـ  ثدم الظدان  : أّن ذادد  نداا القيدد مددع تمدام البددالم بدوندا

 «اّل فيء لك حالل ح ّى تعد ف أنّدا حد ام»في روا ة ا    :  السالمعليا
،  «ح ّدى تعد ف»:  السدالمعليابيان منشن االفد باه الداي  علدم مدن قولدا ـ  (1)

 اما أّن االح  از عن المااورات في االم المس دل أ ضا  حصل بالك.

بعددد ـ  للمسدد دلّ  (2)ومنددا  ظهدد  : فسدداد مددا ان صدد  بعدد  المعاددد  ن 
االع  اف بما ذا ندا ، مدن ،هدور القضديّة فدي االنقسدام الفعلدّي ؛ فدال  شدمل 

: مدن أنّدا نفد . فديئا لدا قسدمان حدالل وحد ام ، وافد با ـ  نمثل ف ب ال  

قسم ثالث منا االلحم ، فإنّا فيء فيا حالل ونو لحم الغنم وح ام ونو لحدم 
الخنز   ، فهاا البلّي المنقسم حالل ، فيبون لحم الحمار حالال ح ّدى تعد ف 

 .(3)ح م ا 

ود القسددمين فددي اللحددم لدديس منشددن الفدد باه لحددم وجددا الفسدداد : أّن وجدد
الحمددار ، وال د ددل لددا فددي ندداا الحبددم أدددال ، وال فددي تحقّدد  المو ددوع ، 

وتقييد المو وع بقيد أجنبّي ال د ل لا في الحبم وال في تحقّ  المو وع ، 

ح ّدى اح داج نداا المن صد  ـ  مع   وج بع  األف اد منا مثل فد ب ال د ن
الحمار وفبها مّمدا  وجدد فدي نوعدا قسدمان معلومدان ، إلى إلحال مثلا بلحم 

، مس هجن جدّا ال  نبغي دددوره مدن مد بلّم فضدال عدن ـ  باإلجماع الم ّا 

 .السالمعليااإلمام 
__________________ 

 ، مع تفاوت. 4من أبواب ما  ب س  با ، الحد ث  4، الباب  60:  12( الوسائل 1)

 في المنانج. س هقدس( نو الفا ل الن اقي 2)

 .212( منانج األحبام : 3)

مددددددددددددددددا ذادددددددددددددددد ه 
الفا ددددددل الن اقددددددي 

 ان صار للس دّل

المناقشددددددددددة فيمددددددددددا 
أفددددددددددداه الفا دددددددددددل 

 الن اقي
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عددم الحاجدة إلدى اإلجمداع الم ّاد  ،  (1)ناا ، مع أّن الالزم مّما ذاد  

فددإّن الشدد ب فيددا قسددمان : فدد ب المدداء وفدد ب البددنج ، فشدد ب ال دد ن الحددم 
 الحمار بعينا ، ونباا جميع االفعال المجهولة الحبم.

جدنس بعيدد لشد ب ال د ن وأّما الف ل بدين الشد ب واللحدم بدنّن الشد ب 

 بخالف اللحم ، فمّما ال  نبغي أن  صغى إليا.
 «ح ّى تع ف الح ام منا»ناا الّا ، مضافا إلى أّن الظان  من قولا : 

مع فة ذلك الح ام الاي ف . وجوده في الشيء ، ومعلدوم أّن مع فدة لحدم 

 الخنز   وح م ا ال  بون غا ة لحلّية لحم الحمار.
 : (2) دالل وقد أورد على االس

 فدي معنيدين : «فيدا حدالل وحد ام»:  السدالمعليابلزوم اسد عمال قولدا 

وبعبددارة ا دد   :  مبددن تعلّدد  الحبددم ـ  أحدددنما : أنّددا قابددل لالتصدداف بهمددا
 ليخ ج ما ال  قبل االتصاف بشيء منهما.ـ  الش عّي با

و وجدد النوعدان فيدا إّمدا فدي نفدس األمد  أو والثاني : أنّا  نقسدم إليهمدا 

 عندنا ، ونو غي  جائز.
 «ح ّدى تعد ف الحد ام مندا بعيندا»:  السدالمعلياوبلزوم اس عمال قولا 

 «الح مدة»في المعنيين أ ضا ؛ ألّن الم اد ح ّى تع ف مدن األدلّدة الشد عيّة 
بيّندة أو  مدنـ  ، إذا ار د مع فة الحبم المش با ، وح ّى تع ف من الخارج (3)

 ، ان هى. (4)، إذا ار د مع فة المو وع المش با فلي نّمل  «الح مة»ـ  غي نا
__________________ 

 .«مّما ذا ه»: (ه)( في 1)

 .19:  2في القوانين  س هقدس( المورد نو المحقّ  القمي 2)

 من المصدر. «الح مة»( 3)

 .259:  2( القوانين 4)

مدددددددددددددددددددددددددددددا أورده 
المحقّددددددددد  القّمدددددددددي 

 على االس دالل
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اد األّول أ ضا ، و مبن إرجاعدا إليهمدا معدا ولي ا أم  بال نّمل في اإل  

 ، ونو األولى.
 ناه جملة ما اس دّل با من األ بار.

واإلنصاف : ،هور بعضها في الداللة على عدم وجوب االح يداط فدي 

، بحيددث لددو فدد . تماميّددة األ بددار اآلتيددة  (1)مددا ال نددّص فيددا فددي الشددبهة 
وقعددا المعار ددة بينهددا ، لبددن بعضددها غيدد  داّل إالّ علددى عدددم  (2)لالح يدداط 

مدا سديجيء مدن  (3)وجوب االح يداط لدو لدم  د د أمد  عداّم بدا ، فدال  عدار. 

 أ بار االح ياط لو نهضا للحجيّة سندا وداللة.
 وأّما اإلجماع :

 وجهين : (4)ف ق   ه من 

ـ  مددن المج هددد ن واأل بددار ّينـ  األّول : دعددو  إجمدداع العلمدداء الّهددم
مدن حيدث  على أّن الحبم في ما لم   د فيا دليل عقلّي أو نقلدّي علدى تح  مدا

مدن حيدث إنّدا مجهدول الحبدم ، ندي البد اءة وعددم  (5)ندو وال علدى تح  مدا 

 العقاب على الفعل.
 وناا الوجا ال  نفع إالّ بعد عدم تماميّة ما ذا  من الدليل العقليّ 

__________________ 

 .«ال ح  ميّة»ز ادة :  (ص)( في 1)

 .82و  78ـ  76،  67ـ  64( س نتي في الصفحة 2)

 .«فال تعار.»: (،و ) (ر)( في 3)

 .«على»: (صو ) (ر)( في 4)

 (.ر)في  «من حيث نو وال على تح  ما»( لم ت د 5)

المحّصددددددددددل مددددددددددن 
 بددددددددددددددددددددددددددددددددار األ

المسددددددددددد دّل بهدددددددددددا 
 على الب اءة

سددددددد دالل علدددددددى اال
البدددددددددددددددددددددددددددددددددد اءة 

 باإلجماع :
دعدددددددددددددو   ـ 1

اإلجمدددداع فيمددددا لددددم 
 دددددد د دليددددددل علددددددى 

 تح  ا مهلقا  
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 .(1)والنقلّي للحظ  واالح ياط ، فهو نظي  حبم العقل اآلتي 

الثدداني : دعددو  اإلجمدداع علددى أّن الحبددم فددي مددا لددم  دد د دليددل علددى 
 عدم وجوب االح ياط وجواز االرتباب. (2)، نو  تح  ما من حيث نو

 اا النحو من وجوه :وتحصيل اإلجماع به

 األّول : مالحظة ف او  العلماء في موارد الفقا :
فإنّك ال تباد تجد من زمان المحددّثين إلدى زمدان أربداب ال صدنيل فدي 

بمدا نعم ، ر الف و  من  ع مد على ح مة فيء من األفعال بمجّ د االح ياط.

 اا ونا في طّي االس دالل في جميدع المدوارد ، ح ّدى فدي الشدبهة الوجوبيّدة 
وال بدنس باالفدارة  بعدم وجوبا فيهدا. (3)ال ي اع  ف القائلون باالح ياط ننا 

 إلى من وجدنا في الماتهم ما نو ،ان  في ناا القول.

؛ حيث دّ ح في د باجة البدافي  س هدسقفمنهم : ثقة اإلسالم البلينّي 
االح ياط مع  (5)، ولم  لزم  (4)بنّن الحبم في ما ا  لل فيا األ بار ال خيي   :

 من األ بار بوجوب االح ياط في ما تعار. فيا النّصان (6)ما ورد 
__________________ 

 .56( في الصفحة 1)

 (.رو ) (ت)في  «نو»( لم ت د 2)

 (.،)من  «ننا»( 3)

 .9:  1( البافي 4)

 .«ولم  ل زم»: (هو ) (ت)( في 5)

 .«فيا»ز ادة :  (،)( في 6)

دعدددددددددددددو   ـ 2
اإلجمدددداع فيمددددا لددددم 
 دددددد د دليددددددل علددددددى 
تح  مدددددددددددا مدددددددددددن 

تحصددددددددددددددددددددددددددددددديل  حيث نو
اإلجمددددددددداع علدددددددددى 
النحددددو الثدددداني مددددن 

 وجوه
مالحظددددددددددة  ـ 1

 ف اوي العلماء

ادددددددددددددددالم ثقدددددددددددددددة 
اإلسدددددددالم البليندددددددي 

 س هقدس
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 نّص بوجوبا في  صوص ما ال نّص فيا. (2)لم   د فيا  (1)وما 

 فالظان  : أّن اّل من قال بعدم وجوب االح ياط نناك قال با ننا.
ندا أّن األفدياء علدى اإلباحدة ح ّدى ومنهم : الصدول ؛ فإنّا قدال : اع قاد

 .(3)  د النهي 

و ظه  من ناا موافقة والده ومشا خا ؛ ألنّا ال  عبّ  بمثل ناه العبارة 
 (4)، واسد ظه   «الداي أع قدده واف دي بدا»مع مخالف ا لهم ، بل ربما  قدول : 

 .(5)من عبارتا ناه : أنّا من د ن االماميّة 

سدد قالل العقددل بإباحددة مددا ال ط  دد  إلددى وأّمددا السدديّدان : فقددد دددّ حا با
، وددّ حا أ ضدا فدي مسدنلة العمدل بخبد  الواحدد : أنّدا م دى  (6)اونا مفسددة 

 .(7)ف  نا عدم الدليل على حبم الواقعة رجعنا فيها إلى حبم العقل 

ى إل س هقدس: فإنّا وإن ذن  وفاقا لشيخا المفيد  س هقدسوأّما الشيخ 
 ، إالّ أنّا دّ ح في العدة : (8)أّن األدل في األفياء من ط    العقل الوقل 

 بنّن حبم األفياء من ط    العقل وإن اان نو الوقل ، لبنا ال  م نع
__________________ 

 (.هو ) (ر)،  (ت)في  «ما»( لم ت د 1)

 (.رو ) (ت)في  «فيا»( لم ت د 2)

 .114:  5لمهبوع  من مصنفات الشيخ المفيد ( االع قادات للشيخ الصدول ، ا3)

 .«بل اس ظه »: (ص)( في 4)

 .16:  2( اس ظه ه المحقّ  القّمي في القوانين 5)

 .486:  (الجوامع الفقهية)، والغنية  812ـ  809:  2( الار عة 6)

 .476:  (الجوامع الفقهية)، والغنية  549:  2( انظ  الار عة 7)

 .43:  (مصنفات الشيخ المفيد)نظ  ال اا ة بادول الفقا ، وا 742:  2( العدّة 8)

اددددددددددددالم الشدددددددددددديخ 
 الصددددددددددددددددددددددددددددددول

 س هقدس

اددددددددددددالم الشدددددددددددديخ 
 الهوسددددددددددددددددددددددددددددددي

 س هقدس
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أن  دّل دليل سمعّي على أّن األفياء على اإلباحة بعد أن اانا على الوقل ، 

 ، ان هى. (1)بل عندنا األم  االك وإليا نان  
والعالّمدة  (3)والمحقّ   (2)، االحلّي  س هقدسوأّما من تنّ   عن الشيخ 

 : فحبمهم بالب اءة  علم من م اجعة ا بهم. (6)غي نم و (5)والشهيد ن  (4)

وبالجملة : فال نع ف قائال مع وفا باالح ياط وإن اان ،ان  المعارج 
 .(7)نسب ا إلى جماعة 

رجوعا عّما فدي المعدارج إلدى  س هقدسثّم إنّا ربما نس  إلى المحقّ  

ه وأنّدا ال  قدول : من ال فصيل بين ما  عدّم بدا البلدو  وغيد  (8)ما في المع ب  
بالب اءة في الثاني. وسيجيء البالم في نداه النسدبة بعدد ذاد  األدلّدة إن فداء 

 .(9)هللا 

ومّمددا ذا نددا  ظهدد  : أّن تخصدديص بعدد  القددول بددالب اءة بم ددنّ  ي 
 ، واننّا ناش عّما رأ  من السيّد والشيخ من (10)اإلماميّة مخالل للواقع 
__________________ 

 .750:  2( العدّة 1)

 .46:  1( الس ائ  2)

 .32:  1، وانظ  المع ب   212( المعارج : 3)

 .424:  (مخهوط)( نها ة الودول 4)

 .271، وتمهيد القواعد :  132:  1، والقواعد والفوائد  52:  1( الاا   5)

 .353( مثل الوحيد البهبهاني في ال سائل االدوليّة : 6)

 .216و  203( المعارج : 7)

 .32:  1، وانظ  المع ب   15:  2اس  نو المحقّ  القمي في القوانين ( الن8)

 .93( انظ  الصفحة 9)

 .266( ال خصيص من الشيخ حسين الب اي في ا اب ندا ة األب ار : 10)
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ال مّسك باالح ياط في اثي  من الموارد ؛ و ؤ ّده ما في المعدارج : مدن نسدبة 

 .(1)ماعة القول ب فع االح ياط على اإلطالل إلى ج
، فإنّهدا قدد تفيدد القهددع  الثداني : اإلجماعدات المنقولدة والشده ة المحقّقدة

 باالتّفال.

فددي عبارتدددا  هللارحمدداومّمددن اسدد ظه  مندددا دعددو  ذلددك : الصددددول 
 عن اع قاداتا. (2)الم قدّمة 

محصدلين عليدا : الحلّدّي فدي أّول السد ائ  ؛ حيدث ومّمن ادّعى اتّفال ال

قال بعدد ذاد  الب داب والسدنّة واإلجمداع : إنّدا إذا فقددت الثالثدة فالمع مدد فدي 
المسنلة الش عيّة عند المحقّقين الباحثين عن من ا الشد  عة ، ال مّسدك بددليل 

أددل  ندوـ  اما  ظه  من ت بّع ا اباـ  ، ان هى. وم اده بدليل العقل (3)العقل 

 الب اءة.
ومّمددددن ادّعددددى إطبددددال العلمدددداء : المحقّدددد  فددددي المعددددارج فددددي بدددداب 

، وعنا في المسائل المص  ّة أ ضدا فدي توجيدا نسدبة السديّد  (4)االس صحاب 

إلى مانبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود ندص فيدا : أّن مدن 
ى  ثبا الناقل ، ولم  ثبا المندع عدن إزالدة النجاسدة أدلنا العمل باألدل ح ّ 

 .(5)بالمائعات 
__________________ 

 .216( المعارج : 1)

 .43( راجع الصفحة 2)

 .46:  1( الس ائ  3)

 .208( المعارج : 4)

 .216:  (ال سائل ال سع)( المسائل المص  ّة 5)

اإلجماعدددددددات  ـ 2
المنقولددددددددددددددددددددددددددددددددة 
والشدددددددددددددددددددددددددددددده ة 

 المحقّقة

ادددددالم الحلّدددددي فدددددي 
 الس ائ 

اددددددددددالم المحقّدددددددددد  
فدددددددددددي المسددددددددددددائل 

 المص  ّة
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جعلددا  هسدد قدسفلددو ال اددون األدددل إجماعيّددا لددم  حسددن مددن المحقّدد  

 وجها لنسبة مق ضاه إلى مانبنا.
ت حقّددد  بعدددد ال  بّدددع فدددي المدددات األددددحاب  (1)وأّمدددا الشددده ة : فإنّهدددا 

 صودا في الب   الفقهيّة ؛ و بفي في تحقّقها ذناب من ذا نا من القدماء 

 .(2)والم نّ   ن 
 .سالمالعلياالثالث : اإلجماع العملّي البافل عن ر ا المعصوم 

فددإّن سددي ة المسددلمين مددن أّول الشدد  عة بددل فددي اددّل فدد  عة علددى عدددم 

االل زام واإللزام ب  ك ما  ح مل ورود النهي عنا مدن الشدارع بعدد الفحدص 
وعدم الوجدان ، وأّن ط  قة الشارع اانا تبليغ المحّ مات دون المباحات ؛ 

 (3)فا ددة عدددم ولديس ذلددك إالّ لعدددم اح يداج ال  صددة فددي الفعددل إلدى البيددان وا

 النهي فيها.
: إّن أندل الشد ائع اافدة ال ـ  على ما حبى عناـ  س هقدسقال المحقّ  

 خّهئون من بادر إلى تناول فيء من المش بهات سدواء علدم اإلذن فيهدا مدن 

الش ع أم لم  علم ، وال  وجبون عليا عند تنداول فديء مدن المدناول أن  علدم 
على إباح ا ، و عارونا فدي اثيد  مدن المحّ مدات إذا تناولهدا مدن ال نصيص 

،  (4)غي  علم ، ولو اانا محظورة ألس عوا إلدى تخهئ دا ح ّدى  علدم اإلذن 

 ان هى.
__________________ 

 .«فإنّما»: (ه)( في 1)

 .53ـ  51( راجع الصفحة 2)

 .«وجدان»ز ادة  (صو ) (ر)( في 3)

 .206ـ  205( المعارج : 4)

اإلجمدددددددددداع  ـ 3
 العمل

اددددددددددالم المحقّدددددددددد  
 في المعارج
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بيان قب  مؤا اة ـ  من عدم ال خهئةـ  أقول : إن اان الغ . مّما ذا 
الجانددل بددال ح  م ، فهددو حسددن مددع عدددم بلددو  وجددوب االح يدداط عليددا مددن 

، وال  نبغدي االس شدهاد لدا  (1)الشارع ، لبنّا راجع إلى الددليل العقلدّي اآلتدي 

، بددل بندداء اافّددة العقددالء وإن لددم  بونددوا مددن أنددل بخصددوص أنددل الشدد ائع 
 الش ائع على قب  ذلك.

وإن اان الغ . منا أّن بناء العقالء على تجدو ز االرتبداب مدع قهدع 

لف . ـ  النظ  عن مالحظة قب  مؤا اة الجانل ، ح ّى لو ف . عدم قبحا
 باليل العقاب من اللوازم القه  ّة لفعل الح ام مثال ، أو ف . المولى في ال

لم  زل بناؤنم على ذلك ، ـ  الع فيّة مّمن  ؤا ا على الح ام ولو ددر جهال

 (2)فهو مبنّي على عدم وجوب دفع الض ر المح مدل ، وسديجيء البدالم فيدا 
 إن فاء هللا.

فديء مدن دون بيدان  ال ابع من األدلّة : حبدم العقدل بقدب  العقداب علدى

 ال بليل.
و شهد لا : حبم العقالء اافّة بقب  مؤا داة المدولى عبدده علدى فعدل مدا 

  ع  ف بعدم إعالما أدال ب ح  ما.

ودعو  : أّن حبم العقل بوجوب دفع الض ر المح مل بيان عقلدّي فدال 
عة : بنّن الحبم المااور على تقد   ثبوتا ال  بون  قب  بعده المؤا اة ، مدفو

 بيانا لل بليل المجهول المعاق  عليا ، وإنّما نو بيان لقاعدة
__________________ 

 (  نتي بعد سهور.1)

 .126ـ  122و  91،  57( انظ  الصفحة 2)

المناقشددددددددددة فيمددددددددددا 
أفدددددددددداده المحقّدددددددددد  

 في المعارج

الدددددددددددليل العقلددددددددددي 
علدددددددددى البددددددددد اءة : 

 قاعددددددددددددة قدددددددددددب »
العقددددددددددددداب بدددددددددددددال 

 «بيان

حبدددددددددددددم العقدددددددددددددل 
دفدددددددددددع بوجددددددددددوب 

الضددددددددددددددددددددددددددددددددد ر 
المح مددددددددددددددددددددددددل ال 

  بون بيانا
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اليّة ،ان  ّدة وإن لدم  بدن فدي مدورده تبليدل فدي الواقدع ، فلدو تّمدا عوقد  

لف ها وإن لم  بن تبليل في الواقع ، ال على ال بليل المح مل علدى على مخا
ف . وجوده ؛ فال تصل  القاعدة لورودنا على قاعدة القب  المااورة ، بدل 

قاعدددة القددب  واردة عليهددا ؛ ألنّهددا فدد ع اح مددال الضدد ر أعنددي العقدداب ، وال 

 اح مال بعد حبم العقل بقب  العقاب من غي  بيان.
فع العقاب المح مل نو ما ثبا العقاب فيا ببيان الشارع فمورد قاعدة د

بدين أمد  ن ، امدا فدي الشدبهة المحصدورة ومدا  (1)لل بليل ف  دّد المبلّل بدا 

  شبهها.
مضّ ة ا     (2)العقاب ، وإن ار د با  «الض ر»ناا الّا إن ار د ب 

 مال ال ، فهدو وإن ادان محدـ  ال ي ال   وقّل ت تّبها علدى العلدمـ  غي  العقاب

  تفددع اح مالددا بقددب  العقدداب مددن غيدد  بيددان ، إالّ أّن الشددبهة مددن ندداه الجهددة 
مو وعيّة ال  ج  االح يداط فيهدا بداع  اف األ بدار ين ، فلدو ثبدا وجدوب 

دفع المضّ ة المح ملة لبان ناا مش  ك الورود ؛ فال بدّ على اال القولين إّما 

لشارع وإذنا فيما فّك في من منع وجوب الدفع ، وإّما من دعو  ت  يص ا
 (3)اونا من مصاد   الض ر ، وسيجيء تو يحا في الشدبهة المو دوعية 

 إن فاء هللا.

 في الغنية : أّن ال بليل بما س هقدسثّم إنّا ذا  السيّد أبو المبارم 
__________________ 

 (.هو ) (،)في  «با»( لم ت د 1)

 .«بها»، وفي غي نا :  (،)( ااا في نسخة بدل 2)

 .126ـ  122( انظ  الصفحة 3)

مددددددددا ذادددددددد ه فددددددددي 
الغنيددددددددة : مددددددددن أّن 
ال بليددددددددل بمددددددددا ال 

إلددددى العلددددم ط  دددد  
بددددا تبليددددل بمددددا ال 

  هال
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 (2)وتبعا بع  من تدنّ   عندا  .(1)ال ط    إلى العلم با تبليل بما ال  هال 

 ، فاس دّل با في مسنلة الب اءة.
ا ما ال  هال االم ثال با وإتيانا بقصد الهاعة ، والظان  : أّن الم اد ب

فددي دليددل افدد  اط ال بليددل  (3)امددا دددّ ح بددا جماعددة مددن الخاّدددة والعاّمددة 

بالعلم ؛ وإالّ فنفس الفعل ال  صي  مّما ال  هدال بمجدّ د عددم العلدم بدال بليل 
 با.

واح مال اون الغ . من ال بليل مهل  ددور الفعدل ولدو مدع عددم 

الغ . مدن ال بليدل مدع الشدّك فيدا إتيدان الفعدل  (4)، أو اون  قصد اإلطاعة
بداعي حصول االنقياد بقصد اإلتيدان بمجدّ د اح مدال اوندا مهلوبدا ليمد  ، 

وناا ممبن مدن الشداّك وإن لدم  بدن مدن الغافدل ، مددفوع : بننّدا إن قدام دليدل 

ى ذلدك على وجوب إتيان الشاّك في ال بليل بالفعل الح مال المهلوبيّة ، أغن
مددن ال بليددل بددنفس الفعددل ، وإالّ لددم  نفددع ال بليددل المشددبوك فددي تحصدديل 

 الغ . المااور.

 لبون الغ . منا (5)والحادل : أّن ال بليل المجهول ال  صل  
__________________ 

 .464:  (الجوامع الفقهيّة)( الغنية 1)

،  424 : (مخهدوط)وددول ، والعالّمدة فدي نها دة ال 213ـ  212( االمحقّ  في المعارج : 2)

 .16:  2، والمحقّ  القّمي في القوانين  180والفا ل ال وني في الوافية : 

، والحداجي والعضددي فدي فد ح  72: الورقة  (مخهوط)( االسيد العميدي في منية اللبي  3)

 .318، وانظ  مفاتي  االدول :  105ـ  104مخ ص  االدول : 

 .« بون»غي نا :  ، وفي (هو ) (ص)،  (ت)( ااا في 4)

 .«ال  ص ّ »: (هو ) (،)( في 5)

مددددددددا »المدددددددد اد ب 
 «ال  هال
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الحمددل علددى الفعددل مهلقددا ، وددددور الفعددل مددن الفاعددل أحيانددا ال لددداعي 

 ال بليل ال  مبن أن  بون غ  ا لل بليل.
معلّ  ـ  ابع  ما تقدّم من األدلّة النقليّةـ  واعلم : أّن ناا الدليل العقليّ 

على عدم تماميّة أدلّة االح ياط ؛ فال  ثبا با إالّ األدل في مسدنلة البد اءة ، 

 وال  عدّ من أدلّ ها بحيث  عار. أ بار االح ياط.
 وقد  س دل على الب اءة بوجوه غي  نانضة :

 .(1)أو الجنون منها : اس صحاب الب اءة الم يقّنة حال الصغ  

وفيا : أّن االس دالل مبنّي على اع بدار االس صدحاب مدن بداب الظدّن ، 
فيد ل أددل البد اءة بدالك فدي األمدارات الدالّدة علدى الحبدم الدواقعّي ، دون 

االدول المثب ة لألحبام الظان  ّة. وسيجيء عددم اع بدار االس صدحاب مدن 

 ن فاء هللا.إ (2)باب الظّن 
وأّما لو قلنا باع باره من باب األ بار النانية عن نق  اليقين بالشّك ، 

فال  نفع في المقام ؛ ألّن الثابا بهدا ت تّد  اللدوازم المجعولدة الشد عية علدى 

المس صددح  ، والمس صددح  ننددا لدديس إالّ بدد اءة الاّمددة مددن ال بليددل وعدددم 
، والمهلدوب فدي اآلن الالحد  المنع من الفعل وعدم اسد حقال العقداب عليدا 

إذ لدو لدم  قهدع ـ  نو القهع بعدم ت تّ  العقاب على الفعل أو ما  س لزم ذلدك

اح داج إلدى انضدمام حبدم العقدل بقدب  العقداب مدن  (3)بالعددم واح مدل العقداب 
 غي  بيان إليا ح ّى  نمن العقل من العقاب ،

__________________ 

 .352في الفصول :  ( اس دل بهاا الوجا داح  الفصول1)

 .87و  13:  3( انظ  مبحث االس صحاب 2)

 .«االس حقال»:  «العقاب»بدل  (،)( في 3)

الدددددددددددليل العقلددددددددددي 
الددددااور لدددديس مددددن 

 أدلّة الب اءة

ي الدددددددددددليل العقلدددددددددد
المدددددددددااور لددددددددديس 

 من أدلّة الب اءة

اس صدددددددحاب  ـ 1
 الب اءة الم يقّنة
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، ومدن المعلدوم ـ  ومعا ال حاجة إلى االس صحاب ومالحظة الحالدة السدابقة

أّن المهلددوب المددااور ال    تّدد  علددى المس صددحبات المددااورة ؛ ألّن عدددم 
ن اللوازم المجعولة ح ّى  حبم با الشارع اس حقال العقاب في اآل  ة ليس م

 في الظان .

وأّمددا اإلذن وال دد  يص فددي الفعددل ، فهددو وإن اددان أمدد ا قددابال للجعددل 
و سدد لزم ان فدداء العقدداب واقعددا ، إالّ أّن اإلذن الشدد عّي لدديس الزمددا فدد عيّا 

للمس صحبات المااورة ، بل ندو مدن المقارندات ؛ حيدث إّن عددم المندع عدن 

ال ـ  العلم إجماال بعدم  لّو فعل المبلّل عن أحد األحبام الخمسة بعدـ  الفعل
 نفدّك عددن اونددا م ّ صددا فيدا ، فهددو نظيدد  إثبددات وجدود أحددد الضدددّ ن بنفددي 

 اآل   بندالة العدم.

مدن عددم ـ  (1)ومن ننا تبيّن : أّن اس دالل بع  من اع  ف بما ذا نا 
فدي ـ   اللدوازم الشد عيّةاع بار االس صحاب مدن بداب الظدّن وعددم إثباتدا إالّ 

 ناا المقام باس صحاب الب اءة ، منظور فيا.

 (2)نعم ، من قال باع باره من بداب الظدّن ، أو أنّدا  ثبدا باالس صدحاب 
من باب ال عبّد اّل ما ال  نفّك عن المس صح  لدو ادان معلدوم البقداء ولدو لدم 

  بن من اللوازم الش عيّة ، فال بنس ب مّسبا با.

: مدن افد  اط العلدم  (3)بن النظ  فيا ؛ بناء على مدا سديجيء مع أنّا  م
ببقاء المو وع في االس صحاب ، ومو دوع البد اءة فدي السداب  ومناطهدا 

 نو الصغي  الغي  القابل لل بليل ، فانسحابها في القابل أفبا بالقياس من
__________________ 

 .377و  370،  352( اصاح  الفصول في الفصول : 1)

 .«با»: (ت)، نعم ورد بدلها في  (،و ) (ت)في  «باالس صحاب»م ت د ( ل2)

 .291:  3( انظ  مبحث االس صحاب 3)
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 االس صحاب ، ف نّمل.

وبالجملة : فندل الب اءة أ،ه  عند القائلين بها والمنب  ن لهدا مدن أن 
  ح اج إلى االس صحاب.

 .(1)ومنها : أّن االح ياط عس  منفّي وجوبا 

ممنوعدة ؛  (2)وفيا : أّن تعّس ه ليس إالّ من حيث اث ة موارده ، وندي 
ألّن مج انددا عنددد األ بددار ّين مددوارد فقددد الددنّص علددى الح مددة وتعددار. 

النصوص من غي  م ّج  منصوص ، وني ليسدا بحيدث  فضدي االح يداط 

ي عندد فيها إلى الح ج ، وعند المج هد ن موارد فقد الظندون الخاّددة ، وند
األاث  ليسا بحيث  ؤدّي االق صار عليها والعمل فيما عدانا على االح يداط 

 إلى الح ج.

ولو ف . لبعضهم قلّدة الظندون الخاّددة فدال بددّ لدا مدن العمدل بدالظّن 
الغي  المنصوص على حّجي ا ؛ حارا عدن لدزوم محداور الحد ج ، و  ّضد  

وجددوب ال عدددّي عددن ذلددك بمددا ذادد وه فددي دليددل االنسددداد الدداي أقدداموه علددى 

 ، ف اجع. (3)الظنون المخصودة المنصودة 
، امدددا لدددو دار األمددد  بدددين الوجدددوب  ومنهدددا : أّن االح يددداط قدددد   عددداّر

 والح مة.

 .(4)وفيا : ما ال  خفى ، ولم أر ذا ه إالّ في االم فاذّ ال  عبن با 
__________________ 

 .506ا الوجا السيد المجاند في المفاتي  : ( اس دل بها1)

 .«فهي»وفي غي نا :  (ف)( ااا في 2)

 (.،و ) (ص)،  (ر)في  «المنصودة»( لم ت د 3)

المحقّد  جمدال الدد ن الخوانسداري فدي حافدي ا علدى فد ح ـ  اما قيدلـ  ( اس دّل بهاا الوجا4)

 .509، وااا السيد المجاند في المفاتي  :  (مخهوط)المخ ص  

ادددددددددددددددون  ـ 2
 ح ياط عس ا  اال

ادددددددددددددددون  ـ 3
االح يدددددددددددددددددددددددددددددداط 

 م عاّرا  أحيانا  
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 (1)[أدل ة القول باالحتياٍ]

باألدلّدة ـ  ونو وجدوب البدّل عّمدا  ح مدل الح مدةـ  اح ّج للقول الثاني

 الثالثة :

 فمن الكتاب ٍائفتا  :

؛ فددإّن الحبددم  (2) إحدددانما : مددا دّل علددى النهددي عددن القددول بغيدد  علددم
مح مل الح مة قول عليا بغي  علم واف  اء ؛ حيث إنّا لم ب   يص الشارع ل

  ؤذن فيا.

وال   د ذلك على أندل االح يداط ؛ ألنّهدم ال  حبمدون بالح مدة ، وإنّمدا 
   اون الح مال الح مدة ، ونداا بخدالف االرتبداب ؛ فإنّدا ال  بدون إالّ بعدد 

 الحبم بال  صة والعمل على اإلباحة.

 واال دد   : مددا دّل بظددان ه علددى لددزوم االح يدداط واالتّقدداء وال ددوّرع ،
ـ  (3)فدي الداا   فدي  اتمدة قضداء الفوائدا  هللارحمدامثدل مدا ذاد ه الشدهيد 

للداللة علدى مشد وعيّة االح يداط فدي قضداء مدا فعلدا مدن الصدالة المح ملدة 

جاِهىُدوا فِىي هللاِ َحىقَّ ) و (4)( َحىقَّ تُقاتِىهِ اتَّقُوا هللاَ )، وني قولا تعالى : ـ  للفساد

 .(5)(ِجراِدهِ 
__________________ 

 ( العنوان منّا.1)

 .(َوال تَُقُف ما لَُيَس لََك بِِه ِعُلم  )36( مثل قولا تعالى في سورة اإلس اء : 2)

 .238:  (الهبعة الحج  ّة)( الاا   3)

 .102( لل عم ان : 4)

 .78( الحج : 5)

االسددددددددددددددددددددددددددد دالل 
 بالب اب :

اآل دددددددددددددات  ـ 1
النانيددددددددددددة عددددددددددددن 

 القول غي  علم

اآل دددددددددددددات  ـ 2
وم الدالّددددة علددددى لددددز

االح يدددددددددددددددددددددددددددددداط 
 واالتقاء
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فَىىاتَّقُوا هللاَ َمىىا )قددول : ونحونمددا فددي الداللددة علددى وجددوب االح يدداط : أ

، وقولا تعدالى  (2)(َوال تُُلقُوا بِأَُطِدطُكُم إِلَي التَُّرلَُكةِ )، وقولا تعالى :  (1)(اُستََهُعتُمُ 
ُسولِ ):   .(3)(فَِإُ  تَناَزُعتُُم فِي َشُيء  فَُردُّوهُ إِلَي هللاِ َوالرَّ

 والجواب :

مضافا إلى الدنق  بشدبهة ـ  أّما عن اآل ات النانية عن القول بغي  علم
: فبدنّن فعدل الشديء المشد با حبمدا اتّبداال ـ  الوجوب والشبهة في المو دوع

على قب  العقداب مدن غيد  بيدان الم ّفد  عليدا بدين المج هدد ن واأل بدار ين ، 

 ليس من ذلك.
وأّما عّما عدا ل ة ال هلبة : فبمنع منافاة االرتبداب لل قدو  والمجانددة ، 

 .(4) هللارحمامع أّن غا  ها الداللة على ال جحان على ما اس شهد با الشهيد 

 وأّمددا عددن ل ددة ال هلبددة : فبددنّن الهددالك بمعنددى العقدداب معلددوم العدددم ،
 وبمعنى غي ه  بون الشبهة مو وعية ال  ج  فيها االج ناب باالتّفال.

 ومن السن ة ٍوائف :

 .(5)إحدانا : ما دّل على ح مة القول والعمل بغي  العلم
__________________ 

 .16( ال غابن : 1)

 .195( البق ة : 2)

 .59( النساء : 3)

 .444:  2( الاا   4)

 من أبواب دفات القا ي. 6و  4، الباب  20و  9:  18( انظ  الوسائل 5)

ن واب عدددددددددددالجددددددددددد
ل دددددات النهدددددي عدددددن 

 القول بغي  علم

ن الجدددددددددددواب عددددددددددد
 ل ات االح ياط

االسددددددد دالل علدددددددى 
وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 

 االح ياط بالنّة

األ بدددددددددددار  ـ 1
الداّلدددددددددددددة علدددددددددددددى 
ح مدددددددددددة القدددددددددددول 
والعمددددددددددل بغيدددددددددد  
علدددددددددم والجدددددددددواب 

 عنها
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 .(1)وقد ،ه  جوابها مّما ذا  في اآل ات 

، وني ال  والثانية : ما دّل على وجوب ال وقّل عند الشبهة وعدم العلم
 تحصى اث ة.

و،ان  ال وقّل المهل  السبون وعدم المضّي ، فيبون انا ة عن عدم 

فددي بعدد  تلددك  السددالمعلياالح اددة بارتبدداب الفعددل ، ونددو محّصددل قولددا 
 .(2) «الوقوف عند الشبهات  ي  من االق حام في الهلبات»األ بار : 

: أّن ال وقّل فدي الحبدم الدواقعّي مسدلّم عندد  (3)فال   د على االس دالل 

الف  قين ، واإلف اء بدالحبم الظدان ّي منعدا أو ت  يصدا مشد  ك ادالك ،  اال
 وال وقّل في العمل ال معنى لا.

 فناا  بع  تلك األ بار تيّمنا :

، وفيهدا  السدالمعليامنها : مقبولة عم  بدن حنظلدة ، عدن أبدي عبدد هللا 
إمامك ؛ فإّن الوقوف  إذا اان االك فنرجا ح ّى تلقى»بعد ذا  الم ّجحات : 

 .(4) «عند الشبهات  ي  من االق حام في الهلبات

، وزاد  السالمعلياونحونا دحيحة جميل بن دّراج ، عن أبي عبد هللا 
إّن على اّل حّ  حقيقة وعلى اّل دواب نورا ، فما واف  ا داب هللا »فيها : 

 .(5) «فخاوه وما  الل ا اب هللا فدعوه
__________________ 

 ( راجع الصفحة السابقة.1)

 من أبواب دفات القا ي ، الحد ث األول. 9، الباب  76:  18( الوسائل 2)

( تعدد    بالفا ددل الن اقددي وتضددعيل لمددا ذادد ه فددي جددواب االسدد دالل ، انظدد  منددانج 3)

 .214األحبام : 

 ، الحد ث األّول. من أبواب دفات القا ي 9، الباب  75ـ  67:  18( الوسائل 4)

 .35من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  9، الباب  86:  18( الوسائل 5)

األ بدددددددددددار  ـ 2
الدالّدددددددددددددة علدددددددددددددى 

 وجوب ال وقّل

مقبدددددددددددددول ابدددددددددددددن 
 حنظلة

ددددددددحيحة جميدددددددل 
 ابن دّراج
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:  (3)، وعبددددد األعلددددى  (2)، والسددددبونّي  (1)وفددددي روا ددددات الزندددد ّي 
تد وه الوقوف عند الشبهة  ي  من االق حام فدي الهلبدة ، وت ادك حدد ثا لدم »

، وروا دددة أبدددي فددديبة عدددن أحددددنما  « يددد  مدددن روا  دددك حدددد ثا لدددم تحصدددا

، وموثّقة سعد بن ز اد ، عن جعف  ، عن أبيا ، عن لبائدا ،  (4) السالمعليهما
ال تجددامعوا فددي النبدداح علددى »، أنّددا قددال :  وسددلموللاعلياهللادلىعددن النبددّي 

 الوقوف عند الشبهة  ي  فإنّ »: ـ  إلى أن قالـ  «الشبهة ، وقفوا عند الشبهة

 .(5) «من االق حام في الهلبة
وتوّنم ،هور ناا الخب  المس في  في االس حباب ، مدفوع بمالحظة 

: أّن االق حددام فددي الهلبددة ال  يدد  فيددا أدددال ، مددع أّن جعلددا تعلدديال لوجددوب 

اإلرجاء في المقبولة وتمهيدا لوجوب ط ح ما  الل الب داب فدي الصدحيحة 
 المهلوب.، ق  نة على 

أتد ك األادل  ومدا  يد  مدن أن امندع مندا »فمساقا مسال قول القائدل : 

ألن »في مقام وجوب الصب  ح ّى   ديقّن الوقدا :  السالمعليا، وقولا  «سنة
، وقولدددا  (6) «اددددلّي بعدددد الوقدددا أحدددّ  إلدددّي مدددن أن اددددلّي قبدددل الوقدددا

ن فنقضدديا ألن افهدد   ومددا مددن فدده  رمضددا»فددي مقددام ال قيّددة :  السددالمعليا

 أحّ  إلّي من
__________________ 

 .2من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  112:  18( الوسائل 1)

 .50من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  126:  18( الوسائل 2)

 .50من أبواب دفات القا ي ، ذ ل الحد ث  12، الباب  126:  18( الوسائل 3)

 .13من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  115:  18( الوسائل 4)

، وفيدا مسدعدة  15من أبواب ددفات القا دي ، الحدد ث  12، الباب  116:  18( الوسائل 5)

 بن ز اد.

 ، مع تفاوت. 11من أبواب المواقيا ، الحد ث  13، الباب  124:  3( الوسائل 6)

روا ددددددددددددددددددددددددددددددددات 
الزنددددددددددددددددددددددددددددددد ي 
والسسدددددددددددددددددددددبوني 

 وعبد األعلى

 روا ة أبي فبية
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 .(1) «أن  ض ب عنقي

فددي وددديّ ا البنددا :  السددالمعلياونظيدد ه فددي أ بددار الشددبهة قددول علددّي 
؛ فإّن البّل عند حي ة الّضالل  ي   (2)أمسك عن ط    إذا  فا  الل ا »

 .(4) «(3)من راوب األنوال 

أنّددا عدد . علددى أبددي عبددد هللا »ومنهددا : موثّقددة حمددزة بددن الهيّددار : 
، ح ّى إذا بلغ مو عا منها قدال لدا  السالمعليا   ه  أبيا بع السالمعليا

 (5): إنّا ال  سدعبم فيمدا  ندزل  السالمعليا: اّل واسبا ، ثّم قال أبو عبد هللا 

ببدددم مّمدددا ال تعلمدددون إالّ البدددّل عندددا ، وال ّثبّدددا ، والدددّ دّ إلدددى أئمدددة الهدددد  
نبم فيددا العمددى القصددد و جلددوا عدد (6)ح ّددى  حملددوام فيددا علددى  السددالمعليهم

ُكِر إُِ  ُكُنىىىتُُم ال )و عّ فدددوام فيدددا الحدددّ  ؛ قدددال هللا تعدددالى :  فَُسىىىَُلُوا أَُهىىىَل الىىىذ ِ

 .«(7)(تَُعلَُمو َ 
أنّددا »:  السددالمعليهمومنهدا : روا ددة جميددل ، عددن الصدادل ، عددن لبائددا 

 قال
__________________ 

 ، مع تفاوت. 4 مسك عنا الصائم ، الحد ث من أبواب ما  57، الباب  95:  7( الوسائل 1)

 .« اللا» : (صو ) (ر)وفي  « اللة»: (هو ) (،)،  (ت)( ااا في المصدر ، وفي 2)

فإّن البّل عنده  ي  من الضالل و يد  مدن »: (هو ) (ص)،  (ر)( ااا في المصدر ، وفي 3)

 .«راوب األنوال

 .20قا ي ، الحد ث من أبواب دفات ال 12، الباب  117:  18( الوسائل 4)

 .«نزل»والمصدر ، وفي غي نما :  (ص)( ااا في 5)

 .«إلى»والمصدر ، وفي غي نما :  (ص)( ااا في 6)

، واآل ة من سدورة  14من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  4، الباب  12:  18( الوسائل 7)

 .43النحل : 

ودددددددددددديّة علّدددددددددددي 
 السددددددددددددددددددددددددالمعليا

  ناال

موثّقدددددددددددة حمدددددددددددزة 
 ابن طيّار

 روا ة جميل
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لددك رفددده فاتبعددا ، : االمددور ثالثددة : أمدد  بدديّن  وللاعلياهللادددلىرسددول هللا 

 .(1) «وأم  بيّن لك غيّا فاج نبا ، وأم  ا  لل فيا ف دّه إلى هللا عّز وجلّ 
في وديّ ا ألددحابا  السالمعلياومنها : روا ة جاب  ، عن أبي جعف  

إذا اف با األم  عليبم فقفوا عنده وردّوه إلينا ح ّى نش ح لبم من ذلك مدا » :

 .(2) «ف ح هللا لنا
حددّ  هللا علددى »:  السددالمعلياومنهددا : روا ددة زرارة ، عددن أبددي جعفدد  

 .(3) «العباد أن  قولوا ما  علمون ، و قفوا عند ما ال  علمون

 في روا ة المسمعّي الواردة فدي ا د الف الحدد ثين : السالمعلياوقولا 
أولى بالك ، وما لم تجدوا في فيء من ناه الوجوه ف دّوا إلينا علما فنحن »

وال تقولددوا فيددا بدد رائبم ، وعلدديبم البددّل وال ثبّددا والوقددوف وأندد م طددالبون 

، إلى غي  ذلك مّما ،دان ه وجدوب  (4) «باحثون ح ّى  نتيبم البيان من عندنا
 .(5)ال وقّل 

 : أّن بعدد  ندداه األ بددار مخدد ّص بمددا إذا اددان المضددّي فدديوالجددواب 

 ؛ (6)الشبهة اق حاما في الهلبة ، وال  بون ذلك إالّ مع عدم معاور ّة الفاعل 
__________________ 

 .23من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  118:  18( الوسائل 1)

 .43من دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  123:  18( الوسائل 2)

 .27بواب دفات القا ي ، الحد ث من أ 12، الباب  119:  18( الوسائل 3)

 .21من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  9، الباب  82:  18( الوسائل 4)

 من أبواب دفات القا ي. 12، الباب  111:  18( انظ  الوسائل 5)

 .«الجانل»: (ص)( في 6)

 روا ة جاب 

 روا ة زرارة

عدددددددددن والجدددددددددواب 
االسددددددددددددددددددددددددددد دالل 

 بن بار ال وقّل
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أو إلددى  السددالمعلياألجددل القدددرة علددى إزالددة الشددبهة بددال جوع إلددى اإلمددام 

، اما نو ،ان  المقبولدة ، وموثّقدة حمدزة  السالمعلياة منا اله ل المنصوب
 بن الهيار ، وروا ة جاب  ، وروا ة المسمعّي.

 (1)وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك ؛ التّبالا في االمدور العمليّدة 

على االس نباطات العقليّة الّظنية ، أو لبون المسنلة من االع قاد ّات اصفات 
واألئمدددة ددددلوات هللا علددديهم ، امدددا  ظهددد  مدددن قولدددا  هللا تعدددالى ورسدددولا

لو أّن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم  جحدوا لم »في روا ة زرارة :  السالمعليا

 في ناه المقامات واج . (3)، وال وقّل  (2) « بف وا
أورع النّداس »:  السالمعلياوبعضها ،ان  في االس حباب ، مثل قولا 

ال ورع اددالوقوف عنددد »:  السددالمعلياوقولددا ،  (4) «مددن وقددل عنددد الشددبهة

مدن تد ك مدا افد با عليدا »:  السدالمعليا، وقدول أميد  المدؤمنين  (5) «الشبهة
من اإلثم فهو لما اس بان لدا أتد ك. والمعاددي حمدى هللا ، فمدن   تدع حولهدا 

سدمعا رسدول »، وفي روا ة النعمان بن بشي  قدال :  (6) « وفك أن  د لها

 قول : لبّل ملك حمى ، وحمى هللا حاللا وح اما  وسلموللاعلياهللادلىهللا 
لو أّن راعيا رعى إلى جان  الحمدى لدم  ثبدا غنمدا  ، والمش بهات بين ذلك.

 أن  قع في وسها ،
__________________ 

 .«العلميّة»: (ص)ونسخة بدل  (ه)،  (ت)( في 1)

 .11ا ي ، الحد ث من أبواب دفات الق 12، الباب  115:  18( الوسائل 2)

 .«الوقل»: (،و ) (ر)( في 3)

 .24من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  118:  18( الوسائل 4)

 .20من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  117:  18( الوسائل 5)

 .22من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  118:  18( الوسائل 6)
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مدن اتّقدى الشدبهات فقدد »:  وللاعلياهللاددلى، وقولدا  (1) «اتفدعوا المشد به

 .(2) «اس ب أ لد نا
وملّخص الجواب عن تلك األ بار : أنّا ال  نبغي الشّك في اون األم  

فيهددا لشرفدداد ، مددن قبيددل أوامدد  األطبّدداء المقصددود منهددا عدددم الوقددوع فددي 

ال وقّددل ، وال    تّدد  علددى مخالف ددا المضداّر ؛ إذ قددد تبدديّن فيهددا حبمددة طلد  
 عقاب غي  ما    تّ  على ارتباب الشبهة أحيانا ، من الهالك المح مل فيها.

فالمهلوب في تلك األ بار ت ك ال عّ . للهالك المح مل في ارتبداب 

امدا لدو ـ  عقداب اال د ويالشبهة ، فإن اان ذلك الهالك المح مل من قبيل ال
اان ال بليل م حقّقا فعال في موارد الشبهة نظي  الشبهة المحصورة ونحونا 

، أو اددان المبلّددل قددادرا علددى الفحددص وإزالددة الشددبهة بددال جوع إلددى اإلمددام 

 (3و )أو الهدددد ل المنصددددوبة ، أو اانددددا الشددددبهة مددددن العقائددددد  السددددالمعليا
بدا بغيد  علدم وبصدي ة ، بدل نهدى عدن الغوام  ال ي لم   د الشارع ال د ّن 

إّن هللا سبا عن أفياء لم  سبا عنها نسيانا ، فدال »:  السالمعلياذلك بقولا 

ال دددد ّن فيدددا  (5)، ف بمدددا  وقدددع تبلّدددل  (4) «ت بلّفوندددا ؛ رحمدددة مدددن هللا لبدددم
 باالع بارات العقليّة أو الشواذّ النقليّة ، إلى العقاب

__________________ 

 .40من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  122:  18ل ( الوسائ1)

 .57من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  127:  18( الوسائل 2)

 .«أو»: (،و ) (ص)،  (ر)( في 3)

 .61من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  129:  18( الوسائل 4)

 .«تبليل»: (صو ) (ت)( في 5)

 ملّخص الجواب

إن ادددددددان الهدددددددالك 
المح مددددددددددل مدددددددددددن 
قبيدددددددددددل العقددددددددددداب 

 االُ  وي
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لود فيدا إذا وقدع ال قصدي  فدي مقددّمات تحصديل المع فدة فدي تلدك بل إلى الخ

ففي ناه المقامات ونحونا  بدون ال وقّدل الزمدا عقدال وفد عا مدن ـ  المسنلة
 باب اإلرفاد ، انوام  الهبي  ب  ك المضاّر.

 (1)سدواء ااندا ـ  وإن اان الهالك المح مل مفسدة ا    غي  العقداب

د نيّة اصي ورة المبلّل بارتباب الشبهة أق ب إلى ارتباب المعصية ، امدا 
 (3)، أم دنيو ّدة اداالح  از عدن  (2)دّل عليا غي  واحدد مدن األ بدار الم قدّمدة 

فمجّ د اح مالا ال  وج  العقاب على فعلا لو ف . ح م دا ـ  أموال الظلمة

هة ال  فيددد اسدد حقال واقعددا ، والمفدد و. أّن األمدد  بددال وقّل فددي ندداه الشددب
العقاب على مخالف ا ؛ ألّن المف و. اونا لالرفاد ، فيبدون المقصدود مندا 

فاج ندداب ندداه  ال خو ددل عددن لحددول غيدد  العقدداب مددن المضدداّر المح ملددة :

 الشبهة ال  صي  واجبا ف عيّا بمعنى ت تّ  العقاب على ارتبابا.
ا نحددن فيددا ونددي الشددبهة الحبميّددة ال ح  ميّددة مددن ندداا القبيددل ؛ ألّن ومدد

الهلبة المح ملدة فيهدا ال تبدون ندي المؤا داة اال  و دة باتّفدال األ بدار ّين ؛ 

الع  افهم بقب  المؤا اة على مجّ د مخالفة الح مة الواقعيّة المجهولدة وإن 
ام  ال وقّددل زعمددوا ثبددوت العقدداب مددن جهددة بيددان ال بليددل فددي الشددبهة بددنو

واالح ياط ، فإذا لم  بن المح مل فيها نو العقاب اال د وي ادان حالهدا حدال 

 في أنّاـ  انموال الظلمة والشبهة الوجوبيّةـ  الشبهة المو وعيّة
__________________ 

 .«اان»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 1)

 .66ـ  64( الم قدمة في الصفحة 2)

 .«اارتباب»:  «عنااالح  از »بدل  (ص)( في 3)

إن اددددددددان مفسدددددددددة  
اُ دددددددددددد   غيدددددددددددد  

 العقاب

الهددددددالك المح مددددددل 
فيمدددددددا نحدددددددن فيدددددددا 
مددددددن قبيددددددل غيدددددد  

 العقاب
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ال  ح مدددل فيهدددا إالّ غيددد  العقددداب مدددن المضددداّر ، والمفددد و. ادددون األمددد  

 بال وقّل فيها لشرفاد وال خو ل عن تلك المضّ ة المح ملة.
 مفاد األ بار المااورة

المح ملدة  (1)وبالجملة : فمفاد ناه األ بار بنس نا ال حا   عن ال هلبة 

عقابدا ااندا أو غيد ه ، وعلدى تقدد    (2)لبدة ، فال بدّ مدن إحد از اح مدال ال ه
إح از ناا االح مال ال إفبال وال  دالف فدي وجدوب ال حدّ ز عندا إذا ادان 

المح مل عقابا ، واس حبابا إذا اان غي ه ؛ فهاه األ بار ال تنفدع فدي إحدداث 

 ناا االح مال وال في حبما.
ل ال بليدل ، فإن قلا : إّن المس فاد منها اح مدال ال هلبدة فدي ادّل مح مد

والم بادر من ال هلبة في األحبدام الشد عيّة الد نيّدة ندي اال  و ّدة ، ف بشدل 

ناه األ بار عن عدم سقوط عقاب ال باليل المجهولة ألجل الجهدل ، والزم 
؛ إذ االق صدددار فدددي العقددداب علدددى نفدددس  (3)ذلدددك إ جددداب الشدددارع لالح يددداط 

 اط قبي .ال باليل المخ فية من دون تبليل ،ان ّي باالح ي

قلا : إ جاب االح ياط إن اان مقدّمة لل حّ ز عن العقاب الواقعّي فهدو 
مس لزم ل  تّ  العقاب على ال بليل المجهول ، ونو قبي  امدا اع د ف بدا ، 

وإن اددان حبمددا ،ان  ّددا نفسدديّا فالهلبددة اال  و ددة م  تّبددة علددى مخالف ددا ال 

وجددودة فددي الواقددع علددى مخالفددة الواقددع ، وددد    األ بددار إرادة الهلبددة الم
 تقد   الح مة الواقعيّة.

 ناا الّا ، مضافا إلى دوران األم  في ناه األ بار بين حملها على
__________________ 

 .«الهلبة»: (صو ) (ر)( في 1)

 .«الهلبة»: (،و ) (ص)،  (ر)( في 2)

 .«االح ياط»: (صو ) (ر)( في 3)
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  اج الشدددبهة الوجوبيّدددة مدددا ذا ندددا ، وبدددين ارتبددداب ال خصددديص فيهدددا بدددإ

 والمو وعيّة. وما ذا نا أولى.
وحينئا : فخي  ّة الوقوف عند الشبهة من االق حدام فدي الهلبدة أعدّم مدن 

ال جحان المانع من النقي  ومن غي  المانع منا ، فهدي قضديّة تسد عمل فدي 

 االك. السالمعليهمة المقامين ، وقد اس عملها األئمّ 
فمن موارد اس عمالها في مقام لزوم ال وقّل : مقبولدة عمد  بدن حنظلدة 

ال دددي جعلدددا نددداه القضددديّة فيهدددا علّدددة لوجدددوب ال وقّدددل فدددي الخبددد  ن  (1)

ال ي جعلدا ـ  (2)الم قدمة ـ  الم عار ين عند فقد الم ّج  ، ودحيحة جميل
 فيها تمهيدا لوجوب ط ح ما  الل ا اب هللا. القضيّة

 (3)ومن مدوارد اسد عمالها فدي غيد  الدالزم : روا دة الزند ّي الم قدّمدة 

ال ي جعل القضيّة فيها تمهيدا ل  ك روا دة الخبد  الغيد  المعلدوم دددوره أو 
سددعد بددن ز دداد  دالل ددا ؛ فددإّن مددن المعلددوم رجحددان ذلددك ال لزومددا ، وموثّقددة

ال تجددامعوا فددي »:  وسددلموللاعلياهللادلىال ددي فيهددا قددول النبددّي  (4)الم قدّمددة 

 السددالمعليا؛ فددإّن موالنددا الصددادل  «النبداح علددى الشددبهة وقفددوا عنددد الشددبهة
إذا بلغك أنّك قد ر عا من لبنها »:  السالمعليافّس ه في تلك الموثّقة بقولا 

أفددبا ذلددك ، فددإّن الوقددوف عنددد الشددبهة  يدد  مددن  ومددا (5)أو أنّهددا لددك محدد م 

 االق حام في
__________________ 

 .64( الم قدّمة في الصفحة 1)

 ، أ ضا. 64( تقدّما في الصفحة 2)

 .65( تقدّما في الصفحة 3)

 ، أ ضا. 65( تقدّما في الصفحة 4)

 .«محّ مة»والمصدر ، وفي غي نا :  (،)،  (ت)( ااا في 5)

 اسدددددد عمال  ي  ّدددددددة
الوقددددددددددوف عنددددددددددد 
الشدددددددددددددبهة فدددددددددددددي 

 مقامين :

 عمالها اسدددددددددـ  1
فددددددي مقددددددام لددددددزوم 

 ال وقّل

اسددددددددد عمالها ـ  2
 في غي  الالزم
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، ومن المعلدوم أّن االح د از عدن نبداح مدا فدي ال وا دة  (1) «لخب . ا.. الهلبة

مددددن النسددددوة المشدددد بهة ، غيدددد  الزم باتّفددددال األ بددددار ّين ؛ لبونهددددا فددددبهة 
 مو وعيّة ، وألدالة عدم تحقّ  مانع النباح.

 :وقد  جاب عن أ بار ال وقّل بوجوه غي   الية عن النظ  

منها : أّن ،ان  أ بار ال وقّل ح مدة الحبدم والف دو  مدن غيد  علدم ، 
ندّعي علمنا بالحبم الظان ّي وني اإلباحة  (2)ونحن نقول بمق ضانا ، ولبنّا 

 .(3)؛ ألدلّة الب اءة 

امددا  شددهد سدديال تلددك األ بددار ومددوارد ـ  وفيددا : أّن المدد اد بددال وقّل
العمدل فدي مقابدل المضدّي فيدا علدى حسد  اإلرادة  ندو ال وقّدل فديـ  أاث نا

الاي نو االق حام في الهلبة ، ال ال وقّل في الحبم. نعم ، قد  شملا من حيث 

اددون الحبددم عمددال مشدد بها ، ال مددن حيددث اونددا حبمددا فددي فددبهة ، فوجددوب 
 ال وقّل عبارة عن ت ك العمل المش با الحبم.

 .(4) ومنها : أنّها  عيفة السند

ومنها : أنّها في مقام المنع من العمل بالقياس ، وأنا  ج  ال وقّل عدن 
 .(5) السالمعليهمالقول إذا لم  بن ننا نّص عن أنل بيا الوحي 

__________________ 

 .2من أبواب مقدّمات النباح ، الحد ث  157، الباب  193:  14( الوسائل 1)

 .«لبن»، وفي غي نما :  (،و ) (ص)( ااا في 2)

، تبعا للمحقّ  القّمدي فدي القدوانين  356( ناا الجواب ذا ه داح  الفصول في الفصول : 3)

2  :21. 

 .323( ناا الجواب مااور في  وابط االدول : 4)

 .21:  2( ناا الجواب ذا ه المحقّ  القّمي في القوانين 5)

الجدددددددددددواب عدددددددددددن 
أ بدددددددددار ال وقّدددددددددل 
بوجدددددددددددوه غيدددددددددددد  

 الجواب األّول تاّمة

 الجواب الثاني

 الجواب الثالث
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 األ بار.وفي اال الجوابين ما ال  خفى على من راجع تلك 

ومنهدددا : أنّهدددا معار دددة بن بدددار البددد اءة ، وندددي أقدددو  سدددندا وداللدددة 
واع ضدادا بالب داب والسدنة والعقددل ، وغا دة األمد  ال بددافؤ ، في جدع إلدى مددا 

 .(1)تعار. فيا النّصان ، والمخ ار فيا ال خيي  ، في جع إلى أدل الب اءة 

ونددي جميددع ل ددات ـ  م قدّمددةوفيددا : أّن مق ضددى أاثدد  أدلّددة البدد اءة ال
عددم اسد حقال ـ  الب اب ، والعقل ، وأاث  السنّة ، وبع  تق   ات اإلجماع

العقاب على مخالفة الحبم الاي ال  علما المبلّل ، ومن المعلدوم أّن نداا مدن 

مس قالّت العقل الاي ال  دّل أ بار ال وقل وال غي نا من األدلة النقليّة علدى 
ب ماميّ هدا علدى مدا ندو  (2)بعد االع  اف ـ  أ بار ال وقل  الفا ، وإنّما  ثبا

تبليفددا ،ان  ّددا بوجددوب البددّل وتدد ك المضددّي عنددد الشددبهة ، ـ  المفدد و.

واألدلّة المااورة ال تنفي ناا المهل  ، ف لك األدلّة بالنسبة إلى ناه األ بدار 
 من قبيل األدل بالنسبة إلى الدليل ، فال معنى أل ا ال  جي  بينهما.

 (3) «ادّل فديء مهلد »:  السدالمعلياوما  بقى من السنّة من قبيل قولا 

 ال  بافئ أ بار ال وقّل ؛ لبونها أاث  وأدّ  سندا.
 وأّما قّوة الداللة في أ بار الب اءة فلم  علم.

 أّن الب اب والعقل ال  نافي وجوب ال وقّل. (4)و،ه  
__________________ 

 .22:  2لمحقّ  القّمي في القوانين ( ناا الجواب أ ضا ذا ه ا1)

 .«وإنّما تثبا بعد االع  اف»: (،)( في 2)

 .43( تقدّم الحد ث في الصفحة 3)

 .«و،ان »: (هو ) (ر)،  (ت)( في 4)

 جواب ال ابع
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وأّما ما ذا ه : من ال جدوع إلدى ال خييد  مدع ال بدافؤ ، فديمبن للخصدم 

ـ  (1)امدا قيدل ـ  فداقهممنع ال بدافؤ ؛ ألّن أ بدار االح يداط مخالفدة للعاّمدة ؛ التّ 
علدى البدد اءة ، ومنددع ال خييد  علددى تقددد   ال بدافؤ ؛ ألّن الحبددم فددي تعددار. 

النّصددين االح يدداط ، مددع أّن ال خييدد  ال  ضددّ ه ؛ ألنّددا  خ ددار أدلّددة وجددوب 

 االح  از عن الشبهات.
ومنهدددا : أّن أ بدددار البددد اءة أ دددّص ؛ ال  صاددددها بمجهدددول الحلّيدددة 

 .(2)، وأ بار ال وقّل تشمل اّل فبهة ، ف خّصص بن بار الب اءة  والح مة

، من أّن أاث  أدلّة الب اءة باإل افة إلى ناه األ بار  (3)وفيا : ما تقدّم 
ادددان ،دددان ه اال  صددداص  (4)مدددن قبيدددل األددددل والددددليل ، ومدددا  بقدددى وإن 

مهلد  ح ّدى اّل فديء »:  السالمعليابالشبهة الحبميّة ال ح  ميّة ، مثل قولا 

في أدلّة ال وقّل ما ال  بون أعدّم مندا ؛ فدإّن  (6)، لبن  وجد  (5) «  د فيا نهي
مدا ورد فيددا نهدي معددار. بمدا دّل علددى االباحددة غيد  دا ددل فدي ندداا الخبدد  

و شددملا أ بددار ال وقددل ، فددإذا وجدد  ال وقّددل ننددا وجدد  فيمددا ال نددّص فيددا 

 باإلجماع الم ّا  ، ف نّمل.
 الشبهة ال ي أم  فيها بال وقّل ، ال تخلو عن مع أّن جميع موارد
__________________ 

 .137( قالا المحدّث األس  ابادي في الفوائد المدنيّة : 1)

 .214( ناا الجواب للفا ل الن اقي في المنانج : 2)

 .50و  27( راجع الصفحة 3)

 .«فإن»: (،و ) (ص)،  (ر)( في 4)

 .43( تقدّم الحد ث في الصفحة 5)

 .«لبن فيوجد»: (،و ) (ص)،  (ر)،  (ت)، وفي  (ه)( ااا في 6)

 جواب الخامس
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 أن  بون فيئا مح مل الح مة ، سواء اان عمال أم حبما أم اع قادا ، ف نّمل.

 وال حقي  في الجواب ما ذا نا.
 وني اثي ة : الثالثة : ما دّل على وجوب االح ياط ،

قدال : سدنلا أبدا الحسدن »منها : ددحيحة عبدد الد حمن بدن الحّجداج : 

عن رجلين أدابا ديدا ونما مح مان ، الجزاء بينهمدا أو علدى  السالمعليا
قال : بل عليهما أن  جزي اّل واحد منهمدا الّصديد ،  ؟اّل واحد منهما جزاء

عليا ، قال : إذا أددب م إّن بع  أدحابنا سنلني عن ذلك فلم أدر ما  قلا :

 .(2) «وتعلموا (1)مثل ناا فلم تدروا فعليبم باالح ياط ح ّى تسنلوا عنا 
قدال : ا بدا إلدى »: ـ  على األقو ـ  ومنها : موثّقة عبد هللا بن وّ اح

العبد الصال  :   وار  الق ص و قبل الليل و ز د الليل ارتفاعا وتس    عنّدا 

لشمس وت تفع فدول الجبدل حمد ة و دؤذّن عنددنا المؤذّندون ، فاددلّي حينئدا ا
 ؟وافه  إن انا دائما ، أو أن ظ  ح ّى تان  الحم ة ال ي فول الجبل

: أر  لددك أن تن ظدد  ح ّددى تددان  الحمدد ة  (3)إلددّي  السددالمعليافب دد  

 .(4) «وتن ا بالحائهة لد نك
 بيان لمناط الحبم ، اما في «اوتن »:  السالمعليافإّن الظان  أّن قولا 

__________________ 

 من المصدر. «عنا»( 1)

 من أبواب دفات القا ي ، الحد ث األّول. 12، الباب  111:  18( الوسائل 2)

 من المصدر. «إليّ »( 3)

 .14من أبواب المواقيا ، الحد ث  16، الباب  129:  3( الوسائل 4)

األ بدددددددددددار  ـ 3
الدالّدددددددددددددة علدددددددددددددى 
وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 

 االح ياط

دددددددددددددددددددددددددددددددحيحة 
من ابددددددن عبدددددددال ح

 الحّجاج

موثّقددددددددددة عبدددددددددددهللا 
 ابن وّ اح
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، فيدددّل علددى  «د نددك وتخلّددص نفسددكأر  لددك أن تددوفّي »قولددك للمخاطدد  : 

 لزوم االح ياط مهلقا.
بسدند ـ  قددس سد نماولدد الشديخ ـ  ومنها : ما عن أمدالي المفيدد الثداني

قدال : قدال أميد  »:  السدالمعليااالصحي  ، عدن موالندا أبدي الحسدن ال  دا 

 «فدئا لبميل بن ز اد : أ وك د ندك فداح ط لدد نك بمدا السالمعلياالمؤمنين 
 وليس في السند إالّ علّي بن محمد البات  الاي   وي عنا المفيد. .(1)

عن عنوان البصد ّي ، ـ  في حد ث طو لـ  ومنها : ما عن  ّط الشهيد

سدل العلمداء مدا جهلدا ، وإ ّداك أن » قول فيدا :  السالمعلياعن أبي عبد هللا 
تعمل ب أ ك فيئا ، و ا االح ياط في جميع تسنلهم تعنّ ا وتج بة ، وإ ّاك أن 

امورك ما تجد إليا سبيال ، وان ب من الف يدا ن بدك مدن األسدد ، وال تجعدل 

 .(2) «رقب ك ع بة للنّاس
ومنهددددا : مدددددا أرسدددددلا الشددددهيد وحبدددددي عدددددن الفدددد  قين ، مدددددن قولدددددا 

فإنّك لن تجدد فقدد فديء  دع ما    بك إلى ما ال    بك ؛» : وللاعلياهللادلى

 .(3) «ت ا ا هلل عّز وجلّ 
لك »:  السالمعليامن قولا ـ  أ ضاـ  هللارحماومنها : ما أرسلا الشهيد 

 أن
__________________ 

مددن أبددواب دددفات  12، البدداب  123:  18، والوسددائل  168، الحددد ث  110( األمددالي : 1)

 .41القا ي ، الحد ث 

 .54من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  127:  18( الوسائل 2)

مددن أبددواب دددفات  12، البدداب  127و  124:  18، والوسددائل  444:  2( انظدد  الدداا   3)

، الحددد ث  429 : 3، وانددز العمددال  230:  8، وسددنن النسددائي  56و  47القا ددي ، الحددد ث 

7297. 

 روا ة األمالي

روا دددددددددة عندددددددددوان 
 البص ي

 مددددا أرملددددا الشددددهيد
 س هقدس

مددددا أرسددددلا الشددددهيد 
 أ ضا  
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 .(1) «كتنظ  الحزم وتن ا بالحائهة لد ن

لدديس بناادد  عددن »:  السددالمعليهم (2)ومنهددا : مددا ارسددل أ ضددا عددنهم 
 .(3) «الّص اط من سلك سبيل االح ياط

: أّمددا عددن الصددحيحة : فبعدددم الداللددة ؛ ألّن المشددار إليددا فددي والجددواب 

إّمددا نفددس واقعددة الصدديد ، وإّمددا أن  بددون  «ندداابمثددل » : السددالمعلياقولددا 
 السؤال عن حبمها.

وعلى األّول : فإن جعلنا المورد مدن قبيدل الشدّك فدي ال بليدل ، بمعندى 

أّن وجوب نصل الجزاء على ادّل واحدد م ديقّن و شدّك فدي وجدوب النصدل 
اآل   عليا ، فيبون من قبيل وجدوب أداء الدد ن المد دّد بدين األقدّل واألاثد  

اء الفوائا الم دّدة ، واالح ياط في مثل ناا غيد  الزم باالتّفدال ؛ ألنّدا وقض

 فّك في الوجوب.
وعلى تقد   قولنا بوجوب االح ياط في مورد ال وا ة وأمثالا مّما ثبا 

لم  بدن مدا نحدن فيدا ـ  ألجل ناه الصحيحة وغي ناـ  ال بليل فيا في الجملة

 ل فيا رأسا.من الشبهة مماثال لا ؛ لعدم ثبوت ال بلي
ـ  وإن جعلنا المورد من قبيل الشّك في م علّ  ال بليل ونو المبلّل بدا

 لبون األقّل على تقد   وجوب األاث  غي  واج  باالس قالل ،
__________________ 

من أبدواب ددفات القا دي ،  12، الباب  127:  18، والوسائل  445:  2( انظ  الاا   1)

 .58الحد ث 

 .«ما أرسلا عنهم»: (صو ) (ر)،  (ت)( في 2)

 .76 : 1( لم نعث  عليا في المجاميع الحد ثيّة ، نعم رواه المحدّث البح اني في الحدائ  3)

 مدددددا اُرسدددددل عدددددنهم
 السالمعليا

عدددددددددن والجدددددددددواب 
دددددددددددددددددددددددددددددددحيحة 
عبدددددددال حمن ابددددددن 

 الحّجاج
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فاالح ياط ننا وإن اان مان  جماعة من ـ  نظي  وجوب ال سليم في الصالة

أ ضا ، إالّ أّن ما نحن فيا من الشبهة الحبميّدة ال ح  ميّدة لديس  (1)المج هد ن 
 ثال لمورد ال وا ة ؛ ألّن الشّك فيا في أدل ال بليل.م

ناا ، مع أّن ،ان  ال وا ة ال مّبن مدن اسد عالم حبدم الواقعدة بالسدؤال 

وال علّم فيما بعد ، وال مضا قة عن القول بوجوب االح يداط فدي نداه الواقعدة 
 الشخصيّة ح ّى   علّم المسنلة لما  س قبل من الوقائع.

ندو السدؤال عدن حبدم  «نداا»ن اان المشار إليا ب ومنا  ظه  : أنّا إ

 (2)الواقعة ، اما نو الثاني من فقّي ال  د د : فإن ار د باالح ياط فيا اإلف داء 
باالح يدداط لددم  نفددع فيمددا نحددن فيددا ، وإن ار ددد مددن االح يدداط االح دد از عددن 

 الف و  فيها أدال ح ّى باالح ياط ، فبالك.

وأّمددا عددن الموثّقددة : فبددنّن ،ان نددا االسدد حباب ، والظددان  أّن مدد اده 
الح مال عدم اس  ار الق ص واون ـ  االح ياط من حيث الشبهة المو وعية

؛ ألّن إرادة االح يدداط فددي الشددبهة الحبميّددة ـ  الحمدد ة الم تفعددة أمددارة عليهددا

لجانددل بددالحبم علددى ؛ ألنّددا ال  قددّ ر ا السددالمعليابعيدددة عددن منصدد  اإلمددام 
جهلا ، وال ر   أّن االن ظار مع الشدّك فدي االسد  ار واجد  ؛ ألنّدا مق ضدى 

 اس صحاب عدم الليل ، واالف غال بالصوم ، وقاعدة االف غال بالصالة.

فالمخاطدد  باأل ددا بالحائهددة نددو الشدداّك فددي بدد اءة ذّم ددا عددن الصددوم 
 ا عّما  ج  علياوالصالة ، و  عدّ  منا إلى اّل فاّك في ب اءة ذّم 

__________________ 

 .316( سينتي ذا نم في الصفحة 1)

 .«فيا»ز ادة :  (هو ) (ت)( في 2)

الجدددددددددددواب عدددددددددددن 
موثّقددددددددددة عبدددددددددددهللا 

 وّ احابن 
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 قينا ، ال مهل  الشاّك ؛ ألّن الشداّك فدي المو دوع الخدارجّي مدع عددم تديقّن 

 ال بليل ال  ج  عليا االح ياط باتّفال من األ بار ّين أ ضا.
 ة اس  ار القد ص فدي الغد وب ، وادون ناا الّا على تقد   القول ببفا

الحم ة غي  الحم ة المش قيّة ، و ح مل بعيددا أن  د اد مدن الحمد ة الحمد ة 

وتعليلدددا حينئدددا  .(1)المشددد قيّة ال دددي ال بددددّ مدددن زوالهدددا فدددي تحقّددد  المغددد ب 
امدا ال  خفدى ، إالّ  السدالمعلياباالح ياط وإن اان بعيددا عدن منصد  اإلمدام 

ناا النحو من ال عبي  ألجدل ال قيّدة ؛ إل هدام أّن الوجدا فدي أنّا  مبن أن  بون 

ال ددن ي  نددو حصددول الجددزم باسدد  ار القدد ص وزوال اح مددال عدمددا ، ال أّن 
 «أر  لدك»:  السدالمعلياالمغ ب ال  د ل مع تحقّ  االس  ار. امدا أّن قولدا 

ة  س شّم منا رائحة االس حباب ، فلعّل ال عبي  با مع وجوب ال ن ي  مدن جهد

 ال قيّة ، وحينئا : ف وجيا الحبم باالح ياط ال  دّل إالّ على رجحانا.
وأّما عن روا ة األمالي : فبعدم دالل ها علدى الوجدوب ؛ للدزوم إ د اج 

أاث  مدوارد الشدبهة وندي الشدبهة المو دوعيّة مهلقدا والحبميّدة الوجوبيّدة ، 

م ال د اج مدوارد وجدوب االح يداط ، والحمل على االسد حباب أ ضدا مسد لز
ف حمل على اإلرفاد أو على الهل  المش  ك بين الوجوب والندب ، وحينئا 

عدم لزوما فدي بعد  ل د  ؛  (3و )في بع  الموارد  (2): فال  نافي وجوبا 

 ألّن تنّاد الهل  اإلرفادي وعدما بحس  المصلحة
__________________ 

 .«الغ وب»: (رو ) (ت)( في 1)

 .«لزوما»: (هو ) (ت)( في نسخا بدل 2)

 (.هو ) (ص)في « و»( لم ت د 3)

الجدددددددددددواب عدددددددددددن 
 روا ة األمالي
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الموجودة في الفعل ؛ ألّن االح ياط نو االح  از عن موارد اح مال المضّ ة 

، فيخ لل ر ا الم فد ب  اا وعددم ر داه بحسد  م اتد  المضدّ ة ، امدا 
مشد  ك بدين أّن األم  في األوام  الواردة في إطاعة هللا ورسولا لشرفداد ال

 فعل الواجبات وفعل المندوبات.

نددداا ، والددداي  ق ضددديا دقيددد  النظددد  : أّن األمددد  المدددااور باالح يددداط 
لخصددوص الهلدد  الغيدد  اإللزامددّي ؛ ألّن المقصددود منددا بيددان أعلددى م اتدد  

 االح ياط ، ال جميع م اتبا وال المقدار الواج .

لقلّدة والبثد ة لديس ال عمديم مدن حيدث ا «بمدا فدئا»والم اد من قولدا : 
وال فو   إلى مشيئة الشخص ؛ ألّن ناا الّا مناف لجعلا بمنزلة األخ ، بل 

الم اد : أّن أّي م تبة من االح ياط فئ ها فهي في محلّها ، وليس نندا م تبدة 

مددن االح يدداط ال  س حسددن بالنسددبة إلددى الددد ن ؛ ألنّددا بمنزلددة األخ الدداي نددو 
ال  س حسددن فيهددا بعدد  م اتدد   (2)ر ، ولدديس بمنزلددة سددائ  االمددو (1)اددالك 

االح يدداط ، االمددال ومددا عدددا األخ مددن ال جددال ، فهددو بمنزلددة قولددا تعددالى : 

 .(3)(فَاتَّقُوا هللاَ َما اُستََهُعتُمُ )
ومّما ذا ندا  ظهد  الجدواب عدن سدائ  األ بدار الم قدّمدة ، مدع  دعل 

 السند في الجميع.

دع »النبدوّي :  (4)نعم ،  ظه  من المحقّ  في المعارج : اع بدار إسدناد 
 ما

__________________ 

 .«لك»:  «االك»بدل  (صو ) (ر)( في 1)

 .«ال ي»ز ادة :  (ص)( في 2)

 .16( ال غابن : 3)

 .«سند»: (ت)ونسخة بدل  (ه)( في 4)

الجدددددددددددواب عدددددددددددن 
 سائ  األ بار

مددددا ذادددد ه المحقّدددد  
دع »النبددددددوي  فددددددي

 «ما    ك



 2ف ائد االُدول / ج   ..............................................................................  82

أنّددا  بدد  واحددد ال  عددّول عليددا فددي  ؛ حيددث اق صدد  فددي ردّه علددى : «   بددك

 .(1)االدول ، وأّن إلزام المبلّل باألثقل مظنّة ال  بة 
محّل تنّمل ؛ لمنع ادون المسدنلة اددوليّة ، ثدم مندع  س هقدسوما ذا ه 

ـ  ونو ت ك الشدبهةـ  اون النبوّي من أ بار اآلحاد المجّ دة ؛ ألّن مضمونا

تدددوات ه ، ثدددّم مندددع عددددم اع بدددار أ بدددار اآلحددداد فدددي المسدددنلة  مبدددن دعدددو  
 االدوليّة.

. الخ ، فيدا : أّن اإللدزام مدن .. وما ذا ه : من أّن إلزام المبلّل باألثقل

 .(2)ناا األم  ، فال ر بة فيا 
ال ابعددة : أ بددار ال ثليددث الم و ّددة عددن النبددّي والودددّي وبعدد  األئمددة 

 عليهم أجمعين :دلوات هللا 

بعدد ـ  ففي مقبولة عم  بدن حنظلدة الدواردة فدي الخبد  ن الم عار دين
:  السالمعليامنهما وت ك الشاذّ النادر ؛ معلاّل بقولا  (3)األم  بن ا المشهور 

وإنّمدا االمدور ثالثدة : أمد  بديّن »قولدا : ـد  «فإّن المجمدع عليدا ال ر د  فيدا»

  بدديّن غيّددا فيج ندد  ، وأمدد  مشددبل  دد دّ حبمددا إلددى هللا رفددده في ّبددع ، وأمدد
: حالل بيّن وح ام بيّن وفبهات  وللاعلياهللادلىورسولا ؛ قال رسول هللا 

بين ذلك ، فمن ت ك الّشبهات نجا من المحّ مات ، ومن أ دا بالّشدبهات وقدع 

 .(4) «في المحّ مات ونلك من حيث ال  علم
__________________ 

 .216ارج : ( المع1)

 .«فال ر   فيا»: (صو ) (ر)،  (ت)( في 2)

 .«باأل ا بالمشهور»: (صو ) (ر)( في 3)

 من أبواب دفات القا ي ، الحد ث األّول. 9، الباب  76ـ  75:  18( الوسائل 4)

ال نّمدددددددددددددل فيمدددددددددددددا 
 ذا ه المحقّ 

أ بددددددددددددددار  ـ 4
 ال ثليث

مقبولدددددددددددددة ابدددددددددددددن 
 حظلة
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أوجدد  طدد ح الشدداذّ معلّددال : بددنّن  السددالمعلياوجددا الداللددة : أّن اإلمددام 

، ال أّن الشدده ة  (1) ر دد  فيددا ، والمد اد أّن الشدداذّ فيددا ر دد  المجمدع عليددا ال

تجعدل الشداذّ مّمددا ال ر د  فددي بهالندا ؛ وإالّ لددم  بدن معنددى ل دن ي  ال دد جي  
بالشه ة عن ال  جي  باألعدليّة واألددقيّة واألورعيّة ، وال لف . ال اوي 

ثليددث النبددّي الشدده ة فددي اددال الخبدد  ن ، وال ل ثليددث االمددور ثددّم االس شددهاد ب 
 .وللاعلياهللادلى

والحادددل : أّن النددا،  فددي ال وا ددة  قهددع بددنّن الشدداذّ مّمددا فيددا ال  دد  

 فيج  ط حا ، ونو األم  المشبل الاي أوج  اإلمام ردّه إلى هللا ورسولا.
 وللاعلياهللاددلىفيعلم مدن ذلدك الّدا : اّن االس شدهاد بقدول رسدول هللا 

  مددع وجددوب االح يدداط واالج ندداب عددن الشددبهات.فددي ال ثليددث ال  سدد قيم إالّ 

 (2)، بنداء علدى أّن تخلديص  «نجدا مدن المحّ مدات»مضافا إلدى داللدة قولدا : 
وقددددع فددددي »:  وللاعلياهللادددددلىالددددنفس مددددن المحّ مددددات واجدددد  ، وقولددددا 

 .«المحّ مات ، ونلك من حيث ال  علم

بدي عبدد هللا فدي الظهدور : النبدوّي المد وّي عدن أ (3)ودون ناا النبدوّي 
في أ بار ال وقّل ، وااا م سلة  (4)، وقد تقدّم ـ  في االم طو لـ  السالمعليا

 .(5) السالمعلياالصدول عن أمي  المؤمنين 
__________________ 

 .«ال   »: (،و ) (ر)( في 1)

 .«تخلّص»: (،و ) (ص)،  (ر)( في 2)

 (.،و ) (ص)،  (ر)في  «النبوي»( لم ت د 3)

 .67ـ  66وا ة جميل الم قدّمة في الصفحة ( وني ر4)

 .86، وس نتي في الصفحة  68( تقدّما في الصفحة 5)

 وجا االس دالل
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، مددن أّن األمدد  باالج ندداب عددن  (1)والجددواب عنددا : مددا ذا نددا سددابقا 

عن المضّ ة المح ملة فيهدا ، فقدد تبدون المضدّ ة  (2)الشبهة إرفادّي لل حّ ز 

االج ندداب الزم ، وقددد تبددون مضددّ ة ا دد   فددال عقدداب علددى عقابددا وحينئددا ف
ارتبابها على تقدد   الوقدوع فدي الهلبدة ، االمشد با بدالح ام حيدث ال  ح مدل 

فيا الوقوع في العقاب على تقدد   الح مدة اتّفاقدا ؛ لقدب  العقداب علدى الحبدم 
 .(3)الواقعّي المجهول باع  اف األ بار ين أ ضا ، اما تقدّم 

وإذا تبيّن لك : أّن المقصود من األم  به ح الشبهات لديس  صدوص 

المسدول  وللاعلياهللاددلىاإللزام ، فيبفي حينئا في مناسبة ذا  ادالم النبدّي 
تفّصديا عدن ـ  (4)لشرفاد : أنّا إذا اان االج ناب عن المش با بالح ام راجحا 

، فبددالك طد ح الخبدد  الشداذّ واجدد  ؛ لوجددوب ـ  ة الحدد امالوقدوع فددي مفسدد

ال حّ ي عند تعار. الخب  ن فدي تحصديل مدا ندو أبعدد مدن ال  د  وأقد ب 
إلدى الحدّ  ؛ إذ لددو قّصد  فدي ذلددك وأ دا بدالخب  الدداي فيدا ال  د  اح مددل أن 

 بون قد أ ا بغي  ما نو الحّجة لا ، فيبون الحبم با حبما من غيد  الهد ل 

 قبل الشارع ، ف نّمل.المنصوبة من 
و ؤ ّددد مددا ذا نددا : مددن أن النبددوّي لدديس واردا فددي مقددام اإللددزام ب دد ك 

 الشبهات ، امور :
__________________ 

 .69( راجع الصفحة 1)

 .«لل حاّر»: (،)( في 2)

 .42و  27( راجع الصفحة 3)

 .«واجبا»: (،)( في 4)

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
 االس دالل

 لدددددددديس المقصددددددددود
ألمدددددددددددددد  مددددددددددددددن ا

بهدددددد ح الشددددددبهات 
 صدددددددددددددددددددددددددددوص 

 اإللزام

المؤ ّددددد لمددددا ذا نددددا 
 امور :
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ال دي اع د ف  أحدنا : عمدوم الشدبهات للشدبهة المو دوعيّة ال ح  ميّدة
 األ بار ّون بعدم وجوب االج ناب عنها.

منداف ـ  مدع أنّدا إ د اج ألاثد  األفد ادـ  وتخصيصا بالشبهة الحبميّدة

للسيال ؛ فإّن سيال ال وا ة لب عن ال خصيص ؛ ألنّدا ،دان  فدي الحصد  ، 
ـ  الشددبهة المو دوعيّة مددن الحدالل البدديّن ، ولددو بندي علددى اونهدا مندداولديس 

 قلنا بمثلا في الشبهة الحبميّة.ـ  ألجل أدلّة جواز ارتبابها

رتّ  على ارتبداب الشدبهات الوقدوع فدي  وللاعلياهللادلىأنّا الثاني : 
ألنّدا فدي ـ  جدنس الشدبهة (1)المحّ مات والهالك من حيث ال  علدم ، والمد اد 

مقام بيان ما تد دّد بدين الحدالل والحد ام ، ال فدي مقدام ال حدا   عدن ارتبداب 

، ومددن المعلددوم أّن ـ  السددالمعلياالمجمددوع ، مددع أنّددا  نددافي اس شددهاد اإلمددام 
ارتباب جنس الشبهة ال  وج  الوقدوع فدي الحد ام وال الهدالك مدن حيدث ال 

 (3)وما  نتي  (2)؛ اما  دّل عليا بع  ما مضى   علم إالّ على مجاز المشارفة

من األ بار ، فاالس دالل موقوف علدى إثبدات ابد   ، وندي : أّن اإلفد اف 
على الوقوع في الح ام والهالك من حيث ال  علم محّ م ، من دون سب  علم 

 با أدال.

السددد حباب المسددداوقة لهددداا الخبددد  الشدد  ل ، الظدددان ة فدددي االثالددث : 
 بق ائن مااورة فيها :

__________________ 

 .«منها»ز ادة :  (هو ) (ص)،  (ر)( في 1)

 .68( راجع الصفحة 2)

 ( انظ  الصفحة الالحقة.3)

عمددددددددددددددوم ـ  1
بهة الشددددددبهات للشدددددد

المو دددددددددددددددددددددوعيّة 
 ال ح  ميّة

اددددون المدددد اد ـ  2
 جنس الشبهة

األ بدددددددددددار ـ  3
 البثي ة
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في  (1)في روا ة النعمان ، وقد تقدّم  وللاعلياهللادلىمنها : قول النبّي 

 .(2)أ بار ال وقّل 
فددي م سددلة الصدددول ، أنّددا  السددالمعلياومنهددا : قددول أميدد  المددؤمنين 

حالل بيّن وح ام بيّن وفبهات بين ذلك ، فمن ت ك ما اف با » ه  وقال : 

عليا من اإلثم فهو لمدا اسد بان لدا أتد ك ، والمعاددي حمدى هللا ، فمدن   تدع 
 .(3) «حولها  وفك أن  د لها

ل قال : قال جددّي رسدو»:  السالمعلياومنها : روا ة أبي جعف  الباق  

في حد ث  نم  ب د ك الشدبهات بدين الحدالل والحد ام :  وللاعلياهللادلىهللا 
من رعى غنما ق ب الحمى نازع ا نفسا إلى أن   عاندا فدي الحمدى ، أال : 

 «وإّن لبّل ملدك حمدى ، وإّن حمدى هللا محارمدا ، فداتّقوا حمدى هللا ومحارمدا
(4). 

با وفدي ح امهدا عقابدا أّن فدي حدالل الددّنيا حسدا»ومنها : ما ورد من : 

 .(5) «وفي الّشبهات ع ابا

قدددال : قلدددا ألبدددي عبددددد هللا »ومنهدددا : روا دددة فضددديل بدددن عيددددا. : 
قددال : الدداي   ددوّرع عددن محددارم هللا  ؟مددن الددورع مددن النّدداس : السددالمعليا

 و ج ن 
__________________ 

 .68( تقدّما في الصفحة 1)

 .«الوقل»: (،و ) (ص)،  (ر)( في 2)

، وقدد تقددّم تخ  جهدا عدن الوسدائل ،  5149، باب نوادر الحدود ، الحد ث  75:  4قيا ( الف3)

 .68راجع الصفحة 

 .47من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  124:  18( الوسائل 4)

 من أبواب جهاد النفس ، الحد ث األّول. 63، الباب  52:  12( مس درك الوسائل 5)
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 .(1) «الّشبهات وقع في الح ام ونو ال  ع فانؤالء ، فإذا لم   ّ  

 وأّما العقل ، ف ق   ه بوجهين :
 : أحدنما

ـ  أنّا نعلم إجماال قبل م اجعدة األدلّدة الشد عيّة بمحّ مدات اثيد ة  جد 

الخدد وج عددن ـ  ونحددوه (2)(نَرىىاُكُم َعُنىىهُ فَىىاُنتَُرواَومىىا )بمق ضددى قولددا تعددالى : 
عهددددة ت اهدددا علدددى وجدددا اليقدددين باالج نددداب أو اليقدددين بعددددم العقددداب ؛ ألّن 

باتّفال المج هد ن واأل بار ّين ،  (3)االف غال اليقينّي  س دعي اليقين بالب اءة 

ّ مات وبعد م اجعة األدلّة والعمل بها ال  قهع بالخ وج عن جميع تلك المح
أن  بون منها إذا لم  بن نناك  (4)الواقعيّة ، فال بدّ من اج ناب اّل ما اح مل 

دليدل فدد عّي  دددّل علددى حلّي ددا ؛ إذ مددع ندداا الدددليل  قهددع بعدددم العقدداب علددى 

 الفعل على تقد   ح م ا واقعا.
فإن قلا : بعد م اجعة األدلّدة نعلدم تفصديال بح مدة امدور اثيد ة ، وال 

جدود مدا عددانا ، فاالفدد غال بمدا عددا المعلدوم بال فصديل غيدد  نعلدم إجمداال بو

م يقّن ح ّدى  جد  االح يداط. وبعبدارة ا د   : العلدم اإلجمدالّي قبدل ال جدوع 
 إلى األدلّة ، وأّما بعده فليس ننا علم إجمالّي.

__________________ 

 .25من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  118:  18( الوسائل 1)

 .7( الحش  : 2)

 .« س دعي الب اءة اليقينيّة»: (صو ) (ر)، وفي  « س دعي الب اءة»: (،)( في 3)

 .« ح مل»: (صو ) (ر)( في 4)

الدددددددددددليل العقلددددددددددي 
علددددددددددى وجددددددددددوب 

ن االح يدددددددددداط مدددددددددد
 وجهين :

م العلدددددددددددددددـ  1
اإلجمدددددددددددددددددددددددددددددالي 
بوجدددددددددددددددددددددددددددددددددددود 

 محّ مات اثي ة
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قلا : إن ار د من األدلّة ما  وج  العلم بالحبم الواقعّي األّولّي ، فبدّل 

 م اجع في الفقا  علم أّن ذلك غي  ميّس  ؛ ألّن سند األ بار لو ف . قهعيّدا
لبن دالل ها ،نّيّة. وإن ار د منهدا مدا  عدّم الددليل الظنّدي المع بد  مدن الشدارع 

اليقين بالب اءة من ذلك ال بليل المعلدوم إجمداال ؛ إذ  (1)فم اجع ها ال توج  

لدديس معنددى اع بددار الدددليل الظنّددي إالّ وجددوب األ ددا بمضددمونا ، فددإن اددان 
، وإن اددان تحلدديال اددان  تح  مددا دددار ذلددك اننّددا أحددد المحّ مددات الواقعيّددة

الالزم منا عدم العقاب على فعلا وإن اان في الواقع من المحّ مدات ، ونداا 

المعنى ال  وج  انحصار المحّ مات الواقعيّة في مضامين تلك األدلّدة ح ّدى 
 حصل العلم بدالب اءة بموافق هدا ، بدل وال  حصدل الظدّن بدالب اءة عدن جميدع 

 المحّ مات المعلومة إجماال.

يس الظّن ال فصيلّي بح مة جملة من األفعال االعلم ال فصديلّي بهدا ؛ ول
ألّن العلم ال فصيلّي بنفسا مناف لالك العلم اإلجمالّي ، والظّن غي  مناف لدا 

 ، ال بنفسا وال بمالحظة اع باره ف عا على الوجا المااور.

نعدم ، لددو اع بدد  الشدارع ندداه األدلّددة بحيددث انقلد  ال بليددل إلددى العمددل 
بمؤدّانددا بحيددث  بددون نددو المبلّددل بددا ، اددان مددا عدددا مددا تضددّمنا األدلّددة مددن 

 مح مالت ال ح  م  ارجا عن المبلّل با ، فال  ج  االح ياط فيها.

وبالجملة : فما نحن فيا بمنزلة قهيع غنم  علم إجماال بوجود محّ مات 
شدّك فدي فيها ، ثّم قاما البيّنة على تحد  م جملدة منهدا وتحليدل جملدة وبقدي ال

 جملة ثالثة ؛ فإّن مجّ د قيام البيّنة على تح  م البع  ال  وج 
__________________ 

 .«ال  وج »( في النسخ : 1)
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 العلم وال الظّن بالب اءة من جميع المحّ مات.

نعدم ، لدو اع بد  الشدارع البيّندة فدي المقدام ، بمعندى أنّدا أمد  ب شددخيص 
ا اله    ، رجع ال بليل إلى وجوب المحّ مات المعلومة وجودا وعدما بها

 عليا البيّنة ، ال الح ام الواقعّي. (1)اج ناب ما قاما 

: أّوال : منع تعلّ  تبليل غي  القدادر علدى تحصديل العلدم إالّ والجواب 
بما أدّ  إليا اله ل الغي  العلميّة المنصوبة لا ، فهو مبلّدل بدالواقع بحسد  

لهد ل ، ال بدالواقع مدن حيدث ندو ، وال بمدؤدّ  نداه الهد ل مدن تند ة نداه ا

حيث نو ح ّى  لزم ال صدو   أو مدا  شدبها ؛ ألّن مدا ذا نداه ندو الم حّصدل 
من ثبوت األحبام الواقعيّة للعدالم وغيد ه وثبدوت ال بليدل بالعمدل بداله ل ، 

 وتو يحا في محلّا ، وحينئا : فال  بون ما فّك في تح  ما مّما ندو مبلّدل

 با فعال على تقد   ح م ا واقعا.
وثانيا : سلّمنا ال بليل الفعلّي بالمحّ مات الواقعيّة ، إالّ أّن مدن المقدّ ر 

أنّدا إذا ثبدا فدي ـ  إن فاء هللا تعالى (2)اما سيجيء ـ  في الشبهة المحصورة

المحصورة وجوب االج ناب عن جملة منهدا لددليل ل د  غيد   (3)المش بهات 
  بالمعلوم اإلجمالّي ، اق ص  في االج ناب على ذلدك القددر ؛ ال بليل الم علّ 

الح مال اون المعلدوم اإلجمدالّي ندو نداا المقددار المعلدوم ح م دا تفصديال ، 

 فندالة الحّل في البع  اآل   غي  معار ة بالمثل ، سواء اان
__________________ 

 .«قام»( في النسخ : 1)

 .233( انظ  الصفحة 2)

 .«الشبهات»: (صو ) (ر)،  (ت)، وفي  (ه)( ااا في 3)

عدددددددددن والجدددددددددواب 
 ناا الوجا
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امددا إذا علددم نجاسددة أحددد اإلندداء ن ـ  ذلددك الدددليل سددابقا علددى العلددم اإلجمدداليّ 

تفصيال فوقع قارة في أحدنما المجهول ، فإنّا ال  ج  االج ناب عن اآل د  
أم ادان الحقدا ، امدا فدي مثدال الغدنم ـ  ؛ ألّن ح مدة أحددنما معلومدة تفصديال

إّن العلم اإلجمالّي غي  ثابا بعد العلم ال فصديلي بح مدة بعضدها المااور ؛ ف

بواسهة وجوب العمل بالبيّنة ، وسيجيء تو ديحا إن فداء هللا تعدالى ، ومدا 
 نحن فيا من ناا القبيل.

 الوجه الثاني :

أّن األدل في األفعال الغي  الض ور ة الحظ  ، اما نس  إلى طائفدة 

، فيعمل با ح ّى  ثبا من الش ع اإلباحة ، ولدم  د د اإلباحدة  (1)اإلماميّة  من
معدار. بمدا ورد ـ  علدى تقدد   تسدليم دالل داـ  في ما ال نّص فيا. وما ورد

 من األم  بال وقّل واالح ياط ، فالم جع إلى األدل.

 .(2) قدددس سدد نماولددو تنّزلنددا عددن ذلددك فددالوقل ، امددا عليددا الشدديخان 
يدا فدي العددّة : بدنّن اإلقددام علدى مدا ال  دؤمن المفسددة فيدا ااإلقددام واح ّج عل

 .(3)على ما  علم فيا المفسدة 
 ، وإن قال (4)وقد جزم بهاه القضيّة السيّد أبو المبارم في الغنية 

__________________ 

 .203( نسبا إليهم المحقّ  في المعارج : 1)

 .742 : 2، والعدّة  43:  9 (لشيخ المفيدمصنّفات ا)( انظ  ال اا ة بادول الفقا 2)

 742:  2( العدّة 3)

 .477ـ  476:  (الجوامع الفقهيّة)( الغنية 4)

أددددددددددددددالة ـ  2
الحظددددددددددددد  فدددددددددددددي 

 األفعال
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 «اللهدل»؛ تعو ال علدى قاعددة  (3) هللارحمااالسيّد الم تضى  (2()1)باإلباحة 

 ، وأنّا لو اان في الفعل مفسدة لوج  على الحبيم بيانا.
قددد  بددون المفسدددة فددي اإلعددالم و بددون لبددن ردّنددا فددي العدددّة : بننّددا 

 .(5)على الوقل  (4)المصلحة في اون الفعل 

: بعد تسليم اس قالل العقدل بددفع الضد ر ، أنّدا : إن ار دد مدا والجواب 
  علّ  بنم  اآل  ة مدن العقداب ، فيجد  علدى الحبديم تعدالى بياندا ، فهدو مدع 

 عدم البيان منمون.

 د غي ه مّما ال  د ل في عنوان المؤا اة مدن اللدوازم الم  تّبدة وإن ار
مع الجهل أ ضا ، فوجوب دفعها غي  الزم عقال ؛ إذ العقل ال  حبم بوجوب 

االح  از عن الض ر الدنيوّي المقهوع إذا اان لبع  الدواعي النفسدانيّة ، 

ل وقددد جددّوز الشددارع بددل أمدد  بددا فددي بعدد  المددوارد. وعلددى تقددد   االسدد قال
ألّن ـ  فليس مّما    تّد  عليدا العقداب ؛ لبوندا مدن بداب الشدبهة المو دوعيّة

المحددّ م نددو مفهددوم اإل دد ار ، وددددقا فددي ندداا المقددام مشددبوك ، اصدددل 

، والشبهة المو وعيّة ال ـ  المسب  المعلوم ال ح  م على ناا المائع الخاصّ 
  ج  االج ناب عنها باتّفال األ بار ّين أ ضا ،

__________________ 

 .«بندالة اإلباحة»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 1)

 .486:  (الجوامع الفقهيّة)( الغنية 2)

 .812ـ  809:  2( الار عة 3)

 .«العقل»: (،)( في 4)

 .743ـ  742:  2( العدّة 5)

عدددددددددن والجدددددددددواب 
 ناا الوجا أ ضا
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 إن فاء هللا. (1)وسيجيء ت ّمة البالم في الشبهة المو وعيّة 
__________________ 

 .126ـ  122الصفحة ( انظ  1)
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 وطنبغي التنبيه علي امور :

ل  األو 

ال فصديل فدي اع بدار أددل البد اءة بدين مدا  (1)أّن المحبّي عن المحقّ  

 عددّم بددا البلددو  وغيدد ه ، فيع بدد  فددي األّول دون الثدداني ، وال بدددّ مددن حبا ددة 
المع بد  والمعدارج ح ّدى   ّضد  حدال النسدبة ، قدال فدي  فدي سد هقدساالما 

 المع ب  :
 : االس صحاب ، وأقساما ثالثة :ـ   عني من أدلّة العقلـ  الثالث

األّول : اس صحاب حال العقل ، ونو ال مّسك بدالب اءة األددليّة ، امدا 

ة. ومنددا : أن  خ لددل  قددال : الددوت  لدديس واجبددا ؛ ألّن األدددل بدد اءة العهددد
بددين األقددّل واألاثدد  ، امددا فددي د ددة عددين الدابّددة  (2)العلمدداء فددي حبددم الد ددة 

 الم  دّدة بين النصل وال بع.

 إلى أن قال :
الثداني : أن  قدال : عددم الددليل علدى اداا ، فيجد  ان فداؤه. ونداا  صددّ  

 وقّدل ، وال فيما  علم أنّا لو اان ننا دليل لظف  با ، أّما ال مدع ذلدك فيجد  ال

  بون ذلك االس دالل حّجة. ومنا القول باإلباحة لعدم
__________________ 

 .15:  2( حباه عنا المحقّ  القّمي في القوانين 1)

 .«الم دّدة»ز ادة :  (صو ) (ر)،  (ت)( في 2)

ال فصدددددددددددددددددددددددددددددديل 
المحبدددددددددددي عدددددددددددن 

  بدددددين مدددددا المحقّددددد
 عددددددّم بددددددا البلددددددو  

 وغي ه

اددددددددددالم المحقّدددددددددد  
 في المع ب 
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 دليل الوجوب والحظ .

، ان هدى  (1)الثالدث : اس صدحاب حدال الشد ع. فا  دار أنّدا لديس بحّجدة 
 .س هقدسو ع الحاجة من االما م

 وذا  في المعارج ، على ما حبي عنا :

أّن األدل :  لّو الاّمة عن الشواغل الش عيّة ، فإذا ادّعى مدّع حبمدا 
فد عيّا جداز لخصدما أن   مّسدك فدي ان فائدا بدالب اءة األددليّة ، فيقدول : لددو 

لة ف عيّة ، لبن ليس االك ، فيج  نفيدا. اان ذلك الحبم ثاب ا لبان عليا دال

 وناا الدليل ال   ّم إالّ ببيان مقدّم ين :
إحدانما : أنّدا ال داللدة عليدا فد عا ، بدنن  نضدبط طد ل االسد دالالت 

 الش عيّة و بيّن عدم دالل ها عليا.

والثانية : أن  بديّن أنّدا لدو ادان نداا الحبدم ثاب دا لددلّا عليدا إحدد  تلدك 
نّا لو لم  بن عليا داللدة لدزم ال بليدل بمدا ال ط  د  للمبلّدل إلدى الدالئل ؛ أل

العلم با ، ونو تبليل بما ال  هال ، ولدو ااندا عليدا داللدة غيد  تلدك األدلّدة 

لمدا ااندا أدلّدة الشد ع منحصد ة فيهددا ، لبنّدا بينّدا انحصدار األحبدام فدي تلددك 
 ، ان هى. (2)اله ل ، وعند ذلك :   ّم اون ذلك دليال على نفي الحبم 

 وحبي عن المحدّث األس  ابادّي في فوائده :

أّن تحقيددد  نددداا البدددالم ندددو : أّن المحددددّث المدددان  إذا ت بّدددع األحاد دددث 
فددي مسددنلة لددو اددان فيهددا حبددم مخددالل لألدددل  السددالمعليهمالم و ّددة عددنهم 

 الف ه 
__________________ 

 ، مع تفاوت في العبارة. 32:  1( المع ب  1)

 .213ـ  212( المعارج : 2)

اددددددددددالم المحقّدددددددددد  
 في المعارج

مددددددددددددددددا ذادددددددددددددددد ه 
المحددددددددددددددددددددددددددددددددّث 
األسدددددد  ابادي فددددددي 
تحقيدددددددددد  اددددددددددالك 

 المحقّ 
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لعموم البلو  بها ، فإذا لم  ظف  بحد ث دّل على ذلك الحبم  نبغدي أن  حبدم 

أربعدة لالف مدنهم ـ  قهعا عاد ّا بعدما ؛ ألّن جّما غفي ا مدن أفا دل علمائندا
اددانوا مالزمددين ألئّم نددا ـ  (1)، امددا فددي المع بدد   السددالمعلياتالمدداة الصددادل 

فددي مدددّة تز ددد علددى ثالثمائددة سددنة ، واددان نممهددم ونددّم األئّمددة  السددالمعليهم

إ،هار الد ن عندنم وتنليفهم اّل ما  سمعون مدنهم فدي االددول  السالمعليهم
بمددا فددي تلددك  (2)؛ لددئالّ  ح دداج الشدديعة إلددى سددلوك ط  دد  العاّمددة ، ول عمددل 

واألئمدة  وللاعلياهللاددلى   ؛ فإّن رسول هللا االدول في زمان الغيبة البب

لددم  ضدديّعوا مددن فددي أدددالب ال جددال مددن فدديع هم ، امددا فددي  السددالمعليهم
ال وا ات الم قدّمة ، ففي مثدل تلدك الصدورة  جدوز ال مّسدك بدنّن نفدي ،هدور 

 دليل على حبم مخالل لألدل دليل على عدم ذلك الحبم في الواقع.

 إلى أن قال :
ال مّسددك بددا فددي غيدد  المسددنلة المف و ددة ، إالّ عنددد العاّمددة  وال  جددوز

أ،ه  عند أدحابا اّل مدا جداء بدا ، وتدوفّ ت  وللاعلياهللادلىالقائلين بننّا 

أحدددا  وللاعلياهللادددلىالددواعي علددى جهددة واحددة علددى نشدد ه ، ومدا  ددّص 
جاء بدا  ب عليم فيء لم  ظه ه عند غي ه ، ولم  قع بعده ما اق ضى ا  فاء ما

 ، ان هى. (3)

ح ّدى ال  لدزم ال بليدل بمدا ال ـ  أقول : الم اد بالدليل المصّح  لل بليل
 نو ما تيّس  للمبلّل الودول إلياـ  ط    للمبلّل إلى العلم با

__________________ 

 .26:  1( المع ب  1)

 .«و عمل» : (،)، وفي  «وليعمل»: (هو ) (ص)،  (ر)،  (ت)( ااا في المصدر ، وفي 2)

 .141ـ  140( الفوائد المدنيّة : 3)

لمناقشددددددددددة فيمددددددددددا ا
 أفدددددددددداده المحقّدددددددددد 

 س هقدس
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أددال ، أو  (1)واالس فادة منا ، فال ف ل بين ما لم  بن في الواقع دليل فاف 

اددان ولددم  دد مّبن المبلّددل مددن الودددول إليددا ، أو تمّبددن لبددن بمشددقّة رافعددة 
نظد  المسد دّل ؛ فدإّن الحبدم الفعلدّي فدي لل بليل ، أو تيّس  ولم   ّم دالل ا في 

فددي االمددا  سدد هقدسجميددع ندداه الصددور قبددي  علددى مددا دددّ ح بددا المحقّدد  

 سددّمى حبمددا ـ  ، سددواء قلنددا بددنّن وراء الحبددم الفعلددّي حبمددا ل دد  (2)السدداب  
على ما نو مق ضى مان  المخّهئدة ، أم قلندا بننّدا ـ  حبما فننيّا (3و )واقعيّا 

  ؛ لالتّفدددال علدددى أّن منددداط الثدددواب والعقددداب ومددددار لددديس وراءه حبدددم ل ددد

 ال بليل نو الحبم الفعلّي.
وحينئا : فبّل ما ت بّع المسد نبط فدي األدلّدة الشد عيّة فدي نظد ه إلدى أن 

علم من نفسا عدم تبليفا بنز د من ناا المقدار من ال  بّع ، ولدم  جدد فيهدا مدا 

 ع بان فاء الحبم الفعلّي. دّل على حبم مخالل لألدل ، دّ  لا دعو  القه
البلدددو  وغيددد ه ، وال بدددين العاّمدددة  (4)وال فددد ل فدددي ذلدددك بدددين العددداّم 

والخاّدة ، وال بين المخّهئة والمصّوبة ، وال بين المج هد ن واأل بار ّين ، 

وال بددين أحبددام الشدد ع وغي نددا مددن أحبددام سددائ  الشدد ائع وسددائ  المددوالي 
 بالنسبة إلى عبيدنم.

 ى الحبم الفعلّي ، وأّما بالنسبة إلى الحبم الواقعيّ ناا بالنسبة إل
__________________ 

 .«فننيّ »: (،و ) (ر)( في 1)

 .94( في الصفحة 2)

 .«أو»: (هو ) (ت)( في 3)

 .«عامّ »: (،)( في 4)
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لو سّميناه حبما بالنسبة إلدى ـ  وللاعلياهللادلىالنازل با جب ئيل على النبّي 

: مدن  (1) سد هقدسسد دالل علدى نفيدا بمدا ذاد ه المحقّد  فال  جوز االـ  البلّ 
لزوم ال بليل بما ال ط    للمبلّل إلى العلم با ؛ ألّن المف و. عدم إناطة 

 ال بليل با.

البلو  با  (2)نعم ، قد  ظّن من عدم وجدان الدليل عليا بعدما ؛ بعموم 
مدن الشدارع أو  ال بمجّ ده ، بل مع ،ّن عدم المانع عن نش ه في أّول األمد 

  لفائا أو من ودل إليا.

لبن ناا الظّن ال دليل على اع باره ، وال د ل لدا بنددل البد اءة ال دي 
 ني من األدلّة العقليّة ، وال بمسنلة ال بليل بما ال  هال ، وال ببالم المحقّ .

ـ  مدع أنّدا غيد  تداّم فدي نفسداـ  فما تخيّلا المحدّث تحقيقا لبالم المحقّ 

 نا بالمّ ة.أجنبّي ع
نعم ، قدد  سد فاد مدن اس صدحاب البد اءة السدابقة : الظدّن بهدا فيمدا بعدد 

لبن ال من بداب لدزوم ال بليدل بمدا ال ـ  (3)اما سيجيء عن بعضهم ـ  الش ع

  هال الاي ذا ه المحقّ .
باع بدار  (4)ومن ننا  علم : أّن تغا   القسمين األّولين من االس صحاب 

 إّن مناط االس دالل في ناا القسم ايفيّة االس دالل ؛ حيث
__________________ 

 .94( ذا ه في االما الم قدّم عن المعارج في الصفحة 1)

 .«لعموم»: (،و ) (ص)( في 2)

 .99( انظ  الصفحة 3)

 .«في االما»ز ادة :  (ر)( في 4)
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المالزمة بين عدم الدليل وعددم الحبدم مدع قهدع النظد  عدن مالحظدة الحالدة 

، فجعلا من أقسام االس صحاب مبنّي علدى إرادة مهلد  الحبدم علدى السابقة 
طبدد  الحالددة السددابقة عنددد الشددّك ولددو لدددليل ل دد  غيدد  االتّبددال علددى الحالددة 

السابقة ، فيج ي فيما لم  علم فيا الحالة السابقة ، ومناط االس دالل في القسم 

 يل على الحبم.األّول مالحظة الحالة السابقة ح ّى مع عدم العلم بعدم الدل
و شهد لما ذا نا ، من المغا  ة االع بار ّة : أّن الشيخ لم  قدل بوجدوب 

مضّي الم يّمم الواجد للماء فدي أثنداء ددالتا ألجدل االس صدحاب ، وقدال بدا 

 .(1)ألجل أّن عدم الدليل دليل العدم 
نعدم ، ندداا القسددم الثدداني أعددّم مدوردا مددن األّول ؛ لج  انددا فددي األحبددام 

 .(2)ة وغي نا ، اما ذا ه جماعة من االدوليّين العقليّ 

علددى  سدد هقدسوالحادددل : أنّددا ال  نبغددي الشددّك فددي أّن بندداء المحقّدد  
ال مّسك بالب اءة األدليّة مع الشّك في الح مة ، امدا  ظهد  مدن ت بّدع ف او دا 

 .(3)في المع ب  
__________________ 

 .756:  2( العدّة 1)

 .13:  2، والقوانين  351( انظ  الفصول : 2)

 .462و  359،  358،  335،  252:  1( انظ  المع ب  3)
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 الثاني

مق ضددى األدلّددة الم قدّمددة : اددون الحبددم الظددان ّي فددي الفعددل المشدد با 

هداا الحبم ني اإلباحة مدن غيد  مالحظدة الظدّن بعددم تح  مدا فدي الواقدع ، ف

األدل  فيد القهع بعدم اف غال الاّمة ، ال الظّن بعدم الحبم واقعا ، ولو أفاده 
 لم  بن مع ب ا.

إالّ أّن الاي  ظه  من جماعة اونا مدن األدلّدة الظنّيّدة ، مدنهم دداح  
المعدالم عنددد دفدع االع دد ا. عدن بعدد  مقددّمات الدددليل ال ابدع الدداي ذادد ه 

، ولعدّل نداا ندو  (2) سد هقدسخنا البهدائّي ، ومنهم فدي (1)لحّجية  ب  الواحد 

المشددهور بددين االدددوليّين ؛ حيددث ال   مّسددبون فيددا إالّ باس صددحاب البدد اءة 
فدي المعدارج اإلطبدال علدى ال مّسدك  هللارحما، بل ،ان  المحقّ   (3)السابقة 

 ، و،ان ه أّن اع مادنم في الحبم (4)بالب اءة األدليّة ح ّى  ثبا الناقل 
__________________ 

 .194( المعالم : 1)

 .58( الزبدة : 2)

 .271، وتمهيد القواعد :  132:  1، والقواعد والفوائد  32:  1( انظ  المع ب  3)

 .208( المعارج : 4)

ندددددددددل أّن أددددددددددالة 
اإلباحددددددددددددة مددددددددددددن 
األدلّددددددة الظنّيددددددة أو 

 ؟من االدول
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 بالب اءة على اونها ني الحالة السابقة األدليّة.

وال حقي  : أنّا لو ف . حصول الظّن من الحالة السدابقة فدال  ع بد  ، 
إنّمددا نددو علدى العمددل علددى طبدد  وإلجمداع لدديس علددى اع بددار نداا الظددّن ، وا

 وحبم العقل. (1)الحالة السابقة ، وال  ح اج إليا بعد قيام األ بار الم قدّمة 
__________________ 

 .45ـ  41و  28( أي : أ بار الب اءة الم قدّمة في الصفحة 1)
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 الثالث

ال إفبال في رجحدان االح يداط عقدال ونقدال ، امدا  سد فاد مدن األ بدار 

 .(1)المااورة وغي نا 

ونددل األوامدد  الشدد عيّة لالسدد حباب ، فيثدداب عليددا وإن لددم  حصددل بددا 
االج ناب عن الح ام الواقعّي ، أو غي ّي بمعنى اونا مهلوبا ألجل ال حدّ ز 

وقوعا فيها ، فيبون األم  بدا إرفداد ا عن الهلبة المح ملة واالطمئنان بعدم 
ال    تّدد  علددى موافق ددا ومخالف ددا سددو  الخاددديّة الم  تّبددة علددى الفعددل أو 

ال  ك ، نظي  أوام  الهبي  ، ونظي  األم  باإلفهاد عند المعاملدة لدئالّ  قدع 

 وجهان : ؟ال نازع
 من ،ان  األم  بعد ف . عدم إرادة الوجوب.

سيال جّل األ بدار الدواردة فدي ذلدك ؛ فدإّن الظدان  اونهدا مؤّاددة  ومن

 لحبم العقل باالح ياط.
 علىـ  أّن حبم العقل باالح ياط من حيث نو اح ياط (2)والظان  

__________________ 

 ( أي : أ بار ال وقّل واالح ياط وال ثليث.1)

 .«و،ان »: (ص)( في 2)

ندددددددددل أّن أوامددددددددد  
الح يدددددددددددددددددددددددددددددداط ا

لالسدددددددددددددددد حباب أو 
 ؟لشرفاد

ان  اونهدددددددددا الظددددددددد
 لشرفاد
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االطمئنان ودفدع اح مدال العقداب ، وامدا أنّدا لمح  ـ  اونا إلزاميّا (1)تقد   

إذا تيقّن بالضد ر  بدون إلدزام. العقدل لمحد  الفد ار عدن العقداب الم ديقّن ، 
 فبالك طلبا الغي  اإللزامّي إذا اح مل الض ر.

يعُىىوا هللاَ )بددل ، وامددا أّن أمدد  الشددارع باإلطاعددة فددي قولددا تعددالى :  ٍِ أَ

 قددع العبددد فددي عقدداب المعصددية و فوتددا  لمحدد  اإلرفدداد ؛ لددئالّ  (2)(َوَرُسىىولَهُ 
ثواب الهاعة ، وال    تّ  على مخالف ا سو  ذلك ، فبالك أم ه باأل ا بمدا 

ال    تّ  على موافق ا سو  األمان المااور ،  (3و ) نمن معا من الض ر ، 

 وال على مخالف ا سو  الوقوع في الح ام الواقعّي على تقد   تحقّقا.
و شددهد لمددا ذا نددا : أّن ،ددان  األ بددار حصدد  حبمددة االج ندداب عددن 

 الشبهة في ال فّصي عن الهلبة الواقعيّة لئالّ  قع فيها من حيث ال  علم.

واق  انددا مددع االج ندداب عددن الحدد ام المعلددوم فددي اونددا ورعددا ، ومددن 
 المعلوم أّن األم  باج ناب المحّ مات في ناه األ بار لديس إالّ لشرفداد ، ال

ـ     تّ  على موافق ها ومخالف ها سو  الخاديّة الموجدودة فدي المدنمور بدا

أو فوتهددا ، فبددالك األمدد  باج ندداب الشددبهة ال ـ  ونددو االج ندداب عددن الحدد ام
   تّدد  علددى موافق ددا سددو  مددا    تّدد  علددى نفددس االج ندداب لددو لددم  ددنم  بددا 

 .(4)الشارع ، بل فعلا المبلّل حارا من الوقوع في الح ام 
__________________ 

 .«عدم»ز ادة :  (ت)( في 1)

 .20( األنفال : 2)

 (.صو ) (ر)في « و»( لم ت د 3)

 ناا الّا بالنظ  إلى األم  باالح ياط ، وأّما»ز ادة :  (صو ) (ت)( في نامش 4)

مدددددا  شدددددهد لبونهدددددا 
 دلشفا
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طاعددة وال  بعددد ال ددزام ت تّدد  الثددواب عليددا ؛ مددن حيددث إنّددا انقيدداد وإ
حبميّة ، فيبون حينئا حال االح ياط واألم  با حدال نفدس اإلطاعدة الحقيقيّدة 

واألم  بها في اون األم  ال  ز د فيا على ما ثبا فيا مدن المددح أو الثدواب 

 لو ال األم .
، مثدددل قولدددا  (1)نددداا ، ولبدددّن الظدددان  مدددن بعددد  األ بدددار الم قدّمدددة 

 «من ارتب  الشبهات نازع ا نفسا إلى أن  قع في المحّ مات» : لسالماعليا

، وقولدا :  «من ت ك الشبهات اان لما اس بان لا مدن اإلثدم أتد ك» ، وقولا :
نو اون األم  با لالس حباب ، :  «من   تع حول الحمى  وفك أن  قع فيا»

لددددك وحبم دددا أن ال  هدددون عليدددا ارتبدددداب المحّ مدددات المعلومدددة ، والزم ذ

اس حقال الثواب على إطاعة أوام  االح ياط ، مضافا إلى الخاديّة الم  تّبة 
 على نفسا. (2)

بين أف اد المسدنلة ـ  من حسن االح ياط بال  كـ  ثّم ال ف ل فيما ذا ناه

ح ّددى مددورد دوران األمدد  بددين االسدد حباب وال حدد  م ، بندداء علددى أّن دفددع 
 لل  ك أولى من جل  المصلحة الغي  الملزمة ، و،هورالمفسدة الملزمة 

__________________ 

مدع ا د الف  «نفس االح ياط ، أعني ت ك الشديء لدداعي اح مدال اوندا مبغو دا عندد الشدارع

 بينهما.

 .«فال  بعد»ب  «وال  بعد»ال بدّ أن  بدّل قولا :  (ص)وبناء على ما في نامش 
 .68( راجع الصفحة 1)

: (ت)، وفددي  «الثددواب الم  تّدد »:  «الخادددية الم  تّبددة»بدددل  (،و ) (ص)،  (ر)( فددي 2)

 .«الخاديّة»، وفوقها :  «الثواب»

ت تّددددددددد  الثدددددددددواب 
علددددددددددى اج ندددددددددداب 

 الشبهة

ن  بعدددددددددد  ،ددددددددددا
األ بددددددددار اونهددددددددا 

 لالس حباب

حسدددددددن االح يددددددداط 
 مهلقا  
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 األ بار الم قدّمة في ذلك أ ضا.

وال   وّنم : أنّا  لزم من ذلك عدم حسن االح ياط فيما اح مل اونا من 
عدن اح مدال العبادات المس حبّة بل حسدن االح يداط ب  ادا ؛ إذ ال  نفدّك ذلدك 

 اون فعلا تش  عا محّ ما.

ألّن ح مة ال ش  ع تابعدة ل حقّقدا ، ومدع إتيدان مدا اح مدل اونهدا عبدادة 
لداعي ناا االح مال ال   حقّ  مو وع ال ش  ع ؛ ولاا قد  ج  االح ياط مع 

ناا االح مال ، امدا فدي الصدالة إلدى أربدع جهدات أو فدي الثدوبين المشد بهين 

 ة تو ي  لالك إن فاء هللا.وغي نما ، وسيجيء ز اد
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 الرابع

إلى األ بار ّين ماان  أربعدة فدي مدا  س هقدسنس  الوحيد البهبهاني 

ال نّص فيا : ال وقّل ، واالح ياط ، والح مة الظان  ّدة ، والح مدة الواقعيّدة 
(1). 

حدد ، وادون ا  الفهدا فدي ال عبيد  ألجدل فيح مل رجوعها إلى معنى وا

ا  الف ما رانوا إليا من أدلّة القول بوجوب اج ناب الشبهة. فبعضهم ران 
إلددى أ بددار ال وقّددل ، ول دد  إلددى أ بددار االح يدداط ، وثالددث إلددى أوامدد  تدد ك 

الشبهات مقدّمة ل جنّ  المحّ مات ، احد ث ال ثليث ، ورابع إلى أوام  ت ك 

إنّهددا مشدد بهات ؛ فدإّن ندداا المو ددوع فددي نفسددا حبمددا المشد بهات مددن حيددث 
 الواقعّي الح مة.

واأل،هدد  : أّن ال وقّددل أعددّم بحسدد  المددورد مددن االح يدداط ؛ لشددمولا 

األحبام المش بهة في األموال واألع ا. والنفوس مّما  ج  فيها الصل  أو 
وب ال وقّدل فددي جميدع الوقددائع الخاليدة عددن الق عدة ، فمدن عبّدد  بدا أراد وجدد

 النّص العاّم والخاّص.

 ، فمن عبّ  با أراد واالح ياط أعّم من موارد اح مال ال ح  م
__________________ 

 .350ـ  349، وال سائل االدوليّة :  240( الفوائد الحائ  ّة : 1)

المدددددددددددددددددددددددددددددداان  
األربعددددددددددددددددددددددددددددددددة 

إلددددددددددى المنسددددددددددوبة 
األ بددددددار ين فيمددددددا 

 ال نّص فيا

ل أعددددّم مددددن ال وقّدددد
االح يدددددداط بحسدددددد  

 المورد

واالح يدددددددداط أعددددددددّم 
مدددددددددددددن مدددددددددددددوارد 

 اح مال ال ح  م
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ل حدد  م ومح مددل الوجددوب ، مثددل وجددوب السددورة أو األعددّم مددن مح مددل ا

 وجوب الجزاء الم دّد بين نصل الصيد والّا.
وأّما الح مة الظان  ّة والواقعيّة ، فيح مل الف ل بينهمدا : بدنّن المعبّد  

باالولى قد الح  الح مة من حيث ع و ها لمو وع محبوم بحبم واقعّي 

فالح مة ،ان  ّة. والمعبّ  بالثانية قد الحظها من حيدث ع و دها لمشد با ، 
أو  الحبددم ، ونددو مو ددوع مددن المو ددوعات الواقعيّددة ، فالح مددة واقعيّددة.

مددن ـ  مددن حيدث إنّددا جاندل بددالحبمـ  بمالحظدة أنّدا إذا منددع الشدارع المبلّددل

ال د  يص ، الفعل ، فدال  عقدل إباح دا لدا واقعدا ؛ ألّن معندى اإلباحدة اإلذن و
 ف نّمل.

و ح مل الف ل : بنّن القائل بالح مة الظان  ّة  ح مدل أن  بدون الحبدم 

في الواقع ني اإلباحة ، إالّ أّن أدلّة االج ناب عن الشبهات حّ م ها ،ان ا ، 
والقائل بالح مة الواقعيّة إنّما   مّسك في ذلدك بنددالة الحظد  فدي األفدياء ، 

 قب  ال صّ ف في ما  خ ّص بالغي  بغي  إذنا.من باب 

و ح مل الف ل : بنّن معنى الح مة الظان  ّة ح مة الشيء في الظان  
فيعاقد  عليددا مهلقدا وإن اددان مباحددا فدي الواقددع ، والقائدل بالح مددة الواقعيّددة 

سدد حّ   قددول : بننّددا ال ح مددة ،ددان ا أدددال ، فددإن اددان فددي الواقددع ح امددا ا

المؤا اة عليا وإالّ فال ، وليس معنانا أّن المش با ح ام واقعا ، بل معناه أنّا 
لدديس فيددا إالّ الح مددة الواقعيّددة علددى تقددد   ثبوتهددا ، فددإّن ندداا أحددد األقددوال 

 ـ (1)الم قدّم ـ  لأل بار ّين في المسنلة على ما ذا ه العالّمة الوحيد
__________________ 

 البهبهاني.( أي : الوحيد 1)

ين الفددددددددددددد ل بددددددددددددد
الح مدددددددددددددددددددددددددددددددددة 
الظان  ّددددددددددددددددددددددددددددة 

 والواقعيّة

اح مددددال ل دددد  فددددي 
 الف ل

اح مددددددددددال ثالددددددددددُث 
 في الف ل
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: بننّدا ال  ددّل  (1)بعدد ردّ  بد  ال ثليدث الم قددّم ـ  في مو ع ل   ، حيث قال

على الحظ  أو وجوب ال وقّدل ، بدل مق ضداه أّن مدن ارتبد  الشدبهة واتّفد  
: و خهدد  بخدداط ي أّن مددن ـ  ح امددا فددي الواقددع  هلددك ال مهلقددا (2)اونهددا 

 ى.، ان ه (3)األ بار ّين من  قول بهاا المعنى 

: مدن أّن األمد   (4)ولعّل ناا القائل اع مد في ذلك على ما ذا نا سدابقا 
العقلّي والنقلّي باالح ياط لشرفاد ، من قبيدل أوامد  الهبيد  ال    تّد  علدى 

موافق ها ومخالف ها عدا ما    تّ  على نفس الفعل المنمور با أو ت اا لو لدم 

امدا ـ  رفاد على مان  نداا الشدخص علدى وجدا اللدزوم بن أم . نعم ، اإل
ال لألولو ّة اما ا  اره القائلون بدالب اءة. وأّمدا مدا ـ  في بع  أوام  الهبي 

    تّ  على نفس االح ياط فليس إالّ ال خلّص عن الهالك المح مل في الفعل.

نعم ، فاعلا  س حّ  المدح مدن حيدث ت ادا لمدا  ح مدل أن  بدون ت ادا 
عند المولى ، ففيا نوع من االنقياد ، و س حّ  عليدا المددح والثدواب.  مهلوبا

وأّمددا ت اددا فلدديس فيددا إالّ ال جددّ ي بارتبدداب مددا  ح مددل أن  بددون مبغو ددا 

للمولى ، وال دليل علدى ح مدة ال جدّ ي علدى نداا الوجدا واسد حقال العقداب 
 : المناقشة (5)عليا. بل ع فا في مسنلة حّجية العلم 

__________________ 

 .82( تقدّم في الصفحة 1)

 .«اونا»، وفي غي نا :  (ص)( ااا في 2)

فددي  «... و خهدد  بخدداط ي»، ولبددن ليسددا ندداه العبددارة  242( انظدد  الفوائددد الحائ  ّددة : 3)

 نسخ نا من الفوائد.

 .69( راجع الصفحة 4)

 .45:  1( راجع مبحث القهع 5)

أوامددددددد  االح يددددددداط 
  ّةإرفاد
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 بددون الشدديء مقهددوع  فددي ح مددة ال جددّ ي بمددا نددو أعظددم مددن ذلددك ، اددنن

الح مة بالجهل الم ّا  ، وال  لزم من تسليم اس حقال الثدواب علدى االنقيداد 
علدى  (1)بفعل االح ياط ، اس حقال العقاب ب  ك االح ياط وال جدّ ي باإلقددام 

ما  ح مل. اونا مبغو ا. وسينتي ت ّمة تو ي  ذلك في الشدبهة المحصدورة 

 إن فاء هللا تعالى.
__________________ 

 .«في اإلقدام»: (هو ) (ت)( في 1)
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 الخامس

أّن أدالة اإلباحة في مش با الحبم إنّما نو مدع عددم أددل مو دوعّي 

حداام عليهدا ، فلددو فدّك فدي حددّل أادل حيددوان مدع العلدم بقبولددا ال اايدة جدد   

الشّك في قبولا لل ااية فالحبم الح مة ؛ أدالة الحّل ، وإن فّك فيا من جهة 
ألدددالة عدددم ال اايددة : ألّن مددن فدد ائهها قابليّددة المحددّل ، ونددي مشددبواة ، 

 فيحبم بعدمها واون الحيوان مي ة.
فيمدا إذا فدّك فدي  قدس سد نما (1)و ظه  من المحقّ  والشهيد الثانيين 

حيوان م ولّدد مدن طدان  ونجدس ال   بعهمدا فدي االسدم ولديس لدا مماثدل : أّن 

 األدل فيا الههارة والح مة.
فدإن اددان الوجدا فيددا أددالة عدددم ال اايدة ، فإنّمددا  حسدن مددع الشدّك فددي 

قبول ال ااية وعدم عمدوم  ددّل علدى جدواز تاايدة ادّل حيدوان إالّ مدا  د ج ، 

 .(2)عاه بع  اما ادّ 
__________________ 

، وتمهيددد القواعددد :  286ـ  285:  1، ال و ددة البهيّددة  166:  1( انظدد  جددامع المقادددد 1)

270. 

،  70ـ  69:  1، وانظدد  مفدداتي  الشدد ائع  99( ادّعدداه السدديّد الم تضددى فددي الناددد  ّات : 2)

 .534ومفاتي  االدول : 

أددددددددددل اإلباحدددددددددة 
و مدددع عددددم إنّمدددا نددد

أدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 
مو ددددددددددددددددددددددددوعّي 

 حاام عليا

مدددددددا  ظهددددددد  مدددددددن 
المحقّدددددد  والشددددددهيد 
الثددددددددددددانيين فددددددددددددي 
 حيددددددددددوان م ولّددددددددددد

مددددددددددددددن طددددددددددددددان  
ونجددددددددددددددددددددددددددددددددددس 
والمناقشدددددددددة فدددددددددي 

 ذلك
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أّن  لحما قبل ال اايدة ، ففيدا : (1)وإن اان الوجا فيا أدالة ح مة أال 

الح مة قبل ال ااية ألجل اونا من المي دة ، فدإذا فد . إثبدات جدواز تااي دا 
 د ج عددن المي دة ، فيح دداج ح م دا إلددى مو دوع ل دد . ولدو فددّك فدي قبددول 

ال ااية رجع إلى الوجا الساب  ، وايل اان : فال  ع ف وجا ل فع اليد عن 

 أدالة الحّل واإلباحة.
وجها ل   ، ونقلا بع  محّشيها ـ  (2)ننا ـ  نعم ، ذا  فارح ال و ة

قددال فددارح ال و ددة : إّن اددالّ مددن  .(4)عددن الشددهيد فددي تمهيددد القواعددد  (3)

النجاسدات والمحلّددالت محصددورة ، فددإذا لددم  ددد ل فددي المحصددور منهددا اددان 
 ، ان هى. (5)، ونو ،ان  األدل طهارتا وح مة لحما 

و مبددن منددع حصدد  المحلّددالت ، بددل المحّ مددات محصددورة ، والعقددل 

والنقل دّل على إباحة ما لم  علم ح م ا ؛ ولاا   مّسبون اثي ا بندالة الحدّل 
 في باب األطعمة واألف بة.

قُُل أُِحلَّ لَُكُم )قولا تعالى : في  (6)ولو قيل : إّن الحّل إنّما علّ  بالهيّبات 

 المفيد للحص  في مقام الجواب عن االس فهام ، فبّل ما (7)(الهَّي ِباتُ 
__________________ 

 (.،و ) (ر)في  «أال»( لم ت د 1)

 (.،و ) (ر)في  «ننا»( لم ت د 2)

العلميددة ( لعلّددا الشدديخ علددي ، انظدد  ال و ددة البهيّددة بخددّط عبددد الدد حيم ، طبعددة المب بددة 3)

 .21اإلسالمية ، الصفحة 

 .«اون المحلاّلت محصورة»، ولبن ليسا فيا  270( تمهيد القواعد : 4)

 .84: الورقة  (مخهوط)( المنانج السو ّة 5)

 (.،و ) (ص)،  (ر)في  «بالهيّبات»، ولم ت د  «في الهيّبات»: (ت)، وفي  (ه)( ااا في 6)

 .4( المائدة : 7)

اددددد ه فدددددارح مدددددا ذ
ل و ددددددددددة فدددددددددددي ا

المسدددددددددددددددددددددددددددددددددنلة 
 والمناقشة فيا

المناقشددددددددددة فيمددددددددددا 
ذاددددددددددد ه فدددددددددددارح 

 ال و ة
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 ألدل عدم إحالل الشارع لا.فّك في اونا طيّبا فا

،  «الفواحش»و  «الخبائث»قلنا : إّن ال ح  م محمول في الق لن على 
فددإذا فددّك فيددا فاألدددل عدددم ال حدد  م ، ومددع تعددار. األدددلين   جددع إلددى 

، وقولا  (1)(قُُل ال أَِجُد فِي ما أُوِحَي إِلَيَ )أدالة اإلباحة ، وعموم قولا تعالى : 

 .(2) «ح ام إالّ ما حّ م هللاليس ال»:  السالمعليا
 مع أنّا  مبن ف . اون الحيوان مّما ثبا اونا طيّبا.

بل الهيّ  ما ال  س قار ، فهو أم  عدمّي  مبدن إحد ازه باألددل عندد 

 الشّك ، ف دبّ .
__________________ 

 .145( األنعام : 1)

 .4 ث من أبواب األطعمة واألف بة ، الحد 1، الباب  3:  17( الوسائل 2)
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 السادس

 االم ال  خلو إ  اده عن فائدة ، ونو : (1)حبي عن بع  األ بار ين 

بمددا  أنّدا ندل  جدّوز أحدد أن  قدل عبددد مدن عبداد هللا تعدالى ، فيقدال لدا :

فيقول : انا أعمل بقول المعصوم وأق في  ؟انا تعمل في األحبام الش عيّة
فيدزّل أأث ه وما  ثبا من المعلوم ، فإن اف با علّي فيء عملدا باالح يداط ، 

قدم ناا العبد عن الص اط ، و قابل باإلنانة واإلحباط ، فيؤم  با إلدى الندار 
أن  بون أنل ال سام  وال سانل في  !نيهات نيهات ؟و ح م م افقة األب ار

 ، ان هى االما. (2)معاّبين  الد ن في الجنّة  الد ن ، وأنل االح ياط في النار

أقددول : ال  خفددى علددى العددواّم فضددال عددن غيدد نم : أّن أحدددا ال  قددول 
 بح مة االح ياط وال  نب  حسنا وأنّا سبيل النجاة.

وأّما اإلف اء بوجوب االح ياط فال إفبال في أنّا غي  مهداب  لالح يداط 

 إن ثبا وجوب اإلف اء فاألم   دور بين؛ الح مال ح م ا ، ف
__________________ 

 ( قيل : نو المحدّث الجزائ ي.1)

 .377( حباه الوحيد البهبهاني في ال سائل االدوليّة : 2)

اع دددددد ا. بعدددددد  
ار ّين علددددددى األ بدددددد

االدددددددددددددددددددددددددوليّين 
 ومناقش ا

المناقشددددددددددة فيمددددددددددا 
أفددددددددددددادة بعدددددددددددد  

 األ بار ين
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، وإالّ فاالح يدداط فددي تدد ك الف ددو  ، وحينئددا : فدديحبم  (1)الوجددوب والح مددة 

قاب من غيد  بيدان لدم  بدن الجانل بما  حبم با عقلا ، فإن ال فا إلى قب  الع
عليددا بددنس فددي ارتبدداب المشدد با ، وإن لددم  ل فددا إليددا واح مددل العقدداب اددان 

مجبوال على االل زام ب  اا ، امن اح مل أّن فيمدا    دد سدلواا مدن اله  د  

 سبعا.
وعلددى اددّل تقدددد   : فددال  نفدددع قددول األ بددار ّين لدددا : إّن العقددل  حبدددم 

لض ر المح مل ، وال قول االدولّي بوجوب االح ياط من باب وجوب دفع ا

 لا : إّن العقل  حبم بنفي البنس مع االف باه.
وبالجملددة : فالمج هدددون ال  نبدد ون علددى العامددل باالح يدداط. واالف دداء 

بوجوبا من األ بار ّين نظي  االف اء بالب اءة من المج هد ن ، وال م يقّن مدن 

ليسا بنقّل من مفاسد ارتباب  األم  ن في البين ، ومفاسد االل زام باالح ياط
المش با ، اما ال  خفى. فما ذا ه ناا األ بدارّي مدن اإلنبدار لدم  علدم توّجهدا 

 إلى أحد ، وهللا العالم ونو الحاام.
__________________ 

 .«ال ح  م»، وفي غي نا :  (ت)( ااا في 1)
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 المسألة الثانية

 ا  دورا  حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوبما إْا ك

 من جرة إجمال النص  

إّمددا بددنن  بددون اللفدد  الددداّل علددى الحبددم مجمددال ، اددالنهي المجددّ د عددن 
 الق  نة إذا قلنا باف  ااا لفظا بين الح مة والب انة.

وإّما بنن  بون الداّل على م علّ  الحبم االك ، سواء اان اإلجمال فدي 
ذا قلنددا بإجمالددا ، فيبددون المشددبوك فددي اونددا غندداء مح مددل و ددعا االغندداء إ

الح مة ، أم ادان اإلجمدال فدي المد اد مندا ، امدا إذا فدّك فدي فدمول الخمد  

 للخم  الغي  المسب  ولم  بن نناك إطالل  ؤ ا با.
والحبم فدي ذلدك الّدا امدا فدي المسدنلة االولدى ، واألدلّدة المدااورة مدن 

 اله فين جار ة ننا.

االغندداء ـ  : أّن اإلجمددال إذا اددان فددي م علّدد  الحبددم (1)ّنم وربمددا   ددو
اان ذلك دا ال في الشبهة فدي ط  د  الحبدم. ـ  وف ب الخم  الغي  المسب 

 ونو فاسد.
__________________ 

، وسدينتي نقدل االمدا فدي  518( الم وّنم نو المحدّث الحّ  العاملي فدي الفوائدد الهوسديّة : 1)

 .135ـ  130الصفحة 

 الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة
ال ح  ميّدددددددددة مدددددددددن 
جهدددددددددددة إجمددددددددددددال 

 النصّ 
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 لمسألة الثالثةا

 أ  طدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب

حا ألحدهما ين وعدم ثبوت ما طكو  مرج   من جرة تعارض النص 

؛ لعددم الددليل عليدا عددا مدا  واألقو  فيدا أ ضدا عددم وجدوب االح يداط
، وبعد  مدا ورد فدي  (2)ال دي ع فدا حالهدا  (1)مااورة تقدّم : من الوجوه ال

مثددل مددا فددي عددوالي اليلددي : مددن م فوعددة   صددوص تعددار. النّصددين ،
 : السالمعلياإلى زرارة عن موالنا أبي جعف   هللارحماالعالّمة 

قددددال : قلددددا : جعلددددا فددددداك ،  ددددنتي عددددنبم الخبدددد ان أو الحددددد ثان »

 ؟ عار ان فبن ّهما ل االم
 فقال :  ا زرارة ،  ا بما اف ه  بين أدحابك ، ودع الشاذّ النادر.

 فقلا :  ا سيّدي ، إنّهما معا مشهوران م و ّان منثوران عنبم.

 :  ا بما  قولا أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. السالمعليافقال 
 فقلا : إنّهما معا عدالن م  يّان موثّقان عندي.

__________________ 

 (.،و ) (ر)في  «المااورة»( لم ت د 1)

 .96ـ  62( راجع الصفحة 2)

الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة 
ل ح  ميّدددددددددة مدددددددددن ا

جهدددددددددة تعدددددددددار. 
 النّصين

عددددددددددم  واألقدددددددددو 
وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 

 االح ياط

طدددددددان  م فوعدددددددة 
زرارة وجدددددددددددددددوب 

 االح ياط
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فقال : انظ  ما واف  منهما مان  العاّمة فات اا و ا بما  الفهم ؛ فإّن 

 الحّ  فيما  الفهم.
 ؟قلا : ربما اانا موافقين لهم أو مخالفين ، فبيل نصنع

 ما  الل االح ياط. قال : فخا بما فيا الحائهة لد نك ، وات ك

 ؟فقلا : إنّهما معا موافقان لالح ياط أو مخالفان ، فبيل أدنع
 .(1) «. الحد ث.. قال : إذن ف خيّ  أحدنما ف ن ا با وتدع اآل  

ونداه ال وا دة وإن ااندا أ دّص مددن أ بدار ال خييد  ، إالّ أنّهدا  ددعيفة 

 في ا اب العوالي وداحبا ، فقال :السند ، وقد طعن داح  الحدائ  فيها و
إّن ال وا ة المااورة لم نقل عليها في غي  ا اب العوالي ، مع ما ني 

عليهددا مددن اإلرسددال ، ومددا عليددا الب دداب المددااور : مددن نسددبة ددداحبا إلددى 

ال سانل في نقل األ بار واإلنمال ، و لط غثّها بسمينها ودحيحها بسقيمها 
 ، ان هى. (2)لب اب المااور ، اما ال  خفى على من الح  ا

ثّم إذا لم نقل بوجوب االح يداط ، ففدي ادون أددل البد اءة م ّجحدا لمدا 

 وافقددا ، أو اددون الحبددم الوقددل ، أو ال سدداقط وال جددوع إلددى األدددل ، أو 
 ال خيي  بين الخب  ن في أّول األم  أو دائما ، وجوه ليس ننا محلّ 

__________________ 

 229، الحدد ث  133:  4لبن ليسا للحد ث ت ّمة. انظ  عدوالي اليلدي ( ااا في النسخ ، و1)

 .2من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  9، الباب  303:  17، والمس درك 

 .99:  1( الحدائ  2)

الجدددددددددددواب عدددددددددددن 
 الم فوعة
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 ذا نا ؛ فإّن المقصود ننا نفي وجوب االح ياط ، وهللا العالم.

 نا فيء ، ونو :بقي ن
أّن االدددوليّين عنونددوا فددي بدداب ال دد اجي  الخددالف فددي تقددد م الخبدد  

وندو المسدّمى ـ  ، ونسد  تقدد م المخدالل (1)المواف  لألدل علدى المخدالل 

، مددنهم العالّمددة  (3)بددل إلددى جمهددورنم  (2)إلددى أاثدد  االدددوليّين ـ  بالناقددل
 (5)اّل علدى اإلباحدة علدى وعنونوا أ ضا مسنلة تقد م الخبد  الدد .(4) س هقدس

، ونس  تقدد م الحدا،  علدى المبدي  إلدى  (6)الداّل على الحظ  والخالف فيا 

 .(8)، بل  ظه  من المحبّي عن بعضهم عددم الخدالف فدي ذلدك  (7)المشهور 
 والخالف في المسنلة االولى  نافي الوفال في الثانية.

ل علمائندا علدى اما أّن قول األاثد  فيهمدا مخدالل لمدا  شداند : مدن عمد

عدم تقد م المخالل لألدل ، بل ال خييد  أو ال جدوع إلدى األددل الداي ندو 
 وجوب االح ياط عند األ بار ّين والب اءة عند المج هد ن ح ّى العالّمة ،

__________________ 

 .705 ، ومفاتي  االدول : 445، والفصول :  253، والمعالم :  156( انظ  المعارج : 1)

 .458:  (مخهوط)نها ة الودول ( انظ  2)

 .289:  (مخهوط)( انظ  غا ة البادئ 3)

 .99، وتها   الودول :  237( انظ  مبادئ الودول : 4)

 .«الخب »ز ادة :  (ص)( في 5)

 .708، ومفاتي  االدول :  157( انظ  المعارج : 6)

 .220: الورقة  (مخهوط)( اما في غا ة المنمول 7)

 .708 باه السيّد المجاند عن غا ة المنمول ، انظ  مفاتي  االدول :( لعّل المقصود ما ح8)

تعدددددددددددددددددددددددددددددددار. 
المقددددددددددددددددددددددددددددددّ ر »
و ،  «الناقدددددددددددددددددددلو
المبددددددددددددددددددددددددددددددددي  »

 «والحا، 
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 .(1)مضافا إلى ذناب جماعة من أدحابنا في المسنل ين إلى ال خيي  

و مبددن أن  قددال : إّن مدد ادنم مددن األدددل فددي مسددنلة الناقددل والمقددّ ر 
مسدنلة تعدار.  (2) أدالة البد اءة مدن الوجدوب ال أددالة اإلباحدة ، فيفدارل

 المبي  والحا، .

إّن حبم أدحابنا بال خيي  أو االح ياط ألجل األ بار الواردة ، ال  (3و )
 لمق ضى نفس مدلولي الخب  ن من حيث نما ، فيفارل المسنل ين.

 لبن ناا الوجا قد  نباه مق ضى أدلّ هم ، فالح  وتنّمل.
__________________ 

 .708و  705( انظ  مفاتي  االدول : 1)

 .«ف فارل»: (ه)ومح مل  (صو ) (ت)( في 2)

 .«أو»: (،و ) (ص)،  (ر)( في 3)

الفددددددددددددد ل بدددددددددددددين 
 المسنل ين
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 المسألة الرابعة

 دورا  الحكم بين الحرمة وغير الوجوب ، مع كو  الشك  

 في الواقعة الجزئي ة ألجل االشتباه في بعض االمور الخارجي ة

إباح دا لل د دّد فدي أنّدا  دّل أو  (1و )في ح مة ف ب مدائع  اما إذا فكّ 
  م  ، وفي ح مة لحم لل  دّد بين اونا من الشاة أو من األرن .

والظان  : عدم الخالف في أّن مق ضى األدل فيا اإلباحدة ؛ لأل بدار 
ى تعلدم أنّدا اّل فيء لك حالل ح ّ »:  السالمعلياالبثي ة في ذلك ، مثل قولا 

 .(3) «اّل فيء فيا حالل وح ام فهو لك حالل»و ،  (2) «ح ام
__________________ 

 .«أو»، وفي غي نا :  (ه)ومح مل  (،و ) (ص)( ااا في 1)

( ني روا ة مسعدة بن دددقة اآلتيدة بعدد سدهور ، ولدم نعثد  علدى غيد  ذلدك فدي المجداميع 2)

مدن أبددواب األطعمددة  64، البدداب  403:  16وسدائل الحد ثيّدة. نعددم ، ورد مدا  قدد ب مندا فددي ال

 .2المحّ مة ، الحد ث 

 من أبواب ما  ب س  با ، الحد ث األّول. 4، الباب  59:  12( الوسائل 3)

الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة 
 ح  ميّدددددددددة مدددددددددن ال

جهددددددددددددة افدددددددددددد باه 
 المو وع

دم الخددددددددددالف عدددددددددد
 في اإلباحة
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علدى ذلدك ب وا دة مسدعدة بدن  (1)في ال داا ة  هللارحماواس دّل العالّمة 

 ددقة :
ى تعلم أنّا ح ام بعينا ف دعا مدن قبدل نفسدك ، اّل فيء لك حالل ح ّ »

وذلك مثل الثوب  بون عليك ولعلّا س قة ، أو العبد  بون عنددك ولعلّدا حدّ  

قددد بدداع نفسددا أو قهدد  فبيددع أو  دددع فبيددع ، أو امدد أة تح ددك ونددي ا  ددك أو 
ر يع ك ، واألفدياء الّهدا علدى نداا ح ّدى  سد بين لدك غيد  نداا أو تقدوم بدا 

 .(2) «البيّنة

 .(3)وتبعا عليا جماعة من الم نّ   ن 
وال إفبال في ،هدور دددرنا فدي المددّعى ، إالّ أّن األمثلدة المدااورة 

فيها ليس الحّل فيها مس ندا إلى أدالة الحلّيّة ؛ فإّن الثدوب والعبدد إن لوحظدا 

ألجدل اليدد ، وإن لوحظدا مدع باع بار اليد عليهما حبدم بحدّل ال صدّ ف فيهمدا 
قهع النظ  عن اليد اان األدل فيهما ح مة ال صّ ف ؛ ألدالة بقاء الثوب 

علددى ملددك الغيدد  وأدددالة الحّ  ّددة فددي االنسددان المشددبوك فددي رقّيّ ددا ، وادداا 

ال  اع فالحلّيّة مس ندة  (4و )الزوجة إن لوح  فيها أدل عدم تحقّ  النس  
األدل فاألدل عدم تنثي  العقد فيها ؛ فيح م  إليا ، وإن قهع النظ  عن ناا

 وطؤنا.
__________________ 

 .588:  1 (الهبعة الحج  ّة)( ال اا ة 1)

 .4من أبواب ما  ب س  با ، الحد ث  4، الباب  60:  12( الوسائل 2)

، والفا دل الن اقدي فدي المندانج :  399( منهم الوحيدد البهبهداني فدي ال سدائل االددوليّة : 3)

 .216و  211

 .«أو»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 4)

اسدددددد دالل العالّمددددددة 
 ب وا ة مسعدة

فدددددددددددي اإلفدددددددددددبال 
األمثلدددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
المددددددددددااورة فددددددددددي 

 ال وا ة
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وبالجملددة : فهدداه األمثلددة الثالثددة بمالحظددة األدددل األّولددّي محبومددة 

بالح مة ، والحبم بحلّي ها إنّما نو من حيدث األددل المو دوعي الثدانوّي ، 
 فالحّل غي  مس ند إلى أدالة اإلباحة في فيء منها.

مددة بددل جميددع األدلّددة الم قدّمددة مددن األ بددار الم قدّ  (1)ندداا ، ولبددن فددي 

 الب اب والعقل افا ة ، مع أّن ددرنا وذ لها ،ان ان في المدّعى.
وتوّنم : عدم ج  ان قب  ال بليل بال بيان ننا ؛ نظد ا إلدى أّن الشدارع 

مدن ـ  ا اج ناب اّل ما  ح مل اونا  م افيج  حينئـ  مثالـ  بيّن حبم الخم 

؛ فالعقل ال  قبّ  العقاب  صودا على تقد   مصادفة ـ  باب المقدّمة العلميّة
 الح ام.

مدفوع : بنّن النهي عن الخم   وج  ح مة األف اد المعلومدة تفصديال 

، واألّول ال  ح اج إلى مقدّمة  (2)والمعلومة إجماال الم  دّدة بين محصور ن 
ة ، والثاني   وقّل على االج ناب من أط اف الشبهة ال غي  ، وأّمدا مدا علميّ 

اح مل اونا  م ا من دون علم إجمالّي فلم  علم من النهدي تح  مدا ، ولديس 

 مقدّمة للعلم باج ناب ف د محّ م  حسن العقاب عليا.
فال ف ل بعد ف . عدم العلم بح م دا وال ب حد  م  مد    وقّدل العلدم 

اج نابا ، بين ناا الف د المش با وبين المو وع البلّي المشد با  باج نابا على

 في قب  العقاب عليا.ـ  اش ب ال  نـ  حبما
__________________ 

 .«باقي»ز ادة :  (ص)( في 1)

 وفي غي نا : محصور. (ه)( ااا في 2)

تدددددددددددددوّنم عدددددددددددددددم 
ج  ددددددددددددان قددددددددددددب  
ال بليدددددددددددل مدددددددددددن 

يددددددد  بيدددددددان فدددددددي غ
المسدددددددددددددددددددددددددددددددددنلة 

 والجواب عنا
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وما ذا  من ال وّنم جار فيا أ ضا ؛ ألّن العمومات الدالّدة علدى ح مدة 

تدّل على ح مة امدور  (3)(ما نَراُكُم َعُنهُ فَاُنتَُروا) و (2)والفواحش  (1)الخبائث 
 واقعيّة  ح مل اون ف ب ال  ن منها.

ومنشن ال وّنم المااور : مالحظدة تعلّد  الحبدم ببلدّي مد دّد بدين مقددار 

معلوم وبين أاث  منا ، في خيّل أّن ال  د د في المبلّل با مع العلم بال بليل ، 
 ح ياط.فيج  اال

 (4)ونظي  ناا ال وّنم قد وقع في الشبهة الوجوبيّة ، حيث تخيّدل بعد  

بين األقّل واألاث  موج  لالح ياط من  (5): أّن دوران ما فات من الصلوات 
 باب وجوب المقدّمة العلميّة.

 .(6)وقد ع فا ، وسينتي اندفاعا 

ل اوندا الح مداـ  فإن قلا : إّن الض ر مح مل فدي نداا الفد د المشد با
 فيج  دفعا.ـ  محّ ما

قلنا : إن ار د بالض ر العقاب وما  ج ي مج اه من االمور اال  و ّة 

 ، فهو منمون بحبم العقل بقب  العقاب من غي  بيان.
 اما فيـ  وإن ار د ما ال  دفع العقل ت تّبا من غي  بيان

__________________ 

 .157( لل عم ان : 1)

 .33( لل عم ان : 2)

 .7لحش  : ( ا3)

 .170( سينتي ذا نم في الصفحة 4)

 .«الصالة»: (،و ) (ر)( في 5)

 .170ـ  169( انظ  الصفحة 6)
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فوجوب دفعا عقال لو سلّم ، اما تقدّم من الشديخ وجماعدة ـ  المضاّر الدنيو ّة
لم  علدم ح م دا  (2)، لم  سلّم وجوبا ف عا ؛ ألّن الشارع دّ ح بحلّية ما  (1)

ا ؛ ايل وقد  حبم الشد ع بجدواز ارتبداب الضد ر القهعدّي ، فال عقاب علي

الغيدد  الم علّدد  بددنم  المعدداد ، امددا نددو المفدد و. فددي الضدد ر المح مددل فددي 

 ؟المقام
اح مددال الضدد ر الم علّدد  بددامور اآل دد ة ، ـ  أّوالـ  فددإن قيددل : نخ ددار

ان ؛ الح مددال المصددلحة فددي عدددم البيددان والعقددل ال  دددفع ت تّبددا مددن دون بيدد

فدي جدواب  (4)فدي العددّة  (3)وواول األم  إلى ما  ق ضيا العقل ، اما دّ ح 
ما ذا ه القائلون بنددالة اإلباحدة : مدن أنّدا لدو ادان ننداك فدي الفعدل مضدّ ة 

 لجلة لبيّنها.

وثانيا : نخ ار المضّ ة الدنيو ّة ، وتح  ما ثابا فد عا ؛ لقولدا تعدالى 
 (6)، اما اس دّل با الشديخ أ ضدا فدي العددّة  (5)(َوال تُُلقُوا بِأَُطِدطُكُم إِلَي التَُّرلَُكةِ ) :

علددى دفددع أدددالة اإلباحددة ، وندداا الدددليل ومثلددا رافددع للحلّيددة الثاب ددة بقددولهم 

 .(7) «اّل فيء لك حالل ح ّى تع ف أنّا ح ام»:  السالمعليهم
__________________ 

 .90 ( راجع الصفحة1)

 .«الّما»: (صو ) (ر)( في 2)

 .«با»ز ادة :  (ر)( في 3)

 .743ـ  742:  2( العدّة 4)

 .195( البق ة : 5)

 ( لم نعث  عليا في العدّة.6)

 .4من أبواب ما  ب س  با ، الحد ث  4، الباب  60:  12( الوسائل 7)

وّنم تق  دددددددددد  ال دددددددددد
بوجدددددددددددددا ل ددددددددددددد  
والجدددددددددواب عندددددددددا 

 أ ضا
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بيان الض ر اال  وّي ، إالّ  قلا : لو سلّمنا اح مال المصلحة في عدم
 بيان لعدم الض ر اال  وّي. «اّل فيء لك حالل»:  السالمعليهمأّن قولهم 

وأّما الض ر الغيد  اال د وّي ، فوجدوب دفدع المشدبوك مندا ممندوع ، 

فددي بدداب  (1)مخ ّصددة بمظنّددة الهددالك ، وقددد دددّ ح الفقهدداء  «ال هلبددة»ول ددة 
ّن معدا العهد  معصدية ، دون مهلد  المساف  : بنّن سلوك اله    الاي  ظ

لدم   ّ صدوا إالّ مدع  (3)واإلفهدار  (2)ما  ح مل فيا ذلك. وااا في باب ال يّمم 

 ،ّن الض ر الموج  لح مة العبادة دون الشّك.
انسددحاب حبددم اإلفهددار  (4)نعددم ، ذادد  قليددل مددن م ددنّ  ي الم ددنّ   ن 

مشدبوك الضد ر ،  وال يّمم مع الشّك أ ضا ، لبن ال من جهة ح مدة ارتبداب

بل لدعو  تعلّ  الحبم في األدلّة بخوف الضد ر الصدادل ، مدع الشدّك ، بدل 
 بع  أف اد الونم أ ضا. (5)مع 

 لبّن اإلنصاف : إلزام العقل بدفع الض ر المشبوك فيا االحبم
__________________ 

، واشدل  409، والا ي ة :  388، وال و. :  258:  (الهبعة الحج  ّة)( انظ  الاا   1)

 .272الغهاء : 

 .380:  3، ومس ند الشيعة  194:  2، والمدارك  34:  3( انظ  المن هى 2)

 .285:  6، والمدارك  210:  1( انظ  الش ائع 3)

،  329 : 1، والسيّد الهباطبائي في ال  دا.  171:  13( االمحدّث البح اني في الحدائ  4)

 16و ،  110 : 5وداح  الجدوان  فدي الجدوان   ، 375:  10والفا ل الن اقي في المس ند 

 :346. 

 (.هو ) (،)،  (ت)في  «مع»( لم ت د 5)

الجددددواب عددددن ندددداا 
 الوجا أ ضا
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بدفع الض ر الم يقّن ، اما  علم بالوجدان عند وجود مائع مح مل السّمية إذا 

 ف . تساوي االح مالين من جميع الوجوه.
العقل بوجوب دفدع الضد ر الم ديقّن إنّمدا ندو بمالحظدة نفدس  لبن حبم

الض ر الدنيوّي من حيث ندو ، امدا  حبدم بوجدوب دفدع الضد ر اال د وي 

االك ، إالّ أنّا قد   ّحد مع الض ر الدنيوّي عنوان    تّ  عليدا نفدع ا د وّي 
يم ال  نب  العقل أم  الشدارع ب سدل (1)، فال  س قّل العقل بوجوب دفعا ؛ ولاا 

في الجهاد واإلا اه على الق ل أو  (2)النفس للحدود والقصاص ، وتع  ضها 

 على االرتداد.
وحينئا : فالض ر الدنيوّي المقهوع  جوز أن  بيحا الشدارع لمصدلحة 

، فإباح ا للض ر المشدبوك لمصدلحة ال د  يص علدى العبداد أو لغي ندا مدن 

 .(3)المصال  ، أولى بالجواز 
قيددام أمددارة غيدد  مع بدد ة علددى الح مددة ، فدديظّن  فددإن قلددا : إذا ف  ددنا

الض ر ، فيج  دفعا ، مع انعقاد اإلجماع على عدم الف ل بين الشّك والظّن 

 الغي  المع ب .
قلنا : الظّن بالح مة ال  س لزم الظدّن بالضد ر ، أّمدا اال د وّي ؛ فدألّن 

 الزمالمف و. عدم البيان ، فيقب . وأّما الدنيوّي ؛ فألّن الح مة ال ت
__________________ 

 (.،)في  «لاا»( لم ت د 1)

 .«لا»ز ادة :  (ه)( في غي  2)

نداا تمدام البدالم فدي نداا المقدام ، وقدد »ز دادة :  (ه)ونسدخة بددل  (ص)وندامش  (ت)( في 3)

تقدّم في االس دالل علدى حّجيّدة الظدّن بلدزوم دفدع الضد ر المظندون ، مدا  نفدع نقضدا وإب امدا ، 

   الف  سي  بينها.، مع ا «ف اجع

عددددددم حبدددددم العقدددددل 
بوجددددددددددوب دفدددددددددددع 
الضدددددددددددددددددددددددد ر إذا 

  عليدددددا نفدددددع ت تّددددد
 ا  وي
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الض ر الدنيوّي ، بل القهع بها أ ضا ال  الزما ؛ الح مال انحصار المفسدة 

 فيما   علّ  باالمور اال  و ّة.
ولددو فدد . حصددول الظددّن بالضدد ر الدددنيوّي فددال محدديص عددن ال ددزام 

 .(1)ح م ا ، اسائ  ما ،ّن فيا الض ر الدنيوّي من الح اات والسبنات 
__________________ 

: (هو ) (ص)، وا دد  عليهددا فددي  (ت)فددي  «السددبناتـ  إلددىـ  فددإن قلددا»( لددم تدد د عبددارة 1)

 .«زائد»
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 وطنبغي التنبيه علي امور :

ل  األو 

م أّن محّل البدالم فدي الشدبهة المو دوعيّة المحبومدة باإلباحدة مدا إذا لد

بدين  (1) بن نناك أدل مو دوعّي  قضدي بالح مدة ؛ فمثدل المد أة المد دّدة 
ـ  الزوجة واألجنبيّة  ارج عن محّل البالم ؛ ألّن أدالة عدم عالقة الزوجيّة

 بل اس صحاب الح مة ، حاامة على أدالة اإلباحة.ـ  المق ضية للح مة
سدب  ملدك مدع  (2)ونحونا : المدال المد دّد بدين مدال نفسدا وملدك الغيد  

الغي  لا ، وأّما مع عدم سب  ملدك أحدد عليدا ، فدال  نبغدي اإلفدبال فدي عددم 

 ت تّ  أحبام ملبا عليا : من جواز بيعا ونحوه مّما  ع ب  فيا تحقّ  الماليّة.
وأّمددا إباحددة ال صددّ فات الغيدد  الم  تّبددة فددي األدلّددة علددى مالددا وملبددا ، 

ّن الحلّية فدي األمدالك ال بددّ لهدا فيمبن القول بها ؛ لألدل. و مبن عدما ؛ أل

 ال  حّل مال إالّ من»:  السالمعليا (3)من سب  محلّل ؛ باالس ق اء ، ولقولا 
__________________ 

 .«الم  دّدة»( في أاث  النسخ : 1)

 .«غي ه»: (هو ) (ص)،  (ت)( في 2)

 .«بقولا»: (،)( في 3)

محدددددّل البدددددالم فدددددي 
الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة 
المو دددددددوعيّة مدددددددا 
إذا لددددم  بددددن أدددددل 
مو ددددددددددددددددددددددددوعّي 

  قضي بالح مة
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 .(1) «حيث أحلّا هللا

احددة ال صددّ ف نددي المح اجددة إلددى السددب  ، ومبنددى الددوجهين : أّن إب
أّن ح مة ال صدّ ف محمولدة فدي األدلّدة  (2)و فيح م مع عدما ولو باألدل. 

  ن في الح مة.ـ  ولو باألدلـ  على ملك الغي  ، فمع عدم تملّك الغي 

ومن قبيل ما ال  ج ي فيا أدالة االباحدة : اللحدم المد دّد بدين المداّاى 
حاامة على ـ  المق ضية للح مة والنجاسةـ  دم ال اايةوالمي ة ؛ فإّن أدالة ع

 أدال ي اإلباحة والههارة.

 (3)وربما   خيّل  الف ذلك : تارة لعدم حّجية اس صحاب عدم ال ااية 
، وا دد   لمعار ددة أدددالة عدددم ال اايددة بندددالة عدددم المددوت ، والح مددة 

 .(4)والنجاسة من أحبام المي ة 

 ة االس صحاب ولو في االمور العدميّة.واألّول مبنّي على عدم حّجي
 والثاني مدفوع :

أّوال : بننّدا  بفددي فددي الحبددم بالح مددة عدددم ال اايددة ولددو باألدددل ، وال 

  وقّل على ثبدوت المدوت ح ّدى  ن فدي بان فائدا ولدو بحبدم األددل ؛ والددليل 
 دب  الشدارع إالّ  ، فلدم (5)(َوما أََكَل السَّىبُعُ )من قولا  (ما َْكَُّيتُمُ )عليا : اس ثناء 

 ما ذّاي ، وإناطة إباحة األال بما ذا  اسم هللا عليا
__________________ 

 .2من أبواب األنفال ، الحد ث  3، الباب  375:  6( الوسائل 1)

 .«أو»: (هو ) (،)( في 2)

 .387:  2( ناا الوجا للسيّد العاملي في المدارك 3)

 .365:  (مخهوط)افية ( ناا الوجا للسيّد الصدر في ف ح الو4)

 .3( المائدة : 5)
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ولدو ـ  وغي ه من االمور الوجود ّة المع ب ة في ال ااية ، فإذا ان فدى بعضدها

 ان فا اإلباحة.ـ  بحبم األدل
وثانيا : أّن المي ة عبارة عن غي  المداّاى ؛ إذ ليسدا المي دة  صدوص 

ال اايدة ما مات ح ل أنفا ، بل اّل زنال روح ان فى فيا فد ط مدن فد وط 

 .(1)فهي مي ة ف عا. وتمام البالم في الفقا 
__________________ 

( قد عنون الفقهاء ناه المسنلة في موا ع عد دة ، منها : ا داب الصديد والاباحدة ، ومنهدا : 1)

 ا اب الههارة في مسنلة الجلد المه وح.
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 الثاني

أّن الشدددديخ الحددددّ  أورد فددددي بعدددد  الماتددددا اع  ا ددددا علددددى معافدددد  

األ بددار ّين ، وحادددلا : أنّددا مددا الفدد ل بددين الشددبهة فددي نفددس الحبددم وبددين 

 ؟الشبهة في ط  قا ، حيث أوجب م االح ياط في األّول دون الثاني
 وأجاب بما لفظا :

ا افدد با حبمددا الشدد عّي أعنددي اإلباحدددة أّن حدددّ الشددبهة فددي الحبددم مدد
وال ح  م ، امن فّك فدي أادل المي دة أنّدا حدالل أو حد ام ، وحددّ الشدبهة فدي 

ط    الحبم الش عّي ما اف با فيا مو وع الحبم مع اون محمولا معلوما 

، اما في اف باه اللحم الاي  شد    مدن السدول ال  علدم أنّدا مداّاى أو مي دة ، 
 ّاى حالل والمي ة ح ام.مع العلم بنّن الما

ومدن وجدوه عقليّدة  السالمعليهمو س فاد ناا ال قسيم من أحاد ث األئمة 

 مؤ ّدة ل لك األحاد ث ، و نتي بعضها.
وقسم م  دّد بين القسمين ، وني األفد اد ال دي ليسدا بظدان ة الف د ّدة 

لبع  األنواع ، وليس اف بانها بسب  فديء مدن االمدور الدنيو ّدة ادا  الط 

لحالل بالح ام ، بل اف بانها بسب  أم  ذاتّي أعني اف باه دنفها في نفسها ا
 ، ابع  أف اد الغناء الاي قد ثبا تح  م نوعا واف با

المدددددددات المحددددددددّث 
العدددددددددددداملي فددددددددددددي 
الفددددددددددددد ل بدددددددددددددين 
الشددددبهة فددددي نفددددس 

بددددددددددددين الحبددددددددددددم و
الشدددددددددددددبهة فدددددددددددددي 
ط  قدددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

 والمناقشة فيها
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أنواعا في أف اد  سي ة ، وبع  أف اد الخبائدث الداي قدد ثبدا تحد  م نوعدا 

ونداا  واف با بع  أفد اده ح ّدى ا  لدل العقدالء فيهدا ، ومنهدا فد ب ال د ن.
 وع  ظه  من األ بار د ولا في الشبهات ال ي ورد األم  باج نابها.الن

وناه ال فاديل تس فاد مدن مجمدوع األحاد دث ، ونداا  مّمدا  ددّل علدى 

 ذلك وجونا :
 «اّل فيء فيا حالل وح ام فهو لدك حدالل»:  السالمعليامنها : قولا 

 ، فهاا وأفبانا دادل على الشبهة في ط    الحبم. (1)

 ال :إلى أن ق
وإذا حصددل الشددّك فددي تحدد  م المي ددة لددم  صدددل عليهددا أّن فيهددا حددالال 

 .(2)وح اما 

أقددول : اددنّن مهلبددا أّن ندداه ال وا ددة وأمثالهددا مخّصصددة لعمددوم مددا دّل 
علددى وجددوب ال وقّددل واالح يدداط فددي مهلدد  الشددبهة ؛ وإالّ فج  ددان أدددالة 

 ة الحبمية.اإلباحة في الشبهة المو وعيّة ال  نفي ج  انها في الشبه

مع أّن سيال أ بار ال وقّل واالح ياط  نبى عن ال خصيص ؛ من حيث 
أعنددي الحددار مددن ـ  افدد مالها علددى العلّددة العقليّددة لحسددن ال وقّددل واالح يدداط

 فحملها على االس حباب أولى.ـ  الوقوع في الح ام والهلبة

 ثّم قال :
__________________ 

 أبواب ما  ب س  با ، الحد ث األّول.من  4، الباب  59:  12( الوسائل 1)

 ، وما ا   ناه من النسخ وأثب ناه أق ب إلى المصدر. 519ـ  518( الفوائد الهوسيّة : 2)
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 (1) «حالل بيّن وح ام بديّن وفدبهات»:  وللاعلياهللادلىومنها : قولا 

ن ، وناا إنّما  نهب  على الشبهة فدي نفدس الحبدم ؛ وإالّ لدم  بدن الحدالل البديّ 
وال الحدد ام البدديّن ، وال  علددم أحدددنما مددن اآل دد  إالّ عددالّم الغيددوب ، وندداا 

 .(2)،ان  وا   

مضدددافا إلدددى مدددا ذا ندددا ، مدددن إبددداء سددديال الخبددد  عدددن ـ  أقدددول : فيدددا
،دان ة فدي ـ  ال ي ندي العمددة مدن أدلّد همـ  : أّن روا ة ال ثليثـ  ال خصيص

، فدإن ااندا عاّمدة للشدبهة حص  ما  ب لي با المبلّدل مدن األفعدال فدي ثالثدة 

المو وعيّة أ ضا دّ  الحص  ، وإن ا  ّصا بالشبهة الحبميّة ادان الفد د 
الخارجّي الم دّد بين الحالل والح ام قسما رابعا ؛ ألنّا ليس حدالال بيّندا وال 

 ح اما بيّنا وال مش با الحبم.

إنّمدا »:  السدالمعليا، من قول الصدادل  (3)ولو اس شهد بما قبل النبوّي 
، اددان ذلددك أ،هدد  فددي اال  صدداص بالشددبهة الحبميّددة ؛ إذ  «االمددور ثالثددة

المحصور في ناه الفق ة االمور ال ي   جع فيها إلى بيان الشارع ، فال   د 

 إ اللا ببون الف د الخارجّي المش با أم ا رابعا للثالثة.
نّدا وأّما ما ذا ه من المانع لشمول النبدوّي للشدبهة المو دوعيّة : مدن أ

 ال  علم الحالل من الح ام إالّ عالّم الغيوب ، ففيا :

 أنّا إن ار د عدم وجودنما ، ففيا ما ال  خفى. وإن ار د ندرتهما ،
__________________ 

 .9من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  114:  18( الوسائل 1)

 .519( الفوائد الهوسيّة : 2)

 .«حالل بيّن وح ام بيّن وفبهات»في أّول ناه الصفحة : ( أي : النبوّي المااور 3)
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ففيا : أّن الندرة تمنع من ا  صاص النبوّي بالنادر ال من فمولا لدا. مدع أّن 

دعو  اون الحالل البيّن من حيث الحبدم أاثد  مدن الحدالل البديّن مدن حيدث 
مدن المو وع قابلة للمنع ، بل المحّ مات الخارجيّة المعلومة أاث  بم اتد  

 المحّ مات البلّية المعلوم تح  مها.

 ثّم قال :
ومنها : ما ورد من األم  البليدغ باج نداب مدا  ح مدل الح مدة واإلباحدة 

بسب  تعار. األدلّة وعدم النّص ، وذلك وا د  الداللدة علدى افد باه نفدس 

 الحبم الش عّي.
أقول : ما دّل على ال خيي  وال وسعة مع ال عدار. وعلدى اإلباحدة مدع 

م ورود النهي وإن لم  بن في البث ة بمقدار أدلّة ال وقّدل واالح يداط ، إالّ عد

أّن اإلنصاف أّن دالل ها على اإلباحة وال  صة أ،ه  من داللة تلك األ بار 
 على وجوب االج ناب.

 ثّم قال :

 ومنها : أّن ذلك وجا للجمع بين األ بار ال  باد  وجد وجا أق ب منا.
أّن حمدددل أدلّدددة االح يددداط علدددى ال جحدددان  أقدددول : مق ضدددى اإلنصددداف

 المهل  أق ب مّما ذا ه.

 ثّم قال ما حادلا :
،  السددالمعلياومنهددا : أّن الشددبهة فددي نفددس الحبددم  سددنل عنهددا اإلمددام 

بخدالف الشددبهة فددي ط  دد  الحبددم ؛ لعدددم وجددوب السددؤال عنددا ، بددل علمهددم 

لغيد  فدال  علمدا إالّ بجميع أف اده غي  معلوم أو معلوم العدم ؛ ألنّا من علم ا
 هللا ، وإن اانوا  علمون منا ما  ح اجون إليا وإذا فاءوا أن  علموا فيئا
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 علموه ، ان هى.

أقول : مدا ذاد ه مدن الفد ل ال مدد ل لدا ؛ فدإّن ط  د  الحبدم ال  جد  
وال مدن غيد ه مدن  السالمعلياالفحص عنا وإزالة الشبهة فيا ، ال من اإلمام 

إنّمددا  جد  فدي مددا  السدالمعليا، وال جددوع إلدى اإلمدام الهد ل المد مّبن منهدا 

 الجانل الم مّبن من العلم. (1)تعلّ  ال بليل فيا بالواقع على وجا ال  عار 
مدددن حيدددث العمدددوم  السدددالمعلياوأّمدددا مسدددنلة مقددددار معلومدددات اإلمدددام 

والخصوص ، وايفيّة علما بها من حيث توقّفا على مشيّ هم أو على ال فاتهم 

الشدديء أو عدددم توقّفددا علددى ذلددك ، فددال  بدداد  ظهدد  مددن األ بددار  إلددى نفددس
المخ لفددة فددي ذلددك مددا  همددئّن بددا الددنفس ؛ فدداألولى وواددول علددم ذلددك إلدديهم 

 دلوات هللا عليهم أجمعين.

 ثّم قال :
ومنهددا : أّن اج ندداب الشددبهة فددي نفددس الحبددم أمدد  ممبددن مقدددور ؛ ألّن 

حبم فاج نابهدا غيد  ممبدن ؛ أنواعا محصورة ، بخالف الشبهة في ط    ال

 لما أف نا إليا : من عدم وجود الحالل البيّن ، ولزوم تبليل ما ال  هال.
واالج ناب عّما  ز د على قدر الضد ورة حد ج عظديم وعسد  فدد د ؛ 

السددد لزاما االق صدددار فدددي اليدددوم والليلدددة علدددى لقمدددة واحددددة وتددد ك جميدددع 

 االن فاعات ، ان هى.
لشددبهات المو ددوعيّة ال  خلددو عددن أمددارات أقددول : ال ر دد  أّن أاثدد  ا

و ،  «أددالة الههدارة»و ،  «السدول»و ،  « د المسدلم»الحّل والح مة ، ك 

 قول»
__________________ 

 .«فيا»ز ادة :  (،)( في 1)
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، واالددول العدميّددة المجمدع عليهدا عندد المج هددد ن  «المددّعي بدال معدار.

األسدد  ابادّي امددا سدديجيء نقددل واأل بددار ّين ، علددى مددا دددّ ح بددا المحدددّث 
، وبالجملددة : فددال  لددزم حدد ج مددن االج ندداب فددي  (1)االمددا فددي االس صددحاب 

 الموارد الخالية عن ناه األمارات ؛ لقلّ ها.

 ثّم قال :
ومنها : أّن اج ناب الح ام واج  عقال ونقال ، وال   ّم إالّ باج نداب مدا 

ألفدد اد الغيدد  الظددان ة  ح مددل ال حدد  م مّمددا افدد با حبمددا الشدد عّي ومددن ا

 الف د ّة ، وما ال   ّم الواج  إالّ با واان مقدورا فهو واج .
إلى غي  ذلك من الوجوه. وإن أمبن المناقشة في بعضها ، فمجموعهدا 

 ، ان هى. (2)دليل ااف فاف في ناا المقام ، وهللا أعلم بحقائ  األحبام 

الج ناب عن الشبهة أقول : الدليل المااور أولى بالداللة على وجوب ا
في ط    الحبم ، بل لو تّم لم   ّم إالّ فيا ؛ ألّن وجوب االج ناب عن الح ام 

لم  ثبا إالّ بدليل ح مة ذلك الشيء أو أم  وجوب إطاعة األوام  والنواني 

مّما ورد في الش ع وحبم با العقل ، فهي الّها تابعة ل حقّ  المو وع أعني 
لشدّك فدي تحقّد  النهدي ، وحينئدا : فدإذا فد . األم  والنهدي ، والمفد و. ا

 ؟عدم الدليل على الح مة ، فن ن وجوب ذي المقدّمة ح ّى  ثبا وجوبها
__________________ 

 .117ـ  116و  44،  31:  3( انظ  مبحث االس صحاب 1)

 .520ـ  519( الفوائد الهوسيّة : 2)
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قام الدليل علدى  نعم ،  مبن أن  قال في الشبهة في ط    الحبم بعد ما

ح مددة الخمدد  :  ثبددا وجددوب االج ندداب عددن جميددع أف ادنددا الواقعيّددة ، وال 
 حصددل العلددم بموافقددة ندداا األمدد  العدداّم إالّ باالج ندداب عددن اددّل مددا اح مددل 

 ح م ا.

لبنّددك ع فددا الجددواب عنددا سددابقا ، وأّن ال بليددل بدداي المقدّمددة غيدد  
 (1)فاالج نداب عّمدا  ح مدل الح مدة مح ز إالّ بالعلم ال فصيلّي أو اإلجمالّي ، 

 اح ماال مجّ دا عن العلم اإلجمالّي ال  ج  ، ال نفسا وال مقدّمة ، وهللا العالم.
__________________ 

 .«الخم  ّة»: (ت)( في 1)



 137  .................................................................  رييخ تلاو لاغتشالاو ةءاربلا يف

 الثالث

ى فيمدا أنّا ال فّك في حبم العقل والنقل ب جحان االح ياط مهلقدا ، ح ّد

اان نناك أمارة على الحّل مغنية عن أدالة اإلباحة ، إالّ أنّا ال ر   في أّن 

االح ياط في الجميع موج  ال  الل النظام اما ذا ه المحدّث الم قدّم ذاد ه 
، بددل  لددزم أز ددد مّمددا ذادد ه ، فددال  جددوز األمدد  بددا مددن الحبدديم ؛ لمنافاتددا  (1)

 للغ ..
ـ  بعي  بحس  الموارد ، واس حباب االح ياط ح ّى  لزم اال  اللوال 

مشددبل ؛ ألّن تحد ددده فددي غا ددة العسدد  ، فيح مددل ال بعددي  بحسدد  ـ  أ ضددا

االح ماالت ، فيح اط في المظنونات ، وأّما المشبواات فضدال عدن انضدمام 
المونومددات إليهددا ، فاالح يدداط فيهددا حدد ج مخددل بالنظددام ، و دددّل علددى ندداا : 

 عقل بعد مالحظة حسن االح ياط مهلقا واس لزام الّي ا اال  الل.ال

و ح مل ال بعي  بحس  المحد مالت ، فدالح ام المح مدل إذا ادان مدن 
 االمور المهّمة في نظ  الشارع االدماء والف وج ، بل مهل  حقول الناس

__________________ 

 .134راجع الصفحة ( أي الشيخ الحّ  العاملي ، 1)

يددددددددداط ال ددددددددداّم االح 
موجدددددد  ال دددددد الل 

 النظام

ال بعدددددددددددددددددددددددددددددي  
بحسدددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 االح ماالت

ال بعدددددددددددددددددددددددددددددي  
بحسدددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 المح مالت
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 .(1)بالنسبة إلى حقول هللا تعالى ،  ح اط فيا ، وإالّ فال 

و دّل على ناا : جميع ما ورد من ال نايد في أم  النبداح ، وأنّدا فدد د 
 : وللاعلياهللادلى، منها : ما تقدّم من قولا  (2)، وأنّا  بون. منا الولد 

فدإذا بلغدك أّن »:  السدالمياعل، قدال  «ال تجامعوا على النباح بالشبهة»

إّن الوقوف عند الشبهة  ي  من االق حام »: ـ  إلى أن قالـ  «ام أة أر ع ك
 .(3) «في الهلبة

،  (4)وقد تعار. ناه بما دّل على عدم وجوب السؤال وال دوبيخ عليدا 

أو بش ط عدم اونا ثقة  (5)وعدم قبول قول من  دّعي ح مة المعقودة مهلقا 
 .(7)ك ، وغي  ذل (6)

وفيدددا : أّن مسددداقها ال سدددهيل وعدددددم وجدددوب االح يددداط ، فدددال  نددددافي 

 االس حباب.
 و ح مل ال بعي  بين مورد األمارة على اإلباحة وموارد ال  وجد

__________________ 

 (.هو ) (،)في  «فالـ  إلىـ   ح اط»( لم ت د عبارة 1)

 .3و  1من أبواب مقدّمات النباح ولدابا ، الحد ث  157، الباب  193:  14لوسائل ( ا2)

، وقددد  2مددن أبددواب مقدددّمات النبدداح ولدابددا ، الحددد ث  157، البدداب  193:  14( الوسددائل 3)

 .72تقدّم في الصفحة 

 من أبواب عقد النباح. 25، الباب  227:  14( الوسائل 4)

 من أبواب عقد النباح ، الحد ث األّول والثالث. 23ب ، البا 226:  14( الوسائل 5)

 ( نفس المصدر ، الحد ث الثاني.6)

 من أبواب الم عة. 10، الباب  457:  14( انظ  الوسائل 7)

ال بعدددددددددي  بددددددددددين 
األمدددددددددارة  مدددددددددورد

علددددددددددى اإلباحددددددددددة 
 وبين غي ه
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إالّ أدددالة اإلباحددة ، فيحمددل مددا ورد مددن االج ندداب عددن الشددبهات  (1)فيهددا 

الشددبهة بعددد والوقددوف عنددد الشددبهات علددى الثدداني دون األّول ؛ لعدددم ددددل 
األمددارة الشدد عيّة علددى اإلباحددة ؛ فددإّن األمددارات فددي المو ددوعات بمنزلددة 

األدلّة في األحبام مز لدة للشدبهة ،  صوددا إذا ادان المد اد مدن الشدبهة مدا 

  حيّ  في حبما وال بيان من الشارع ال عموما وال  صودا بالنسدبة إليدا ، 
اإلباحدة ؛ فإنّهدا حبدم فدي دون مهل  ما فيا االح مال ، وناا بخدالف أددالة 

 مورد الشبهة ال مز لة لها.

،  «الشدبهة»ناا ، ولبن أدلّة االح ياط ال تنحص  في ما ذاد  فيدا لفد  
 بل العقل مس قّل بحسن االح ياط مهلقا.

فاألولى : الحبم ب جحان االح ياط في اّل مو ع ال  لزم مندا الحد ام 
لدزوم اال د الل عسد  ، فهدو وما ذا  من أّن تحد د االسد حباب بصدورة  .(2)

 إنّما  قدح في وجوب االح ياط ال في حسنا.
__________________ 

 (.ت)من  «فيها»( 1)

 .«الح ج»: (ص)( في 2)
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 الرابع

إباحددة مددا  ح مددل الح مددة غيدد  مخ ّصددة بالعدداجز عددن االسدد عالم ، بددل 

م بدالواقع ؛ لعمدوم أدلّ دا مدن العقدل والنقدل ،  شمل القدادر علدى تحصديل العلد

واألفدياء الّهدا علدى »فدي ذ دل روا دة مسدعدة بدن دددقة :  السالمعلياوقولا 
؛ فددإّن ،ددان ه حصددول  (1) «ندداا ح ّددى  سدد بين لددك غيدد ه أو تقددوم بددا البيّنددة

نددو لددك حددالل ح ّددى  جيئددك »االسدد بانة وقيددام البيّنددة ال ال حصدديل ، وقولددا : 
 .(2) «فاندان

في اللحم المش    من السول  السالمعليامثل قولا ـ  لبن ناا وأفبانا

لددديس علددديبم المسدددنلة ؛ إّن »:  السدددالمعليا، وقولدددا  (3) «ادددل وال تسدددنل»: 
فدي حبا دة المنقهعدة  السدالمعليا، وقولدا  (4) «الخوارج  يّقوا على أنفسدهم

ود األمددارة واردة فددي مددوارد وجددـ  (5) «لددم سددنلا»ال ددي تبدديّن لهددا زوج : 

 الش عيّة على الحلّية ، فال تشمل ما نحن فيا.
 إالّ أّن المسنلة غي   الفيّة ، مع افا ة اإلطالقات.

__________________ 

 .4من أبواب ما  ب س  با ، الحد ث  4، الباب  60:  12( الوسائل 1)

 .2من أبواب األطعمة المباحة ، الحد ث  61، الباب  91:  17( الوسائل 2)

 من ا اب الع   ، الحد ث األّول. 48، الباب  75:  4( االس بصار 3)

 .3من أبواب النجاسات ، الحد ث  50، الباب  1071:  2( الوسائل 4)

 ، مع تفاوت. 4و  3من أبواب الم عة ، الحد ث  10، الباب  457:  14( الوسائل 5)

ص عدددددددم ا  صدددددددا
اإلباحددددددة بالعدددددداجز 

 عن االس عالم
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 المهلب الثاني

ـ  مدن األحبدام وفيدا في دوران حبم الفعل بين الوجوب وغي  الح مة

 مسائل :ـ  أ ضا
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 االولي

 فيما اف با حبما الش عّي البلّي من جهة عدم النّص المع ب 

اما إذا ورد  ب   عيل أو ف و  جماعة بوجوب فعل ، االدعاء عند 

 رؤ ة الهالل ، وااالس هالل في رمضان ، وغي  ذلك.
والمع وف مدن األ بدار ّين نندا موافقدة المج هدد ن فدي العمدل بنددالة 

فددي بدداب ـ  البدد اءة وعدددم وجددوب االح يدداط ، قددال المحدددّث الحددّ  العددامليّ 
: إنّددا ال  ددالف فددي نفددي الوجددوب عنددد الشددّك فددي ـ  القضدداء مددن الوسددائل

ا اف غال الاّمة بعبادة معيّنة وحصل الشّك بين ف د ن الوجوب ، إالّ إذا علمن

، االقص  وال مام والظه  والجمعة وجزاء واحد للصيد أو اثنين ونحو ذلك 
، فإنّا  ج  الجمدع بدين العبدادتين ؛ ل حد  م ت اهمدا معدا ؛ للدنّص ، وتحد  م 

، ان هدى مو دع  (1)الجزم بوجوب أحدنما بعينا ؛ عمدال بنحاد دث االح يداط 

 اجة.الح
في مقدّمات ا ابا ، بعد تقسديم أددل البد اءة ـ  وقال المحدّث البح اني

 إلى قسمين : أحدنما : أنّها عبارة عن نفي وجوب فعل وجودّي ،
__________________ 

 .28ا ي ، ذ ل الحد ث من أبواب دفات الق 12، الباب  120ـ  119:  18( الوسائل 1)

ة الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبه
الوجوبيّددددددددددة مددددددددددن 
جهددددددددددددة فقددددددددددددددان 

 النصّ 

 المعددددددددد وف مدددددددددن
ار ّين عدددددددم األ بدددددد

وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 
 االح ياط

ادددددددددالم المحددددددددددّث 
 العاملي

ادددددددددالم المحددددددددددّث 
البح انددددددددددي فددددددددددي 
الحددددددددددددائ  فدددددددددددي 
عددددددددددددم وجدددددددددددوب 

 االح ياط
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 بمعنى : أّن األدل عدم الوجوب ح ّى  قوم دليل على الوجوب :

إّن  وندداا القسددم ال  ددالف فددي دددّحة االسدد دالل بددا ؛ إذ لددم  قددل أحددد :
 .(1)األدل الوجوب 

: إن اددان الحبددم ـ  نجفيّددةالمسددّمى بالدددرر الـ  وقددال فددي محبددّي ا ابددا

المشبوك دليلا نو الوجوب ، فال  الف وال إفدبال فدي ان فائدا ح ّدى  ظهد  
،  (3)بدون الدليل الح ج وال بليدل بمدا ال  هدال  (2)دليلا ؛ الس لزام ال بليل 

 ان هى.

في مسدنلة وجدوب االح يداط ، قدال بعدد القهدع ب جحدان  س هقدسلبنّا 
 االح ياط :

 إّن منا ما  بون واجبا ، ومنا ما  بون مس حبّا :

فدداألّول : امددا إذا تدد دّد المبلّددل فددي الحبددم ، إّمددا ل عددار. األدلّددة ، أو 
ل شابهها وعدم و وح دالل ها ، أو لعدم الدليل بالبلّية بناء على نفي البد اءة 

بعدد  البلّيددات األدددليّة ، أو لبددون ذلددك الفدد د مشددبواا فددي اندراجددا تحددا 

 المعلومة الحبم ، أو نحو ذلك.
والثدداني : امددا إذا حصددل الشددّك باح مددال وجددود النقددي  لمددا قددام عليددا 

الدليل الش عّي اح ماال مس ندا إلدى بعد  األسدباب المجدّوزة ، امدا إذا ادان 

 مق ضى الدليل الش عّي إباحة فيء وحلّي ا لبن  ح مل ق  با بسب 
__________________ 

 .43:  1لحدائ  ( ا1)

 .«با»ز ادة :  (هو ) (ص)،  (ت)( في 2)

 .444 ، والحااي نو الشيخ محّمد تقي في ندا ة المس  فد ن : 25( انظ  الدرر النجفيّة : 3)

 سدددددددد هقدساددددددددالم 
فددددددددددددددي الدددددددددددددددرر 
النجفيّددددة فددددي عدددددم 
وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 

 االح ياط أ ضا  

 سدددددددد هقدساددددددددالم 
وجددددددددددددوب  يفدددددددددددد

 االح ياط
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ومندا  بعد  تلدك األسدباب أنّدا مّمدا حّ مدا الشدارع وإن لدم  علدم بدا المبلّدل.

عدك ال  داع المحدّ م م (1)جوائز الجائ  ، ونباح ام أة بلغك أنّها ارتضعا 
 إالّ أنّا لم  ثبا ذلك ف عا ، ومنا أ ضا الدليل الم جوح في نظ  الفقيا.

أّما إذا لم  حصل ما  وج  الشّك وال  بة ، فإنّا  عمل على ما طه  لدا 

من األدلّة وإن اح مل النقي  باع بار الواقع ، وال  س حّ  لدا االح يداط نندا 
األ بار بالنهي عن السؤال عند الش اء  ، بل ربما اان م جوحا ؛ الس فا ة

 من سول المسلمين.

ثّم ذا  األمثلة لألقسام الثالثة لوجدوب االح يداط ، أعندي افد باه الددليل 
 وت دّده بين الوجوب واالس حباب ، وتعار. الدليلين ، وعدم النّص ، قال :

لو  ومن ناا القسم : ما لم   د فيا نّص من األحبام ال ي ال  عّم بها الب

عند من لم  ع مد على الب اءة األدليّة ، فإّن الحبم فيا مدا ذاد  ، امدا سدلل 
 ، ان هى. (2)

ومّمن  ظه  منا وجوب االح ياط ننا : المحددّث األسد  ابادّي ، حيدث 

 حبي عنا في الفوائد المدنيّة ، أنّا قال :
إّن ال مّسك بالب اءة األدليّة من حيث ندي ندي إنّمدا  جدوز قبدل إامدال 

لد ن ، وأّما بعد توات  األ بار بنّن اّل واقعة مح اج إليها فيها  هاب قهعّي ا

 ؟من قبل هللا تعالى ، فال  جوز قهعا ؛ وايل  جوز
__________________ 

 .«أر عا»والمصدر :  (ر)( في 1)

 .70ـ  68:  1( الحدائ  2)
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 ، معلّلين : وجوب ال وقّل في ما لم  علم حبمها السالمعليهموقد توات  عنهم 

بننّددا بعددد أن املددا الشدد  عة ال تخلددو واقعددة عددن حبددم قهعددّي وارد مددن هللا 
 تعالى ، وبنّن من حبم بغي  ما أنزل هللا تعالى فاولئك نم الباف ون.

ثددّم أقددول : ندداا المقددام مّمددا زلّددا فيددا أقدددام أقددوام مددن فحددول العلمدداء ، 

العدالّم وداللدة أندل الداا   فح ّي بنا أن نحقّ  المقام ونوّ حا ب وفي  الملك
، فنقددول : ال مّسددك بددالب اءة األدددليّة إنّمددا  دد ّم عنددد األفدداع ة  السددالمعليهم

المنبدد  ن للحسددن والقددب  الددااتيّين ، واددالك عنددد مددن  قددول بهمددا وال  قددول 

،  السددالمعليهمبالح مددة والوجددوب الددااتيّين ، امددا نددو المسدد فاد مددن االمهددم 
 ونو الحّ  عندي.

ى نددا ن المددانبين إنّمددا  دد ّم قبددل إامددال الددد ن ال بعددده ، إالّ علددى ثددّم علدد

 مان  من جّوز من العاّمة  لّو الواقعة عن حبم وارد من هللا تعالى.
ال  قال : بقي ننا أدل ل د  ، وندو أن  بدون الخهداب الداي ورد مدن 

 هللا تعالى موافقا للب اءة األدليّة.

ى با لبي  ؛ ألّن  هابا تعدالى تدابع ألنّا نقول : ناا البالم مّما ال    
 للحبم والمصال  ، ومق ضيات الحبم والمصال  مخ لفة.

 إلى أن قال :

ندداا البددالم مّمددا ال   تدداب فددي قبحددا ، نظيدد  أن  قددال : األدددل فددي 
األجسام تساوي نسبة طبائعها إلى جهة السفل والعلّو ، ومن المعلدوم بهدالن 

 ناا المقال.

 م وات  بين الف  قين المش مل على حص  االمورثّم أقول : الحد ث ال
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ونظائ نمدا ،  (2) «دع مدا    بدك إلدى مدا ال    بدك»، وحد ث :  (1)في ثالثة 

أ  ج اّل واقعة لم  بن حبمها بيّنا عدن البد اءة األددليّة ، وأوجد  ال وقّدل 
 فيها.

بعد أّن االح ياط قد  بون في مح مل الوجوب ، وقد  بون في ـ  ثّم قال

 :ـ   مل الح مةمح
إّن عددادة العاّمددة والم ددنّ   ن مدددن الخاّدددة جدد ت بال مّسددك بدددالب اءة 

لعلمندا بدنّن هللا تعدالى ـ  األدليّة ، ولّما أبهلنا جواز ال مّسك بها في المقدامين

أامل لنا د ننا ، ولعلمنا بنّن ادّل واقعدة  ح داج إليهدا ورد فيهدا  هداب قهعدّي 
، ولعلمندددا بدددنّن ادددّل مدددا جددداء بدددا نبيّندددا مدددن هللا تعدددالى  دددال عدددن المعدددار. 

، ولدم   ّ صدوا  السدالمعليهممخزون عند الع  ة الهدان ة  وللاعلياهللادلى

لنا في ال مّسك بالب اءة األدليّة فيما لم نعلم الحبم الاي ورد فيا بعيندا ، بدل 
أوجبددوا ال وقّددل فددي اددّل مددا لددم  علددم حبمددا ، وأوجبددوا االح يدداط فددي بعدد  

لينا : أّن نبيّن ما  ج  أن  فعل في المقامين ، وسنحقّقا فيما  دنتي فعـ  دوره

 .(3)إن فاء هللا تعالى 
 (4)وذا  نناك ما حادلا : وجوب االح ياط عند تساوي اح مالي 

__________________ 

وانددز  .23مددن أبددواب دددفات القا ددي ، الحددد ث  2، البدداب  118:  18( انظدد  الوسددائل 1)

 .43403، الحد ث  855:  15العّمال 

و  471مددن أبددواب دددفات القا ددي ، الحددد ث  12، البدداب  127و  124:  18( الوسددائل 2)

56. 

 .139ـ  138( الفوائد المدنيّة : 3)

 .«اح مال»: (،)( في 4)
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األم  الدوارد بدين الوجدوب واالسد حباب ، ولدو ادان ،دان ا فدي النددب بندي 

يفة بوجوب فيء ، وتمّسك روا ة  ع (1)على جواز ال  ك. وااا لو وردت 
ـ  قالـ  ، «رفع ال سعة»، وحد ث :  «ما حج  هللا علما»في ذلك بحد ث : 

 .(2): و  ج عن تح هما اّل فعل وجودّي لم  قهع بجوازه ؛ لحد ث ال ثليث 

: أّن  (3) سدد هقدسأقددول : قددد ع فددا فيمددا تقدددّم فددي نقددل اددالم المحقّدد  
ال مّسك بندل الب اءة منوط بدليل عقلّي نو قب  ال بليدل بمدا ال ط  د  إلدى 

العلدددم بدددا ، وال د دددل إلامدددال الدددد ن وعدمدددا وال لبدددون الحسدددن والقدددب  أو 

 الوجوب وال ح  م عقليّين أو ف عيّين ، في ذلك.
والعمدة في ما ذا ه ناا المحدّث من أّولا إلى ل  ه : تخيّلا أّن مان  

د ن ال مّسددك بددالب اءة األدددليّة لنفددي الحبددم الددواقعّي ، ولددم أجددد أحدددا المج هدد

 س دّل بها على ذلك. نعدم ، قدد ع فدا سدابقا أّن ،دان  جماعدة مدن اإلماميّدة 
جعل أدل الب اءة من األدلّة الظنّية ، اما تقدّم في المهلد  األّول اسد ظهار 

 .(4)ذلك من داحبي المعالم والزبدة 

امال الد ن ال  نفي حصول الظّن ؛ لجواز دعو  أّن لبّن ما ذا ه من إ
 وللاعلياهللاددلىالمظنون باالس صحاب أو غيد ه موافقدة مدا جداء بدا النبدّي 

 للب اءة. وما ذا ه من تبعيّة  هاب هللا تعالى للحبم والمصال  ال  نافي ذلك.
__________________ 

 .«ورد»( في النسخ : 1)

 .163ـ  162:  ( انظ  الفوائد المدنيّة2)

 .94( راجع الصفحة 3)

 .99( راجع الصفحة 4)

المناقشددددددددددة فيمددددددددددا 
أفددددددددداده المحددددددددددّث 

 األس  ابادي
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ـ  لبّن اإلنصاف : أّن االس صحاب ال  فيد الظّن ،  صودا في المقام

 ، وال أمارة غي ه  فيد الظّن.ـ  (1)اما سيجيء في محلّا 
فدداالع  ا. علددى مثددل نددؤالء إنّمددا نددو منددع حصددول الظددّن ، ومنددع 

 د دل إلامدال الدد ن وعدمدا وال للحسدن اع باره علدى تقدد   الحصدول ، وال

 والقب  العقليّين في ناا المنع.
وايددل اددان : فيظهدد  مددن المعددارج القددول باالح يدداط فددي المقددام عددن 

جماعة ، حيث قال : العمل باالح ياط غي  الزم ، ودار ل  ون إلى لزوما 

 .(3)، ان هى. وحبي عن المعالم نسب ا إلى جماعة  (2)، وفّصل ل  ون 
فالظان  أّن المسنلة  الفيّة ، لبن لم  ع ف القائل با بعيندا ، وإن ادان 

ال مّسدك بدا أحياندا ، لبدن  علدم مدانبهم مدن  (5)والسديّد ن  (4) ظه  من الشديخ 

 أاث  المسائل.
واألقو  فيا : ج  ان أدالة الب اءة لألدلّة األربعة الم قدّمدة ، مضدافا 

 جماع الم ّا .إلى اإل
__________________ 

 .87:  3( انظ  مبحث االس صحاب 1)

 .216( المعارج : 2)

 ( لم نعث  عليا في المعالم ، وال على الحااي.3)

 .59و  15:  1( انظ  المبسوط 4)

 .63و  59،  58،  55، والغنية :  148و  146،  143،  103( انظ  االن صار : 5)

فيّدددددددة سدددددددنلة  الالم
 واألقو  الب اءة
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 ور :وطنبغي التنبيه علي ام

ل  األو 

أّن محّل البالم في ناه المسنلة نو اح مال الوجوب النفسّي المسد قّل ، 

وأّما إذا اح مل اون فيء واجبا لبونا جدزءا أو فد طا لواجد  ل د  ، فهدو 
دا ل في الشّك في المبلّل با ، وإن اان المخ ار ج  دان أددل البد اءة فيدا 

، لبنّددا  ددارج عددن ندداه المسددنلة  (1)اء هللا تعددالى أ ضددا ، امددا سدديجيء إن فدد
 االتّفاقيّة.

__________________ 

 .318( انظ  الصفحة 1)

محدددددّل البدددددالم فدددددي 
 المسنلة
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 الثاني

فعل ح ّى في مدا اح مدل ا ان دا. أنّا ال إفبال في رجحان االح ياط بال

والظان  ت تّ  الثواب عليا إذا اتي با لداعي اح مال المحبوبيّة ؛ ألنّا انقياد 

وإطاعة حبميّة ، والحبدم بدالثواب نندا أولدى مدن الحبدم بالعقداب علدى تدارك 
فدي حبدم المعصدية وإن لدم  فعدل محّ مدا  (1)االح ياط الالزم ، بناء علدى أنّدا 

 واقعيّا.
 ان ذلك في العبدادات عندد دوران األمد  بدين الوجدوب وغيد  وفي ج 

 : (2)االس حباب وجهان 
__________________ 

 .«أنّها»: (هو ) (،)،  (ص)( في 1)

عددن سدديّد مشددا خا  سدد هقدس، ونقددل المحقّدد  الهمددداني  «أقوانمددا»ز ددادة :  (،)( فددي غيدد  2)

 ، وإليدك ندّص عبارتدا : هللارحمداالمصدنّل : أنّها لم تثبا في النسخة الم قومة بخّط  هللارحما

حبددى سدديّد مشددا خنا أدام هللا بقدداءه عدددم ذادد  لفدد م أقوانمددام فددي النسددخة الم قومددة بخددّط »

ومدن المعلدوم مدن  ؟، فهو بحس  الظان  مدن تح  فدات النّسداخ ؛ وايدل ال هللارحماالمصنّل 

ا فددداء فدددي ددددّحة العبدددادة ج  دددان االح يددداط فدددي العبدددادات ، واال هللارحمدددامددان  المصدددنّل 

، انظدد  حافدددية  «بحصددولها بددداعي األمدد  المح مددل علددى تقددد   مصددادفة االح مددال للواقددع

 .68الهمداني على ال سائل : 

ان رجحدددددددددددددددددددددددددددددددد
االح يدددددددددددددددددددددددددددددداط 
وت تّدددددددد  الثددددددددواب 

 عليا
اإلفدددددددددددبال فدددددددددددي 
ج  ددددددان االح يدددددداط 
فدددددددددددي العبدددددددددددادات 
عندددددددددددددددددددددددد دوران 
األمدددددددددددددد  بددددددددددددددين 
 الوجدددددددوب وغيددددددد 

 االس حباب
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العدم ؛ ألّن العبادة ال بدّ فيها من نيّة ال قّ ب الم وقّفدة علدى العلدم بدنم  

عندد افد باه امدا فدي ادّل مدن الصدلوات األربدع  (1)الشارع تفصيال أو إجماال 
القبلة. وما ذا نا من ت تّ  الثواب على ناا الفعل ال  وج  تعلّ  األم  با ، 

بل نو ألجل اونا انقيادا للشارع والعبد معا في حبم المهيع ، بدل ال  سدّمى 

 ذلك ثوابا.
بحبددددم »ودعددددو  : أّن العقددددل إذا اسدددد قّل بحسددددن ندددداا اإلتيددددان ثبددددا 

 األم  با ف عا. «المالزمة

: من أّن األمد  الشد عّي بهداا  (2)ما تقدّم في المهل  األّول مدفوعة ؛ ل
ادنم ه باالنقيداد الحقيقدّي واإلطاعددة الواقعيّدة فدي معلددوم ـ  النحدو مدن االنقيداد

إرفددادّي محدد  ، ال    تّدد  علددى موافق ددا ومخالف ددا أز ددد مّمددا ـ  ال بليددل

   تّدد  علددى نفددس وجددود المددنمور بددا أو عدمددا ، امددا نددو فددنن األوامدد  
اإلرفدداد ّة ، فددال إطاعددة لهدداا األمدد  اإلرفددادّي ، وال  نفددع فددي جعددل الشدديء 

عبادة ، اما أّن إطاعة األوام  الم حقّقة لم تص  عبدادة بسدب  األمد  الدوارد 

يعُوا هللاَ َوَرُسولَهُ )بها في قولا تعالى :  ٍِ  .(3)(أَ
سدن العقلدّي  بفدي و ح مل الج  ان ؛ بناء على أّن نداا المقددار مدن الح

في العبادة ومنع توقّفها علدى ورود أمد  بهدا ، بدل  بفدي اإلتيدان بدا الح مدال 

 اونا مهلوبا أو اون ت اا مبغو ا ؛ ولاا اس قّ ت سي ة العلماء والصلحاء
 على إعادة العبادات لمجّ د الخ وج من مخالفة النصوصـ  ف و  وعمالـ 

__________________ 

 .«أو الظّن المع ب » ادة : ز (هو ) (ت)( في 1)

 .69( راجع الصفحة 2)

 .20( األنفال : 3)

 اح مال الج  ان
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 الغي  المع ب ة والف او  النادرة.

علددى فدد عيّة ـ  فددي  اتمددة قضدداء الفوائدداـ  (1)واسدد دّل فددي الدداا   
فَىاتَّقُوا هللاَ )قضاء الصلوات لمجّ د اح مال  لل فيها مونوم ، بقولا تعالى : 

َوالَِّذطَن طُُؤتُوَ  ما )، وقولا تعالى :  (3)(اتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقاتِهِ ) ، و (2)(َما اُستََهُعتُمُ 

 .(4)(آتَُوا َوقُلُوبُُرُم َوِجلَة  أَنَُّرُم إِلي َرب ِِرُم راِجعُو َ 
وال حقي  : أنّا إن قلنا ببفا ة اح مال المهلوبيّة فدي ددّحة العبدادة فيمدا 

ـ  في الاا   س هقدسة ولو إجماال ، فهو ، وإالّ فما أورده ال  علم المهلوبيّ 

ـ  ال  جدي في دّح ها ؛ ألّن مو وع ال قو  واالح يداطـ  انوام  االح ياط
ال   حقّ  إالّ بعد إتيدان مح مدل العبدادة علدى ـ  الاي   وقّل عليا ناه األوام 

؛ وإالّ لدم  بدن  وجا  ج مع فيا جميع مدا  ع بد  فدي العبدادة ح ّدى نيّدة ال قدّ ب

 اح ياطا ؛ فال  جوز أن تبون تلك األوام  منشن للق بة المنو ّة فيها.
بعد النق  بورود ناا اإل  اد فدي األوامد  الواقعيّدة ـ  اللهّم إالّ أن  قال

كىاةَ )بالعبادات مثل قولا تعالى :  ؛ حيدث إّن قصدد  (5)(أَقِيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ

ي مو وع العبادة فده ا أو فد طا ، والمفد و. ثبدوت الق بة مّما  ع ب  ف
 :ـ  مش وعيّ ها بهاا األم  الوارد فيها

__________________ 

 .444:  2( الاا   1)

 .16( ال غابن : 2)

 .102( لل عم ان : 3)

 .60( المؤمنون : 4)

 .43( البق ة : 5)

ال حقيدددددددددددد  فددددددددددددي 
 المسنلة
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فعددل إّن المدد اد مددن االح يدداط واالتّقدداء فددي ندداه األوامدد  نددو مجددّ د ال

المهاب  للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة الق بة ، فمعنى االح ياط بالصدالة 
اإلتيان بجميع ما  ع ب  فيها عدا قصد الق بدة ، فدنوام  االح يداط   علّد  بهداا 

 الفعل ، وحينئا : فيقصد المبلّل فيا ال قّ ب بإطاعة ناا األم .

 علم المقلّد اون ناا  ومن ننا   ّجا الف و  باس حباب ناا الفعل وإن لم
الفعل مّما فّك فدي اونهدا عبدادة ولدم  دنت بدا بدداعي اح مدال المهلوبيّدة ؛  (1)

ولو ار د باالح ياط في ناه األوام  معنداه الحقيقدّي وندو إتيدان الفعدل لدداعي 

 (2)اح مددال المهلوبيّددة ، لددم  جددز للمج هددد أن  ف ددي باسدد حبابا إالّ مددع ال قييددد 
مدال ح ّددى  صددل عليددا عندوان االح يدداط ، مدع اسدد ق ار بإتياندا بددداعي االح 

 سي ة أنل الف و  على  الفا.

 فعلم : أّن المقصود إتيان الفعل بجميع ما  ع ب  فيا عدا نيّة الداعي.

 (3)[قاعدة التسامح في أدل ة السنن]

ثددّم إّن منشددن اح مددال الوجددوب إذا اددان  بدد ا  ددعيفا ، فددال حاجددة إلددى 

إثبدددات أّن األمددد  فيهدددا لالسددد حباب الشددد عّي دون  أ بدددار االح يددداط والفدددة

اإلرفداد العقلدّي ؛ لدورود بعد  األ بدار باسد حباب فعدل ادّل مدا  ح مدل فيدا 
 الثواب :

__________________ 

 .«ذلك»، وفي غي نا :  (ه)ونسخة بدل  (،)،  (ت)( ااا في 1)

 .«تقييده»: (هو ) (ت)( في 2)

 ( العنوان منّا.3)
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عدن أبدي عبدد هللا ـ  المحبيّدة عدن المحاسدنـ  اصحيحة نشام بن سدالم

فديء مدن الثدواب  وللاعلياهللاددلىمن بلغا عدن النبدّي »، قال :  السالمعليا

 .(1) «لم  قلا وللاعلياهللادلىفعملا ، اان أج  ذلك لا وإن اان رسول هللا 
 ناا الخب  من المشهورات ، رواه العاّمدة وعن البحار بعد ذا نا : أنّ 

 .(2)والخاّدة بنسانيد 
 «فعملا»بق  نة  مي  ـ  «فيء من الثواب»والظان  : أّن الم اد من 

 نو الفعل المش مل على الثواب.ـ  ، وإ افة األج  إليا

: أنّدا رو  به قدا عدن األئّمدة  س هقدسوفي عدّة الداعي عن البليني 
من بلغا فيء من الخي  فعمل با ، اان لا من الثواب ما »: أنّا  السالمعليهم

 .(4) «(3)بلغا وإن لم  بن األم  اما بلغا 

 ، إالّ أّن فيدا : السدالمعلياوأرسل نحوه السيّد في اإلقبال عن الصدادل 
 .(5) «اان لا ذلك»

 ، إالّ أّن ما ذا نانا (6)واأل بار الواردة في ناا الباب اثي ة 
__________________ 

من أبواب مقدّمة العبدادات  18، الباب  60:  1، والوسائل  2، الحد ث  93:  1( المحاسن 1)

 .3، الحد ث 

 .423، وحباه عنا في ندا ة المس  فد ن :  3، ذ ل الحد ث  256:  2( البحار 2)

 ، وما أثب ناه مواف  للمصدر. «فعلا»( في النسخ : 3)

، باب من بلغدا ثدواب علدى عمدل ، الحدد ث األّول ،  87:  2، والبافي  12( عدّة الداعي : 4)

 .8من أبواب مقدّمة العبادات ، الحد ث  18، الباب  61:  1والوسائل 

مددن أبددواب مقدّمددة العبددادات ،  18، البدداب  61:  1، والوسددائل  171:  3( إقبددال األعمددال 5)

 .9الحد ث 

 مة العبادات.من أبواب مقدّ  18، الباب  59:  1( راجع الوسائل 6)

علدددددددى االسددددددد دالل 
القاعدددددددددددددددددددددددددددة ب 

أ بددددددددددددار مددددددددددددن »
 «بلغ
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 : (1)أو   داللة على ما نحن فيا ، وإن اان  ورد عليا أ ضا 

 تارة : بنّن ثبوت األج  ال  دّل على االس حباب الش عّي.
وا    : بما تقدّم في أوام  االح ياط : من أّن قصد الق بة من وذ فدي 

تبدون ندي المصدّححة لفعلدا ، الفعل المنمور با بهاه األ بار ، فال  جوز أن 

فيخدد ّص موردندددا بصدددورة تحقّدد  االسددد حباب ، وادددون البددالغ ندددو الثدددواب 
 الخاّص ، فهو الم سام  فيا دون أدل ف عيّة الفعل.

وثالثة : بظهورنا فيما بلغ فيا الثواب المحد  ، ال العقداب محضدا أو 

 مع الثواب.
 لبن   دّ ناا : منع الظهور مع إطالل الخب .

 .(2)ا قبلا ما تقدّم في أوام  االح ياط و  دّ م

وأّمدا اإل د اد األّول ، فاإلنصدداف أنّدا ال  خلدو عددن وجدا ؛ ألّن الظددان  
ـ  من ناه األ بار اون العمل م فّ عا على البلو  واونا الداعي على العمل

بهلد  قدول النبدّي  (3)األ بدار  و ؤ ّدده : تقييدد العمدل فدي غيد  واحدد مدن تلدك

، ومن المعلوم أّن العقل مس قّل ـ  وال ماس الثواب الموعود وللاعلياهللادلى
 باس حقال ناا العامل المدح والثواب ، وحينئا :

 األ بار أدل الثواب ، اانا مؤّادة لحبم (4)فإن اان الثابا بهاه 
__________________ 

للمصدنّل  «ال سدام  فدي أدلّدة السدنن»ال  ادات وأجوب ها رسدالة ( راجع ل فصيل األقوال وا1)

 .س هقدس

 .103ـ  102( راجع الصفحة 2)

 .7و  4من أبواب مقدّمة العبادات ، الحد ث  18، الباب  59:  1( الوسائل 3)

 .«في ناه»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 4)

مددددددا  ددددددورد علددددددى 
 االس دالل

بددددوت عدددددم داللددددة ث
األجدددددددددددد  علددددددددددددى 
االسدددددددددددددددددددددددد حباب 

 الش عي
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 العقل باالس حقال ، وأّما طل  الشارع لهاا الفعل :

فإن اان على وجا اإلرفداد ألجدل تحصديل نداا الثدواب الموعدود فهدو 
 الزم لالس حقال المااور ، ونو عين األم  باالح ياط.

وإن اددان علددى وجددا الهلدد  الشدد عّي المعبّدد  عنددا باالسدد حباب ، فهددو 

لحبدم العقدل ب نّجدزه غي  الزم للحبم ب نّجز الثواب ؛ ألّن ناا الحبم تصد   
إالّ أّن ناا  .(1)(َوَمُن طُِهِع هللاَ َوَرُسولَهُ طُُدِخُلهُ َجنَّات  تَُجِري)فيشبا قولا تعالى : 

وعد علدى اإلطاعدة الحقيقيّدة ، ومدا نحدن فيدا وعدد علدى اإلطاعدة الحبميّدة ، 

ونو الفعل الاي  عدّ معا العبد في حبم المهيع ، فهو مدن بداب وعدد الثدواب 
 نيّة الخي  ال ي  عدّ معها العبد في حبم المهيع من حيث االنقياد.على 

وأّمددا مددا   ددوّنم : مددن أّن اسدد فادة االسدد حباب الشدد عّي فيمددا نحددن فيددا 

نظي  اس فادة االس حباب الش عّي من األ بدار الدواردة فدي المدوارد البثيد ة 
مدن سدّ ح »:  السدالمعلياالمق ص  فيها على ذا  الثواب للعمل ، مثدل قولدا 

 .(2) «لحي ا فلا ااا

: بنّن االس فادة نناك باع بار أّن ت تّ  الثدواب ال  بدون إالّ  (3)فمدفوع 
مدع اإلطاعددة حقيقددة أو حبمددا ، فم جددع تلدك األ بددار إلددى بيددان الثددواب علددى 

إطاعة هللا سبحانا بهاا الفعل ، فهي تبشل عن تعلّ  األم  بهدا مدن الشدارع 

 م   س دّل با عليا اس دالال إنيّا.، فالثواب نناك الزم لأل
__________________ 

 .13( النساء : 1)

 من أبواب لداب الحّمام ، الحد ث األّول. 76، الباب  429:  1( انظ  الوسائل 2)

 .«مدفوع»، وفي غي نا :  (ت)( ااا في 3)

ار أ بدددددددددد»لدددددددددة دال
علددددددى  «مددددددن بلددددددغ

 األم  اإلرفادي
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ومثل ذلك اس فادة الوجوب وال ح  م مّما اق ص  فيا على ذا  العقداب علدى 

 أو الفعل. ال  ك
وأّما الثواب الموعود في ناه األ بار فهو باع بار اإلطاعدة الحبميّدة ، 

فهو الزم لنفس عملا الم فّ ع على السماع واح مال الصدل ولدو لدم  د د بدا 

أم . ل   أدال ، فال  دّل على طل  ف عّي ل   لا. نعم ،  لدزم مدن الوعدد 
 على الثواب طل  إرفادّي ل حصيل ذلك الموعود.

تن يدد حبدم العقدل ، ـ  ادنوام  االح يداطـ  من ناه األوام  (1)الغ . ف

وال  غيددد  فدددي تحصددديل مدددا وعدددد هللا عبددداده المنقددداد ن المعددددود ن بمنزلدددة 
 المهيعين.

وإن اان الثابا بهاه األ بدار  صدوص الثدواب البدالغ امدا ندو ،دان  

نداا  بعضها ، فهو وإن اان مغا  ا لحبم العقل باس حقال أدل الثواب علدى
بناء على أّن العقل ال  حبم باس حقال ذلك الثدواب المسدموع الدداعي ـ  العمل

إلى الفعل ، بل قد  نداقش فدي تسدمية مدا  سد حقّا نداا العامدل لمجدّ د اح مدال 

، إالّ أّن مدددلول ندداه ـ  األمدد  ثوابددا وإن اددان نوعددا مددن الجددزاء والعددو.
الثواب المسدموع ، وندو األ بار إ بار عن تفّضل هللا سبحانا على العامدل بد

الثدواب ، بدل ندو نظيد   (2)أ ضا ليس الزما ألم  ف عي ندو الموجد  لهداا 

ـ  ملدزوم ألمد  إرفداديّ  (3)(َمُن جاَء بِاُلَحَسنَِة فَلَهُ َعُشُر أَُمثاِلرىا)قولا تعالى : 
 ب حصيل ذلكـ   س قّل با العقل

__________________ 

 .«.والغ »، وفي غي نا :  (،)( ااا في 1)

 .«بهاا»: (،و ) (ص)ومح مل  (ه)،  (ت)( في 2)

 .160( األنعام : 3)
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 الثواب المضاعل.

والحادل : أنّا اان  نبغي للم وّنم أن  قيس ما نحدن فيدا بمدا ورد مدن 
 الثواب على نيّة الخي  ، ال على ما ورد من الثواب في بيان المس حبّات.

فددي  (1)ثددّم إّن الثمدد ة بددين مددا ذا نددا وبددين االسدد حباب الشدد عّي تظهدد  

الم  تّبدة علدى المسد حبّات الشد عيّة ، مثدل ارتفداع  (2)ت تّ  اآلثار الش عيّة 
الحدث الم  تّ  علدى الو دوء المدنمور بدا فد عا ؛ فدإّن مجدّ د ورود  بد  

، وال    تّد  عليدا غي  مع ب  باألم  با ال  وج  إالّ اس حقال الثواب عليدا 

رفع الحدث ، ف نّمل. وااا الحبم باس حباب غسل المس  سل مدن اللحيدة فدي 
الو وء من باب مجّ د االح ياط ، ال  سّو  جواز المس  ببللا ، بدل  ح مدل 

 قو ّا أن  منع من المس  ببللا وإن قلنا بصي ورتا مس حبّا ف عيّا ، فافهم.
__________________ 

 .« ظه » ( في النسخ :1)

 (.،و ) (ر)في  «الش عيّة»( لم ت د 2)

الثمددددددددددددد ة بدددددددددددددين 
مددددد  اإلرفددددددادي األ

واالسددددددددددددددددددددد حباب 
 عيالش 
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 الثالث

أّن الظدددان  : ا  صددداص أدلّدددة البددد اءة بصدددورة الشدددّك فدددي الوجدددوب 

ال عيينددّي ، سددواء اددان أدددليّا أو ع  دديّا االواجدد  المخيّدد  الم عدديّن ألجددل 

ال خيي ّي واإلباحة فال تج ي فيدا أدلّدة  االنحصار ، أّما لو فّك في الوجوب
الب اءة ؛ لظهورنا في عدم تعيين الشيء المجهول على المبلّل بحيث  ل زم 

 و عاق  عليا. (1)با 
 وفي ج  ان أدالة عدم الوجوب تفصيل :

 ه ألنّا إن اان الشّك في وجوبا في  من الّّي مشد  ك بيندا وبدين غيد

أو وجوب ذلك الغي  بالخصوص ، فيشبل ج  ان أدالة عدم الوجوب ؛ إذ 
ليس ننا إالّ وجوب واحد م دّد بين البلّي والف د ، ف عيّن ننا إجد اء أددالة 

 عدم سقوط ذلك الف د الم يقّن الوجوب بفعل ناا المشبوك.

 بالخصوص ، ج   أدالة عدم (2)وأّما إذا اان الشّك في وجوبا 
__________________ 

 .« لزم با»( ااا في النسخ ، والمناس  : 1)

 .«إ جابا»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 2)

ا  صددددددداص أدلّدددددددة 
 اءة بالشدددددددددّك البددددددددد

فدددددددددددي الوجدددددددددددوب 
 ال عييني

لدددددددددو فدددددددددّك فدددددددددي 
الوجددددددددددددددددددددددددددددددوب 

ل خييدددددددددددددددددددددددددددد ي ا
 واإلباحة
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 (1)الوجوب وأدالة عدم الزما الو عّي ، ونو سقوط الواجد  المعلدوم بدا 

إذا فّك في إسقاطا لا ، أّما إذا قهع ببوندا مسدقها للواجد  المعلدوم ، وفدّك 
نظيد  ـ  مسدقها لوجوبدا (2) د  أو مباحدا في اونا واجبا مسقها للواجد  اآل

فدال مجد   لألددل إالّ بالنسدبة إلدى ـ  السف  المباح المسقط لوجوب الصدوم

بدالع . إذا فد .  (3)طلبا ، وتج ي أدالة البد اءة عدن وجوبدا ال عييندّي 
 تعاّر ذلك الواج  اآل  .

اا القبيل : ما لو فّك فدي وجدوب االئ مدام علدى مدن وربما   خيّل من ن

عجز عن القد اءة وتعلّمهدا ، بنداء علدى رجدوع المسدنلة إلدى الشدّك فدي ادون 
االئ مام مس حبّا مسقها أو واجبا مخيّ ا بينا وبين الصالة مع الق اءة ، فيدفع 

 وجوبا ال خيي ّي باألدل.

ّن دالة الجماعة ف د لبّن الظان  أّن المسنلة ليسا من ناا القبيل ؛ أل
بدددددالوجوب ال محالدددددة ، واتّصدددددافها  (4)مدددددن الصدددددالة الواجبدددددة ، ف  ّصدددددل 

باالس حباب من باب أفضل ف دي الواجد  ، فيخد ّص بمدا إذا تمّبدن المبلّدل 

من غي ه ، فإذا عجز تعيّن و  ج عن االس حباب ، اما إذا منعا مدانع ل د  
 عن الصالة منف دا.

فيمدا نحدن فيدا ؛ فإنّدا  د مّبن مدن الصدالة  لبن  مبدن مندع تحقّد  العجدز

 أحد (5)منف دا بال ق اءة ؛ لسقوطها عنا بال عاّر اسقوطها باالئ مام ، ف عيّن 
__________________ 

 (.،)من  «با»( 1)

 (.ه)في  «مسقها للواج  اآل   أو مباحا»( لم ت د 2)

 .«ال عيّني»: (هو ) (ر)( في 3)

 .«فم ّصل»: (ه)( في 4)

 .«ف عيين»، وفي غي نا :  (ه)اا في ( ا5)

ندددددددددددددددل  جددددددددددددددد  
ى االئ مددددددددددام علدددددددددد

مددددددن عجددددددز عددددددن 
القدددددددددددددددددددددددددددددددددد اءة 

 ؟وتعلّمها
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 المسقهين  ح اج إلى دليل.

:  قددس سد نماقال فخ  المحقّقين فدي اإل ضداح فدي فد ح قدول والدده 
 واألق ب وجوب االئ مام على االّمّي العاجز :

مل عدما ؛ لعمدوم وجا الق ب تمّبنا من دالة دحيحة الق اءة. و ح 

والثداني :  نّصين : أحدنما : االا فاء بما  حسدن مدع عددم الد مّبن مدن الد علّم.
 ندبيّة الجماعة.

واألّول أقو  ؛ ألنّا  قوم مقام الق اءة ا  يارا في عيّن عند الضد ورة ؛ 

ألّن اددّل بدددل ا  يددارّي  جدد  عينددا عنددد تعدداّر مبدلددا ، وقددد بدديّن ذلددك فددي 
 االدول.

دم ؛ ألّن ق اءة اإلمام مسقهة لوجوب الق اءة على المنموم و ح مل الع

، وال عاّر أ ضا مسقط ، فإذا وجد أحد المسقهين للوجوب لم  جد  اآل د  ؛ 
إذ ال قد   أّن اال منهما سب  تداّم. والمنشدن : أّن قد اءة اإلمدام بددل أو مسدقط 

 ان هى. ؟(1)

 والمسنلة مح اجة إلى ال نّمل.
اوجدوب ردّ السدالم علدى ـ  ثّم إّن البالم في الشّك في الوجوب البفائي

  ظه  مّما ذا نا ، فافهم.ـ  المصلّي إذا سلّم على جماعة ونو منهم
__________________ 

 .154:  1( إ ضاح الفوائد 1)

اددددددددددددددالم فخدددددددددددددد  
المحقّقددددددين فددددددي أّن 
قددددددددددد اءة اإلمدددددددددددام 

 أو مسقط بدل

الشدددددددددددددددّك فدددددددددددددددي 
الوجددددددددددددددددددددددددددددددوب 

 فائيالب
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 المسألة الثانية

 من جرة إجمال اللفظ فيما اشتبه حكمه الشرعي  

بدددين الوجدددوب واالسددد حباب أو  «األمددد »امدددا إذا قلندددا بافددد  اك لفددد  

 اإلباحة.
والمع وف ننا عدم وجوب االح ياط ، وقد تقدّم عن المحددّث العداملّي 

: أنّدا ال  دالف فدي نفدي الوجدوب عندد الشدّك فدي الوجدوب ،  (1)في الوسائل 
 .(2)قد إجماع المعارج و شملا أ ضا مع

عند ذا  الخالف في وجدوب االح يداط ـ  أ ضاـ  لبن تقدّم من المعارج

تبعدا للمحددّث ـ  ، وقدد ددّ ح دداح  الحددائ  (3)وجود القائل بوجوبا نندا 
ا ، قال في الحدائ  بعد ذاد  بوجوب ال وقّل واالح ياط ننـ  (4)األس  ابادي 

 وجوب ال ّوقل :

 إّن من  ع مد على أدالة الب اءة  جعلها ننا م ّجحة لالس حباب.
__________________ 

 .142( راجع الصفحة 1)

 .208( المعارج : 2)

 .148( راجع الصفحة 3)

 .163( انظ  الفوائد المدنيّة : 4)

الشددددددددددددددددددددددددددددددددددديهة 
الوجوبيّدددددددة مسددددددددن 
جهدددددددددددة إجمددددددددددددال 

 النصّ 

المعددددددد وف عدددددددددم 
وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 

 االح ياط

تصدددددددددددددددددددددددددددددددد    
المحددددددددددددددددددددددددددددددّثين 
األسددددددددددددددددددددد  ابادي 

بح اندددددددددددددددددددددددددي وال
بوجددددددوب ال وقّددددددل 

 واالح ياط

ادددددددددالم ددددددددددداح  
 الحدائ 
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وفيددا : أّوال : منددع جددواز االع مدداد علددى البدد اءة األدددليّة فددي األحبددام 
 الش عيّة.

وثانيددا : أّن م جددع ذلددك إلددى أّن هللا تعددالى حبددم باالسدد حباب لموافقددة 

البد اءة ، ومدن المعلدوم أّن أحبدام هللا تعدالى تابعدة للمصدال  والحبدم الخفيّددة. 
لحة موافقددة البدد اءة األدددليّة ؛ فإنّددا وال  مبددن أن  قددال : إّن مق ضددى المصدد

 ، ان هى. (1)رجم بالغي  وج أة بال ر   

وفيا ما ال  خفى ؛ فإّن القائل بالب اءة األدليّة إن رجدع إليهدا مدن بداب 
حبم العقل بقب  العقاب من دون البيان فال   جع ذلك إلى دعو  ادون حبدم 

 ألدليّة.هللا نو االس حباب ، فضال عن تعليل ذلك بالب اءة ا

وإن رجع إليها بدعو  حصول الظّن فحدد ث تبعيّدة األحبدام للمصدال  
، أجنبدّي عدن ذلدك ؛ إذ الواجد  عليدا ـ  امدا عليدا األفداع ةـ  وعدم تبعيّ هدا

إقامة الدليل على اع بار ناا الظّن الم علّ  بحبم هللا الدواقعّي ، الصدادر عدن 

 المصلحة أو ال عنها على الخالف.
 أدري وجها للفد ل بدين مدا ال ندّص فيدا وبدين مدا اجمدل وبالجملة : فال

فيا النّص ، سواء قلنا باع بار ناا األددل مدن بداب حبدم العقدل أو مدن بداب 

الظّن ، ح ّى لو جعل مناط الظّن عموم البلو  ؛ فإّن عموم البلو  فيما نحدن 
ل فيا  وج  الظّن بعدم ق  نة الوجوب مع البالم المجمل المااور ؛ وإالّ لنق

 مع توفّ  الدواعي ، بخالف االس حباب ؛ لعدم توفّ  الدواعي على نقلا.
__________________ 

 .70و  69:  1( الحدائ  1)

فيمددددددددددا  المناقشددددددددددة
ح  ذاددددددددد ه ددددددددددا

 الحدائ 
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ثدّم إّن مدا ذا ندا مدن حسدن االح يداط جدار نندا ، والبدالم فدي اسدد حبابا 

في من بلغدا الثدواب ال  جد ي  (2)نعم ، األ بار الم قدّمة  .(1)ف عا اما تقدّم 
ألّن األم  لو دار بين الوجدوب واإلباحدة لدم  دد ل فدي مواردندا ؛ ألّن ننا ؛ 

المف و. اح مال اإلباحة فال  علم بلو  الثواب. وااا لدو دار بدين الوجدوب 

 والب انة.
 ولو دار بين الوجوب واالس حباب لم  ح ج إليها ، وهللا العالم.

__________________ 

 .101( راجع الصفحة 1)

 .154في الصفحة ( الم قدّمة 2)
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 المسألة الثالثة

 فيما اشتبه حكمه الشرعي  من جرة تعارض النص ين

ونندددا مقامدددات ، لبدددّن المقصدددود نندددا إثبدددات عددددم وجدددوب ال وقّدددل 

 : (1)والمع وف عدم وجوبدا نندا ، ومدا تقددّم فدي المسدنلة الثانيدة  واالح ياط.
 ف ، لت ننا.من نقل الوفال والخال

،  (3)بوجوب ال وقّل واالح ياط ننا  (2)وقد دّ ح المحدّثان الم قدّمان 
وال مدرك لا سدو  أ بدار ال وقّدل ، ال دي قدد ع فدا مدا فيهدا : مدن قصدور 

 علدى ال وسدعة على الوجوب في ما نحن فيا. مع أنّها أعّم مّمدا دلّ  (4)الداللة 

 وال خيي .
وما دّل على ال وقّل في  صدوص الم عار دين وعددم العمدل بواحدد 

بصدورة الد مّبن مدن إزالدة الشدبهة بدال جوع إلددى ـ  أ ضداـ  منهمدا ، مخد صّ 

 .(5) السالمعليااإلمام 
__________________ 

 .162( راجع الصفحة 1)

 .162صفحة (  عني األس  ابادي والبح اني الم قدّمين في ال2)

 .70:  1، والحدائ   163( انظ  الفوائد المدنيّة : 3)

 .71ـ  67( راجع الصفحة 4)

مددن أبددواب دددفات  9، البدداب  75:  18( امقبولددة عمدد  بددن حنظلددة الم و ّددة فددي الوسددائل 5)

 القا ي ، الحد ث األّول.

الشدددددددددبهة جوبيدددددددددة 
مدددددددددددددددن جهدددددددددددددددة 
تعدددددددددددددددددددددددددددددددار. 

 النّصين

المعددددددد وف عدددددددددم 
وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 
االح يددددددداط  الفدددددددا 

سدددددددددددددددددددد  لبادي لأل
 والبح اني
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اآلمدد ة باالح يدداط وإن اانددا  (1)م قدّمددة وأّمددا روا ددة عددوالي اليلددي ال

، مدع إمبدان حملهدا علدى ددورة  (2)أ ّص منها ، إالّ أنّك قد ع فا مدا فيهدا 

 ال مّبن من االس عالم.
 (3)ومنا  ظه  : عدم جواز ال مّسك ننا بصحيحة ابن الحّجاج الم قدّمة 

لمدا ـ  اطباع بار المنـ  الواردة في جزاء الصيد ، بناء على اس ظهار فمولها
 نحن فيا.

ومّما  دّل علدى األمد  بدال خيي  فدي  صدوص مدا نحدن فيدا مدن افد باه 

الوجوب بغي  الح مة : ال وقيع الم وّي في االح جاج عن الحمي ّي ، حيث 
 ا   إلى الصاح  عّجل هللا ف جا :

د األّول إلددى  سددنلني بعدد  الفقهدداء عددن المصددلّي إذا قددام مددن ال شددهّ »

ال  جد   فإّن بعد  أددحابنا قدال : ؟ال اعة الثالثة ، نل  ج  عليا أن  ببّ 
 عليا تببي ة ، و جوز أن  قول بحول هللا وقّوتا أقوم وأقعد.

الجواب : في ذلك حد ثان ، أّما أحدنما ، فإنّدا إذا ان قدل عدن حالدة إلدى 

وي : أنّدا إذا رفدع رأسدا ا    فعليا ال ببي  ، وأّما الحدد ث اآل د  ، فإنّدا ر
من السجدة الثانية وابّ  ثّم جلدس ثدّم قدام ، فلديس عليدا فدي القيدام بعدد القعدود 

تببي  ، وال شّهد األّول  ج ي ناا المج   ، وبن ّهما أ ات من باب ال سدليم 

 .(4) «. الخب .. اان دوابا
__________________ 

 .115( الم قدّمة في الصفحة 1)

 .116 ( راجع الصفحة2)

 .76( تقدّما في الصفحة 3)

 .8من أبواب السجود ، الحد ث  13، الباب  967:  4، والوسائل  304:  2( االح جاج 4)

الجدددددددددددواب عدددددددددددن 
زرارة م فوعددددددددددددة 

اآلمددددددددددددددددددددددددددددددددددد ة 
 باالح ياط

ا  دددددددّل علددددددى مّمدددددد
ال خييدددددددددددد  فددددددددددددي 

 المسنلة
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فإّن الحد ث الثاني وإن اان أ ّص من األّول ، واان الالزم تخصيص 

األّول با والحبدم بعددم وجدوب ال ببيد  ، إالّ أّن جوابدا ددلوات هللا وسدالما 
نحد الحد ثين من باب ال سليم  ددّل علدى أّن الحدد ث األّول نقلدا عليا باأل ا ب

بالمعنى ، وأراد فمولا لحالة االن قال من القعود إلى القيام  السالمعليااإلمام 

 بال خيي . السالمعلياإرادة ما عدا ناا الف د منا ، فنجاب  (1)بحيث ال  مبن 
لددة الشددبهة عددن الحبددم وإن اانددا إزا السددالمعلياثددّم إّن و،يفددة اإلمددام 

الواقعّي ، إالّ أّن ناا الجواب لعلّا تعليم ط    العمل عند ال عار. مع عدم 

وجوب ال ببي  عنده في الواقع ، وليس فيا اإلغ اء بالجهل مدن حيدث قصدد 
 افا ة قصد الق بة في العمل. (2)الوجوب في ما ليس بواج  ؛ من جهة 

ي وجددوب الشديء علددى وجددا وايدل اددان : فدإذا ثبددا ال خييد  بددين دليلد

مدن تعدار. الخبدد  ن فدي ثبددوت ـ  الجزئيّدة وعدمدا ، ثبددا فدي مدا نحددن فيدا
 باإلجماع واألولو ّة القهعيّة.ـ  ال بليل المس قلّ 

ثددّم إّن جماعددة مددن االدددوليّين ذادد وا فددي بدداب ال دد اجي  الخددالف فددي 

وذاد وا  .(4)وحبدي عدن األاثد  تد جي  الناقدل  ، (3)ت جي  الناقل أو المقّ ر 
 تعار. الخب  المفيد للوجوب والمفيد لشباحة ، وذن  جماعة إلى ت جي 

__________________ 

 .«ال   مّبن»، وفي غي نما :  (،و ) (ت)( ااا في 1)

 .«ألجل»:  «من جهة»بدل  (ص)ونسخة بدل  (ت)( في 2)

 .253، والمعالم :  458:  (مخهوط)ودول ، ونها ة ال 156( انظ  المعارج : 3)

 .705، وانظ  مفاتي  االدول :  458:  (مخهوط)( حباه في نها ة الودول 4)

ادددددددددددددددد ه مددددددددددددددددا ذ
االددددددددوليّون فدددددددي 

 باب ال  اجي 



 2ف ائد االُدول / ج   ............................................................................  168

، وحبدي  (2)وذا وا تعار. الخب  المفيد لشباحة والمفيد للحظ   .(1)األّول 

، ولعّل ناا الّا مع قهدع النظد  عدن  (3)تقد م الحا،  ـ  بل البلّ ـ  عن األاث 
 ر.األ با

__________________ 

 .710، ومفاتي  االدول :  460:  (مخهوط)( انظ  نها ة الودول 1)

 .459:  (مخهوط)، ونها ة الودول  157( انظ  المعارج : 2)

 .708( انظ  مفاتي  االدول : 3)
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 المسألة الرابعة

 جرة االشتباه في موضوع الحكمدورا  األمر بين الوجوب وغيره ، من 

؛ و ددددّل عليدددا جميدددع مدددا تقددددّم فدددي الشدددبهة  (1)والحبدددم فيدددا البددد اءة 

 : من أدلّة الب اءة عند الشّك في ال بليل. (2)المو وعيّة ال ح  ميّة 

: اندددفاع تددوّنم أّن ال بليددل إذا تعلّدد  بمفهددوم ـ  أ ضدداـ  (3)وتقدددّم فيهددا 
موافق دا فدي ادّل مدا  ح مدل ـ  الم ثال ال بليل في جميع أف اده مقدّمةـ  وج 

 أن  بون ف دا لا.

ومدن ذلدك  علدم : أنّدا ال وجدا لالسد ناد إلدى قاعددة االفد غال فدي مددا إذا 
بنداء علدى أّن ـ  اصدالتين وددالة واحددةـ  ت دّدت الفائ ة بين األقّل واألاث 

ضدداء جميددع مددا فددات واقعددا  ق ضددي لددزوم االتيددان بدداألاث  مددن بدداب األمدد  بق

 المقدّمة.
: أّن قولدا : ـ  مضافا إلى ما تقدّم فدي الشدبهة ال ح  ميّدةـ  تو ي  ذلك

  وج  العلم ال فصيلّي بوجوب قضاء ما علم «اق  ما فات»
__________________ 

 .«والحبم فيا الب اءة»: (،و ) (ر)( لم ت د في 1)

 .119اجع الصفحة ( ر2)

 .121( راجع الصفحة 3)

الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة 
الوجوبيّددددددددددة مددددددددددن 
جهددددددددددددة افدددددددددددد باه 

 المو وع

ج  ددددددددددددان أدلّددددددددددددة 
 الب اءة

دت لدددددددددددددو تددددددددددددد دّ 
الفائ ددددة بددددين األقددددّل 

 واالاث 
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فوتا ونو األقّل ، وال  دّل أدال على وجدوب مدا فدّك فدي فوتدا ولديس فعلدا 

مقدّمة لواج  ح ّى  ج  من باب المقدّمة ، فاألم  بقضداء مدا فدات واقعدا ال 
ـ   ق ضي إالّ وجوب المعلدوم فواتدا ، ال مدن جهدة داللدة اللفد  علدى المعلدوم

، بدل مدن جهدة : ـ  اللف  نا،  إلى الواقع من غي  تقييد بالعلم ح ّى  قال : إنّ 

أّن األم  بقضاء الفائا الواقعّي ال  عدّ دلديال إالّ علدى مدا علدم دددل الفائدا 
عليا ، وناا ال  ح اج إلدى مقدّمدة ، وال  علدم مندا وجدوب فديء ل د   ح داج 

 إلى المقدّمة العلميّة.

 ّصددفة بددالوجوب ال تبددون إالّ مددع والحادددل : أّن المقدّمددة العلميّددة الم
 العلم اإلجمالّي.

نعم ، لو اج ي في المقام أدالة عدم اإلتيان بالفعدل فدي الوقدا فيجد  

 .(1)قضاؤه ، فلا وجا ، وسيجيء البالم عليا 
ر دددوان هللا علددديهم ، بدددل  (2)نددداا ، ولبدددّن المشدددهور بدددين األددددحاب 

: أنّدا لدو لدم  علدم  (4)إلدى الشدهيد الثداني  سد هقدس (3)ا مدن المفيدد المقهوع بد

 اميّة ما فات قضى ح ّى  ظّن الف ا  منها.
 صودا بمالحظة ما  ظه  من اس دالل بعضهم ، مدن ـ  و،ان  ذلك

: ـ  اون االا فاء بالظّن ر صة ، وأّن القاعدة تق ضي وجوب العلدم بدالف ا 

 اون الحبم على القاعدة.
__________________ 

 .176ـ  173( انظ  الصفحة 1)

 .406:  3( انظ  مف اح الب امة 2)

 .149و  148( انظ  المقنعة : 3)

 .750:  1( انظ  ال و ة البهيّة 4)

المشدددددددددددددددددددددددددددددهور 
وجدددددددوب القضددددددداء 
ح ّدددددددددددددى  ظدددددددددددددّن 

  الف ا
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قال في ال اا ة : لو فات ا دلوات معلومة العين غيد  معلومدة العددد ، 
غلدد  فددي ،نّددا الوفدداء ؛ الفدد غال الاّمددة دددلّى مددن تلددك الصددلوات إلددى أن  

بالفائا ، فال  حصل الب اءة قهعا إالّ بالك. ولو اانا واحدة ولم  علم العددد 

 ، دلّى تلك الصالة مبّ را ح ّى  ظّن الوفاء.
ثّم اح مل في المسنلة اح مالين ل   ن : أحدنما : تحصيل العلم ؛ لعدم 

بالقدر المعلدوم ؛ ألّن الظدان  أّن المسدلم  الب اءة إالّ باليقين ، والثاني : األ ا

 ، ان هى. (1)ال  فّوت الصالة. ثّم نس  اال الوجهين إلى الشافعيّة 
 (3)، ودددّ ح الشددهيدان  (2)عددن النها ددة ـ  بعيندداـ  وحبددي ندداا البددالم

بدنّن مق ضدى  (4)بوجوب تحصيل العلدم مدع اإلمبدان ، وددّ ح فدي ال  دا. 

م بالوفداء ؛ تحصديال للبد اءة اليقينيّدة. وقدد األدل القضداء ح ّدى  حصدل العلد
 في ال ها   ، حيث قال : س هقدسسبقهم في ناا االس دالل الشيخ 

أّمددا مددا  دددّل علددى أنّددا  جدد  أن  بثدد  منهددا ، فهددو مددا ثبددا أّن قضدداء 

الف ائ  واج  ، وإذا ثبا وجوبها وال  مبنا أن  د خلّص مدن ذلدك إالّ بدنن 
 ، ان هى. (5)ث  منها ، وج   س ب

 : أّن المورد من موارد ج  ان أدالة الب اءة واأل ا (6)وقد ع فا 
__________________ 

 .361:  2( ال اا ة 1)

 .325:  1( نها ة اإلحبام 2)

 .217، والمقادد العليّة :  438ـ  437:  2( انظ  الاا   3)

 .289:  4ا. ( ال  4)

 .198:  2( ال ها   5)

 .170ـ  169( راجع الصفحة 6)

اددددددددددالم العاّلمددددددددددة 
 في ال اا ة

ادددددالم الشددددديخ فدددددي 
 ال ها  

د مددددددددددددن المددددددددددددور
مدددددددددوارد ج  دددددددددان 

 أدالة الب اءة
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باألقّل عند دوران األم  بينا وبين األاث  ، اما لو فّك في مقدار الد ن الاي 

 ج  قضاؤه ، أو في أّن الفائا منا دالة العص  فقط أو ندي مدع الظهد  ، 
في ما فدات عدن  فإّن الظان  عدم إف ائهم بلزوم قضاء الظه  ، وااا لو ت دّد

 أبو ا أو في ما تحّملا باإلجارة بين األقّل واألاث .

: الف ل بين ناه األمثلدة وبدين مدا  (1)وربما  ظه  عن بع  المحقّقين 
في ردّ داح  الدا ي ة القائدل بدنّن مق ضدى ـ  (2)نحن فيا ؛ حيث حبي عنا 

 قال : (4)أنّا ـ  (3)القاعدة في المقام ال جوع إلى الب اءة 

إّن المبلّل حين علم بالفوائدا ددار مبلّفدا بقضداء نداه الفائ دة قهعدا ، 
وادالك الحدال فدي الفائ دة الثانيدة والثالثدة ونبداا ، ومجدّ د عد و. النسديان 

 ؟ايل   فع الحبم الثابا من اإلطالقات واالس صحاب ، بل اإلجمداع أ ضدا

وأّي فخص  حصل منا ال نّمل في أنّا إلى ما قبل ددور النسيان اان مبلّفا 
وإن أنبددد  حّجيدددة  ؟، وبمجدددّ د عددد و. النسددديان   تفدددع ال بليدددل الثابدددا

 االس صحاب فهو  سلّم أّن الشغل اليقينّي  س دعي الب اءة اليقينيّة.

 إلى أن قال :
 غال ذّم ددا نعددم ، فددي الصددورة ال ددي  حصددل للمبلّددل علددم إجمددالّي بافدد

 بفوائا م عدّدة  علم قهعا تعدّدنا لبن ال  علم مقدارنا ، فإنّا  مبن
__________________ 

 ( نو السيّد بح  العلوم في المصابي  ، اما سينتي.1)

 .409ـ  408:  3( الحااي عنا نو السيّد العاملي في مف اح الب امة 2)

 .384( انظ  الا ي ة : 3)

 (.هو ) (ت)من  «أنّا»( 4)

م السدددديّد بحدددد  اددددال
العلدددددوم فدددددي عددددددم 
ج  دددددددددان أددددددددددالة 
البددددددددددددد اءة فدددددددددددددي 

 المسنلة
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 حينئا أن  قال : ال نسلّم تحقّ  الشغل بنز د من المقدار الاي تيقّنا.

 إلى أن قال :
والحادل : أّن المبلّل إذا حّصل القهع باف غال ذّم ا بم عددّد وال دبس 

عليا ذلك اّما ، وأمبنا الخ وج عن عهدتا ، فاألم  اما أف ى با األددحاب 

با  صدوص اثن دين أو ثدالث وأّمدا ، وإن لم  حّصل ذلك ، بنن  بون ما علم 
أز د من ذلك فال ، بل اح مال اح ملا ، فاألم  اما ذاد ه فدي الدا ي ة. ومدن 

ننا : لو لم  علم أدال بم عددّد فدي فائ دة وعلدم أّن ددالة ددب   ومدا فاتدا ، 

وأّما غي نا فال  علم وال  ظّن فوتا أدال ، فليس عليا إالّ الف  ضدة الواحددة 
ونا فّبا بعد   وج الوقا ، والمنصدوص أنّدا لديس عليدا دون المح مل ؛ لب

 ، ان هى االما رفع مقاما. (2)، بل لعلّا المف ى با  (1)قضاؤنا 

، وال  حضدد ني اآلن حبددم  (3)و ظهدد  النظدد  فيددا مّمددا ذا ندداه سددابقا 
ن  منهم إجد اء أددل ألدحابنا بوجوب االح ياط في نظي  المقام ، بل الظا

 الب اءة في أمثال ما نحن فيا مّما ال  حصى. (4)

وربما  وّجا الحبدم فيمدا نحدن فيدا : بدنّن األددل عددم اإلتيدان بالصدالة 
الواجبدة ، في  تّدد  عليددا وجددوب القضدداء إالّ فدي دددالة علددم اإلتيددان بهددا فددي 

 وق ها.
__________________ 

 .10، الحد ث  294:  3( انظ  البافي 1)

 (.مخهوط)( لم نعث  عليا في ا اب الصالة من المصابي  2)

 .170ـ  169( راجع الصفحة 3)

 (.هو ) (ت)من  «أدل»( 4)

مناقشدددددددددددة ادددددددددددالم 
السددددددددددددديّد بحددددددددددددد  

 س هقدسالعلوم 

توجيددددددددددا ف دددددددددددو  
 المشهور



 2ف ائد االُدول / ج   ............................................................................  174

ودعددو  : ت تّدد  وجددوب القضدداء علددى ددددل الفددوت الغيدد  الثابددا 

باألدل ، ال مجّ د عدم االتيدان الثابدا باألددل ، ممنوعدة ؛ لمدا  ظهد  مدن 
: من أّن الم اد بدالفوت مجدّ د ال د ك امدا  (2)والمات األدحاب  (1)األ بار 

 .(3)بيّناه في الفقا 

وأّما ما دّل على أّن الشّك في إتيان الصالة بعد وق هدا ال  ع ددّ بدا ، فدال 
  شمل ما نحن فيا.

أّن  وإن فدئا تهبيدد  ذلددك علددى قاعدددة االح يدداط الددالزم ، ف و دديحا :

إالّ أّن ذلدددك األمددد  اافدددل عدددن اسددد م ار القضددداء وإن ادددان بدددنم  جد دددد ، 
مهلوبيّة الصالة من عند د ول وق ها إلى ل د  زمدان الد مّبن مدن المبلّدل ، 

غا ة األم  اون ناا على سبيل تعدّد المهلوب ، بدنن  بدون البلّدي المشد  ك 

بين ما في الوقا و ارجا مهلوبا واون إتيانا في الوقا مهلوبا ل   ، اما 
دّ السالم واج  في أّول أوقات اإلمبان ، ولو لم  فعدل ففدي أّن أداء الد ن ور

 اآلن الثاني ، ونباا.

وحينئا : فإذا د ل الوقا وج  إب اء الاّمة عن ذلك البلّي ، فإذا فدّك 
فدي بدد اءة ذّم ددا بعدد الوقددا ، فمق ضددى حبددم العقدل باق ضدداء الشددغل اليقينددّي 

الب اءة قبل  د وج الوقدا ، للب اءة اليقينيّة وجوب اإلتيان ، اما لو فّك في 

 واما لو فّك في أداء الد ن الفورّي ، فال  قال : إنّ 
__________________ 

، الباب األّول من أبدواب قضداء الصدلوات ، بداب وجدوب قضداء  347:  5( انظ  الوسائل 1)

 الف  ضة الفائ ة بعمد أو نسيان أو نوم أو ت ك طهارة.

 .377:  3ومف اح الب امة  ، 270:  1( انظ  إرفاد األذنان 2)

 .224ـ  223( انظ  الوسائل الفقهيّة للمصنّل : 3)
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الهل  فدي الزمدان األّول قدد ارتفدع بالعصديان ، ووجدوده فدي الزمدان الثداني 

 مشبوك فيا ، واالك جواب السالم.
والحاددددل : أّن ال بليدددل الم عددددّد بدددالمهل  والمقيّدددد ال  ندددافي ج  دددان 

غال بالنسبة إلى المهل  ، فال  بون المقام مج   االس صحاب وقاعدة االف 

 الب اءة.
ناا ، ولبّن اإلنصاف :  عل ناا ال وجيا لدو سدلّم اسد ناد األددحاب 

 إليا في المقام.

علدى القدول ببدون القضداء ـ  بل الظدان ـ  أّما أّوال : فألّن من المح مل
تبليفدا مغدا  ا لي دد  ، فهدو مددن بدنم  جد دد ، اددون ادّل مدن األداء والقضدداء 

امدا  بشدل عدن ذلدك تعلّد  ـ  قبيل وجوب الشيء ووجوب تداراا بعد فوتدا

، و ؤ ّددده :  (2)وأمدد  القضدداء بددا بودددل الفددوت  (1)أمدد  األداء بددنفس الفعددل 
ـ  (3)بع  ما دّل على أّن لبّل من الف ائ  بدال ونو قضاؤه ، عددا الوال دة 

دم ، وددم  دوم  م  بف د  اّص منا ، اقولا :ال من باب األم  بالبلّي واأل

الخميس ، أو األم  بالبلّي واألم  ب عجيلا ، ا دّ السالم وقضاء الد ن ، فدال 
 مج   لقاعدة االف غال واس صحابا.

وأّمددا ثانيددا : فددألّن منددع عمددوم مددا دّل علددى أّن الشددّك فددي اإلتيددان بعددد 

 سند.  صودا معال  ع دّ با للمقام ،  ال عن ال (4)  وج الوقا 
__________________ 

الةَ ِلُدلُوِك الشَُّمِس إِلي َغَسِق اللَُّيلِ )( اقولا تعالى : 1)  .78، اإلس اء :  (أَقِِم الصَّ

 من أبواب قضاء الصلوات ، الحد ث األّول. 2، الباب  350:  5( انظ  الوسائل 2)

 ( لم نقل عليا في المجاميع الحد ثيّة.3)

 من أبواب المواقيا ، الحد ث األّول. 60، الباب  205 : 3( الوسائل 4)

 دددددددعل ال وجيدددددددا 
 المااور
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اع ضاده بما دّل علدى أّن الشدّك فدي الشديء ال  ع ندى بدا بعدد تجداوزه ، مثدل 

، ومدع اع ضداده فدي  (1) «إنّما الشدّك فدي فديء لدم تجدزه»:  السالمعلياقولا 
 بع  المقامات بظان  حال المسلم في عدم ت ك الصالة.

ا لو تّم ذلدك جد   فيمدا  قضديا عدن أبو دا إذا فدّك فدي وأّما ثالثا : فألنّ 

مقدار ما فات منهما ، وال أ،نّهم  ل زمون بالك ، وإن ال زموا بننّا إذا وج  
مقدار معيّن  علم أو  ظّن معا البد اءة ، وجد  ـ  لجهلا بما فاتاـ  على الميّا

مدا لدم  على الولّي قضاء ذلك المقدار ؛ لوجوبا ،ان ا على الميّا ، بخدالف

  علم بوجوبا عليا.
 وايل اان : فال وجيا المااور  عيل.

أّن مدن »وأ عل منا : ال مّسك في مدا نحدن فيدا بدالنّص الدوارد فدي : 

عليا من النافلة ما ال  حصيا من اث تا ، قضى ح ّى ال  دري ام دلّى مدن 
حدص ، ال أنّدا ، بنداء علدى أّن ذلدك ط  د  ل ددارك مدا فدات ولدم   (2) «اث تا

مخ ّص بالنافلة. مع أّن االن مام في النافلة بم اعاة االح ياط  وج  ذلك فدي 

 الف  ضة به    أولى ، ف نّمل.
__________________ 

 .2من أبواب الو وء ، الحد ث  42، الباب  330:  1( الوسائل 1)

 .2الحد ث من أبواب أعداد الف ائ  ونوافلها ،  18، الباب  55:  3( الوسائل 2)

ال وجيددددددددددددددددددددددددددددددددا 
 األ عل
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 المهلب الثالث

 فيما دار األمر فيه بين الوجوب والحرمة

 وفيا مسائل :
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 المسألة االولي

 في حكم دورا  األمر بين الوجوب والحرمة من جرة عدم الدليل

 علي تعيين أحدهما بعد قيام الدليل علي أحدهما

 ة على القولين بحيث علم عدم الثالث.االمّ  (1)اما إذا ا  لفا 
ـ  وال  نبغي اإلفبال في إج اء أدالة عدم اّل من الوجوب والح مدة

إذا لم  لزم مخالفدة ـ  بمعنى نفي اآلثار الم علّقة ببّل واحد منهما بالخصوص
علم تفصيلّي ، بل ولو اس لزم ذلك على وجا تقدّم في أّول الب اب في فد وع 

 .(2)الّي اع بار العلم اإلجم

وإنّمددا البددالم ننددا فددي حبددم الواقعددة مددن حيددث ج  ددان أدددالة البدد اءة 
 وعدما ، فإّن في المسنلة وجونا ثالثة :

الحبددم باإلباحددة ،ددان ا ، نظيدد  مددا  ح مددل ال حدد  م وغيدد  الوجددوب ، 

لين ، فدال حد ج فدي الفعدل وال فدي وم جعا إلدى إلغداء الشدارع لبدال االح مدا
 .(3)ال  ك بحبم العقل ؛ وإالّ لزم ال  جي  بال م ّج  

__________________ 

 .«ا  لل»: (ت)( في غي  1)

 .87:  1( راجع مبحث القهع 2)

وال » بعددد قولددا : (هو ) (ر)،  (ت)فددي  «بددال مدد ّج ـ  إلددىـ  وم جعددا»( وردت عبددارة 3)

 الهامش.في  (،)، ووردت في  «واقعا

الدددددددددددوران بددددددددددين 
المحددددددداور ن مدددددددن 
جهددددددددددددة فقددددددددددددددان 

 النصّ 

نددددددل الحبددددددم فددددددي 
المسددددددددددددددددددددددددددددنلة ، 

إلباحددددددددددددددددددددددددددة أو ا
ال وقّددددددددددددددددددددددددددل أو 

 ؟ال خيي 
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 وال وقّل بمعنى عدم الحبم بشيء ال ،ان ا وال واقعا.

 .(1)ووجوب األ ا بنحدنما بعينا أو ال بعينا 
ومحّل ناه الوجوه ما لو اان اّل من الوجوب وال ح  م تودليّا بحيث 

 سددقط بمجددّ د الموافقددة ؛ إذ لددو اانددا تعبّددد ّين مح دداجين إلددى قصددد ام ثدددال 

فددي عدددم جددواز  (2)معدديّن اددالك ، لددم  بددن إفددبال ال بليددل أو اددان أحدددنما ال
 ط حهما وال جوع إلى اإلباحة ؛ ألنّا مخالفة قهعيّة عمليّة.

وايل اان : فقدد  قدال فدي محدّل البدالم باإلباحدة ،دان ا ؛ لعمدوم أدلّدة 

مدا »، وقدولهم :  (3) «ادّل فديء لدك حدالل»اإلباحة الظان  ّة ، مثل قدولهم : 
؛ فدإّن ادال مدن الوجدوب  (4) «حج  هللا علما عن العباد فهو مو دوع عدنهم

والح مددة قددد حجدد  عددن العبدداد علمددا ، وغيدد  ذلددك مددن أدلّ ددا ، ح ّددى قولددا 

على روا ة الشيخ  «اّل فيء مهل  ح ّى   د فيا نهي أو أم »:  السالمعليا
ا أنّدا لدم  د د ؛ إذ الظان  ورود أحدنما بحيث  علم تفصديال ، فيصددل نند (5)

 أم  وال نهي.

نداا الّدا ، مضدافا إلدى حبدم العقدل بقدب  المؤا داة علدى ادّل مدن الفعددل 
وال  ك ؛ فإّن الجهل بندل الوجوب علّة تاّمة عقال لقب  العقاب على ال د ك 

 من غي  مد ليّة الن فاء اح مال الح مة فيا ، وااا الجهل بندل
__________________ 

 .«وال خيي »، نعم وردت بدلها :  (،)في  «ال بعيناـ  إلى ـ ووجوب»( لم ت د 1)

 .«أو أحدنما المعيّن لم  بن إفبال»نباا :  (،)( وردت العبارة في 2)

 .2من أبواب األطعمة المباحة ، الحد ث  61، الباب  91:  17( الوسائل 3)

 .28من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  119:  18( الوسائل 4)

 .12/  1405، الحد ث  669( أمالي الهوسي : 5)

الحبددددددددم باإلباحددددددددة 
 ،ان ا ودليلا
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الح مة. وليس العلدم بجدنس ال بليدل المد دّد بدين ندوعي الوجدوب والح مدة 

االعلم بنوع ال بليل الم علّ  بنم  م دّد ، ح ّى  قال : إّن ال بليل فدي المقدام 
 معلوم إجماال.

جددوب االل ددزام بحبددم هللا تعددالى ؛ لعمددوم دليددل وجددوب وأّمددا دعددو  و

 االنقياد للش ع ، ففيها :
أّن المدد اد بوجددوب االل ددزام : إن ار ددد وجددوب موافقددة حبددم هللا فهددو 

حادل فيما نحدن فيدا ؛ فدإّن فدي الفعدل موافقدة للوجدوب وفدي ال د ك موافقدة 

 الم ثال.للح مة ؛ إذ المف و. عدم توقّل الموافقة في المقام على قصد ا
وإن ار د وجوب االنقياد وال د ّن بحبم هللا فهو تابع للعلم بالحبم ، فدإن 

علم تفصيال وج  ال د ّن با االك ، وإن علم إجماال وج  ال د ّن بثبوتدا فدي 

بإباح ا ،دان ا ؛ إذ الحبدم الظدان ّي  (1)الواقع ، وال  نافي ذلك ال د ّن حينئا 
فصيال للحبم الدواقعّي مدن حيدث العمدل ، ال  جوز أن  بون معلوم المخالفة ت

 .(2)ال من حيث ال د ّن با 

ومنا  ظه  اندفاع ما  قال : من أّن االل زام وإن لم  بن واجبا بنحدنما 
. ، إالّ أّن ط حهمددا والحبددم باإلباحددة طدد ح لحبددم هللا الددواقعّي ، ونددو محددّ م

عدم جواز إحداث القول الثالث إذا ا  لفا االّمدة علدى قدولين  (3)وعليا  بنى 

 في أحدنما. السالمعليا علم د ول اإلمام 
__________________ 

 .«الحبم»:  «حينئا»بدل  (ص)ونسخة بدل  (ر)( في 1)

 (.،)في  «با»( لم ت د 2)

 .« ب نى»: (ت)( في 3)

دعددددددددو  وجددددددددوب 
م بحبدددددددددم االل دددددددددزا

هللا تعدددددددددددددددددددددددددددددالى 
 والجواب عنها

دعدددددو  أن الحبدددددم 
باإلباحددددددددة طدددددددد ح 
لحبددددددددددددددددددددددددددددددم هللا 
الددددددددددددددددددددددددددددددددواقعي 

 والجواب عنها
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نو اله ح في مقام العمل غي  م حقّد  تو ي  االندفاع : أّن المحّ م و

، والواج  في مقام ال د ّن االل زام بحبدم هللا علدى مدا ندو عليدا فدي الواقدع ، 
، فلدم  بد  إالّ وجدوب تعبّدد المبلّدل وتد ّندا  (1)ونو أ ضا م حقّد  فدي الواقدع 

وال زاما بما  ح مل الموافقة للحبم الواقعّي ، وناا مّما ال دليل علدى وجوبدا 

 أدال.
والحادل : أّن الواج  ف عا نو االل زام وال د ّن بما علم أنّا حبم هللا 

الواقعّي ، ووجدوب االل دزام بخصدوص الوجدوب بعيندا أو الح مدة بعينهدا ، 

ال فصدديلّي  حصددل مددن  ددّم دددغ   معلومددة  (2)مددن اللددوازم العقليّددة للعلددم 
بمدا فد عيا تفصيال إلى تلك البب   ، فال  عقل وجوده مع ان فائا ، ولديس ح

 ثاب ا في الواقع ح ّى  ج  م اعاتا ولو مع الجهل ال فصيلّي.

ومن ننا  بهل قياس ما نحن فيا بصدورة تعدار. الخبد  ن الجدامعين 
لش ائط الحّجية الدالّة أحدنما على األم  واآل   على النهي ، اما نو مورد 

 .(3)اردة في تعار. الخب  ن بع  األ بار الو

وجدوب األ ددا ـ  ب نقدي  المنداطـ  وال  مبدن أن  قدال : إّن المسد فاد مندا
بنحد الحبمين وإن لم  بن على اّل واحد منهمدا دليدل مع بد  معدار. بددليل 

 اآل  .

 فإنّا  مبن أن  قال : إّن الوجا في حبم الشارع نناك باأل ا
__________________ 

 (.،)في  «الواقعفي »( لم ت د 1)

 .«العادي»ز ادة :  (صو ) (ر)( في 2)

 .42من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  9، الباب  88:  18( الوسائل 3)

عدددددددددددددم دددددددددددددّحة 
مددددددا نحددددددن قيدددددداس 

فيدددددددددددا بصددددددددددددورة 
تعدددددددددددددددددددددددددددددددار. 

 الخب  ن
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بنحددددنما ، ندددو أّن الشدددارع أوجددد  األ دددا ببدددّل مدددن الخبددد  ن المفددد و. 

اس جماعهما لش ائط الحّجية ، فإذا لم  مبن األ ا بهما معا فال بدّ مدن األ دا 
، وناا تبليل ف عّي في المسدنلة االددوليّة غيد  ال بليدل المعلدوم بنحدنما 

تعلّقا إجماال في المسنلة الف عيّة بواحد من الفعل وال  ك ، بل ولو ال النّص 

الحاام نناك بال خيي  أمبن القول با من ناه الجهة ، بخدالف مدا نحدن فيدا ؛ 
، واالل زام با حادل إذ ال تبليل إالّ باأل ا بما ددر واقعا في ناه الواقعة 

 من غي  حاجة إلى األ ا بنحدنما بالخصوص.

فددي بعدد  تلددك  السددالمعلياو شددي  إلددى مددا ذا نددا مددن الوجددا : قولددا 
:  السدالمعلياوقولدا  .(1) «بن ّهمدا أ دات مدن بداب ال سدليم وسدعك»األ بار : 

 إفارة إلى أنّا لّمدا وجد  علدى المبلّدل ال سدليم لجميدع مدا «من باب ال سليم»

امدا  ظهد  ذلدك ـ  السدالمعليهم  د عليا باله ل المع ب ة من أ بدار األئّمدة 
، منهدا  السدالمعليهممن األ بار الواردة في باب ال سليم لمدا  د د مدن األئّمدة 

، ـ  (2) «ال عار ألحد من موالينا في ال شبيك في ما   و ا عنّا ثقاتنا» قولا :

له ل المع ب ة الم عار ين مم نعا ، واان ال سليم لبال الخب  ن الوارد ن با
 .(3)وج  ال سليم ألحدنما مخيّ ا في تعيينا 

ثددّم إّن ندداا الوجدددا وإن لددم  خددل عدددن مناقشددة أو منددع ، إالّ أّن مجدددّ د 

 اح مالا  صل  فارقا بين المقامين مانعا عن اس فادة حبم ما نحن فيا
__________________ 

 .19بواب دفات القا ي ، الحد ث من أ 9، الباب  80:  18( الوسائل 1)

 .40من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  11، الباب  108:  18( الوسائل 2)

 .«نفسا»:  «تعيينا»بدل  (،و ) (ت)( في 3)
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 .(1)من حبم الشارع بال خيي  في مقام ال عار. ، فافهم 

وبمددا ذا نددا ،  ظهدد  حددال قيدداس مددا نحددن فيددا علددى حبددم المقلّددد عنددد 
 مج هد ن في الوجوب والح مة.ا  الف ال

وما ذا وه في مسنلة ا د الف االّمدة ال  علدم فدمولا لمدا نحدن فيدا مّمدا 

 السالمعليااان ال جوع إلى الثالث غي  مخالل من حيث العمل لقول اإلمام 
 لألدل ليس اتّفاقيّا. ، مع أّن عدم جواز ال جوع إلى الثالث المهاب 

نددو ـ  (2)امددا سديجيء ـ  علدى : أّن ،ددان  ادالم الشدديخ القائدل بددال خيي 

فدي المسدنلة ؛ ولداا  السدالمعلياإرادة ال خيي  الواقعّي المخدالل لقدول اإلمدام 
ال خييدد  فدد ارا عددن ال جددوع إلددى : بننّددا ال  نفددع  (3)اع دد . عليددا المحقّدد  

 .السالمعلياالثالث المهاب  لألدل ؛ ألّن ال خيي  أ ضا ط ح لقول اإلمام 

: بنّن ال خييد  بدين الحبمدين ،دان ا وأ دا  (4)وإن ان ص  للشيخ بع  
أحدنما ، نو المقدار الممبن من األ ا بقول الشارع فدي المقدام. لبدّن ،دان  

 ذلك ، قال في العدّة : نبى عن  س هقدساالم الشيخ 
__________________ 

فاألقو  فدي المسدنلة : »ز ادة ، وني :  «نسخة»، بعنوان  (ص)ونامش  (،)( وردت في 1)

ال وقّل واقعا و،ان ا ؛ وأّن األ ا بنحدنما قول بمدا ال  علدم لدم  قدم عليدا دليدل ، والعمدل علدى 

 .«طب  ما ال زما على أنّا االك ال  خلو من ال ش  ع

 ( سيجيء في الصفحة الالحقة.2)

 .133( انظ  المعارج : 3)

( نددو سددلهان العلمدداء فددي حافددي ا علددى المعددالم وتبعددا ددداحبا القددوانين والفصددول ، انظدد  4)

نداا ممندوع فدي »، حافدية سدلهان العلمداء المبددّوة بقولدا :  181:  (الهبعدة الحج  ّدة)المعالم 

 .257لفصول : ، وا 383:  1، والقوانين  «. الخ.. العمل

عدددددددم فددددددمول مددددددا 
ذاددددددددددددد وه فدددددددددددددي 

سددددددددنلة ا دددددددد الف م
االّمددددددة لمددددددا نحددددددن 

 فيا
،ددددددددددددان  اددددددددددددالم 
الشدددديخ فددددي مسددددنلة 
ا دددددددد الف االُّمددددددددة 
نددددددددددددو ال خبيدددددددددددد  

 الواقعي
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إذا ا  لفا االّمة على قولين فدال  بدون إجماعدا ، وألددحابنا فدي ذلدك 
مانبان : منهم من  قول : إذا تبافن الف  قان ولم  بن مع أحدنما دليل  وج  

دا ل فيا ، سقها ووج  ال مّسك  السالمعلياالعلم أو  دّل على أّن المعصوم 

ونداا القدول لديس  حظ  أو إباحة على ا د الف مداانبهم. بمق ضى العقل من
 بقوّي.

: ولو جاز ذلدك لجداز  (1)، قال  السالمعلياثّم علّلا باّط اح قول اإلمام 

 ت اا والعمل بما في العقل. السالمعليامع تعيين قول اإلمام 
ومنهم من  قول : نحن مخيّ ون في العمل بنّي القولين ، وذلك  جد ي 

 إذا تعار ا ، ان هى. مج    ب  ن

ثّم فّ ع على القول األّول جواز اتّفاقهم بعد اال  الف على قدول واحدد 
، وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك ؛ معلاّل بننّا  لزم من ذلك بهالن القول 

اآل   ، وقد قلنا : إنّهم مخيّ ون في العمل ، ولو اان إجماعهم على أحدنما 

 ان ق  ذلك ، ان هى.
ه مدن ال ف  دع أقدو  فداند علدى إرادة ال خييد  الدواقعّي ، وإن وما ذا 

 اان القول با ال  خلو عن اإلفبال.

ندداا ، وقددد مضددى فدده  مددن البددالم فددي ذلددك فددي المقصددد األّول مددن 
 .(3)، ف اجع  (2)الب اب ، عند ال بلّم في ف وع اع بار القهع 

__________________ 

 .«وقال»: (ه)( في 1)

 .90:  1القهع ( راجع مبحث 2)

بعدد  (صو ) (ر)، نعدم وردت فدي  (،و ) (ص)،  (ر)فدي  «ف اجدعـ  إلىـ  ناا»( لم ت د 3)

 .«لو دار األم  بين الوجوب واالس حباب»أسه  من قولا : 

ادددددالم الشددددديخ فدددددي 
 العدّة
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وايل اان : فالظان  بعد ال نّمل في الماتهم في باب اإلجماع إرادتهدم 

 يث العمل ، ف نّمل.من ح (1)اله ح  «السالمعلياط ح قول اإلمام »ب 
ولبددّن اإلنصدداف : أّن أدلّددة اإلباحددة فددي مح مددل الح مددة تنصدد ف إلددى 

مح مددل الح مددة وغيدد  الوجددوب ، وأدلّددة نفددي ال بليددل عّمددا لددم  علددم نددوع 

عددم تعيدين الح مدة ال بليل ال تفيد إالّ عدم المؤا اة على ال  ك والفعدل ، و
 .(2)أو الوجوب ، وناا المقددار ال  ندافي وجدوب األ دا بنحددنما مخيّد ا فيدا 

نعم ، ناا الوجوب  ح اج إلى دليل ونو مفقود ؛ فالالزم نو ال وقّل ، وعدم 

االل زام إالّ بالحبم الواقعّي على ما نو عليا في الواقع ، وال دليل على عدم 
ان ّي إذا لم  ح ج إليدا فدي العمدل ، نظيد  مدا جواز  لّو الواقعة عن حبم ،

 لو دار األم  بين الوجوب واالس حباب.

ثدّم علدى تقدد   وجدوب األ دا ، ندل   عديّن األ دا بالح مدة ، أو   خيّدد  
 وجهان ، بل قوالن : ؟بينا وبين األ ا بالوجوب

بعددد قاعدددة االح يدداط ؛ حيددث  دددور األمدد  بددين ـ  ّول سدد دّل علددى األ

 :ـ  ال خيي  وال عيين
؛ فدإّن الظدان  مدن  (3)بظان  ما دّل على وجدوب ال وقّدل عندد الشدبهة 

 ال وقّل ت ك الد ول في الشبهة.

مدا عدن النها دة : مدن أّن وبنّن دفدع المفسددة أولدى مدن جلد  المنفعدة ؛ ل
الغالدد  فددي الح مددة دفددع مفسدددة مالزمددة للفعددل ، وفددي الوجددوب تحصدديل 

 مصلحة الزمة للفعل ، وان مام الشارع والعقالء بدفع المفسدة أتّم.
__________________ 

 (.ص)من  «اله ح»( 1)

 (.ت)، وفه  عليها في  (ه)في  «مخيّ ا فيا»( لم ت د 2)

 .67ـ  64ى ال وقّل في الصفحة ( تقدّم ما  دّل عل3)

ة فددددددددددددمول أدلّدددددددددددد
اإلباحددددة لمددددا نحددددن 

 فيا

الدددددددددددددالزم فدددددددددددددي 
المسددددددددددددنلة نددددددددددددو 

 ال وقّل
بندددددددددددددداء علدددددددددددددددى 
وجدددددددوب األ دددددددا ، 

عدددديّن األ ددددا نددددل   
بالح مدددددددددددددددددددددددة أو 

 ؟  خيّ 

أدلّددددة تعدددديّن األ ددددا 
 بالح مة

اددددددددددالم العاّلمددددددددددة 
فدددددددددددددددي نها دددددددددددددددة 

 الودول
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: مددن أّن  السددالمعليا: مددا ارسددل عددن أميدد  المددؤمنين  (1)و شددهد لددا 

:  السدالمعليا، وقولدا  (3) «(2)اج ناب السيّئات أولى من اا ساب الحسدنات »
 .(4) «أفضل من اا ساب الحسنات اج ناب السيّئات»

جددوب إلددى وألّن إفضدداء الح مددة إلددى مقصددودنا أتددّم مددن إفضدداء الو

مقصوده ؛ ألّن مقصود الح مة   نتّى بال  ك سواء اان مدع قصدد أم غفلدة ، 
 ، ان هى. (5)بخالف فعل الواج  

وباالس ق اء ؛ بناء على أّن الغال  في موارد اف باه مصاد   الواجد  

والح ام تغلي  الشارع لجان  الح مة ، ومثّل لا بن ّام االس ظهار ، وتح  م 
 مش با بالنجس.اس عمال الماء ال

مدع عددم ثبدوت ـ  و ضعّل األ ي  : بمنع الغلبة. وما ذاد  مدن األمثلدة

 دارج عدن محدّل البدالم ؛ فدإّن تد ك العبدادة فدي أ دام االسد ظهار ـ  الغلبة بها
ولو قيل بالوجوب فلعلّا لم اعداة  .(6)ليس على سبيل الوجوب عند المشهور 

العبددادة. وأّمددا تدد ك غيدد  ذات الوقددا العبددادة  أدددالة بقدداء الحددي  وح مددة

 ؛ «اّل ما أمبن»وقاعدة  (8)ال ؤ ة ، فهو لشطالقات  (7)بمجّ د 
__________________ 

 ( لم   د في النها ة االس شهاد بالم سل ين.1)

 .1559، الفصل األّول ، الحبمة  81( غ ر الحبم : 2)

 .«بل»ز ادة :  (،و ) (ت)( في 3)

 .225، الفصل ال ابع ، الحبمة  196حبم : ( غ ر ال4)

 .299:  (مخهوط)، وحباه عنا في ف ح الوافية  460:  (مخهوط)( نها ة الودول 5)

 .381:  1، ومف اح الب امة  333:  1( انظ  المدارك 6)

 .«غي  ذات العادة بمجّ د»: (،)( في 7)

 .2 ث من أبواب الحي  ، الحد 3، الباب  537:  2( انظ  الوسائل 8)

فدددددددددددي  المناقشدددددددددددة
 األدلّة
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 وإالّ فندالة الههارة وعدم الحي  ني الم جع.

وأّما تد ك اإلنداء ن المشد بهين فدي الههدارة ، فلديس مدن دوران األمد  
أّن ح مددة ـ  (1)امددا ثبددا فددي محلّددا ـ  بددين الواجدد  والحدد ام ؛ ألّن الظددان 

، وإنّمددا منددع عددن الههددارة مددع  (2)الههددارة بالمدداء الددنجس تشدد  عيّة ال ذاتيّددة 

 .(3)اه ألجل النّص االف ب
مع أنّها لو اانا ذاتيّة ، فوجا ت ك الواج  ونو الو وء ثبوت البدل 

لددا ونددو ال دديّمم ، امددا لددو افدد با إندداء الددان  بغيدد ه مددع انحصددار المدداء فددي 

 المش بهين ، وبالجملة : فالو وء من جهة ثبوت البدل لا ال  زاحم محّ ما.
ول بجدواز المخالفدة القهعيّدة مع أّن القائل ب غليد  جاند  الح مدة ال  قد

فدددي الواجددد  ألجدددل تحصددديل الموافقدددة القهعيّدددة فدددي الحددد ام ؛ ألّن العلمددداء 

والعقالء م ّفقون على عدم جواز ت ك الواج  تحفّظا عن الوقوع في الح ام 
 أجنبّي عّما نحن فيا قهعا. (5)، فهاا المثال  (4)

ب ، ال لنفددي و ضددعّل مددا قبلددا : بننّددا  صددل  وجهددا لعدددم تعيددين الوجددو

 ال خيي .
 وأّما أولو ّة دفع المفسدة فهي مسلّمة ، لبّن المصلحة الفائ ة ب  ك

__________________ 

 .289:  1، والجوان   106:  1( انظ  المدارك 1)

 .«فاألم  دائ  بين الواج  وغي  الح ام»ز ادة :  (،)( في مصّححة 2)

 .14اء المهل  ، الحد ث من أبواب الم 8، الباب  116:  1( الوسائل 3)

 .«بل الالزم إجماعا في مثل ذلك ارتباب أحدنما وت ك اآل  »ز ادة :  (،)( في 4)

 .«المف و. فيا وجوب المخالفة القهعيّة في الواج »ز ادة :  (،)( في 5)
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المنفعدة  (1)الواج  أ ضدا مفسددة ؛ وإالّ لدم  صدل  لشلدزام ؛ إذ مجدّ د فدوات 

، ال  صدل   (2)عدد الفدوت احالدا فيمدا قبدل الفدوت عن الشخص واون حالدا ب
وجها إللزام فيء على المبلّل ما لم  بلغ حدّا  بون في فواتدا مفسددة ؛ وإالّ 

لبان أدغ  المحّ مات أعظم مدن تد ك أندّم الفد ائ  ، مدع أنّدا جعدل تد ك 

 .(3)الصالة أاب  الببائ  
ت المنفعدة وبما ذا   بهل قياس ما نحن فيا على دوران األم  بين فدو

الدنيو ّددة وت تّدد  المضددّ ة الدنيو ّددة ؛ فددإّن فددوات النفددع مددن حيددث نددو نفددع ال 

  وج    را.
وأّما األ بار الدالّة على ال وقّل ، فظان ة في ما ال  ح مل الض ر في 

 ت اا ، اما ال  خفى.

و،ان  االم السيّد الشارح للوافية : ج  ان أ بار االح يداط أ ضدا فدي 
 نو بعيد.، و (4)المقام 

فغيد  جدار فدي  «االح ياط عند الشّك في ال خيي  وال عيدين»وأّما قاعدة 

أمثال المقام مّما  بون الحاام فيا العقدل ؛ فدإّن العقدل إّمدا أن  سد قّل بدال خيي  
، فلدديس فددي المقددام فددّك علددى اددّل تقددد   ، وإنّمددا  (5)وإّمددا أن  سدد قّل بددال عيين 

 ال  دراها العقل. الشّك في األحبام ال وقيفيّة ال ي
__________________ 

 .«فوت»: (،و ) (ر)( في 1)

 .«الوجوب عليا»:  «الفوت»بدل  (ت)ونسخة بدل  (،و ) (ص)( في 2)

 من أبواب أعداد الف ائ  ونوافلها. 7و  6، الباب  19ـ  15:  3( انظ  الوسائل 3)

 .299:  (مخهوط)( ف ح الوافية 4)

فإّن العقدل إّمدا أن  سد قّل ب د جي  جاند  الح مدة وإّمدا أن  سد قّل »نباا :  (،)( العبارة في 5)

 .«بال خيي 
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إالّ أن  قال : إّن اح مال أن  د د مدن الشدارع حبدم تدوقيفّي فدي تد جي  

اداف فدي ـ  ولو الح مال فمول أ بار ال وقّل لمدا نحدن فيداـ  جان  الح مة
 االح ياط واأل ا بالح مة.

ثّم لو قلنا بال خيي  ، فهل نو في اب داء األم  فال  جوز لا العدول عّمدا 

 ؟(1)ا  ار ، أو مس مّ  فلا العدول مهلقا ، أو بشد ط البنداء علدى االسد م ار 
 وجوه.

 سددد دّل لدددألّول : بقاعددددة االح يددداط ، واس صدددحاب الحبدددم المخ دددار ، 

واس لزام العدول للمخالفة القهعيّة المانعة عن ال جوع إلى اإلباحة مدن أّول 
 .(2)األم  

و ضددعّل األ يدد  : بددنّن المخالفددة القهعيّددة فددي مثددل ذلددك ال دليددل علددى 

ـ  ح م ها ، اما لو بدا للمج هد في رأ ا ، أو عددل المقلّدد عدن مج هدده لعدار
 على القول بجوازه. (3)أو ا  يارا ـ  و فس من موت ، أو جنون ، أ

 و ضعّل االس صحاب : بمعار ة اس صحاب ال خيي  الحاام عليا.

و ضعّل قاعدة االح ياط : بما تقدّم ، من أّن حبم العقل بال خيي  عقلّي 
 ال اح مال فيا ح ّى  ج ي فيا االح ياط.

ل فدي ومن ذلك  ظهد  : عددم ج  دان اس صدحاب ال خييد  ؛ إذ ال إنمدا

 حبم العقل ح ّى  شّك في بقائا في الزمان الثاني.
فاألقو  : نو ال خيي  االسد م ارّي ، ال لالس صدحاب بدل لحبدم العقدل 

 في الزمان الثاني اما حبم با في الزمان األّول.
__________________ 

 .«  يار على االس م ارأو بش ط العزم حين اال»نباا :  (،)( العبارة في 1)

 ، ووردت العبارة في باقي النسخ مضه بة. (ص)ومصّححة  (ر)( ااا في 2)

 .«ا  يار»: (هو ) (ص)،  (ر)( في 3)

نددددددددددددل ال خييدددددددددددد  
قددددول بددددا ، علددددى ال

 دددددددددددددددددددددددددددائي أو اب
 ؟اس م اري

مدددددددا اسددددددد دّل بدددددددا 
لل خييددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 االب دائي

المناقشددددددددددة فيمددددددددددا 
 اس دلّ 

األقددددددددددددو  نددددددددددددو 
ال خييددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 االس م اري
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 المسألة الثانية

 إْا دار األمر بين الوجوب والحرمة من جرة إجمال الدليل

إّما حبما ، ااألم  المد دّد بدين اال جداب وال هد دد ، أو مو دوعا ، لدو 

 أم  بال حّ ز عن أم  م دّد بين فعل الشيء وت اا.
 فالحبم فيا اما في المسنلة السابقة.
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 المسألة الثالثة

 لو دار األمر بين الوجوب والتحرطم من جرة تعارض األدل ة

، و صددوص بعدد  منهددا  (1)ل ادلّ ددا فددالحبم ننددا : ال خييدد  ؛ إلطددال

 .(2)الوارد في  ب  ن أحدنما أم  واآل   نهي 
واآلمددي  (4)وفدارح المخ صد   (3)في النها دة  هللارحما الفا للعالّمة 

، ولمدا ندو أ دعل  (7)ما دّل على النهي ؛ لما ذا نا سدابقا  (6)، ف ّجحوا  (5)

 منا.
وفي اون ال خيي  ننا بدو ّا ، أو اس م ار ّا مهلقا أو مع البناء من أّول 

 ، إالّ أنّا قد   مّسك ننا (8)األم  على االس م ار ، وجوه تقدّما 
__________________ 

 .40و  19من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  9، الباب  75:  18( الوسائل 1)

 .44بواب دفات القا ي ، الحد ث من أ 9، الباب  88:  18( الوسائل 2)

 .460:  (مخهوط)( نها ة الودول 3)

 .489( ف ح مخ ص  االدول : 4)

 .259:  4( اإلحبام ليمدي 5)

 .«م ّجحا»، وفي النسخ :  (ص)( ااا في مصححة 6)

 .186ـ  185( راجع الصفحة 7)

 .189( تقدّما في الصفحة 8)

الدددددددددددوران بددددددددددين 
المحددددددداور ن مدددددددن 
جهدددددددددة تعدددددددددار. 

 النّصين

الحبددددددددددددددم نددددددددددددددو 
ال خييددددددددددددددددددددددددددددددددد  

ل واالسددددددددددددددددددددددد دال
 عليا

  نددددددددددددل ال خييدددددددددددد
اب دددددددددددددددددددددددددددائّي أو 

 ؟اسدددددددددددددددددددددد م اريّ 
 وجوه
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 لالس م ار بإطالل األ بار.

ا مسوقة لبيان حبم الم حيّ  في أّول األمد  ، فدال تعدّ . و شبل : بننّه
 لها لحبما بعد األ ا بنحدنما.

بحبدم الشدارع  (1)نعم ،  مبن ننا اس صحاب ال خيي  ؛ حيدث إنّدا ثبدا 

 القابل لالس م ار.
إالّ أن  دّعى : أّن مو وع المس صح  أو الم يقّن مدن مو دوعا ندو 

حيّ  ، وبعدد األ دا بنحددنما ال تحيّد  ، ف نّمدل ، وسي ّضد  نداا فدي بحدث الم 

، وعليا : فدالالزم االسد م ار علدى مدا ا  دار ؛ لعددم ثبدوت  (2)االس صحاب 
 ال خيي  في الزمان الثاني.

__________________ 

 .« ثبا»: (،و ) (ر)( في 1)

 .392:  3( انظ  مبحث االس صحاب 2)

الددددددددددددددددددددددددددددددددددددالزم 
االسدددددد م ار علددددددى 

 ما ا  ار
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 المسألة الرابعة

 لو دار األمر بين الوجوب والحرمة من جرة اشتباه الموضوع

باألددالة ، أو ـ  لا باف باه الحليلة الواج  وطؤنا (1)وقد مثّل بعضهم 

، وبالخددّل المحلددوف علددى فدد با  (2)باألجنبيّددة ـ  لعددار. مددن نددار أو غيدد ه
 المش با بالخم .

و  د على األّول : أّن الحبم في ذلك نو تح  م الدوطء ؛ ألددالة عددم 
 الزوجيّة بينهما ، وأدالة عدم وجوب الوطء.

وعلى الثاني : أّن الحبم عدم وجوب الش ب وعدم ح م ا ؛ جمعا بين 

 أدال ي اإلباحة وعدم الحلل على ف با.
وجدد  إادد ام العدددول وحدد م إادد ام  واألولددى : فدد . المثددال فيمددا إذا

 الفّسال واف با حال ز د من حيث الفس  والعدالة.

والحبم فيا اما في المسدنلة االولدى : مدن عددم وجدوب األ دا بنحددنما 
؛ إذ  السدالمعليافي الظان  ، بل ننا أولى ؛ إذ ليس فيا اّط اح لقدول اإلمدام 

 ، السالمعليااإلمام  ليس االف باه في الحبم الش عّي البلّي الاي بيّنا
__________________ 

 .363( نو داح  الفصول في الفصول : 1)

 .«واألجنبيّة»: (،و ) (ت)( في 2)

وران بددددددددددين الددددددددددد
المحددددددداور ن مدددددددن 
جهددددددددددددة افدددددددددددد باه 

 المو وع

مدددددددددا مثّدددددددددل بدددددددددا 
 مسنلةلل

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
 األمثلة
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وليس فيا أ ضا مخالفة عمليّة معلومدة ولدو إجمداال ، مدع أّن مخالفدة المعلدوم 

 إجماال في العمل فول حدّ اإلحصاء في الشبهات المو وعيّة.
مقامات الثالثة ، أعني دوران األم  بين الوجوب ناا تمام البالم في ال

 وغي  الح مة ، وعبسا ، ودوران األم  بينهما.

وأّما دوران األم  بين ما عدا الوجدوب والح مدة مدن األحبدام ، فديعلم 
 بمالحظة ما ذا نا.

ل أو ال د ك وبدين اإلباحدة وملّخصا : أّن دوران األمد  بدين طلد  الفعد

نظيدد  المقددامين األّولددين ، ودوران األمدد  بددين االسدد حباب والب انددة نظيدد  
المقام الثالث. وال إفبال في أدل ناا الحبم ، إالّ أّن إج اء أدلّة الب اءة في 

قدد  س شدبل فيدا ؛ ـ  فعدال أو ت اداـ  دورة الشّك في الهل  الغي  اإللزاميّ 

نفددي المؤا دداة والعقدداب ، والمفدد و. ان فاؤنمددا فددي  ألّن ،ددان  تلددك األدلّددة
 غي  الواج  والح ام ، ف دبّ .

دوران األمددددددددددددددددددد  
عدددددددددا  بددددددددين مددددددددا

الوجددددددددددددددددددددددددددددددوب 
والح مددددددددددة مددددددددددن 

 األحبام
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 الموضع الثاني

 في الشك  في المكل ف به مع العلم بنوع التكليف

 بنن  علم الح مة أو الوجوب و ش با الح ام أو الواج .

 ثالثة :ـ  أ ضاـ  ومهالبا
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ل  المهلب األو 

 وغير الواجب دورا  األمر بين الحرام (1)في 

 ومسائلا أربع :
__________________ 

 (.،و ) (ص)،  (ر)في  «في»( لم ت د 1)
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 االولي

 لو علم التحرطم وشك  في الحرام من جرة اشتباه الموضوع الخارجي

وإنّمددا قددددّمنا الشدددبهة المو ددوعيّة نندددا ؛ الفددد هار عنوانهددا فدددي ادددالم 

 العلماء ، بخالف عنوان الشبهة الحبميّة.
الح ام المش با بغي ه إّما مشد با فدي امدور محصدورة ، امدا لدو دار ثّم 

بين أم  ن أو امور محصورة ، و سدّمى بالشدبهة المحصدورة ، وإّمدا مشد با 
 في امور غي  محصورة.
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ا  ل (1)[المقام]أم   األو 

 (2)[في الشبرة المحصورة]

 فالبالم فيا  قع في مقامين :

و االمور وط ح العلم اإلجمالي أحدنما : جواز ارتباب اال األم  ن أ
 وعدما ، وبعبارة ا    : ح مة المخالفة القهعيّة لل بليل المعلوم وعدمها.

الثددداني : وجدددوب اج نددداب البدددّل وعدمدددا ، وبعبدددارة ا ددد   : وجدددوب 
 الموافقة القهعيّة لل بليل المعلوم وعدما.

__________________ 

 ( الز ادة والعنوان منّا.1)

 عنوان منّا.( الز ادة وال2)
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 المقام األّول :أّما 

فالحّ  فيا : عدم الجواز وح مة المخالفة القهعيّة ، وحبي عن ،دان  
 .(2)جوازنا  (1)بع  

 لنا على ذلك : وجود المق ضي للح مة وعدم المانع عنها.

لمق ضي : فلعمدوم دليدل تحد  م ذلدك العندوان المشد با ؛ فدإّن أّما ثبوت ا
،  شمل الخم  الموجود المعلوم المش با  «اج ن  عن الخم »قول الشارع : 

 بين اإلناء ن أو أز د ، وال وجا ل خصيصا بالخم  المعلوم تفصيال.

مع أنّا لو ا  ّص الدليل بالمعلوم تفصديال  د ج الفد د المعلدوم إجمداال 
، وال أ،دّن أحددا  ل دزم بدالك ،  (3)ح اما واقعيّا واان حالال واقعيّا عن اونا 

ح ّى من  قول ببون األلفا، أسامي لالمور المعلومة ؛ فدإّن الظدان  إرادتهدم 

 األعّم من المعلوم إجماال.
عمومدددا أو ـ  وأّمدددا عددددم المدددانع : فدددألّن العقدددل ال  مندددع مدددن ال بليدددل

المشدد با فددي أمدد  ن أو امددور ،  باالج ندداب عددن عنددوان الحدد امـ   صودددا

 والعقاب على مخالفة ناا ال بليل.
وأّمددا الشدد ع فلددم  دد د فيددا مددا  صددل  للمنددع عدددا مددا ورد ، مددن قددولهم 

 الّ »و ،  (4) «اّل فيء حالل ح ّى تع ف أنّا ح ام بعينا»:  السالمعليهم
__________________ 

 .27:  2ا حباه عنا في القوانين ، على م 582( نو العالّمة المجلسي في أربعينا : 1)

 .«جوازه»: (هو ) (،)( في 2)

 .«فبان»:  «واان»بدل  (ص)، وفي  (ر)في  «واان حالال واقعيّا»( لم ت د 3)

 .4من أبواب ما  ب س  با ، الحد ث  4، الباب  60:  12( الوسائل 4)

ل  جددددددددددددددوز ندددددددددددددد
ارتبددددددددداب جميدددددددددع 

 ؟المش بهات
الحدددددددددددّ  ح مدددددددددددة 

خالفدددددددددددددددددددددددددددددددة الم
القهعيّددددددددددددددددددددددددددددددددة 
واالسددددددددددددددددددددددد دالل 

 عليا
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 ، (1) «فيء فيا حالل وح ام فهو لك حدالل ح ّدى تعد ف الحد ام مندا بعيندا

، بناء علدى أّن نداه األ بدار امدا دلّدا علدى حلّيدة المشد با مدع  (2)وغي  ذلك 
عدم العلم اإلجمالّي وإن اان محّ ما فدي علدم هللا سدبحانا ، ادالك دلّدا علدى 

 حلّية المش با مع العلم اإلجمالّي.

و ؤ ّددده : إطددالل األمثلددة المددااورة فددي بعدد  ندداه ال وا ددات ، مثددل 
المملدددوك المح مدددل للحّ  دددة والمددد أة المح ملدددة الثدددوب المح مدددل للسددد قة و

لل  يعة ؛ فإّن إطالقها  شمل االف باه مع العلم اإلجمالي ، بل الغال  ثبوت 

 العلم اإلجمالّي ، لبن مع اون الشبهة غي  محصورة.
تددّل علدى حلّيدة ولبن ناه األ بار وأمثالها ال تصل  للمنع ؛ ألنّهدا امدا 

اّل واحد من المش بهين ، االك تدّل على ح مة ذلدك المعلدوم إجمداال ؛ ألنّدا 

 أ ضا فيء علم ح م ا.
فددإن قلددا : إّن غا ددة الحددّل مع فددة الحدد ام بشخصددا ولددم   حقّدد  فددي 

 المعلوم اإلجمالّي.

حدالل ح ّدى تعلدم أنّدا حد ام  (3)اّل فيء »:  السالمعلياقلا : أّما قولا 
تنايددد  «بعينددا»:  السددالمعليافددال  دددّل علددى مددا ذادد ت ؛ ألّن قولددا  «بعينددا

رأ دا ز ددا نفسدا »للضمي  جيء با لالن مام في اع بدار العلدم ، امدا  قدال : 

لدفع توّنم وقوع االف باه في ال ؤ ة ؛ وإالّ فبّل فيء علم ح م دا  (4) «بعينا
 فقد

__________________ 

 من أبواب ما  ب س  با ، الحد ث األّول. 4، الباب  59:  12( الوسائل 1)

 .44ـ  41و  28(  عني أ بار الب اءة الم قدّمة في الصفحة 2)

 .«لك»والمصدر ز ادة :  (ت)( في 3)

 (.،)في  «بعينا»، ولم ت د  (صو ) (ر)في  «نفسا»( لم ت د 4)

عددددددددددم ددددددددددالحيّة 
 «الحددددددددلّ » بددددددددار أ

للمنددددددددددددددع عددددددددددددددن 
 الح مة

ا ددددددددة مددددددددا نددددددددو غ
الحدددددّل فدددددي أ بدددددار 

 ؟«الحلّ »
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ة إناء ز دد وطهدارة إنداء عمد و فافد با ، فإذا علم نجاس (1)علم ح م ا بعينا 

 اإلناءان ، فإناء ز د فيء علم ح م ا بعينا.
نعم ،   ّصل ناا المعلوم المعيّن ببونا ال بعينا إذا اطل  عليدا عندوان 

 فيقال : أحدنما ال بعينا ، في مقابل أحدنما المعيّن عند القائل. «أحدنما»

 «ى تع ف الح ام منا بعينافهو لك حالل ح ّ »:  السالمعلياوأّما قولا 
قيددد للمع فددة ، فمددؤدّاه  «بعيندا»، فلدا ،هددور فددي مدا ذادد  ؛ حيددث إّن قولددا : 

اع بددار مع فددة الحدد ام بشخصددا ، وال   حقّدد  ذلددك إالّ إذا أمبنددا اإلفددارة 

إناء ز د المش با بإناء عم و في المثال وإن اان معلومدا  (2و )الحّسية إليا ، 
مجهول باع بار االمور المميّزة لا في الخدارج عدن إنداء بهاا العنوان إالّ أنّا 

 عم و ، فليس مع وفا بشخصا.

إالّ أّن إبقاء الصدحيحة علدى نداا الظهدور  وجد  المنافداة لمدا دّل علدى 
؛ ألّن اإلذن  «اج ند  عدن الخمد »ح مة ذلك العنوان المش با ، مثل قولدا : 

هما ، و وج  الحبم بعدم في اال المش بهين  نافي المنع عن عنوان م دّد بين

ح مة الخم  المعلوم إجماال في م ن الواقع ، ونو مّما  شهد االتّفال والنّص 
علددى  الفددا ، ح ّددى نفددس ندداه األ بددار ، حيددث إّن مؤدّانددا ثبددوت الح مددة 

 الواقعيّة لألم  المش با.

فددإن قلددا : مخالفددة الحبددم الظددان ّي للحبددم الددواقعّي ال  وجدد  ارتفدداع 
 عّي ، اما في الشبهة المجّ دة عن العلم اإلجمالّي ، مثالالحبم الواق

__________________ 

 .«ح مة نفسا»:  «ح م ا بعينا»، وفي غي نا بدل  (،)( ااا في 1)

 .«أّما»ز ادة :  (صو ) (ر)( في 2)
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فدامل للخمد  الدواقعّي الداي لدم  علدم بدا  «اج ن  عن الخم »قول الشارع : 

حلّي ددا فددي الظددان  ال  وجدد    وجددا عددن العمددوم المبلّددل ولددو إجمدداال ، و
المااور ح ّى ال  بون ح اما واقعيّا ، فدال  دي  فدي ال دزام ذلدك فدي الخمد  

 الواقعّي المعلوم إجماال.

اام قلا : الحبم الظان ّي ال  قدح مخالف ا للحبم الواقعّي في نظ  الحد
مع جهل المحبدوم بالمخالفدة ؛ ل جدوع ذلدك إلدى معاور ّدة المحبدوم الجاندل 

بدليّة الحبدم الظدان ّي عدن الواقدع أو اوندا  (1)اما في أدالة الب اءة ، وإلى 

 ط  قا مجعوال إليا ، على الوجهين في اله ل الظان  ّة المجعولة.
الحبمدين ؛  وأّما مع علم المحبوم بالمخالفة فيقب  من الجاعل جعل اال

ألّن العلدم بددال ح  م  ق ضددي وجدوب االم ثددال باالج ندداب عدن ذلددك المحددّ م ، 

 فإذن الشارع في فعلا  نافي حبم العقل بوجوب اإلطاعة.
فإن قلا : إذن الشارع في فعل المحّ م مع علدم المبلّدل ب ح  مدا إنّمدا 

مدا  قدب   نافي حبم العقل من حيث إنّا إذن في المعصدية والمخالفدة ، وندو إنّ 

مدددع علدددم المبلّدددل ب حقّددد  المعصدددية حدددين ارتبابهدددا ، واإلذن فدددي ارتبددداب 
المش بهين لديس ادالك إذا ادان علدى ال ددر ج ، بدل ندو إذن فدي المخالفدة مدع 

عدم علم المبلّل بهدا إالّ بعددنا ، ولديس فدي العقدل مدا  قدبّ  ذلدك ؛ وإالّ لقدبّ  

لمحصددورة ، أو فدددي اإلذن فددي ارتبدداب جميددع المشددد بهات بالشددبهة الغيدد  ا
ارتباب مقدار  علم عادة ببدون الحد ام فيدا ، وفدي ارتبداب الشدبهة المجدّ دة 

ال ي  علم المدولى اّطدالع العبدد بعدد الفعدل علدى اوندا معصدية ، وفدي الحبدم 

 بال خيي  االس م ارّي بين الخب  ن أو ف و  المج هد ن.
__________________ 

 .«أو إلى»: (ص)( في 1)

قددددب  جعددددل الحبددددم 
الظددددددددددان ي مددددددددددع 

المبلّدددددددددددل علدددددددددددم 
بمخالف دددددددا للحبدددددددم 

 الواقعي
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حبددم العقددل ـ  أ ضدداـ  لشددارع فددي أحددد المشدد بهين  نددافيقلددا : إذن ا

بوجوب ام ثال ال بليل المعلوم الم علّ  بالمصدال المشد با ؛ إل جداب العقدل 
 حينئا االج ناب عن اال المش بهين.

نعدم ، لددو أذن الشددارع فدي ارتبدداب أحدددنما مددع جعدل اآل دد  بدددال عددن 

ارع في أحدنما ال  حسن الواقع في االج زاء باالج ناب عنا جاز ، فإذن الش
إالّ بعد األم  باالج ناب عن اآل   بدال ،ان  ّا عن الح ام الواقعّي ، فيبون 

المحّ م الظان ّي نو أحدنما على ال خيي  وااا المحلّدل الظدان ّي ، و ثبدا 

 المهلوب ونو ح مة المخالفة القهعيّة بفعل اال المش بهين.
فيا حالل وح ام فهو لك  وحادل معنى تلك الصحيحة : أّن اّل فيء

حالل ، ح ّى تع ف أّن في ارتبابا فقط أو في ارتبابا المق ون مدع ارتبداب 

غيددد ه ارتبابدددا للحددد ام ، واألّول فدددي العلدددم ال فصددديلّي والثددداني فدددي العلدددم 
 اإلجمالّي.

فإن قلا : إذا ف  دنا المشد بهين مّمدا ال  مبدن ارتبابهمدا إالّ تددر جا ، 

ا   حقّ  االج ناب عن اآل   قه ا ، فالمقصود من ففي زمان ارتباب أحدنم
ال خيي  ونو ت ك أحدنما حادل مع اإلذن في ارتباب اليهما ؛ إذ ال  ع بد  

 في ت ك الح ام القصد ، فضال عن قصد االم ثال.

 فيما ال   تب  إالّ تدر جا أ ضاوجوب االح ياط 
مددد   ندددافي األـ  أ ضددداـ  قلدددا : اإلذن فدددي فعلهمدددا فدددي نددداه الصدددورة

باالج ناب عن العنوان الواقعّي المحّ م ؛ لما تقددّم : مدن أنّدا مدع وجدود دليدل 

ح مة ذلك العنوان المعلوم وجوده في المش بهين ال  صّ  اإلذن في أحددنما 
إالّ بعد المنع عن اآل   بدال عدن المحدّ م الدواقعّي ، ومعنداه المندع عدن فعلدا 

 لشارع بدال عنبعده ؛ ألّن ناا نو الاي  مبن أن  جعلا ا
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ت ادا فدي زمدان  (1)الح ام الواقعّي ح ّى ال  ندافي أمد ه باالج نداب عندا ؛ إذ 

: فددإن منددع فددي نددداه  (3)، وحينئددا  (2)فعددل اآل دد  ال  صددل  أن  بددون بددددال 
الصددورة عددن واحددد مددن األمدد  ن الم دددّرجين فددي الوجددود لددم  جددز ارتبدداب 

 لمااور.الثاني بعد ارتباب األّول ؛ وإالّ لغى المنع ا

فإن قلا : اإلذن في أحدنما   وقّل على المنع عن اآل   في نفس تلك 
دفعة ، والمفد و. ام نداع ذلدك فدي مدا نحدن فيدا  (4)الواقعة بنن ال   تببهما 

من غي  حاجة إلدى المندع ، وال   وقّدل علدى المندع عدن اآل د  بعدد ارتبداب 

 األّول ، اما في ال خيي  الظان ّي االس م ارّي.
طدد ح لدددليل ـ  ولددو تدددر جاـ  تجددو ز ارتبابهمددا مددن أّول األمدد  قلددا :

ح مددة الحدد ام الدددواقعّي ، وال خييدد  االسددد م ارّي فددي مثدددل ذلددك ممندددوع ، 

بالفعدل  (7)ال بليدل  (6)أو سب   (5)والمسلّم منا ما إذا لم  سب  ال بليل بمعيّن 
جوبدا ، ح ّى  بون المنتّي با فدي ادّل دفعدة بددال عدن الم د وك علدى تقدد   و

دون العبس بنن  بون الم  وك في زمان اإلتيان باآل   بدال عن المدنتّي بدا 

 .(8)على تقد   ح م ا ، وسينتي ت ّمة ذلك في الشبهة الغي  المحصورة 
__________________ 

 .«أّما»: (صو ) (ر)( في 1)

 .«عن ح م ا»ز ادة :  (هو ) (ت)( في 2)

 .«فحينئا»وفي غي نا : ،  (ه)ونامش  (،)،  (ت)( ااا في 3)

 .«  تببهما»: (ت)( في 4)

 .«بال بليل بمعيّن»: (،)، وفي  «بال بليل المعيّن»: (صو ) (ر)( في 5)

 .« سب »: (هو ) (ص)،  (ر)( في 6)

 .«تبليل»: (،و ) (ر)،  (ت)( في 7)

 .248( انظ  الصفحة 8)
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فإن قلا : إّن المخالفة القهعيّة للعلم اإلجمدالّي فدول حددّ االحصداء فدي 

الش عيّات ، اما في الشبهة الغي  المحصورة ، واما لو قال القائل فدي مقدام 

اإلق ار : ناا لز د بل لعم و ، فإّن الحاام  ن ا المال لز دد وقيم دا لعمد و ، 
للثالث أن  ن دا المدال مدن  دد مع أّن أحدنما أ ا للمال بالباطل ، وااا  جوز 

ز د وقيم ا من  د عم و ، مع علما بنّن أحد األ ا ن تصّ ف في مال الغي  
بغي  إذنا. ولو قال : ناا لز د بل لعم و بل لخالد ، حيث إنّا  غد م لبدّل مدن 

عم و و الد تمام القيمة ، مع أّن حبم الحاام باف غال ذّم دا بقيم دين مخدالل 

 للواقع قهعا.
 «إقد ار العقدالء علدى أنفسدهم جدائز»:  السالمعلياف ل بين قولا وأّي 

، ح ّددى أّن األّول  عدددّم  (2)، وبددين أدلّددة حددّل مدددا لددم  عدد ف اوندددا ح امددا  (1)

اإلق ار ن المعلدوم مخالفدة أحددنما للواقدع ، والثداني ال  عدّم الشديئين المعلدوم 
 ؟ح مة أحدنما

ا بينهمددا ، مدع العلددم وادالك لدو تددداعيا عيندا فدي مو ددع  حبدم ب نصديفه

 بننّها ليسا إالّ ألحدنما.
درنم  (3)في باب الصل  : أنّا لو اان ألحد المودعين ـ  أ ضاـ  وذا وا

ولي   درنمان ، ف لل عند الودعّي أحد الدرانم ، فإنّا  قّسم أحد الدرنمين 

ل الباقيين بين المالبين ، مع العلم اإلجمدالّي بدنّن دفدع أحدد النصدفين دفدع للمدا
 إلى غي  داحبا.

__________________ 

 .2من ا اب اإلق ار ، الحد ث  3، الباب  111:  16( الوسائل 1)

 .201ـ  200( تقدّما أ بار الحّل في الصفحة 2)

 .«الودعيّين»: (صو ) (ر)،  (ت)( في 3)

تدددددددددددوّنم وجدددددددددددود 
المخالفدددددددددددددددددددددددددددددددة 
القهعيّددددددددددة للعلددددددددددم 
 اإلجمددددددددددالي فددددددددددي

 تالش عيّا
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وااا لو ا  لل الم با عان في المبيع أو الثمن وحبم بال حالل وانفساخ 

 لزم مخالفة العلم اإلجمالي بدل ال فصديلي فدي بعد  الفد و. ،  البيع ، فإنّا
 اما ال  خفى.

قلا : أّما الشبهة الغي  المحصورة فسيجيء وجا جواز المخالفدة فيهدا 
(1). 

وأّما الحاام فو،يف ا أ ا مدا  سد حقّا المحبدوم لدا علدى المحبدوم عليدا 

والحلددل والبيّنددة وغي نددا ، فهددو قددائم مقددام  باألسددباب الظان  ّددة ، ادداإلق ار

 المس حّ  في أ ا حقّا ، وال عب ة بعلما اإلجمالّي.
نظي  ذلك : ما إذا أذن المف ي لبّل واحد من واجددي المندّي فدي الثدوب 

المش  ك في د ول المسجد ، فإنّا إنّما  نذن ادالّ منهمدا بمالحظدة تبليفدا فدي 

 لك إذن الجن  في د ول المسجد ونو ح ام.نفسا ، فال  قال : إنّا  لزم من ذ
وأّما غي  الحاام مّمن اتّف  لدا أ دا المدالين مدن الشخصدين المقدّ  لهمدا 

في مسنلة اإلق ار ، فال نسلّم جواز أ اه لهما ، بل وال لشيء منهما ، إالّ إذا 

منهما  عامل معدا معاملدة الملدك الدواقعّي ، نظيد  مدا  (2)قلنا بنّن ما  ن اه اّل 
،  (4)لمان  من    دد ت تيد  األثد   (3)لبا ،ان ا ب قليد أو اج هاد مخالل  م

ـ  بندداء علددى أّن العبدد ة فددي ت تيدد  لثددار المو ددوعات الثاب ددة فددي الشدد  عة

االمالدددك ـ  بصدددّح ها عندددد الم لدددبّس بهددداـ  االملبيّدددة والزوجيّدددة وغي نمدددا
 ما لم  علم تفصيال من    د ت تي  األث   الفـ  والزوجين

__________________ 

 .265ـ  257( انظ  الصفحة 1)

 (.،و ) (ت)في غي   «الّ »( لم ت د 2)

 .« خالل»، وفي غي نا :  (ت)( ااا في 3)

 .«اآلثار»: (صو ) (ت)( في 4)

الجدددددددددددواب عدددددددددددن 
 ال وّنم المااور
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بجواز االق داء في الظه  ن بواجدي المندّي فدي ددالة  (2)قيل  (1)ذلك ؛ ولاا 

 دداء الصدّحة عندد المصدلّي مدا لدم واحدة ؛ بناء على أّن المناط في دّحة االق
  علم تفصيال فساده.

وأّمددا مسددنلة الصددل  ، فددالحبم فيهددا تعبّدددّي ، واننّددا دددل  قهدد ّي بددين 

المددالبين ، أو  حمددل علددى حصددول الشدد اة بدداال  الط ، وقددد ذادد  بعدد  
 .(3)األدحاب أّن مق ضى القاعدة ال جوع إلى الق عة 

جدواز المخالفددة  (4)ع مدا تدونم وبالجملدة : فدال بددّ مدن ال وجيدا فددي جميد

القهعيّة ال اجعة إلى ط ح دليل ف عّي ؛ ألنّهدا امدا ع فدا مّمدا  مندع عنهدا 
،  صوددا إذا قصدد مدن ارتبداب المشد بهين ال وّددل إلدى  (5)العقل والنقدل 

الح ام. ناا مّما ال تنّمل فيا ، ومن  ظه  منا جدواز االرتبداب فالظدان  أنّدا 

 قصد غي  ناه الصورة.
: بنّن تجو ز ذلك  فضدي إلدى  (6)نا  ظه  : أّن إلزام القائل بالجواز وم

بدنن  جمدع بدين ـ  إمبان ال وّدل إلى فعل جميع المحّ مات علدى وجدا مبداح

 الحالل والح ام المعلومين تفصيال االخم  والخّل على وجا  وج 
__________________ 

 .«ولالك»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 1)

 .270:  1، والمدارك  224:  1ل اا ة ( انظ  ا2)

عدن  (582الصدفحة )( لم نظف  بقائلا في المقام ، نعم ، حباه العالّمة المجلسي فدي أربعيندا 3)

 إلى ابن طاوس. (323الصفحة )بع  األدحاب ، ونسبا في أوث  الوسائل 

 .« ونم»( ااا في جميع النسخ ، والمناس  : 4)

 .200( راجع الصفحة 5)

 .181زم نو داح  الفصول في الفصول : ( المل6)
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، محّل نظ  ،  صودا على ما مثّل با مدن الجمدع بدين ـ  االف باه في تببهما

 األجنبيّة والزوجة.
ناا الّا فيما إذا اان الح ام المش با عنوانا واحدا مد دّدا بدين أمد  ن ، 

الّي بدنّن أحدد وأّما إذا اان م دّدا بين عنوانين ، اما مثّلندا سدابقا بدالعلم اإلجمد

 م  أو اآل   مغصوب ، فالظان  أّن حبما االك ؛ إذ ال فد ل  (1)المائعين 
فددي عددددم جددواز المخالفدددة للددددليل الشدد عّي بدددين ادددون ذلددك الددددليل معلومدددا 

بال فصيل واونا معلوما باإلجمال ؛ فإّن من ارتب  اإلناء ن في المثدال  علدم 

لدو ادان  (2)لمغصدوب ؛ ولداا بننّا  الل دليل ح مدة الخمد  أو دليدل ح مدة ا
إناء واحد م دّدا بين الخمد  والمغصدوب لدم  جدز ارتبابدا ، مدع أنّدا ال  لدزم 

منددا إالّ مخالفددة أحددد الدددليلين ال بعينددا ، ولدديس ذلددك إالّ مددن جهددة أّن مخالفددة 

الدددليل الشدد عّي محددّ م عقددال وفدد عا ، سددواء تعدديّن للمبلّددل أو تدد دّد بددين 
 دليلين.

و ظه  مدن دداح  الحددائ  : ال فصديل فدي بداب الشدبهة المحصدورة 

بين اون الم دّد بين المش بهين ف دا من عنوان فيج  االج ناب عنا ، وبين 
 .(3)اونا م دّدا بين عنوانين فال  ج  

فددإن أراد عدددم وجددوب االج ندداب عددن فدديء منهمددا فددي الثدداني وجددواز 

ظهد   دعفا بمدا ذا ندا ، وإن أراد عددم وجدوب االح يداط ارتبابهما معدا ، ف
 فيا ، فسيجيء ما فيا.

__________________ 

 .«إّما»ز ادة :  (ت)ونسخة بدل  (،)( في غي  1)

 .«ااا»: (ت)( في 2)

 .517:  1( الحدائ  3)

اح  تفصدددددديل ددددددد
ئ  فدددددددددددي الحددددددددددددا

الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة 
 المحصورة
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 أّما المقام الثاني : (1و )

فددالحّ  فيددا : وجددوب االج ندداب عددن اددال المشدد بهين وفاقددا للمشددهور ، 

، ونسددبا المحقّدد   (2)وفددي المدددارك : أنّددا مقهددوع بددا فددي اددالم األدددحاب 
، وعن المحقّ  المقددّس البدا،مي فدي  (3)البهبهانّي في فوائده إلى األدحاب 

م وجوبدا ، وذن  جماعة إلى عد (4)ف ح الوافية : دعو  اإلجماع د  حا 
 الق عة. (6)، وحبي عن بع   (5)

لنددا علددى مددا ذا نددا : أنّددا إذا ثبددا اددون أدلّددة تحدد  م المحّ مددات فدداملة 

ال بليدل بدا ،  (7)للمعلوم إجماال ولم  بن ننا مانع عقلّي أو ف عّي من تنّجز 
لددزم بحبددم العقددل ال حددّ ز عددن ارتبدداب ذلددك المحددّ م باالج ندداب عددن اددال 

  بهين.المش

وبعبارة ا    : ال بليل بالك المعلوم إجمداال إن لدم  بدن ثاب دا جدازت 
 المخالفة القهعيّة ، والمف و. في ناا المقام ال سالم على ح م ها ،

__________________ 

 من نسخة جماعة المدّرسين.« و»( 1)

 .107:  1( المدارك 2)

 .248( الفوائد الحائ  ّة : 3)

 .210، الورقة  (مخهوط)لوافية ( الوافي في ف ح ا4)

،  138، والمحقّدد  السدددبزواري فدددي الدددا ي ة :  107:  1( االسدديّد العددداملي فدددي المددددارك 5)

 .25:  2والمحقّ  القمي في القوانين 

 .208( تقدّم البالم عن ناا البع  في الصفحة 6)

 .«تنجيز»: (صو ) (ر)( في 7)

ندددددددددددددددل  جددددددددددددددد  
اج نددددددددداب جميدددددددددع 

 ؟المش بهات

الحددددددددددّ  وجددددددددددوب 
االج نددددددددددددددددددددددددددددداب 

 ح ياطواال

 االس دالل عليا
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ل ؛ إذ  ح مل أن  بون ما   تببا وإن اان ثاب ا وج  االح ياط فيا بحبم العق

من المش بهين نو الح ام الواقعّي ، فيعاقد  عليدا ؛ ألّن المفد و. لّمدا ادان 
ثبوت ال بليل بالك المحّ م لم  قب  العقاب عليا إذا اتّف  ارتبابا ولو لم  علم 

 حين االرتباب. (1)با 

عدن اج ند  وتحدّ ز »وا  ب  ذلك من حال العبدد إذا قدال لدا المدولى : 
؛ فإنّدددك ال تبددداد ت تددداب فدددي وجدددوب  «الخمددد  المددد دّد بدددين ندددا ن اإلنددداء ن

االح يدداط ، وال فدد ل بددين ندداا الخهدداب وبددين أدلّددة المحّ مددات الثاب ددة فددي 

 الش  عة إالّ العموم والخصوص.
ش بهين جار ة في نفسها ومع ب ة لو فإن قلا : أدالة الحّل في اال الم

فدي  (2)ال المعار. ، وغا ة ما  لزم في المقدام تعدار. األددلين ، في خيّد  

 في أحد المش بهين ، وال وجا له ح اليهما. (3)العمل 
قلا : أدالة الحّل غي  جار دة نندا بعدد فد . ادون المحدّ م الدواقعّي 

الخهداب باالج نداب  (4)ى علدى مدا ندو مق ضدـ  مبلّفا باالج نداب عندا منّجدزا

؛ ألّن مق ضى العقدل فدي االفد غال اليقيندّي ب د ك الحد ام الدواقعّي ندو ـ  عنا
االح ياط وال حّ ز عن اال المش بهين ح ّى ال  قع في محاور فعدل الحد ام ، 

 ات ك ما ال بنس»في بع  ا   الف او  :  (5)ونو معنى الم سل الم وّي 
__________________ 

 (.ه)في  «با» ( لم ت د1)

 .«ف خيّ »: (هو ) (ر)( في 2)

 .«با»ز ادة :  (،)( في 3)

 .«عموم»ز ادة :  (،)( في 4)

 (.هو ) (ت)في  «الم ويّ »( لم ت د 5)

تددددددددددوّنم ج  ددددددددددان 
أدددددالة الحددددّل فددددي 

لمشدددددددد بهين اددددددددال ا
وال خييددددددد  بينهمدددددددا 

 ودفعا
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 ، فددال  بقددى مجددال لددشذن فددي فعددل أحدددنما. (1) «بددا حددارا عّمددا بددا البددنس

: أّن الحبددم فدي تعددار. اددّل ـ  أ ضدداـ  (2)وسديجيء فددي بداب االس صددحاب 
 لم  بن أحدنما حااما على اآل   ، نو ال ساقط ال ال خيي . (3)أدلين 

و  (4) «اّل فديء لدك حدالل ح ّدى تعد ف أنّدا حد ام»فإن قلا : قولا : 

،  سددد فاد مندددا حلّيدددة المشددد بهات بالشدددبهة المجدددّ دة عدددن العلدددم  (6)نحدددوه  (5)
المق ونة بالعلم اإلجمالّي علدى البددل ؛  (7)، وحلّية الشبهات  اإلجمالّي جميعا

ألّن ال  صة في اّل فبهة مجّ دة ال تنافي ال  صدة فدي غي ندا ؛ الح مدال 

اون الجميع حالال في الواقع ، فالبناء على اون ناا المشد با بدالخم   دال ، 
 ال  نافي البناء على اون المش با اآل    ال.

لشبهة المق ونة بالعلم اإلجمدالّي والبنداء علدى اوندا وأّما ال  صة في ا

 الّ لّمدا تسد لزم وجدوب البنداء علدى ادون المحدّ م ندو المشد با اآل د  ، فدال 
 جوز ال  صة فيا جميعا ، نعدم  جدوز ال  صدة فيدا بمعندى جدواز ارتبابدا 

 والبناء على أّن المحّ م غي ه ، مثل : ال  صة في ارتباب أحد المش بهين
__________________ 

 .192، الحد ث  166:  77( ورد ما  ق ب منا في البحار 1)

 .409:  3( انظ  مبحث االس صحاب 2)

 .«إذا»ز ادة :  (هو ) (ص)،  (ر)( في 3)

مددن  4، البدداب  60:  12الوسددائل  .«الحدد ام»: (أنّددا حدد ام)بدددل  (هو ) (ص)،  (ر)( فددي 4)

 .4أبواب ما  ب س  با ، الحد ث 

 .«أو»: (هو ) (ص) ، (ر)( في 5)

 من أبواب ما  ب س  با ، الحد ث األّول. 4، الباب  59:  12( انظ  الوسائل 6)

 .«المش بهات»: (صو ) (ر)( في 7)

الحبددددددددددددددم فددددددددددددددي 
تعدددددددددددددددددددددددددددددددار. 

ألدددددددددددلين نددددددددددو ا
ال سددددددددددددددددددددداقط ، ال 

 ال خيي 
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بالخم  مع العلم ببون أحدنما  م ا ، فإنّا لّما علم من األدلّدة تحد  م الخمد  

دنما الواقعي ولو ت دّد بدين األمد  ن ، ادان معندى ال  صدة فدي ارتبداب أحد
اإلذن في البناء على عدم اونا نو الخم  المحّ م عليا وأّن المحّ م غيد ه ، 

 فبّل منهما حالل ، بمعنى جواز البناء على اون المحّ م غي ه.

والحادل : أّن مقصود الشارع من نداه األ بدار أن  لغدي مدن ط فدي 
 الشّك في ح مدة الشديء وحلّي دا اح مدال الح مدة و جعدل مح مدل الحلّيدة فدي

حبم م يقّنها ، ولّمدا ادان فدي المشد بهين بالشدبهة المحصدورة فدّك واحدد ولدم 

 بددن فيددا إالّ اح مددال اددون ندداا حددالال وذاك ح امددا واح مددال العبددس ، اددان 
إلغدداء اح مددال الح مددة فددي أحدددنما إعمدداال لددا فددي اآل دد  وبددالعبس ، واددان 

   ، وليس الحبم الظان ّي في أحدنما بالحّل حبما ،ان  ا بالح مة في اآل

معنددى حلّيددة اددّل منهمددا إالّ اإلذن فددي ارتبابددا وإلغدداء اح مددال الح مددة فيددا 
 المس لزم إلعمالا في اآل  .

ادّل فديء لدك »:  السدالمعلياف نّمل ح ّى ال ت دوّنم : أّن اسد عمال قولدا 

بالنسبة إلدى الشدبهات المق وندة بدالعلم اإلجمدالّي والشدبهات المجدّ دة  «حالل
 يين.اس عمال في معن

قلا : الظان  من األ بار المااورة البناء علدى حلّيدة مح مدل ال حد  م 

 وال  صة فيا ، ال وجوب البناء على اونا نو المو وع المحلّل.
ولو سلّم ، فظان نا البناء علدى ادون ادّل مشد با ادالك ، ولديس األمد  

المش بهين نو الخّل أم ا بالبنداء علدى ادون اآل د  ندو بالبناء على اون أحد 

 الخم  ، فليس في ال وا ات من البدليّة عين وال أث  ، ف دبّ .

عددددددددددددم اسددددددددددد فادة 
الحليّددددددددددددة علددددددددددددى 

 بدددددار البدددددل مددددن أ
 «الحلّ »
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 اح ّج من جّوز ارتباب ما عدا مقدار الح ام ومنع عنا بوجهين :
 األّول :

، وإنّمدا  (1)األ بار الدالّة على حّل ما لم  علم ح م ا ال ي تقدّم بعضدها 

منع من ارتباب مقدار الح ام ؛ إّمدا السد لزاما للعلدم بارتبداب الحد ام وندو 
: من أّن ارتباب مجموع المش بهين حد ام  (2)ح ام ، وإّما لما ذا ه بعضهم 

 ؛ الف مالا على الح ام ، قال في تو ي  ذلك :

إّن الشارع منع عن اس عمال الح ام المعلوم وجّوز اس عمال ما لم  علم 
ح م ا ، والمجموع من حيدث المجمدوع معلدوم الح مدة ولدو باع بدار جزئدا 

واداا اددّل منهمددا بشدد ط االج مدداع مدع اآل دد  ، فيجدد  اج نابددا ، واددّل منهمددا 

 .(3)بش ط االنف اد مجهول الح مة فيبون حالال 
إّمدا أن ـ  (4)على ما ع فدا ـ  والجواب عن ذلك : أّن األ بار الم قدّمة

مددن  (5)ال تشددمل فدديئا مددن المشدد بهين ، وإّمددا أن تشددملهما جميعددا ، ومددا ذادد  

 الوجهين لعدم جواز ارتباب األ ي  بعد ارتباب األّول ، فغي  دال  للمنع.
 حصيل العلم بارتباب الح امأّما األّول ؛ فألنّا : إن ار د أّن مجّ د ت

__________________ 

 .201ـ  200( راجع الصفحة 1)

 في منانج األحبام. س هقدس( نو الفا ل الن اقي 2)

 .217( منانج األحبام : 3)

 .202ـ  201( راجع الصفحة 4)

 .«ذا ه»: (ص)( في 5)

أدلّدددددددددددددة القدددددددددددددول 
بجدددددددواز ارتبددددددداب 
مددددددا عدددددددا مقددددددددار 

 الح ام :

مدددددا دّل علدددددى  ـ 1
ِحددددددّل مددددددالم  علدددددددم 

  م اح

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
 ل المااورالدلي
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م حد ام ح ام ، فلم  دّل دليل عليا ، نعم تحصيل العلم بارتبداب الغيد  للحد ا

 من حيث ال جّسس المنهّي عنا وإن لم  حصل لا العلم.
بدل ـ  (1)وإن ار د : أّن الممنوع عندا عقدال مدن مخالفدة أحبدام الشدارع 

ني المخالفة العلميّة دون االح ماليّدة ؛ فإنّهدا ال تعددّ عصديانا ـ  مهل  الموالي

فدددي العددد ف ، فعصددديان الخهددداب باج نددداب الخمددد  المشددد با ندددو ارتبددداب 
جموع دون المحّ م الواقعّي وإن لدم  عد ف حدين االرتبداب ، وحاددلا : الم

 منع وجوب المقدّمة العلميّة ، ففيا :

على وجوب المقدّمة العلميّة ـ  اما حبيـ  مع إطبال العلماء بل العقالء
، أنّدا : إن ار دد مدن ح مدة المخالفددة العلميّدة ح مدة المخالفدة المعلومدة حددين 

ف بجددواز ارتبدداب المجمددوع تدددر جا ؛ إذ ال  حصددل المخالفددة ، فهدداا اع دد ا

 معا مخالفة معلومة تفصيال.
وإن ار دددد منهدددا ح مدددة المخالفدددة ال دددي تعلّددد  العلدددم بهدددا ولدددو بعددددنا ، 

فم جعها إلى ح مدة تحصديل العلدم الداي  صدي  بدا المخالفدة معلومدة ، وقدد 

 ع فا منع ح م ها جدّا.
إّن ح مدة المجمدوع إذا ادان ومّما ذا نا  ظه  : فساد الوجا الثاني ؛ ف

باع بار جزئا الغي  المعيّن ، فضّم الجزء اآل   إليا ال د ل لا في ح م دا. 

نعددم لددا د ددل فددي اددون الحدد ام معلددوم ال حقّدد  ، فهددي مقدّمددة للعلددم بارتبدداب 
 الح ام ، ال لنفسا ، فال وجا لح م ها بعد عدم ح مة العلم بارتباب الح ام.

 الح ام اال منهما بش ط االج ماع مع ومن ذلك  ظه  : فساد جعل
__________________ 

 .«الش ع»: (هو ) (ص)،  (ر)( في 1)
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اآل   ؛ فإّن ح م ا وإن اانا معلومة ، إالّ أّن الش ط فد ط لوددل اوندا 

معلوم ال حقّ  ال لاات الح ام ، فال  ح م إ جاد االج ماع ، إالّ إذا ح م جعل 
 وم جعا إلى ح مة تحصيل العلم بالح ام.ذات الح ام معلومة ال حقّ  ، 

 الثاني :

علدى ـ  (2)، فيجمع بينا  على جواز تناول الشبهة المحصورة (1)ما دّل 
وبين مدا دّل علدى تحد  م العندوان ـ  (3)تقد   ،هوره في جواز تناول الجميع 

حد مالت بددال عدن الحد ام الدواقعّي ، الواقعّي ، بدنّن الشدارع جعدل بعد  الم

فيبفي ت اا في االم ثال الظان ّي ، اما لو اا فدى بفعدل الصدالة إلدى بعد  
الجهات المش بهة ورّ ص في ت ك الصالة إلى بعضها. وناه األ بار اثي ة 

: 

عدن رجدل  السدالمعلياسدنلا أبدا عبدد هللا »منها : موثّقة سماعة. قال : 
من عّمال بني اميّدة ، وندو   صددّل مندا و صدل ق اب دا و حدّج ؛ أداب ماال 

 السالمعلياليغف  لا ما اا س  ، و قول : إّن الحسنات  انبن السيّئات ، فقال 

 إّن الخهيئة ال تبفّ  الخهيئة ، وإّن الحسنة تحّط الخهيئة. ثّم قال : إن اان :
__________________ 

أو بضددميمة مددا دّل علددى المنددع عددن ارتبدداب الحدد ام  بنفسددا»ز ددادة :  (،و ) (ص)( فددي 1)

 .«الواقعيّ 

 .«بينهما»: (،)، وفي  «بينها»: (صو ) (ر)( في 2)

ا د  عليهدا :  (ص)، وفدي  (،)في  «على تقد   ،هوره في جواز تناول الجميع»( لم ت د 3)

 .«زائد»

مدددددا دّل علدددددى ـ  2
جدددددددددددواز تنددددددددددداول 
الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة 

 المحصورة

 موثّقة سماعة
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 «س لط الح ام حالال فا  لها جميعا فلم  ع ف الح ام من الحالل ، فال بدن
(1). 

فددإّن ،ددان ه : نفددي البددنس عددن ال صدددّل والصددلة والحددّج مددن المدددال 

المخ لط وحصول األج  في ذلك ، وليس فيا داللة على جواز ال صّ ف في 

الجميع. ولو ف . ،هوره فيا د ف عنا ؛ بما دّل على وجوب االج نداب 
عن الح ام الدواقعّي ، وندو مقد   بنفسدا لح مدة ال صدّ ف فدي البدّل ، فدال 

 جددوز ورود الدددليل علددى  الفهددا ، ومددن جهددة حبددم العقددل بلددزوم االح يدداط 

لح مة ال صّ ف في البع  المح مدل أ ضدا ، لبدن ع فدا أنّدا  جدوز اإلذن 
في ت ك بع  المقدّمات العلميّة بجعل بعضها اآل د  بددال ،ان  ّدا عدن ذي 

 المقدّمة.

از ال صددّ ف فددي الجميددع ؛ والجددواب عددن ندداا الخبدد  : أّن ،ددان ه جددو
ألنّا   صدّل و صل و حّج بالبع  و مسك الباقي ، فقد تصّ ف في الجميدع 

البدداقي ؛ فددال بدددّ إّمددا مددن األ ددا بددا وتجددو ز  (2)بصدد ف الددبع  وإمسدداك 

المخالفة القهعيّة ، وإّما من د فا عن ،ان ه ، وحينئا : فحملا علدى إرادة 
ح م عليا إمسداك مقددار الحد ام ، نفي البنس عن ال صّ ف في البع  وإن 

ليس بنولى من حمل الح ام على ح ام  اّص  عار فيا الجانل ، اال با بناء 

على ما ورد في عدّة أ بدار : مدن حلّيدة ال بدا الداي ا دا جهدال ثدّم لدم  عد ف 
 .(3)بعينا في المال المخلوط 
__________________ 

 .9ب الحّج وف ائها ، الحد ث من أبواب وجو 52، الباب  104:  8( الوسائل 1)

 .«البع  اآل  »:  «الباقي»بدل  (ت)، وفي  «البع  اآل  »ز ادة :  (ه)( في 2)

 .3و  2من أبواب ال با ، الحد ث  5، الباب  431:  12( الوسائل 3)

الجدددددددددددواب عدددددددددددن 
 الموثّقة
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 ح م ا على أدناف. وبالجملة : فاأل بار الواردة في حلّية ما لم  علم

ادّل فديء لدك حدالل ح ّدى »:  السدالمعليامنها : ما اان من قبيل قولدا 

 .(1) «تع ف أنّا ح ام
وندداا الصددنل ال  جددوز االسدد دالل بددا لمددن ال  دد   جددواز ارتبددداب 

المشددد بهين ؛ ألّن حمدددل تلدددك األ بدددار علدددى الواحدددد ال بعيندددا فدددي الشدددبهة 
ة واآلحاد المعيّنة في الشبهة المجّ دة من العلم اإلجمدالّي والشدبهة المحصور

الغيدد  المحصددورة ، م عّسدد  بددل م عدداّر ، فيجدد  حملهددا علددى دددورة عدددم 

 ال بليل الفعلّي بالح ام الواقعّي.
المشدد بهين فددي  صددوص الشددبهة ومنهددا : مددا دّل علددى ارتبدداب اددال 

 .(2)المحصورة ، مثل الخب  الم قدّم 

وناا أ ضا ال  ل دزم المسد دّل بمضدمونا ، وال  جدوز حملدا علدى غيد  
 ، فيج  حملا على أق ب المح ملين :ـ  ألّن مورده فيهاـ  الشبهة المحصورة

من ارتباب البع  مع إبقاء مقدار الح ام ، ومن وروده في مورد  اّص ، 

 ل با ونحوه مّما  مبن االل زام بخ وجا عن قاعدة الشبهة المحصورة.اا
 ومن ذلك  علم : حال ما ورد في ال با من حّل جميع المال المخ لط با.

 ومنها : ما دّل على جواز أ ا ما علم فيا الح ام إجماال ، ان بار
__________________ 

 .4من أبواب ما  ب س  با ، الحد ث  4، الباب  60:  12( الوسائل 1)

 .217ـ  216( وني روا ة سماعة الم قدّمة في الصفحة 2)

دة األ بددددددار الددددددوار
فددددي حلّيددددة مددددا لددددم 

  علم ح م ا :

أ بدددددار الحدددددّل ـ  1
 والجواب عنها

مدددددا دّل علدددددى ـ  2
ارتبددددددددددداب ادددددددددددال 

فدددددددددي المشددددددددد بهين 
الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة 
المحصدددددددددددددددددددددددورة 

 والجواب عنا

أ بددددار جددددواز ـ  3
األ ددددددددددددددا مددددددددددددددن 
 العامدددددددددددددددددددددددددددددددددددل

والسدددددددددددددددددددددددددددددارل 
والسدددددددددددددددددددددددددددلهان 

 والجواب عنها
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 .(3)والسلهان  (2)والسارل  (1)جواز األ ا من العامل 

وسيجيء : حمل جلّها أو الّها على اون الحبم بالحّل مس ندا إلى اون 
من  د المسلم ، وم فّ عا على تصّ فا المحمول على الصّحة  الشيء من وذا

 عند الشّك.

فالخ وج بهاه األدناف من األ بدار عدن القاعددة العقليّدة النافدئة عّمدا 
 دّل من األدلّة القهعيّة على وجوب االج ناب عن العناو ن المحّ مة الواقعيّة

وني وجوب دفدع الضد ر المقهدوع بدا بدين المشد بهين ، ووجدوب إطاعدة  ـ

، مشبل جددّا ـ  ال باليل المعلومة الم وقّفة على االج ناب عن اال المش بهين
 ،  صودا مع اع ضاد القاعدة بوجهين ل   ن نما االدليل على المهل .

 لمعنى :أحدنما : األ بار الدالّة على ناا ا

مدا اج مدع الحدالل والحد ام إالّ غلدد  »:  وللاعلياهللاددلىمنهدا : قولدا 
ات اوا ما ال بنس با حارا عّما »:  (5)، والم سل الم قدّم  (4) «الح ام الحالل

، و دعفها  نجبد  بالشده ة المحقّقدة واإلجمداع المددّعى فدي ادالم  «با البنس

 .(6)تقدّم من 
__________________ 

 .4من أبواب ما  ب س  با ، الحد ث  52، الباب  161:  12( الوسائل 1)

 .6من أبواب ما  ب س  با ، الحد ث  4، الباب  60:  12( الوسائل 2)

 .5من أبواب ما  ب س  با ، الحد ث  52، الباب  161:  12( الوسائل 3)

 .5أبواب ما  ب س  با ، الحد ث  من 4، الباب  68:  13( المس درك 4)

 .212ـ  211( تقدّم في الصفحة 5)

 .210( راجع الصفحة 6)

قاعددددددددددة وجدددددددددوب 
 دفدددددددددددع الضددددددددددد ر

المقهددددوع بددددا بددددين 
 المش بهين عقال

اع ضدددددداد القاعدددددددة 
 بوجهين ل   ن

األ بدددددددددددار  ـ 1
الدالّدددددة علدددددى نددددداه 

 القاعدة
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 ؟ومنهددا : روا ددة  دد  س ، عددن الّسددمن والجددبن فددي أر. المشدد اين

 (1) «قال : أّما ما علما أنّا قد  لها الح ام فال تنال ، وأّما ما لم تعلم فبل»
اّل فيء حدالل ح ّدى »ن سنان : ؛ فإّن الخلط  صدل مع االف باه. وروا ة اب

؛ فإنّا  صددل علدى مجمدوع قهعدات اللحدم  (2) « جيئك فاندان أّن فيا المي ة

 أّن فيا المي ة.
وقددددع فددددي »فددددي حددددد ث ال ثليددددث :  وللاعلياهللادددددلىومنهددددا : قولددددا 

بناء على أّن المد اد بالهالادة مدا ندو  (3) «المحّ مات ونلك من حيث ال  علم

فالهالك الم  تّ  عليدا  (4)اان الح ام لم   نّجز ال بليل با  أث  للح ام ، فإن
ـ  اما فدي مدا نحدن فيداـ  ، وإن اان مّما   نّجز ال بليل با (5)منقص ا الااتيّة 

اان الم  ت  عليا ندو العقداب اال د وّي ، وحيدث إّن دفدع العقداب المح مدل 

رة ، واجدد  بحبددم العقددل وجدد  االج ندداب عددن اددّل مشدد با بالشددبهة المحصددو
ولّمددا اددان دفددع الضدد ر غيدد  العقدداب غيدد  الزم إجماعددا اددان االج ندداب عددن 

 غي  واج  ، بل مس حبّا. (6)الشبهة المجّ دة 
__________________ 

 من أبواب حبم السمن والجبن ، الحد ث األّول. 64، الباب  403:  16( الوسائل 1)

، وفيا أّن الد اوي  2باحة ، الحد ث من أبواب األطعمة الم 61، الباب  91:  17( الوسائل 2)

 ابن سليمان.

 .9من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  114:  18( الوسائل 3)

 .«ألجل الجهل»ز ادة :  (،)( في 4)

 .«منقصة ذاتيّة»: (هو ) (ص)،  (ر)( في 5)

 .«عن العلم اإلجمالي»ز ادة :  (،و ) (ص)( في 6)
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الخبد  : معار د ا لمدا  فد . مدن الددليل  وفائدة االسد دالل بمثدل نداا

على جواز ارتباب أحد المش بهين مخيّد ا ، وجعدل اآل د  بددال عدن الحد ام 
حاام على األدلّة الدالّة ـ  (1)لو ف . وجوده ـ  الواقعّي ؛ فإّن مثل ناا الدليل

علددى االج ندداب عددن عنددوان المحددّ م الددواقعّي ، لبنّددا معددار. بمثددل  بدد  

 لددو فدد . عمومددا للشددبهة. (3)، بددل مخّصددص بهمددا  (2)ين ال ثليددث وبددالنبو ّ 
 .(4)االب دائيّة ، فيسلم تلك األدلّة ، ف نّمل 

الثاني : ما  س فاد من أ بار اثي ة : من اون االج نداب عدن ادّل واحدد 

والشيعة ، بل  السالمعليهممف وغا عنا بين األئّمة  مسلّما من المش بهين أم ا
العاّمددة أ ضددا ، بددل اسدد دّل ددداح  الحدددائ  علددى أدددل القاعدددة باسدد ق اء 

 (5)مواردنا في الش  عة 

لبّن اإلنصاف : عدم بلو  ذلك حدّا  مبن االع ماد عليا مسد قال ، وإن 
 اثي ة :ـ  من ال وا اتـ  اان ما  س شّم منها قوال وتق   ا

،  صوددددا مدددع ف دددو   (6)منهدددا : مدددا ورد فدددي المددداء ن المشددد بهين 

علددى وجدوب االج ندداب عدن اسدد عمالهما ـ  بددال  دالف بيددنهمـ  (7)األددحاب 
 مهلقا.

__________________ 

 (.،)في  «لو ف . وجوده»( لم ت د 1)

 .219( الم قدّمين في الصفحة 2)

 .«بها»: (ه)( في 3)

 (.ه) و (ت)من  «ف نّمل»( 4)

 .503:  1( انظ  الحدائ  5)

 .14من أبواب الماء المهل  ، الحد ث  8، الباب  116:  1( الوسائل 6)

 .290:  1، والجوان   127ـ  126:  1( انظ  مف اح الب امة 7)

مددددددا  سدددددد فاد مدددددددن 
أ بدددددددددار اثيددددددددد ة : 
مدددددددددددددددن ادددددددددددددددون 
االج نددددددددداب عدددددددددن 
ادددددددّل واحدددددددد مدددددددن 
المشددددددد بهين أمددددددد ا 

 مسلّما
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 .(1)ومنها : ما ورد في الصالة في الثوبين المش بهين 

علدم بإددابة ومنها : ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية ال دي  
ح ّددى  بددون علدددى  قددين مدددن »:  السدددالمعليابعضددها للنجاسددة معلّدددال بقولددا 

 .(2) «طهارتا

 دّل ـ  على ما  س فاد من ال عليلـ  فإّن وجوب تحصيل اليقين بالههارة
على عدم ج  ان أدالة الههارة بعد العلدم اإلجمدالّي بالنجاسدة ، وندو الداي 

المحصورة وعدم جواز ال جوع فيها  بنينا عليا وجوب االح ياط في الشبهة

أددالة الههدارة وأددالة حدّل الههدارة  (3)إلى أدالة الحدّل ؛ فإنّدا لدو جد ت 
فددي بعدد  المشدد بهين ، لددم  بددن لألحبددام المددااورة وجددا ، وال  (4)والصددالة 

األ يدد  بوجددوب تحصدديل اليقددين بالههددارة بعددد اليقددين  (5)لل عليددل فددي الحبددم 

 بالنجاسة.
مددن أنددل  (6)علددى بيددع الددابائ  المخدد لط مي  هددا بمدداّاانا  ومنهددا : مددا دلّ 

؛ بناء على حملها على ما ال  خالل عمومات ح مدة بيدع المي دة ،  (7)الب اب 

 بنن  قصد بيع الماّاى  اّدة أو مع ما ال تحلّا الحياة
__________________ 

 ل.من أبواب النجاسات ، الحد ث األوّ  64، الباب  1082:  2( الوسائل 1)

 .2من أبواب النجاسات ، الحد ث  7، الباب  1006:  2( الوسائل 2)

 .«اج ي»: (،)، وفي  (هو ) (ت)( ااا في 3)

 .«الحلّ »:  «حّل الههارة والصالة»بدل  (ر)، وفي  (،و ) (ص)( ااا في 4)

 .«حبم»: (هو ) (ر)( في 5)

 .«مّمن  س حّل المي ة»ز ادة :  (ه)( في 6)

 .2و  1من أبواب ما  ب س  با ، الحد ث  7، الباب  67:  12( الوسائل 7)
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 .(1)من المي ة 

ورد مددن وجددوب الق عددة فددي قهيددع الغددنم  (2)وقددد  سدد ننس لددا : بمددا 
المعلددوم وجددود الموطددوء فددي بعضددها ، ونددي ال وا ددة المحبيّددة فددي جددواب 

لسؤال  حيى بن أاثم عن قهيدع غدنم ندز  ال اعدي  لسالماعليااإلمام الجواد 

 : السالمعلياحيث قال  ؟على واحدة منها ثّم أرسلها في الغنم
 قّسدم الغدنم نصددفين ثدّم  قد ع بينهمددا ، فبدّل مدا وقددع السدهم عليدا قسددم »

 .(3) «غي ه قسمين ، ونباا ح ّى  بقى واحد ونجا الباقي

هددا ال تددنه  إلثبددات حبدددم ونددي حّجددة القددول بوجددوب الق عددة ، لبنّ 
 مخالل لالدول.

نعم ، ني دالّة على عدم جواز ارتبداب فديء منهدا قبدل الق عدة ؛ فدإّن 

ال بليل باالج ناب عن الموطوءة الواقعيّة واج  باالج نداب عدن البدّل ح ّدى 
   ميّز الحالل ولو به    ف عّي.

ا ة أدّل على مهل  الخصدم بنداء علدى ناا ، ولبّن اإلنصاف : أّن ال و

حمددل الق عددة علددى االسدد حباب ؛ إذ علددى قددول المشددهور ال بدددّ مددن طدد ح 
 ال وا ة أو العمل بها في  صوص موردنا.

__________________ 

 .«ف دبّ »ز ادة :  (هو ) (ت)( في 1)

 .«مّما»: (ه)( في 2)

 ، الحد ث منقول بالمعنى. 480( تحل العقول : 3)

االسدددددددد ئناس لمدددددددددا 
وا دددددددددة ذا ندددددددددا ب 

وجدددددددوب الق عدددددددة 
 في قهيع الغنم

ال وا ددددددددددددددددددددددة أدّل 
علدددددددددددى مهلددددددددددد  

 الخصم
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 ي التنبيه علي امور :وطنبغ

ل  األو 

أنّدددا ال فددد ل فدددي وجدددوب االج نددداب عدددن المشددد با الحددد ام بدددين ادددون 

المشدد بهين مندددرجين تحددا حقيقددة واحدددة وغيدد  ذلددك ؛ لعمددوم مددا تقدددّم مددن 
 األدلّة.

م داح  الحددائ  ال فصديل ؛ فإنّدا ذاد  ادالم دداح  و ظه  من اال
المش بهين  (1)المدارك في مقام تن يد ما قّواه ، من عدم وجوب االج ناب عن 

، ونددو : أّن المسدد فاد مددن قواعددد األدددحاب : أنّددا لددو تعلّدد  الشددّك بوقددوع 

 .(2)النجاسة في اإلناء و ارجا لم  منع من اس عمالا ، ونو مؤ ّد لما ذا ناه 
 قال ، مجيبا عن ذلك :

 من باب الشبهة الغي  المحصورة. (3)أّوال : أنّا 

 وثانيا : أّن القاعدة المااورة إنّما ت علّ  باألف اد المندرجة تحا
__________________ 

 .«اال»ز ادة :  (،)( في 1)

 .108:  1( المدارك 2)

 .«بننّا»في غي نا : ، و (،)( ااا في 3)

الفدددددددددد ل بددددددددددين  ال
ادددددددون المشددددددد بهين 
منددددددددرجين تحدددددددا 
حقيقددددددددددة واحدددددددددددة 

  هوغي

ن  ددددددددداح  ،ددددددددا
الحدددددددددددددددددددددددددددددددددائ  

 ال فصيل بينهما

  ادددددددددالم ددددددددددداح
الحددددددددددددائ  فدددددددددددي 
جدددددددواب دددددددداح  

 المدارك
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مانيّة واحدة والجزئيّات ال ي تحو ها حقيقة واحدة إذا اف با طان نا بنجسها 

وحاللها بح امها ، فيفّ ل فيها بين المحصور وغي  المحصور بما تضدّمن ا 
 ، ان هى االما رفع مقاما. (1)تلك األ بار ، ال وقوع االف باه ايل اتّف  

بعد منع اون ما حباه داح  المدارك عن األددحاب مخ ّصدا ـ  وفيا

بغي  المحصور ، بل لو فّك في وقوع النجاسدة فدي اإلنداء أو ،هد  اإلنداء ، 
لصددحيحة  (2)فظدان نم الحبدم بههدارة المداء أ ضددا ، امدا  ددّل عليدا تدنو لهم 

: أنّدا ال ـ  (3)اء بدالك علي بن جعف  الواردة في الدم الغيد  المسد بين فدي المد

 وجا لما ذا ه من ا  صاص القاعدة.
أّمددا أّوال : فلعمدددوم األدلّدددة المدددااورة ،  صودددا عمددددتها وندددي أدلّدددة 

اددالنجس والخمدد  ومددال الغيدد  ـ  االج ندداب عددن العندداو ن المحّ مددة الواقعيّددة

 بضميمة حبم العقل بوجوب دفع الض ر المح مل.ـ  وغي  ذلك
ا ال  ابهة لما ذا ه من االندراج تحا مانيّدة واحددة وأّما ثانيا : فألنّ 

، ولم  علم الف ل بين ت دّد النجس بدين ،دان  اإلنداء وباطندا ، أو بدين المداء 

وقهعددة مددن األر. ، أو بددين المدداء ومددائع ل دد  ، أو بددين مددائعين مخ لفددي 
 الحقيقة ، وبين ت دّده بين ماء ن أو ثوبين أو مائعين م ّحدي الحقيقة.

 ننا فيء ل   : ونو أنّا نل  ش  ط في العنوان المحّ م نعم ،
__________________ 

 .517:  1( الحدائ  1)

 .236( سيشي  إلى ناا ال نو ل في الصفحة 2)

 من أبواب الماء المهل  ، الحد ث األّول. 8، الباب  112:  1( الوسائل 3)

المناقشددددددددددة فيمددددددددددا 
أفدددددددددداده ددددددددددداح  

لحدددددددددددددددددددددددددددددددددائ  ا
 س هقدس
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الواقعّي أو النجس الواقعّي الم دّد بين المش بهين ، أن  بون على ادّل تقدد   
مثال : إذا اان أحد المش بهين ثوبا واآل   مسجدا ؛  ؟م علّقا لحبم واحد أم ال

حيث إّن المحّ م في أحدنما اللبس وفدي اآل د  السدجدة ، فلديس نندا  هداب 

العلم بال بليل مس فاد من مجموع قول الشدارع : جامع للنجس الواقعّي ، بل 
 .«ال تسجد على النجس»و ،  «ال تلبس النجس في الصالة»

وأولى من ذلك باإلفبال : مدا لدو ادان المحدّ م علدى ادّل تقدد   عنواندا 

  بدين ادون أحدد المدائعين نجسدا غي ه على ال قد   اآل   ، امدا لدو دار األمد
إدراج الفدد . األّول تحدددا  (1)واددون اآل ددد  مددال الغيددد  ؛ إلمبددان تبلّدددل 

 بخالف الثاني. «االج ناب عن النجس» هاب 

وأولى من ذلك : ما لو ت دّد األم  بين اون ناه الم أة أجنبيّة أو اون 
 ناا المائع  م ا.

بنّن  وتوّنم إدراج ذلك الّا في وجوب االج ناب عن الح ام ، مدفوع :

االج ناب عن الح ام عنوان  ن دزع مدن األدلّدة الم علّقدة بالعنداو ن الواقعيّدة ، 
 فاالع بار بها ال با ، اما ال  خفى.

الفة القهعيّدة فدي جميدع ذلدك غيد  جدائز ، وال فد ل واألقو  : أّن المخ

عقال وع فا فدي مخالفدة ندواني الشدارع بدين العلدم ال فصديلّي بخصدوص مدا 
ال تدد   أنّددا لددو ارتبدد  أ الفددا وبددين العلددم اإلجمددالّي بمخالفددة أحددد النهيددين ؛ 

مائعا واحدا  علم أنّا مال الغي  أو نجس ، لم  عار لجهلا ال فصيلّي بما  الفا 

 فباا حال من ارتب  النظ  إلى الم أة وف ب المائع في المثال األ ي .، 
__________________ 

 (.ه)في  «تبلّل»( لم ت د 1)

ندددددل  شددددد  ط فدددددي 
المح ددددددددددددددددددددددددددددددد م 
الددددددددددددددددددددددددواقعي أن 
 بدددددون علدددددى ادددددُل 

علّقدددددددددددا  تقدددددددددددد   م 
 لحبٍم واحد؟

لدددددو ادددددان المحدددددّ م 
 علدددددى ادددددل تقدددددد  

عنوانددددددددددا غيددددددددددد ه 
علدددددددددددى ال قدددددددددددد   

 اآل  

لددددددو تدددددد دّد األمدددددد  
بددددددين اددددددون ندددددداه 

أو المدددددد أة أجنبيّددددددة 
 اا المائع  م ان

األقدددددددددددو  عددددددددددددم 
المخالفددددددددة  جددددددددواز

القهعيّددددددددددددة فددددددددددددي 
 جميع ذلك
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والحادل : أّن النواني الش عيّة بعد االّطالع عليها بمنزلة نهي واحد 

عن عدّة امور ، فبما تقدّم أنّا ال  ج مع نهي الشدارع عدن أمد  واقعدّي واحدد 
ع اإلذن في ارتباب المائعين الم دّد بينهما الخم  ، فباا ال  ج مدع االخم  م

النهي عن عدّة امور مع اإلذن في ارتباب اال األمد  ن المعلدوم وجدود أحدد 

 تلك االمور فيهما.
وأّمددا الموافقددة القهعيّددة : فدداألقو  أ ضددا وجوبهددا ؛ لعدددم ج  ددان أدلّددة 

 .(1)وال أدلّة الب اءة عقليّها ونقليّها  الحلّية

أّمدا النقليّددة : فلمددا تقدددّم مددن اسدد وائها بالنسددبة إلددى اددّل مددن المشدد بهين ، 
وإبقاؤنمددا  وجدد  ال نددافي مددع أدلّددة تحدد  م العندداو ن الواقعيّددة ، وإبقدداء واحددد 

علددى سددبيل البدددل غيدد  جددائز ؛ إذ بعددد  دد وج اددّل منهمددا بالخصددوص لدديس 

 ا ف دا ثالثا  بقى تحا أدالة العموم.الواحد ال بعين
وأّما العقل ؛ فلمنع اس قاللا في المقام بقب  مؤا اة من ارتبد  الحد ام 

بعدد عددم القدب  ـ  الم دّد بين األم  ن ، بل الظان  اس قالل العقل فدي المقدام

 بوجوب دفع الض ر ، أعني العقاب المح مل في ارتباب أحدنما.ـ  المااور
ان  عدم ال فبيك فدي نداا المقدام بدين المخالفدة القهعيّدة وبالجملة : فالظ

 والمخالفة االح ماليّة ، فإّما أن تجّوز االولى وإّما أن تمنع الثانية.
__________________ 

 .«عقلها ونقلها»: (،و ) (ص)،  (ر)( في 1)

و  وجدددددددوب األقددددددد
الموافقدددددددددددددددددددددددددددددددة 

 القهعيّة أ ضا
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 الثاني

عددن اددّل مددن المشدد بهين ، نددل نددو بمعنددى لددزوم أّن وجددوب االج ندداب 

االح  از عندا حدارا مدن الوقدوع فدي المؤا داة بمصدادفة مدا ارتببدا للحد ام 

الواقعّي ؛ فال مؤا اة إالّ على تقد   الوقوع في الح ام ، أو نو بمعنى لزوم 
االح  از عنا من حيث إنّا مش با ؛ فيس حّ  المؤا اة بارتباب أحدنما ولدو 

 ؟لح ام ، ولو ارتببهما اس حّ  عقابينلم  صادف ا
فيا وجهان ، بل قوالن. أقوانما : األّول ؛ ألّن حبم العقل بوجوب دفع 

حبدم إرفدادّي ، واداا لددو ـ  بمعندى العقداب المح مدل بددل المقهدوعـ  الضد ر

ز تحد ّ » ف . أم  الشارع باالج ناب عن عقاب مح مل أو مقهوع بقولدا :
، لم  بن إالّ إرفداد ّا ، ولدم    تّد   «عن الوقوع في معصية النهي عن الزنا

على موافق ا ومخالف ا سو   اديّة نفس المنمور با وت اا ، اما نو فدنن 

 الهل  اإلرفادّي.
ات اوا ما ال بنس با »وإلى ناا المعنى أفار دلوات هللا عليا بقولا : 

 من ارتب  الشبهات»، وقولا :  (1) «حارا عّما با البنس
__________________ 

 .192، الحد ث  166:  77( لم نعث  عليا بعينا ، نعم ورد ما  ق ب منا في البحار 1)

نددددددددددددل تخدددددددددددد ّص 
المؤا ددددددددددددددددددددددددددددداة 

ورة الوقدددددددوع بصدددددد
فدددددددي الحددددددد ام ، أم 

 ؟ال

األقددددددددددددددددددددددددددددددددددو  
اال  صدددددددددددددددددددداص 

 والدليل عليا
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 .(1) «وقع في المحّ مات ونلك من حيث ال  علم

جوب االج نداب ومن ننا ،ه  : أنّا ال ف ل في ذلك بين االس ناد في و
 إلى حبم العقل وبين االس ناد فيا إلى حبم الش ع بوجوب االح ياط.

وأّما حبمهم بوجوب دفدع الضد ر المظندون فد عا واسد حقال العقداب 

على ت اا وإن لم  صادف الواقع ، فهو  ارج عّما نحدن فيدا ؛ ألّن الضد ر 
ي بدداب الدددنيوّي ارتبابددا مددع العلددم حدد ام فدد عا ، والمفدد و. أّن الظددّن فدد

الض ر ط    فد عّي إليدا ، فالمقددم مدع الظدّن االمقددم مدع القهدع مسد حّ  

 للعقاب ، اما لو ،ّن سائ  المحّ مات بالظّن المع ب .
نعم ، لو فّك في ناا الض ر   جع إلى أدالة اإلباحة وعددم الضد ر 

علدددى الضددد ر الددددنيوّي  (2)؛ لعددددم اسددد حالة تددد  يص الشدددارع فدددي اإلقددددام 

اددان فددي ال دد  يص مصددلحة ا  و ّددة ، فيجددوز ت  يصددا فددي المقهددوع إذا 
علددى المح مددل لمصددلحة ولددو اانددا تسددهيل األمدد  علددى المبلّددل  (3)اإلقدددام 

بواددول اإلقدددام علددى إرادتددا. وندداا بخددالف الضدد ر اال دد وّي ؛ فإنّددا علددى 

 تقد   ثبوتا واقعا  قب  من الشارع ال   يص فيا.
، لبددن ال    تّدد  علددى تدد ك نعددم ، وجددوب دفعددا عقلددّي ولددو مددع الشددّك 

دفعدا إالّ نفسددا علددى تقددد   ثبوتددا واقعددا ، ح ّددى أنّدا لددو قهددع بددا ثددّم لددم  دفعددا 

واتّف  عدما واقعا لم  عاق  عليا إالّ من باب ال جّ ي ، وقد تقدّم في المقصد 
 ، (4)البالم فيا ـ  الم بفّل لبيان مسائل حجيّة القهعـ  األّول

__________________ 

 .9من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  114:  18وسائل ( ال1)

 .«باإلقدام»: (،و ) (ص)،  (ر)( في 2)

 .«باإلقدام»: (،و ) (ص)،  (ر)( في 3)

 .37:  1( راجع مبحث القهع 4)

ال فددددددددددد ل بددددددددددددين 
االسددددددددددد ناد إلدددددددددددى 
حبدددددددددم العقدددددددددل أو 

 حبم الش ع
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 .(1)وسيجيء أ ضا 

فإن قلا : قد ذا  العدليّة في االس دالل على وجوب فب  المدنعم : أّن 
المضّ ة ، وجعلوا ثم ة وجوب فب  المنعم وعددم وجوبدا  في ت اا اح مال

: اس حقال العقاب على تد ك الشدب  لمدن لدم  بلغدا دعدوة نبدّي زماندا ، فيددّل 

 ذلك على اس حقال العقاب بمجّ د ت ك دفع الض ر اال  وّي المح مل.
قلددا : حبمهددم باسدد حقال العقدداب علددى تدد ك الشددب  بمجددّ د اح مددال 

مصدادفة االح مدال للواقدع ؛ فدإّن الشدب  لّمدا علمندا  الض ر في ت اا ، ألجل

بوجوبا عند الشارع وت تّ  العقاب على ت اا ، فدإذا اح مدل العاقدل العقداب 
ددّ   «دفع الض ر المح مل»على ت اا ، فإن قلنا بحبومة العقل في مسنلة 

عقاب تارك الشب  ؛ من أجدل إتمدام الحّجدة عليدا بمخالفدة عقلدا ، وإالّ فدال ، 

هم : أّن ثمدد ة حبومددة العقددل بدددفع الضدد ر المح مددل إنّمددا  ظهدد  فددي فغ  دد
الض ر الثابا ف عا مع عدم العلدم بدا مدن ط  د  الشد ع ، ال أّن الشدخص 

 عاقد  بمخالفدة العقددل وإن لدم  بددن  د ر فدي الواقددع ، وقدد تقدددّم فدي بعدد  

 مسائل الشبهة ال ح  ميّة فه  من البالم في ذلك.
وقد   مّسك إلثبات الح مة في المقام ببونا تجّ  ا ، فيبون قبيحا عقدال 

 ، فيح م ف عا.

 ح مة ال جّ ي (2)وقد تقدّم في ف وع حجيّة العلم : البالم على 
__________________ 

 .306( انظ  الصفحة 1)

 ( ااا في النسخ.2)

ال مّسددددددك للح مددددددة 
ة فددددددددددددي المسددددددددددددنل

ببونددددددددددا تجّ  دددددددددددا 
 اقشة فياوالمن
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ان مخالفا للواقع ، اما أف ى با في ال اا ة فيما ح ّى مع القهع بالح مة إذا ا

، وإن تد دّد فدي النها دة  (1)إذا اع قد  ي  الوقا فنّ   وانبشل بقاء الوقا 
(2). 

 وأ عل من ذلك : ال مّسك باألدلّة الش عيّة الدالّة على االح ياط ؛ لما

ال حّ ز عن الوقوع في الحد ام ،  «االح ياط»تقدّم : من أّن الظان  من مادّة 
إّن » ، وقددولهم دددلوات هللا علدديهم : (3)امددا  و دد  ذلددك النبو ّددان السددابقان 

 .(4) «الوقوف عند الشبهة أولى من االق حام في الهلبة
__________________ 

 .391:  2( ال اا ة 1)

 .94و  11:  (مخهوط)( انظ  نها ة الودول 2)

. .. ات اددوا مددا ال بددنس بددا»:  وللاعلياهللادددلى،  عنددي قولددا  229( السددابقان فددي الصددفحة 3)

 .«. الخ.. من ارتب  الشبهات»:  وللاعلياهللادلى، وقولا  «الخ

 .2من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  112:  18( الوسائل 4)

ال مّسدددددددك باألدلّددددددددة 
الشددددددد عيّة الدالّددددددددة 

لددددددددى االح يدددددددداط ع
والمناقشدددددددددة فيدددددددددا 

 أ ضا
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 الثالث

أّن وجددوب االج ندداب عددن اددال المشدد بهين إنّمددا نددو مددع تنّجددز ال بليددل 

بالح ام الواقعّي على اّل تقد   ، بنن  بون اّل منهما بحيث لو ف . القهع 

االك بنن لم  بلّل  فلو لم  بن ببونا الح ام اان ال بليل باالج ناب منّجزا ،
با أدال ، اما لو علم بوقوع قه ة من البول في أحد إناء ن أحدنما بول أو 

م ددنّجس بددالبول أو اثيدد  ال  نفعددل بالنجاسددة ، أو أحددد ثددوبين أحدددنما نجددس 
ب مامدددا ، لدددم  جددد  االج نددداب عدددن اآل ددد  ؛ لعددددم العلدددم بحددددوث ال بليدددل 

مالقيهدا ندو اإلنداء الدنجس لدم  باالج ناب عن مالقي ناه القه ة ؛ إذ لدو ادان

 حدث بسدببا تبليدل باالج نداب أددال ، فالشدّك فدي ال بليدل باالج نداب عدن 
 اآل   فّك في أدل ال بليل ال المبلّل با.

وااا : لو اان ال بليل في أحدنما معلوما لبدن ال علدى وجدا ال نّجدز ، 

لّقا على تمّبن المبلّدل مندا ، فدإّن مدا ال  د مّبن المبلّدل مدن ارتبابدا ال بل مع
 النجاسة (1) بلّل منّجزا باالج ناب عنا ، اما لو علم بوقوع 

__________________ 

 .«وقوع»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 1)

وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 
ا االج نددددددددداب إنّمددددددددد

ندددددددو مدددددددع تنّجدددددددز 
علددددددددددى ال بليددددددددددل 

 اّل تقد  
لددددددددو لددددددددم  بلّددددددددل 
بدددددددددال بليل علدددددددددى 

 اّل تقد  

لدددددو ادددددان ال بليدددددل 
ا فددددددددددددي أحدددددددددددددنم

معلّقدددددددددددددا علدددددددددددددى 
تمّبدددددددددن المبلّدددددددددل 

 منا
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في أحد فيئين ال   مّبن المبلّل مدن ارتبداب واحدد معديّن منهمدا ، فدال  جد  

 ناب عن اآل   ؛ ألّن الشّك في أدل تنّجز ال بليل ، ال في المبلّل بدا االج
 تبليفا منّجزا.

وااا : لو اان ارتباب الواحد المعيّن ممبنا عقال ، لبّن المبلّل أجنبّي 

عنا وغي  مب ل با بحس  حالا ، اما إذا ت دّد الدنجس بدين إنائدا وإنداء ل د  
ال د ل للمبلّل فيا أدال ؛ فإّن ال بليل باالج ناب عن ناا اإلنداء اآل د   (1)

الم مّبن عقال غي  منّجز ع فا ؛ ولهاا ال  حسن ال بليدل المنّجدز باالج نداب 

 عن الهعام أو الثوب الاي ليس من فنن المبلّل االب الء با.
ك االبد الء نعم ،  حسن األم  باالج نداب عندا مقيّددا بقولدا : إذا اتّفد  لد

 أو إباحة فاج ن  عنا. (2)بالك بعار ة أو تملّك 

والحاددددل : أّن الندددواني المهلدددوب فيهدددا حمدددل المبلّدددل علدددى ال ددد ك 
بمن  عدّ مب لى بالواقعة المنهّي عنها ؛ ولداا ـ  بحبم العقل والع فـ  مخ ّصة

 دّ  هاب غي ه بال  ك مس هجنا إالّ على وجا ال قييد بصورة االب الء. ع

ولعدّل السدّ  فدي ذلدك : أّن غيد  المب لدي تدارك للمنهدّي عندا بدنفس عدددم 
، فال حاجة إلى نهيا ، فعند االف باه ال  علم المبلّل ب نّجز ال بليل  (3)اب الئا 

 باالج ناب عن الح ام الواقعّي.

 با اإلفبال عّما علم من عدم وجوب وناا باب واسع  نحلّ 
__________________ 

 .«وبين إناء اآل  »: (هو ) (ص)،  (ر)( في 1)

 .«بملك»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 2)

 .«االب الء»: (هو ) (ت)( في 3)

ان أحددددددنما لدددددو اددددد
المعددددددددددديّن غيددددددددددد  

 مب لى با

ا  صددددددددددددددددددددددددداص 
النددددددددددواني بمددددددددددن 
 عدددددددددددددددّ مب لددددددددددددددى 

عددددددة المنهيّددددددة بالواق
عنهددددا والسددددّ  فدددددي 

 ذلك
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ة المحصورة في مواقع ، مثل ما إذا علدم إجمداال بوقدوع االج ناب عن الشبه
النجاسة في إنائا أو فدي مو دع مدن األر. ال  ب لدي بدا المبلّدل عدادة ، أو 

منهمدا مدن بداب  (1)بوقوع النجاسة في ثوب أو ثوب الغي  ، فإّن الثوبين لبّل 

الشبهة المحصورة مع عدم وجوب اج نابهما ، فإذا أج   أحددنما فدي ثوبدا 
لة الحّل والههارة لم  عار. بج  انهمدا فدي ثدوب غيد ه ؛ إذ ال    تّد  أدا

علدى ندداا المعدار. ثمدد ة عمليّدة للمبلّددل  لددزم مدن ت تّبهددا مدع العمددل بددالك 

 األدل ط ح تبليل م نّجز باألم  المعلوم إجماال.
ال ت   : أّن زوجة فخص لو فّبا فدي أنّهدا ندي المهلّقدة أو غي ندا أ

ت تيد  أحبدام الزوجيّدة علدى نفسدها ، ولدو فدّك الدزوج من  ّ اتها جاز لها 

ناا الشّك لدم  جدز لدا النظد  إلدى إحددانما ؛ ولديس ذلدك إالّ ألّن أددالة عددم 
منهمددا م عار ددان فددي حددّ  الددزوج ، بخددالف الزوجددة ؛ فددإّن  (2)تهليقددا اددالّ 

 أدالة عدم تهلّ   ّ تها ال تثم  لها ثم ة عمليّة.

علددى زوجيّدة  ددّ تها د لدا فددي الشددبهة  نعدم ، لددو اتّفد  ت تّدد  تبليدل
 المحصورة ، ومثل ذلك اثي  في الغا ة.

: مددن  (3) هللارحمدداومّمددا ذا نددا  ندددفع مددا تقدددّم مددن ددداح  المدددارك 

فددي الشددبهة  (4)مددن عدددم وجددوب االج ندداب ـ  االسدد نها. علددى مددا ا  دداره
  س فاد من األدحاب : من عدم وجوب االج ناب عن (5)ا بمـ  المحصورة

__________________ 

 .«الّ »: (هو ) (ت)( في 1)

 .«في الّ »: (ه)، وفي  «لبلّ »: (رو ) (ت)، وفي  (ص)( ااا في 2)

 .225( راجع الصفحة 3)

 .«االح ياط»: (،)( في 4)

 .«مّما»: (ص)( في 5)

حددددل اإلفددددبال بهددددا 
ذا نددددا عددددن اثيددددد  
مدددددن مواقدددددع عددددددم 
وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 
االج ندددددددددداب فددددددددددي 
الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة 

 المحصورة

انددددددفاع مدددددا أفددددداده 
  ددددددددددددددددددددددددددددددددداح

المدددددددددددارك فيمددددددددددا 
 تقدّم بما ذا نا
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فدي  ارجدا ؛ إذ ال  خفدى أّن  دارج  اإلناء الاي علم بوقدوع النجاسدة فيدا أو

ليس مّما  ب لي بدا المبلّدل ـ  سواء اان ،ه ه أو األر. الق  بة مناـ  اإلناء
عدادة ، ولدو فدد . ادون الخدارج مّمددا  سدجد عليدا المبلّددل ال زمندا بوجددوب 

االج ناب عنهما ؛ للعلم اإلجمالّي بال بليل الم دّد بين ح مة الو وء بالماء 

 دة على األر. النجسة.النجس وح مة السج
،  السدالمعليهماو ؤ ّد ما ذا نا : دحيحة علّي بدن جعفد  ، عدن أ يدا 

الواردة في من رعل فام خط فصار الدم قهعا دغارا فندداب إنداءه ، ندل 

إن لم  بدن فديء  سد بين فدي المداء »:  السالمعليافقال  ؟ صل  الو وء منا
 .(1) «يّنا فالفال بنس با ، وإن اان فيئا ب

على العفو عّما ال  درادا الهد ف مدن  س هقدسحيث اس دّل با الشيخ 

على أّن إدابة اإلناء ال  س لزم إدابة الماء ،  (3)، وحملها المشهور  (2)الدم 
فالم اد أنّا مع عدم تبيّن فيء فدي المداء  حبدم بههارتدا ، ومعلدوم أّن ،هد  

 المحصورة. اإلناء وباطنا الحاوي للماء من الشبهة

 وما ذا نا ، وا   لمن تدبّ .
إالّ أّن اإلنصدداف : أّن تشددخيص مددوارد االبدد الء لبددّل مددن المشدد بهين 

 وعدم االب الء بواحد معيّن منهما اثي ا ما  خفى.

ال ت   : أنّا لو دار األم  بدين وقدوع النجاسدة علدى الثدوب ووقوعهدا أ
 طائ  أو حيوان ق    منا ال   ّف  عادة اب الؤه على ،ه 

__________________ 

 من أبواب الماء المهل  ، الحد ث األّول. 8، الباب  112:  1( الوسائل 1)

 .12من أبواب المياه ، ذ ل الحد ث  10، الباب  23:  1( انظ  االس بصار 2)

 .226( تقدّما اإلفارة إلى ناا ال نو ل في الصفحة 3)

 تن يد ما ذا نا

خيص  فدددددددداء تشدددددددد
مددددددددوارد االبدددددددد الء 

 وعدما غالبا
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المو ع النجس منا ، لم  شدّك أحدد فدي عددم وجدوب االج نداب عدن ثوبدا ، ب

وأّمددا لددو اددان الهدد ف اآل دد  أر ددا ال  بعددد ابدد الء المبلّددل بددا فددي السددجود 
 وال يّمم وإن لم  ح ج إلى ذلك فعال ، ففيا تنّمل.

ال بليدل باالج نداب عندا علدى تقدد    والمعيار في ذلك وإن اان دّحة

واتّفدال  (1)العلم بنجاس ا وحسن ذلك من غي  تقييد ال بليل بصورة االبد الء 
 دي ورتا واقعة لا ، إالّ أّن تشخيص ذلك مشبل جدّا.

ا نعددم ،  مبددن أن  قددال عنددد الشددّك فددي حسددن ال بليددل ال نجيددزّي ع فدد

باالج ناب وعدم حسنا إالّ معلّقا : األدل الب اءة من ال بليل المنّجدز ، امدا 
نو المقّ ر في اّل ما فدّك فيدا فدي ادون ال بليدل منّجدزا أو معلّقدا علدى أمد  

محقّ  العدم ، أو علم ال علي  على أم  لبن فّك في تحقّقدا أو ادون الم حقّد  

 من أف اده اما في المقام.
إالّ أّن ندداا لدديس بددنولى مددن أن  قددال : إّن الخهابددات باالج ندداب عددن 

المحّ مات مهلقة غي  معلّقة ، والمعلدوم تقييددنا بداالب الء فدي مو دع العلدم 

اج ند  » بداالب الء ، امدا لدو قدال : (2)ب قبي  الع ف توجيهها من غيد  تعلّد  
مدع عددم ج  دان العدادة  «لددعن ذلك الهعام النجس المو دوع قددّام أميد  الب

ال تصّ ف في اللباس المغصوب الداي لبسدا ذلدك »باب الء المبلّل با ، أو : 

، مع عدم  «الملك أو الجار ة ال ي غصبها الملك وجعلها من  واّص نسوانا
 اس حالة اب الء المبلّل بالك الّا عقال وال عادة ، إالّ 

__________________ 

 .«با»ز ادة :  (،)( في 1)

 .«تعلي »( األنس  : 2)

المعيددددددددار دددددددددّحة 
ال بليددددددل وحسددددددنا 
غيدددددددددددددد  مقيّددددددددددددددد 

 بصورة االب الء

لدددددددددو فدددددددددّك فدددددددددي 
ل بليدددددددددل حسددددددددن ا

ال نجيددددددددددددددددددددددددددددزي 
 فاألدل الب اءة

األولددددددى ال جددددددوع 
 ى اإلطالقاتإل
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 أنّا بعيد االتّفال ، وأّما إذا فّك في قب  ال نجيز في جع إلى اإلطالقات.

فم جع المسنلة إلى : أّن المهل  المقيّد بقيد مشبوك ال حقّ  في بعد  
ط مفهوما على وجدا ال  خفدى مصددال مدن مصداد قا ، ل عاّر  بـ  الموارد

واألقو  :  ؟نل  جوز ال مّسك با أو الـ  اما نو فنن أغل  المفانيم الع فيّة

الجددواز ، فيصددي  األدددل فددي المسددنلة وجددوب االج ندداب ، إالّ مددا علددم عدددم 
 تنّجز ال بليل بنحد المش بهين على تقد   العلم ببونا الح ام.

اون  (1) المس فاد من دحيحة علّي بن جعف  الم قدّمة إالّ أن  قال : إنّ 

الماء و،ان  اإلناء مدن قبيدل عددم تنّجدز ال بليدل ، فيبدون ذلدك  دابها فدي 
االبددد الء وعدمدددا ؛ إذ  بعدددد حملهدددا علدددى  ددد وج ذلدددك عدددن قاعددددة الشدددبهة 

 المحصورة ألجل النّص ، فافهم.
__________________ 

 .236( تقدّما في الصفحة 1)

نددددددددددددددل  جددددددددددددددوز 
ال مّسدددددددددددددددددددددددددددددددددك 
بددددددددالمهل  المقيّددددددددد 
بقيددددددددددد مشددددددددددبوك 
ال حقّددددددددد  ل عددددددددداّر 
 ددددددددبط مفهددددددددوم ، 

 أم ال؟
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 بعالرا

ألجل العلم اإلجمالّي بوجدود الحد ام ـ  أّن الثابا في اّل من المش بهين

نددو وجددوب االج ندداب ؛ ألنّددا الددالزم مددن بدداب المقدّمددة مددن ـ  الددواقعّي فيهمددا

 عيّة الم  تّبدة ال بليل باالج ناب عن الح ام الواقعّي ، أّما سدائ  اآلثدار الشد
على ذلك الح ام فال ت  تّ  عليهما ؛ لعدم ج  ان باب المقدّمة فيها ، في جع 

فيها إلى االدول الجار ة في اّل من المش بهين بالخصوص ، فارتباب أحد 
المشدد بهين ال  وجدد  حدددّ الخمدد  علددى الم تبدد  ، بددل  جدد ي أدددالة عدددم 

 موج  الحدّ ووجوبا.

وجهان ، بل قدوالن مبنيّدان علدى أّن تدنّجس  ؟ونل  حبم ب نّجس مالقيا
المالقددي إنّمددا جدداء مددن وجددوب االج ندداب عددن ذلددك الددنجس ؛ بندداء علددى أّن 

االج ناب عن النجس   اد با ما  عّم االج ناب عن مالقيا ولو بوسائط ؛ ولاا 

الماء القليل بمالقاة النجاسة ، اس دّل السيّد أبو المبارم في الغنية على تنّجس 
ُجىَز فَىاُهُجرُ )بما دّل على وجوب نج  النجاسات فدي قولدا تعدالى :  ،  (1)(َوالرُّ

 و دّل عليا أ ضا ما في بع  األ بار ،
__________________ 

 .5، واآل ة من سورة المدّثّ  :  46( الغنية : 1)

الثابدددددددددددددا فددددددددددددددي 
المشدددددددددددددددددددددددددد بهين 
وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 

ج ندددددددددددددددداب دون اال
سدددددددددددائ  اآلثدددددددددددار 

 الش عيّة

نددددددددددددددل  حبددددددددددددددم 
 ب ددددددددنّجس مالقددددددددي

 ؟د المش بهينأح
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أّن هللا »ت فيا فنرة ب : على ح مة الهعام الاي ما السالمعليامن اس داللا 

، فددإذا حبددم الشددارع بوجددوب نجدد  اددّل واحددد مددن  (1) «سددبحانا حددّ م المي ددة
المشدد بهين فقددد حبددم بوجددوب نجدد  اددّل مددا القدداه. وندداا معنددى مددا اسدد دّل بددا 

: بددنّن الشددارع أعهانمددا حبددم  (2)فددي المن هددى علددى ذلددك  سدد هقدسالعالّمددة 

مدن المشد بهين بحبدم الدنجس فدي جميدع  النجس ؛ وإالّ فلم  قدل أحدد : إّن ادالّ 
 لثاره.

أو أّن االج نددداب عدددن الدددنجس ال  ددد اد بدددا إالّ االج نددداب عدددن العدددين ، 

وتنّجس المالقي للنجس حبم و عّي سببّي    تّ  على العنوان الواقعّي من 
النجاسات نظي  وجوب الحدّ للخم  ، فإذا فّك في ثبوتدا للمالقدي جد   فيدا 

 باحة.أدل الههارة وأدل اإل

 واألقو  : نو الثاني.
أّما أّوال : فلما ذا  ، وحادلا : منع ما في الغنيدة ، مدن داللدة وجدوب 

على وجوب االج ناب عن مالقي ال جز إذا لم  بن عليا أث   (3)نج  ال جز 

 لمجدّ د تعبّدد  داّص ، فدإذا حبدم حينئدا لديس إالّ  (4)من ذلدك ال جدز ، ف جنّبدا 
الشارع بوجوب نج  المش با في الشبهة المحصورة ، فال  دّل على وجوب 

 نج  ما  القيا.
__________________ 

، وسينتي نّص ال وا دة  2من أبواب الماء المهل  ، الحد ث  5، الباب  149:  1( الوسائل 1)

 في الصفحة الالحقة.

 .178:  1( انظ  المن هى 2)

 .«النجس»: (،و ) (ص)،  (ر)( في 3)

 .«ف نجيسا»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 4)

األقدددددددددددو  عددددددددددددم 
 الحبدددددددم بدددددددال نّجس

وعدددددددددددم تماميّددددددددددة 
 األدلّة المااورة
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نعم ، قد  دّل بواسهة بع  األمدارات الخارجيّدة ، امدا اسد فيد نجاسدة 

البلل المش با الخارج قبل االس ب اء من أمد  الشدارع بالههدارة عقيبدا ؛ مدن 
قدد م الظدان  علدى جهة اس ظهار أّن الشارع جعدل نداا المدورد مدن مدوارد ت

األدددل ، فحبددم ببددون الخددارج بددوال ، ال أنّددا أوجدد   صددوص الو ددوء 

 بخ وجا.
وبا  ندفع تعّج  داح  الحدائ  من حبمهم بعددم النجاسدة فيمدا نحدن 

فيدا وحبمهدم بهدا فدي البلدل ، مدع اددون ادّل منهمدا مشد بها حبدم عليدا بددبع  

 .(1)أحبام النجاسة 
، فهي روا ة عم و بدن فدم  ، عدن جداب  الجعفدّي ، عدن  وأّما ال وا ة

أنّا أتاه رجل فقال لا : وقعا فدنرة فدي  ابيدة فيهدا »:  السالمعلياأبي جعف  

: ال تنالدا ،  السدالمعليافقدال أبدو جعفد   ؟سمن أو ز ا ، فما تد   فدي أالدا
 فقال ال جل : الفنرة أنون علدّي مدن أن أتد ك طعدامي ألجلهدا ، فقدال لدا أبدو

: إنّدك لدم تسد خّل بالفدنرة وإنّمدا اسد خففا بدد نك ، إّن هللا  السدالمعلياجعف  

 .(2) «حّ م المي ة من اّل فيء
جعل ت ك االج ناب عن الهعام اس خفافا  السالمعلياوجا الداللة : أنّا 

مالقيا لم  بن أال الهعدام اسد خفافا  ب ح  م المي ة ، ولو ال اس لزاما ل ح  م

ب ح  م المي ة ؛ فوجوب االج ناب عدن فديء  سد لزم وجدوب االج نداب عدن 
 مالقيا.

 لبّن ال وا ة  عيفة سندا. مع أّن الظان  من الح مة فيها النجاسة ؛
__________________ 

 .514:  1( انظ  الحدائ  1)

 .2من أبواب الماء المهل  ، الحد ث  5باب ، ال 149:  1( الوسائل 2)

روا ددددددددددة عمدددددددددد و 
 ابن فم 

االسددددددددددددددددددددددددددد دالل 
عمددددددددد و  ب وا دددددددددة

بددددددن فددددددم  علددددددى 
 تنّجس المالقي

الجدددددددددددواب عدددددددددددن 
 ال وا ة
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ألّن مجدددّ د ال حددد  م ال  ددددّل علدددى النجاسدددة فضدددال عدددن تدددنّجس المالقدددي ، 

وارتباب ال خصيص في ال وا ة بإ  اج ما عدا النجاسات من المحّ مات ، 
اما ت   ؛ فالمالزمة بين نجاسة الشديء وتدنّجس مالقيدا ، ال ح مدة الشديء 

 وح مة مالقيا.

: وجوب االج ناب عن مالقي المش با وإن لم  بدن مدن حيدث  فإن قلا
مالقاتددا لددا ، إالّ أنّددا  صددي  امالقيددا فددي العلددم اإلجمددالي بنجاسدد ا أو نجاسددة 

المشدد با اآل دد  ، فددال فدد ل بددين الم القيددين فددي اددون اددّل منهمددا أحددد ط فددي 

الشبهة ، فهدو نظيد  مدا إذا قسدم أحدد المشد بهين قسدمين وجعدل ادّل قسدم فدي 
 ء.إنا

ـ  قلددا : لدديس األمدد  اددالك ؛ ألّن أدددالة الههددارة والحددّل فددي المالقددي

سليم عن معار ة أدالة طهارة المشد با اآل د  ، بخدالف أددالة ـ  بالبس 
 فإنّها معار ة بها في المش با اآل  .ـ  بالف  ـ  الههارة والحّل في المالقي

نداش عددن الشددبهة ـ  بالبسد ـ   فددي ذلدك : أّن الشددّك فدي المالقدديوالسد ّ 

أددل فدي الشدّك السدببّي ، واألددل  (1)الم قّومة بالمش بهين ؛ فاألدل فيهما 
: أّن األددل فددي  (3)، وقدد تقدّ ر فددي محلّدا  (2)فيدا أددل فدي الشددّك المسدبّبي 

اء اان مخالفدا سوـ  (5)على األدل في الشّك المسبّبي  (4)الشّك السببّي حاام 

 لا ،
__________________ 

 .«فيها»: (،)ومح مل  (ص)،  (ر)( في 1)

 .«المسبّ »: (هو ) (،)( في 2)

 .394:  3( انظ  مبحث االس صحاب 3)

 .«ووارد»ز ادة :  (هو ) (،)،  (ت)( في 4)

 .«المسبّ »: (هو ) (،)،  (ر)( في 5)

أددددددددالة الههدددددددارة 
ّل فدددددددددددددي والحددددددددددددد

المالقددددددددي سددددددددليمة 
 عن المعار.
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نجاسددة الثددوب الددنجس امددا فددي أدددالة طهددارة المدداء الحاامددة علددى أدددالة 

المغسول با ، أم موافقا لا اما في أدالة طهارة الماء الحاامدة علدى أددالة 
، فما دام األدل الحاام المواف  أو المخالل  بون جار ا لدم ـ  إباحة الش ب

 ج  األدل المحبوم ؛ ألّن األّول رافع ف عّي للشّك المسبّ  بمنزلة الددليل 

ألددل الحداام لمعار د ا بمثلدا زال المدانع مدن بالنسبة إليا ، وإذا لدم  جد  ا
ج  ددان األدددل فددي الشددّك المسددبّ  ووجدد  ال جددوع إليددا ؛ ألنّددا ااألدددل 

 بالنسبة إلى الم عار ين.

ـ  ال ت   : أنّا  ج  ال جوع عند تعار. أدالة الههدارة والنجاسدةأ
عنددد ت مدديم المدداء الددنجس اددّ ا بهددان  ، وعنددد غسددل المحددّل الددنجس بمدداء ن 

إلددددى قاعدددددة الههددددارة ، وال تجعددددل القاعدددددة انحددددد ـ  ين بددددالنجسمشدددد به

 ؟الم عار ين
بدزعم اونهمدا فدي  (1)نعم ، ربما تجعل معا ددا ألحددنما الموافد  لهدا 

 م تبة واحدة.

لبنّا توّنم فاسد ؛ ولاا لم  قل أحد في مسنلة الشبهة المحصدورة ب قدد م 
ضدادنا بنددالة طهدارة الع ـ  بدالف  ـ  أدالة الههدارة فدي المشد با المالقدى

 المالقي ، بالبس .

فددال حقي  فددي تعددار. األدددلين مددع اتّحدداد م تب همددا التّحدداد الشددبهة 
الموجبة لهما : ال جوع إلى ما وراءنما مدن االددول ال دي لدو ادان أحددنما 

اان نداا األددل مجانسدا لهمدا أو  سليما عن المعار. لم   جع إليا ، سواء

 من غي  جنسهما اقاعدة الههارة في المثالين ، فافهم واغ نم.
__________________ 

 .«لا»، وفي غي نما :  (ه)ونامش  (ت)( ااا في 1)

ال حقيدددددددددددد  فددددددددددددي 
تعدددددددددددددددددددددددددددددددار. 
األدددددددددددددددددددددددددددددددلين 

ل جدددددوع إلدددددى مدددددا ا
وراءنمددددددددددا مددددددددددن 

 االدول
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 .(1)وتمام البالم في تعار. االس صحابين إن فاء هللا تعالى 

ددل ل د  فددي أـ  بالبسد ـ  نعدم ، لدو حصدل لألدددل فدي نداا المالقددي
 م تب ا اما لو وجد معا مالقي المش با اآل   ، اانا من الشبهة المحصورة.

 ولو اان مالقاة فيء ألحد المش بهين قبل العلم اإلجمالي وفقد المالقى

ثّم حصدل العلدم اإلجمدالي بنجاسدة المشد با البداقي أو المفقدود ، قدام ـ  بالف  ـ 
البداقي ؛ ألّن أددالة الههدارة مالقيا مقاما فدي وجدوب االج نداب عندا وعدن 

معار ة بندالة الههدارة فدي المشد با اآل د  ؛ لعددم ـ  بالبس ـ  في المالقي

ج  ان األدل في المفقود ح ّى  عار ا ؛ لما أفد نا إليدا فدي األمد  الثالدث 
: من عدم ج  ان األدل فدي مدا ال  ب لدي بدا المبلّدل وال أثد  لدا بالنسدبة  (2)

 إليا.

: أّن العب ة في حبم المالقدي ببدون أددالة طهارتدا فمحّصل ما ذا نا 
 سليمة أو معار ة.

ولددو اددان العلددم اإلجمددالي قبددل فقددد المالقددى والمالقدداة ففقددد ، فالظددان  

طهارة المالقي ووجوب االج ناب عن داح  المالقى ، وال  خفى وجها ، 
 ف نّمل جيّدا.

__________________ 

 .393:  3( انظ  مبحث االس صحاب 1)

 .234ـ  233( راجع الصفحة 2)
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 الخامس

فددإن اددان بعضددا معيّنددا ،  لددو ا ددهّ  إلددى ارتبدداب بعدد  المحدد مالت :

فالظان  عدم وجوب االج ناب عن البداقي إن ادان اال ده ار قبدل العلدم أو 

ج ندداب عددن الحدد ام الددواقعّي ؛ معددا ؛ ل جوعددا إلددى عدددم تنّجددز ال بليددل باال
الح مال اون المحّ م ندو المضدهّ  إليدا ، وقدد ع فدا تو ديحا فدي األمد  

 .(1)الم قدّم 
وإن اان بعدده فالظدان  وجدوب االج نداب عدن اآل د  ؛ ألّن اإلذن فدي 

تدد ك بعدد  المقدددّمات العلميّددة بعددد مالحظددة وجددوب االج ندداب عددن الحدد ام 

ارع فدي ام ثدال ذلدك ال بليدل باالج نداب عدن الواقعّي ،   جع إلى اا فاء الش
 بع  المش بهات.

ولو اان المضهّ  إليا بعضا غي  معيّن ، وج  االج نداب عدن البداقي 

وإن اان اال ده ار قبدل العلدم اإلجمدالّي ؛ ألّن العلدم حاددل بح مدة واحدد 
عندا ، وتد  يص بعضدها  من امور لو علم ح م ا تفصديال وجد  االج نداب

 على البدل موج  الا فاء األم  باالج ناب عن الباقي.
__________________ 

 .234ـ  233( تقدّم تو يحا في األم  الثالث ، الصفحة 1)

اال ددددددده ار إلدددددددى 
بعددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 المح مالت
لدددددددددددددددددو ادددددددددددددددددان 
المضدددددددددهّ  إليدددددددددا 

 بعضا معيّنا

ان لدددددددددددددددددو اددددددددددددددددد
المضدددددددددهّ  إليدددددددددا 
بعضددددددددددددا غيدددددددددددد  

 معيّن
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فإن قلا : ت  يص ت ك بع  المقدّمات دليل على عدم إرادة الح ام 

 ب عن الباقي.الواقعّي وال تبليل بما عداه ، فال مق ضي لوجوب االج نا
قلا : المقدّمة العلميّة مقدّمة للعلدم ، والدالزم مدن ال د  يص فيهدا عددم 

وجوب تحصيل العلم ، ال عدم وجوب االج ناب عن الح ام الواقعّي رأسا ، 

بمالحظدة تعلّد  الهلد  ـ  وحيث إّن الحاام بوجوب تحصيل العلم ندو العقدل
، اددان ـ  المح مددل الموجدد  للعقدداب علددى المخالفددة الحادددلة مددن تدد ك ندداا

 (1)ال   يص المااور موجبا لألمن من العقاب علدى المخالفدة الحاددلة مدن 

ت ك ناا الاي رّ دص فدي ت ادا ، فيثبدا مدن ذلدك تبليدل م وّسدط بدين نفدي 
 ال بليل رأسا وثبوتا م علّقا بالواقع على ما نو عليا.

 وحادلا : ثبوت ال بليل بالواقع من اله    الاي رّ ص الشارع في

ام ثالا منا ، ونو ت ك باقي المح مالت. وناا نظي  جميع اله ل الشد عيّة 
المجعولدددة لل بددداليل الواقعيّدددة ، وم جعدددا إلدددى القناعدددة عدددن الواقدددع بدددبع  

مح مالتا معيّنا اما في األ دا بالحالدة السدابقة فدي االس صدحاب ، أو مخيّد ا 

 اما في موارد ال خيي .
لقاعدة عند انسداد باب العلدم ال فصديلي ومّما ذا نا تبيّن : أّن مق ضى ا

 فيها (2)باألحبام الش عيّة وعدم وجوب تحصيل العلم اإلجمالي 
__________________ 

 علدددى : (هو ) (ت)، وفددده  فدددي  «فدددي»:  «مدددن»، وفدددي غي ندددا بددددل  (،)( اددداا فدددي 1)

 .«الحادلة»

 (.،)في  «اإلجمالي»( لم ت د 2)
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: أن   جع فدي ـ  اإلجماع على عدم وجوبا لمبان الح ج أو قيامـ  باالح ياط

ما عدا البع  الم ّ ص في ت ك االح ياط فيا أعني موارد الظّن مهلقدا أو 
فددي الجملددة إلددى االح يدداط ، مددع أّن بندداء أنددل االسدد دالل بدددليل االنسددداد بعددد 

علدى الخدالف ـ  إبهال االح ياط ووجوب العمل بالظّن مهلقدا أو فدي الجملدة

جوع في غي  موارد الظدّن المع بد  إلدى االددول الموجدودة على ال ـ  بينهم
 في تلك الموارد دون االح ياط.

وجوب االح ياط دليل عقلّي أو إجماع على  (1)نعم ، لو قام بعد بهالن 

حّجددة وط  قددا فددي األحبددام ـ  مهلقددا أو فددي الجملددةـ  اددون الظددنّ  (2)وجددوب 
شّك في المبلّل با ، دّ  الش عيّة ، أو منعوا أدالة وجوب االح ياط عند ال

ما ج وا عليا من ال جوع في موارد عدم وجود ناا اله  د  إلدى االددول 

 الجار ة في مواردنا.
لبنّك  بي  : بننّا لم  قم ولدم  قيمدوا علدى وجدوب اتّبداع المظنوندات إالّ 

بهالن االح ياط ، مع اع  اف أاث نم بننّا األدل في المسدنلة وعددم جدواز 

، ومن المعلدوم أّن نداا ال  فيدد إالّ جدواز مخالفدة االح يداط ت جي  الم جوح 
بموافقة الهد ف الد اج  فدي المظندون دون الموندوم ، ومق ضدى نداا لدزوم 

 االح ياط في غي  المظنونات.
__________________ 

 .«إبهال»: (صو ) (ر)،  (ت)( في 1)

 (.ص)في  «وجوب»( فه  على 2)
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 السادس

لددو اددان المشدد بهات مّمددا  وجددد تدددر جا ، امددا إذا اانددا زوجددة ال جددل 

إجمداال  (1)مضه بة في حيضها بنن تنسى وق ها وإن حفظا عددنا ، فديعلم 

أنّهدا حدائ  فدي الشده  ثالثدة أ دام مدثال ، فهدل  جد  علدى الدزوج االج ندداب 
ول عنهددا فددي تمددام الشدده  ، و جدد  علددى الزوجددة أ ضددا اإلمسدداك عددن د دد

وامددا إذا علددم ال دداج  إجمدداال  ؟المسددجد وقدد اءة العز مددة تمددام الشدده  أم ال
باب الئا في  وما أو فه ه بمعاملة ربو ّة ، فهل  ج  عليدا االمسداك عّمدا ال 

 ؟ ع ف حبما من المعامالت في  وما أو فه ه أم ال

ال حقيدد  أن  قددال : إنّددا ال فدد ل بددين الموجددودات فعددال والموجددودات 
وجوب االج ناب عن الح ام الم دّد بينها إذا اان االب الء دفعة ،  تدر جا في

 وعدما ؛ التّحاد المناط في وجوب االج ناب.

نعم ، قد  منع االب الء دفعة في ال ددر جيّات ، امدا فدي مثدال الحدي  ؛ 
ممندوع ؛ فإّن تنّجدز تبليدل الدزوج ب د ك وطء الحدائ  قبدل زمدان حيضدها 

 فَاُعتَِزلُوا الن ِساَء فِي اُلَمِحيِض َوال تَُقَربُوُهنَّ َحتَّي)فإّن قول الشارع : 
__________________ 

 .«ف علم»: (صو ) (ت)( في 1)

انددددددددددددددددا لدددددددددددددددو ا
المشددددددد بهات مّمدددددددا 

 وجد تدر جات

عدددددددددددم االبدددددددددد الء 
فعدددددددددددددددة فدددددددددددددددي د

 ال در جيّات
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، ،ان  في وجوب البّل عند االب الء بالحدائ  ؛ إذ ال د ك قبدل  (1)(طَُهُرُر َ 

أنّدا  (2)فهداا الخهداب امدا  االب الء حادل بنفس عدم االب الء ، فدال  هلد  ،
مخ ّص باوي األزواج وال  شمل العّزاب إالّ على وجا ال علي  ، فبالك مدن 

 لم  ب ل بالم أة الحائ .

و شبل الف ل بين ناا وبين ما إذا نار أو حلل علدى تد ك الدوطء فدي 
 ليلة  اّدة ، ثّم اف بها بين ليل ين أو أز د.

ادداا فددي المثددال الثدداني مددن ولبددّن األ،هدد  ننددا وجددوب االح يدداط ، و

 المثالين الم قدّمين.
وحيددث قلنددا بعدددم وجددوب االح يدداط فددي الشددبهة ال در جيّددة ، فالظددان  

 جواز المخالفة القهعيّة ؛ ألّن المف و. عدم تنّجز ال بليل الواقعّي بالنسدبة

إليا ، فالواج  ال جوع فدي ادّل مشد با إلدى األددل الجداري فدي  صدوص 
 ذلك المش با إباحة وتح  ما.

في جددع فددي المثددال األّول إلددى اس صددحاب الههدد  إلددى أن  بقددى مقدددار 

 الحي  ، في جع فيا إلى أدالة اإلباحدة ؛ لعددم ج  دان اس صدحاب الههد .
فديحبم فدي ادّل معاملدة بشدّك  وفي المثال الثاني إلى أدالة اإلباحة والفسداد ،

في اونها ربو ّة بعدم اس حقال العقاب على إ قاع عقددنا وعددم ت تّد  األثد  

عليها ؛ ألّن فساد ال با ليس دائ ا مدار الحبم ال بليفّي ؛ ولداا  فسدد فدي حدّ  
 الصغ  على وجا. (3)و القاد  بالجهل والنسيان 

__________________ 

 .222( البق ة : 1)

 .«بهاا الخهاب واما»: (ت) ( في2)

 .«أو»، وفي غي نا :  (ر)( ااا في 3)

بندددددداء علددددددى عدددددددم 
وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 
االح يدددددددددداط فددددددددددي 
الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة 
ال در جيّدددددددددددددددددددددددددددة 

واز فالظددددددددان  جدددددددد
المخالفدددددددددددددددددددددددددددددددة 

 القهعيّة
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؛ للعلم بخ وج بعد   (1)وليس ننا مورد ال مّسك بعموم دّحة العقود 

المش بهات ال در جيّة عن العموم ؛ لف . العلم بفساد بعضها ، فيسقط العاّم 
 عن الظهور بالنسبة إليها ، و ج  ال جوع إلى أدالة الفساد.

 إالّ أن  قال : إّن العلم اإلجمالّي بين المشد بهات ال در جيّدة امدا ال اللهمّ 

االدول  (2) قدح في إج اء االدول العمليّة فيها ، االك ال  قدح في إج اء 
ادّل واحدد مدن المشد بهات  (3)اللفظيّة ، فيمبن ال مّسك فيمدا نحدن فيدا لصدّحة 

 لفظيّة والعمليّة ، ف نّمل.بندالة العموم ، لبّن الظان  الف ل بين االدول ال
__________________ 

وإن قلنا بال جوع إلدى العداّم عندد الشدّك فدي مصددال مدا »ز ادة عبارة :  (،و ) (ص)( في 1)

 ز ادة عبارة ق  بة منها. (ر)، وفي  «  ج عنا

 (.،)من  «إج اء»( 2)

 .«بصّحة»: (هو ) (،)، وفي  «في دّحة»: (ت)( في 3)
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 السابع

: أّن المددانع مددن إجدد اء األدددل فددي اددّل مددن المشدد بهين  (1)قددد ع فددا 

، وندداا  (3)الم علّدد  بددالمبلّل بددا  (2)بالشددبهة المحصددورة نددو العلددم اإلجمددالّي 

ا فدي المشد با بدالخم  أو الدنجس أو العلم قد  نشن عن اف باه المبلّل بدا ، امد
غي نما ، وقد  بون من جهة اف باه المبلّل ، اما فدي الخنثدى العدالم إجمداال 

بح مة إحد  لباسي ال جل والم أة عليا ، وناا من قبيل ما إذا علم أّن نداا 
 اإلناء  م  أو أّن ناا الثوب مغصوب.

خهدداب الواحددد : أنّددا ال فدد ل بددين ال (4)وقددد ع فددا فددي األمدد  األّول 

المعلددوم وجددود مو ددوعا بددين المشدد بهين وبددين الخهددابين المعلددوم وجددود 
 مو وع أحدنما بين المش بهين.

 وعلى ناا فيح م على الخنثى اشل اّل من قبليا ؛ ألّن أحدنما
__________________ 

 .212ـ  211( راجع الصفحة 1)

 .«بال بليل»ز ادة :  (هو ) (ص)،  (ر)( في 2)

 (.صو ) (ر)في  «با»( لم ت د 3)

 .225( راجع الصفحة 4)

جمددددددددالي العلددددددددم اإل
فدددددددددددددي الشدددددددددددددبهة 
المحصددددددددورة قددددددددد 
 نشدددددن عدددددن افددددد باه 
المبلّدددددل بدددددا وقدددددد 

بدددددون مدددددن جهدددددة  
 اف باه المبلّل

 حبم الخنثى
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عددورة قهعددا ، والدد بلّم مددع ال جددال والنسدداء إالّ لضدد ورة ، وادداا اسدد ماع 

دوتهما وإن جاز لل جال والنساء اس ماع دوتها بل النظ  إليها ؛ ألددالة 
وعدددم جددواز  (1)لل جددال  «الغدد ّ »الحددّل ، بندداء علددى عدددم العمددوم فددي ل ددة 

؛ الفد باه مصددال  (2) «ح مدة إبدداء الز ندة علدى النسداء»ك بعموم ل ة ال مسّ 

 المخّصص.
وادداا  حدد م عليددا ال ددزو ج وال ددزّوج ؛ لوجددوب إحدد از ال جوليّددة فددي 

عدددم تددنثي  العقددد ووجددوب  (3)الددزوج واالنوثيّددة فددي الزوجددة ؛ وإالّ فاألدددل 

 حف  الف ج.
و مبن أن  قال : بعدم توّجدا الخهابدات ال بليفيّدة المخ ّصدة إليهدا ؛ إّمدا 

النص افها إلى غي نا ،  صوددا فدي حبدم اللبداس المسد نبط مّمدا دّل علدى 

ح مدة تشدبّا ادّل مدن ال جدل والمد أة بداآل   ، وإّمدا الفد  اط ال بليدل بعلدم 
بدين  هدابين مدوجهين المبلّل ب وّجا الخهاب إليا تفصديال وإن ادان مد دّدا 

إليا تفصيال ؛ ألّن الخهابين بشخص واحدد بمنزلدة  هداب واحدد لشديئين  (4)
 «اج ن  عن مدال الغيد »و  «اج ن  عن الخم »؛ إذ ال ف ل بين قولا :  (5)

 ، بخالف الخهابين الموّجهين «اج ن  عن اليهما»، وبين قولا : 
__________________ 

 .30( النور : 1)

 .31 ( النور :2)

: (ه)، وفددي  «واألدددل»: (ت)، وفددي  «إذ األدددل»: (صو ) (ر)، وفددي  (،)( ادداا فددي 3)

 .«أو األدل»

 .«م وّجهين»: (هو ) (ت)( في 4)

 .«بشيئين»: (،و ) (ص)ومح مل  (ت)( في 5)

القددددددددددددول بعددددددددددددددم 
ابددددددات توّجددددددا الخه

ال بليفيّدددددددددددددددددددددددددددددددة 
 إليهاالمخ ّصة 
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 إلى دنفين  علم المبلّل د ولا تحا أحدنما.

لبدن ادّل مدن الددعو ين  صوددا األ يد ة  دعيفة ؛ فدإّن دعدو  عددم 
فمول ما دّل على وجوب حف  الف ج عن الزنا أو العورة عن النظ  للخنثى 

 ، اما ت  .

وادداا دعددو  افدد  اط ال بليددل بددالعلم ب وّجددا  هدداب تفصدديلّي ؛ فددإّن 
المناط في وجوب االح ياط في الشبهة المحصورة عدم جدواز إجد اء أددل 

ج  ان  (1)باحة في المش بهين ، ونو ثابا في ما نحن فيا ؛   ورة عدم اإل

أدالة الحّل في اشل اّل من قبلي الخنثى ؛ للعلم بوجدوب حفد  الفد ج مدن 
النظ  والزنا على اّل أحد ، فمسنلة الخنثى نظي  المبلّدل المد دّد بدين اوندا 

ل بخهابهمدا مساف ا أو حا  ا لبع  االف بانات ، فال  جوز لا تد ك العمد
(2). 

__________________ 

 .«جواز»ز ادة :  (ت)( في غي  1)

 .«بخهابيهما»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 2)

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
 ورالقول الماا



 2ف ائد االُدول / ج   ............................................................................  254

 الثامن

أّن ،ان  االم األدحاب ال سو ة بين اون األددل فدي ادّل واحدد مدن 

سددا نددو الحددّل أو الح مددة ؛ ألّن المفدد و. عدددم ج  ددان المشدد بهين فددي نف

 ، فوجوده اعدما.ـ  ألجل معار  ا بالمثلـ  األدل فيهما
و مبدددن الفددد ل مدددن المجدددّوز ن الرتبددداب مدددا عددددا مقددددار الحددد ام ، 

وتخصدديص الجددواز بالصددورة االولددى ، و حبمددون فددي الثانيددة بعدددم جددواز 
ال  لزم ننا مخالفة قهعيّدة فدي االرتباب ؛ بناء على العمل باألدل فيهما ، و

العمددل ، وال دليددل علددى ح م هددا إذا لددم ت علّدد  بالعمددل ،  صودددا إذا وافدد  

 االح ياط.
لالرتبدداب باأل بددار الدالّددة علددى  (1)إالّ أّن اسدد دالل بعدد  المجددّوز ن 

حلّية المال المخ لط بالح ام ، ربمدا  ظهد  مندا ال عمديم ، وعلدى ال خصديص 

لو علم ببدون إحدد  المد أتين أجنبيّدة ، أو  (2)ع ، اما فيخ ج عن محّل النزا
 إحد  الابيح ين مي ة ، أو أحد المالين مال الغي  ، أو أحد األسي  ن

__________________ 

 .26:  2( االمحقّ  القّمي في القوانين 1)

 .«ما»: (ت)( في 2)

ال سدددددددددددو ة بدددددددددددين 
اددددون األدددددل فددددي 

ن ادددددددّل واحدددددددد مددددددد
المشددددددددد بهين ندددددددددو 

 الحّل أو الح مة
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 حدنما.محقون الدم ، أو اان اإلناءان معلومي النجاسة سابقا فعلم طهارة أ

: إّن الظددان  أّن محددّل البددالم فددي المحّ مددات الماليّددة  (1)وربمددا  قددال 
أنّا لدم  قدل أحدد  (2)ونحونا االنجس ، ال في األنفس واألع ا. ، فيس ظه  

 فيها بجواز االرتباب ؛ ألّن المنع في مثل ذلك   ورّي.

 وفيا نظ .
__________________ 

 .221 ة المس  فد ن : ( قائلا نو الشيخ محمد تقي في ندا1)

 .«فيظه »: (ه)( في 2)
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 التاسع

أّن المش با بنحد المش بهين حبما حبمهما ؛ ألّن مقدّمة المقدّمدة مقدّمدة 

 ، ونو ،ان .
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 المقام الثاني

 في الشبرة الغير المحصورة

 .والمع وف فيها : عدم وجوب االج ناب

 و دّل عليا وجوه :
 األّول

 (2)وعدن جدامع المقاددد  (1)اإلجماع الظان  المصّ ح با في الد و. 
وزاد عليدا نفدي ال  د  فيدا ، ـ  وادّعاه د  حا المحقّ  البهبهانّي في فوائدده

وتبعددا فددي دعددو  ـ  (3)وأّن مددار المسددلمين فددي األعصددار واألمصددار عليددا 

، وزاد بعضددهم دعددو  الضدد ورة  (4)اإلجمدداع غيدد  واحددد مّمددن تددنّ   عنددا 
عليددا فددي الجملددة ، وبالجملددة : فنقددل اإلجمدداع مسدد في  ، ونددو ادداف فددي 

 المسنلة.

 :الثاني 
 : من لزوم المشقّة في االج ناب. ولعّل الم اد (5)ما اس دّل با جماعة 

__________________ 

 .224( رو. الجنان : 1)

 .166:  2قادد ( جامع الم2)

 .247( الفوائد الحائ  ّة : 3)

، والسديّد العداملي فدي مف داح  297:  2 (الهبعة الحج  ّدة)( اصاح  ال  ا. في ال  ا. 4)

 .253:  2الب امة 

 .224، ورو. الجنان :  166:  2( االمحقّ  والشهيد الثانيين ، في جامع المقادد 5)

المعددددددد وف عدددددددددم 
وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 
االج نددددددددددددددددددددددددددددداب 
واالسددددددددددددددددددددددد دالل 
عليدددددا مدددددن وجدددددوه 

: 

لدددددددددددددددزوم ـ  2
المشدددددددددددددقّة فدددددددددددددي 

 االج ناب
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  أف اد المبلّفين ، فيشدملا عمدوم با لزوما في أغل  أف اد ناه الشبهة ألغل

مىا )، وقولدا تعدالى :  (1)(طُِرطُد هللاُ بُِكُم اُليُُسَر َوال طُِرطُد بُِكُم اُلعُُسرَ )قولا تعالى : 

طِن ِمُن َحَرج   ؛ بناء على أّن الم اد أّن ما اان الغال  فيا  (2)(َجعََل َعلَُيُكُم فِي الد ِ

المبلّفين ح ّى من ال ح ج بالنسبة  الح ج على الغال  فهو م تفع عن جميع

 إليا.
وندداا المعنددى وإن اددان  ددالف الظددان  ، إالّ أنّددا   عدديّن الحمددل عليددا ؛ 

ـ  وجددودا وعدددماـ  (3)بمعونددة مددا ورد : مددن إناطددة األحبددام الشدد عيّة البلّيددة 

 .(4)بالعس  واليس  الغالبين 
أدلّدة نفدي العسد  والحد ج مدن اآل دات  وفي نداا االسد دالل نظد  ؛ ألنّ 

وال وا ات ال تدّل إالّ على أّن ما اان فيا  ي  على مبلّل فهو م تفدع عندا 

، وأّما ارتفاع ما اان  يقا على األاث  عّمدن ندو عليدا فدي غا دة السدهولة ، 
فليس فيا ام نان على أحد ، بل فيا تفو ا مصلحة ال بليل من غي  تداراها 

 بال سهيل.

وأّمدا مدا ورد : مدن دوران األحبدام مددار السدهولة علدى األغلد  ، فددال 
 (5) نفع فيما نحن فيا ؛ ألّن الشبهة الغي  المحصورة ليسا واقعة واحدة 

__________________ 

 .185( البق ة : 1)

 .78( الحّج : 2)

 بعنوان نسخة بدل. (ص)، ووردت في  (ر)في  «يةالبلّ »( لم ت د 3)

من أبواب بقيّدة الصدلوات المندوبدة ، الحدد ث األّول.  14، الباب  246:  5( انظ  الوسائل 4)

 من أبواب مقدّمات النباح ، الحد ث األّول. 48، الباب  74:  14و 

 (.هو ) (ت)في  «واحدة»( لم ت د 5)

المناقشددددة فددددي ندددداا 
 االس دالل

ائدددددددددددددددة عدددددددددددددددم ف
دوران األحبددددددددددددددام 

لسدددددددددهولة مددددددددددار ا
علددددددددددى األغلدددددددددد  

 فيما نحن فيا
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بدم باالح يداط فددي أغلد  مواردندا عسدد  حبدم فيهدا بحبدم ح ّددى  ددّعى أّن الح

علددى أغلدد  الندداس ، في تفددع حبددم االح يدداط فيهددا مهلقددا ، بددل نددي عنددوان 
لمو وعات م عدّدة ألحبام م عدّدة ، والمق ضي لالح ياط في ادّل مو دوع 

نددددو نفددددس الدددددليل الخدددداّص ال ح  مددددّي الموجددددود فددددي ذلددددك المو ددددوع ، 

سددلّم ، وال  د د مندا حدد ج والمفد و. أّن ثبدوت ال حدد  م لدالك المو دوع م
علدى األغلدد  ، وأّن االج نداب فددي دددورة افد بانا أ ضددا فدي غا ددة اليسدد  ؛ 

فنّي مد ل لأل بار الدواردة فدي أّن الحبدم الشد عّي   بدع األغلد  فدي اليسد  

 والعس .
واددنّن المسدد دّل بددالك ، جعددل الشددبهة الغيدد  المحصددورة واقعددة واحدددة 

و ال العس  ، لبدن لّمدا تعّسد  االح يداط مق ضى الدليل فيها وجوب االح ياط ل

 في أغل  الموارد على أغل  الناس حبم بعدم وجوب االح ياط الّية.
وفيا : أّن دليل االح ياط في ادّل فد د مدن الشدبهة لديس إالّ دليدل ح مدة 

 ذلك المو وع.

نعددم ، لددو لددزم الحدد ج مددن ج  ددان حبددم العنددوان المحددّ م الددواقعّي فددي 
المحصدددورة علدددى أغلددد  المبلّفدددين فدددي أغلددد   صدددوص مشددد بهاتا الغيددد  

عدن الدنجس الدواقعّي  (1)انن  دّعى : أّن الحبم بوجدوب االج نداب ـ  األوقات

أمبدن ال دزام ـ  مع اف بانا في امور غي  محصورة ،  وج  الح ج الغالبيّ 
 ارتفاع وجوب االح ياط في  صوص النجاسة المش بهة.

 م بارتفاع ال ح  م في الخم من ذلك : اّط اد الحب (2)لبن ال   وّنم 
__________________ 

 .«االح ياط»: (ص)ونسخة بدل  (ه)،  (ر)( في 1)

 .«ال  لزم»: (،)( في 2)
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المش با بين مائعات غي  محصورة ، والم أة المحّ مدة المشد بهة فدي ناحيدة 

 مخصودة ، إلى غي  ذلك من المحّ مات.
وم المشددقّة أراد المددورد ولعددّل اثيدد ا مّمددن تمّسددك فددي ندداا المقددام بلددز

 الخاّص ، اما ذا وا ذلك في الههارة والنجاسة.

نددداا الّدددا ، مدددع أّن لدددزوم الحددد ج فدددي االج نددداب عدددن الشدددبهة الغيددد  
 وجوب االح ياط فيها ، ممنوع. (1)المحصورة ال ي  ق ضي الدليل الم قدّم 

يدد ا مددن الشددبهات الغيدد  المحصددورة ال  بددون جميددع ووجهددا : أّن اث

المبلّل ، وال  ج  االح ياط في مثل ناه  (3)مورد اب الء  (2)المح مالت فيها 
، وبعدد إ د اج نداا عدن  (4)الشبهة وإن اانا محصورة اما أو حناه سابقا 

 محّل البالم فاإلنصاف : منع غلبة ال عّس  في االج ناب.

؛  (5)األ بدار الدالّدة علدى حلّيدة ادّل مدا لدم  علدم ح م دا لثالدث : الوجدا ا
فإنّها بظان نا وإن عّمدا الشدبهة المحصدورة ، إالّ أّن مق ضدى الجمدع بينهدا 

، ندددو حمدددل أ بدددار  (6)وبدددين مدددا دّل علدددى وجدددوب االج نددداب بقدددول مهلددد  

 ال  صة على غي 
__________________ 

 .257في الصفحة  ( أي دليل لزوم المشقّة الم قدّم1)

 .«منها»: (هو ) (ت)، ووردت بدلها في  (،و ) (ص)من  «فيها»( 2)

 .«موردا الب الء»: (هو ) (ت)( في 3)

 .234ـ  233( راجع الصفحة 4)

 .4و  2،  1من أبواب ما  ب س  با ، الحد ث  4، الباب  59:  12( الوسائل 5)

 .13و  9،  2لقا ي ، الحد ث من أبواب دفات ا 12، الباب  111:  18( الوسائل 6)

عددددددددددددددم لددددددددددددددزوم 
الحددددددددددددد ج فدددددددددددددي 

الج نددددددددداب عدددددددددن ا
الشدددددددددددبهة غيددددددددددد  

 المحصورة

 أ بار الحلـ  3
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 المحصور وحمل أ بار المنع على المحصور.

 وفيا :
فدي المحصدور ندو اق ضداء  (1)أّوال : أّن المس ند في وجوب االج نداب 

دليل نفس الح ام المش با لالك بضميمة حبم العقدل ، وقدد تقددّم بمدا ال مز دد 

 الشبهة ال تشمل دورة العلم اإلجمالي بالح ام.: أّن أ بار حّل  (2)عليا 
وثانيا : لو سدلّمنا فدمولها لصدورة العلدم اإلجمدالي ح ّدى تشدمل الشدبهة 

وجددوب  (3)الغيدد  المحصددورة ، لبنّهددا تشددمل المحصددورة أ ضددا ، وأ بددار 

االج ناب مخ ّصة بغي  الشبهة االب دائيّة إجماعا ، فهي على عمومها للشبهة 
  ضا أ ّص مهلقا من أ بار ال  صة.الغي  المحصورة أ

والحاددددل : أّن أ بدددار الحدددّل ندددّص فدددي الشدددبهة االب دائيّدددة وأ بدددار 

االج ناب نّص في الشبهة المحصورة ، واال الهد فين ،دان ان فدي الشدبهة 
الغي  المحصورة ، فإ  اجها عن أحدنما وإد الها فدي اآل د  لديس جمعدا ، 

 بل ت جيحا بال م ّج .

إّن أاث  أف اد الشبهة االب دائيّة ت جع باأل  ة إلى الشبهة إالّ أن  قال : 
 غالبا بوجود النجس والح ام (4)الغي  المحصورة ؛ ألنّا نعلم إجماال 

__________________ 

 .«االح ياط»: (ه)ونسخة بدل  (ت)( في 1)

 .212ـ  211( راجع الصفحة 2)

مدع  «غي  المحصورة أ ضا ، لبّن أ بارال»:  «وأ بارـ  إلىـ  الغي »بدل  (هو ) (ت)( في 3)

 ا  الف.

 (.،و ) (ر)في  «إجماال»( لم ت د 4)

المناقشددددة فددددي ندددداا 
 االس دالل
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المحصدورة ، فلدو ا  جدا نداه الشدبهة عدن  (1)في الوقدائع المجهولدة الغيد  

أ بار الحّل لم  ب  تح ها من األف اد إالّ الندادر ، وندو ال  ناسد  مسدال نداه 
 األ بار ، ف دبّ .

بع  األ بار الدالّة على أّن مجّ د العلم بوجود الح ام الوجا ال ابع : 

بين المش بهات ال  وج  االج ناب عن جميع مدا  ح مدل اوندا ح امدا ، مثدل 
 محاسن الب قي ، عن أبي الجارود ، قال : (2)ما في 

 ني من رأ  أنّدا عن الجبن ، فقلا : أ ب السالمعلياسنلا أبا جعف  »

من أجل مبان واحد  جعدل فيدا المي دة حدّ م جميدع أ جعل فيا المي ة ، فقال : 
فما علما فيا مي ة فال تنالا ، وما لم تعلم فاف   وبع وادل  ؟!ما في األر.

، وهللا إنّي ألع  . السول فنف  ي اللحدم والّسدمن والجدبن ، وهللا مدا أ،دّن 

 .(3) «. الخب .. السودانالّهم  سّمون ، ناه الب ب  وناه 
،ان  في أّن مجّ د العلم  «. الخب .. من أجل مبان واحدأ»فإّن قولا : 

 بوجود الح ام ال  وج  االج ناب عن مح مالتا.

؛ فددإّن الظددان   «وهللا مدا أ،ددّن الّهددم  سدّمون»:  السددالمعلياواداا قولددا 
 سودان.منا إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الاب  ، االب ب  وال

__________________ 

 .«بغي »: (هو ) (ت)( في 1)

 .«عن»: (،و ) (ت)( في 2)

مددددن أبددددواب  61، البدددداب  91:  17، والوسددددائل  1976، الحددددد ث  296:  2( المحاسددددن 3)

 ، وليسا للحد ث ت ّمة. 5األطعمة المباحة ، الحد ث 

بعددددددددددددد  ـ  4
األ بددددددددددددار فددددددددددددي 
  صدددددددددددددددددددددددددددوص

 المسنلة

روا دددددددددددددة أبدددددددددددددي 
 الجارود
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ن واحدد ال إالّ أن  دّعى : أّن الم اد أّن جعل المي دة فدي الجدبن فدي مبدا

 وج  االج ناب عن جبن غي ه من األمداان ، وال ادالم فدي ذلدك ، ال أنّدا ال 
 وج  االج ناب عن اّل جبن  ح مل أن  بون من ذلك المبان ، فال د ل لدا 

 بالمدّعى.

، فدالم اد مندا عددم وجدوب الظدّن  «ما أ،ّن الّهم  سّمون»وأّما قولا : 
سول المسلمين ؛ بناء على أّن السول أو القهع بالحلّية ، بل  بفي أ انا من 

 أمارة ف عيّة لحّل الجبن المن وذ منا ولو من  د مجهول اإلسالم.

إالّ أن  قال : إّن سول المسلمين غي  مع ب  مع العلم اإلجمدالّي بوجدود 
 الح ام ، فال مسّو  لالرتباب إالّ اون الشبهة غي  محصورة ، ف نّمل.

 الوجه الخامس :

أددددالة البددد اءة ؛ بنددداء علدددى أّن المدددانع مدددن إج ائهدددا لددديس إالّ العلدددم 

اإلجمالّي بوجود الح ام ، لبنّا إنّما  وج  االج ناب عن مح مالتا مدن بداب 
المقدّمة العلميّة ، ال دي ال تجد  إالّ ألجدل وجدوب دفدع الضد ر وندو العقداب 

فدي المحد مالت المح مل في فعل اّل واحد من المح مالت ، وناا ال  جد ي 

الغيددد  المحصدددورة ؛  ددد ورة أّن اثددد ة االح مدددال توجددد  عددددم االع نددداء 
 بالض ر المعلوم وجوده بين المح مالت.

ال ت   الف ل الوا   بين العلم بوجود السّم في أحد إناء ن أو واحدد أ
 واالك بين قاف أحد الشخصين ال بعينا ؟من ألفي إناء (1)

__________________ 

 .«وواحد»النسخ ، واألنس  : ( ااا في 1)

أددددددددددددددالة ـ  5
 اءةالب 
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  دنثّ ان بداألّول وال  (1)فإّن الشخصدين اليهمدا  ؟وبين قاف واحد من أنل بلد

   نثّ  أحد من أنل البلد بالثاني.
وادداا الحددال : لددو أ بدد  فددخص بمددوت الشددخص المدد دّد بددين ولددده 

وفخص ل   ، وبموت الم دّد بين ولده وبين اّل واحد من أنل بلدده ؛ فإنّدا 

  ضه ب  اط ه في الثاني أدال.ال 
وإن فئا قلا : إّن ارتباب المح مل فدي الشدبهة الغيد  المحصدورة ال 

  بون عند العقالء إالّ اارتباب الشبهة الغي  المق ونة بالعلم اإلجمالّي.

 مدن قولدا : (2)فدي ال وا دة الم قدّمدة  السدالمعلياوانّن مدا ذاد ه اإلمدام 
إفدارة إلدى نداا ـ  بناء على االس دالل باـ  «. الخب .. من أجل مبان واحدأ»

المعنددى ؛ حيددث إنّددا جعددل اددون ح مددة الجددبن فددي مبددان واحددد منشددن لح مددة 

جميع مح مالتا الغي  المحصورة ، من المنب ات المعلومة عند العقالء ال ي 
ال  نبغي للمخاط  أن  قبلها ؛ اما  شهد بالك المة االس فهام اإلنبارّي. لبن 

 .(3)يا اح ماال ل     ّم معا االس فهام االنبارّي أ ضا ع فا : أّن ف

أّن العقددل إذا لددم  سدد قّل بوجددوب دفددع العقدداب  وحادددل ندداا الوجددا :
المح مل عند اث ة المح مالت ، فليس ننا ما  وج  على المبلّدل االج نداب 

 عن اّل مح مل ، فيبون عقابا حينئا عقابا من دون ب نان ؛
__________________ 

 .«االنما»، وفي غي نما :  (صو ) (ت)( ااا في 1)

 .262( الم قدّمة في الصفحة 2)

 ( راجع الصفحة السابقة.3)

وحادددددددددددل ندددددددددداا 
 الوجا
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فعلم من ذلك : أّن اآلم  اا فى في المحّ م المعلوم إجماال بدين المحد مالت ، 

 بعدم العلم ال فصيلّي بإتيانا ، ولم  ع ب  العلم بعدم إتيانا ، ف نّمل.

 لوجه السادس :ا

أّن الغال  عدم ابد الء المبلّدل إالّ بدبع  معديّن مدن محد مالت الشدبهة 
عددم  (1)الغي  المحصورة و بون الباقي  ارجا عن محّل اب الئا ، وقدد تقددّم 

 وجوب االج ناب في مثلا مع حص  الشبهة ، فضال عن غي  المحصورة.
ناا غا ة ما  مبن أن  س دّل با علدى حبدم الشدبهة الغيد  المحصدورة ، 

وقدد ع فددا : أّن أاث نددا ال  خلددو مددن منددع أو قصددور ، لبددّن المجمددوع منهددا 

لعلّا  فيد القهع أو الظّن بعدم وجوب االح ياط في الجملدة. والمسدنلة ف عيّدة 
  ب فى فيها بالظّن.

 وارد :إالّ أّن البالم  قع في م
__________________ 

 .234ـ  233( راجع الصفحة 1)

عدددددددددددددددددم ـ  6
االبدددددددددددددددددددددددد الء إالّ 

 ببع  معيّن

المسددددددددددد فاد مدددددددددددن 
 دلّة المااورةاأل
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ل  األو 

نل  جوز ارتباب جميع المش بهات في غي  المحصورة بحيدث  (1)أنّا 

 ؟ لزم العلم ال فصيلّي ، أم  ج  إبقاء مقدار الح ام

األّول ، لبدن  ح مدل أن ،ان  إطالل القول بعدم وجوب االج ناب نو 
 بون م ادنم عدم وجوب االح ياط فيا فدي مقابلدة الشدبهة المحصدورة ال دي 

قالوا فيها بوجوب االج ناب ، وناا غي  بعيدد عدن مسدال االمهدم. فحينئدا ال 
 عّم معقد إجماعهم لحبم ارتباب البّل ، إالّ أّن األ بار لو عّمدا المقدام دلّدا 

 على الجواز.

خامس ، فالظان  دالل ا على جواز االرتبداب ، لبدن مدع وأّما الوجا ال
عدم العزم على ذلك من أّول األم  ، وأّما معا فالظان  ددل المعصية عند 

 مصادفة الح ام ، فيس حّ  العقاب.

فدداألقو  فددي المسددنلة : عدددم جددواز االرتبدداب إذا قصددد ذلددك مددن أّول 
 العقدداب بمصددادفة األمدد  ؛ فددإّن قصددده قصددد للمخالفددة والمعصددية ، فيسدد ح ّ 

 الح ام.

وال حقي  : عدم جواز ارتباب البّل ؛ الس لزاما ط ح الدليل الدواقعّي 
الددداّل علددى وجددوب االج ندداب عددن المحددّ م الددواقعّي ، اددالخم  فددي قولددا : 

؛ ألّن ندداا ال بليددل ال  سددقط مددن المبلّددل مددع علمددا  «اج ندد  عددن الخمدد »

 م  بين المش بهات ، غا ة ما ثبا في غي  المحصور :بوجود الخ
__________________ 

 .«في أنّا»: (،)( في غي  1)

نددددددددددددددل  جددددددددددددددوز 
ميدددددددددع ارتبددددددددداب ج

المشدددددددد بهات فددددددددي 
غيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 ؟المحصور

ال حقيدددددددددد  عدددددددددددم 
جددددددددواز ارتبدددددددداب 

 البلّ 
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االا فاء في ام ثالا ب  ك بعد  المحد مالت ، فيبدون الدبع  الم د وك بددال 
اج الخمددد  الموجدددود  قيندددا بدددين ،ان  ّدددا عدددن الحددد ام الدددواقعّي ؛ وإالّ فدددإ  

، اع  اف بعدم ح م ا  «اج ن  عن اّل  م »المش بهات عن عموم قولا : 

 واقعا ، ونو معلوم البهالن.
ناا إذا قصد الجميع من أّول األم  ألنفسها. ولو قصد نفس الح ام من 

ارتباب الجميع فارتب  البّل مقدّمة لا ، فالظان  اس حقال العقاب ؛ للح مة 
 من أّول االرتباب بناء على ح مة ال جّ ي. (1)

 فصور ارتباب البّل ثالث ، ع فا الّها.
__________________ 

 (.هو ) (ت)في  «للح مة»( فه  على 1)

غا دددة مدددا ثبدددا فدددي 
غيددددددد  المحصدددددددور 
االا فددددددددداء ب ددددددددد ك 
بعددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 المح مالت
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 الثاني

: فعدن ا  لل عبارات األددحاب فدي بيدان  دابط المحصدور وغيد ه 

: أّن الم جدع  (3)وداح  المددارك  (2)والميسّي  (1)الشهيد والمحقّ  الثانيين 

ادان غيد  محصدور فدي العدادة ، بمعندى أنّدا  .(4)فيا إلى العد ف ، فهدو : مدا 
 عسدد  عدددّه ، ال مددا ام نددع عدددّه ؛ ألّن اددّل مددا  وجددد مددن األعددداد قابددل للعدددّ 

 والحص .
فا إلددى أنّددا إنّمددا   ّجددا إذا اددان االع مدداد فددي عدددم وجددوب مضدداـ  وفيددا

االج ناب على اإلجماع المنقول على جواز االرتباب في غيد  المحصدور ، 

أو على تحصيل اإلجماع من اتّفال من عبّ  بهاه العبارة البافل عن إناطدة 
مدا : أّن تعّس  العدّ غيد  م حقّد  فيـ  بها السالمعلياالحبم في االم المعصوم 

 مثّلوا با لغي  المحصور ااأللل مثال ؛ فإّن عدّ األلل ال  عدّ عس ا.

وربمددا قيّددد المحقّدد  الثدداني عسدد  العدددّ بزمددان قصددي  ، قددال فددي فوائددد 
 بعد أن ذا  أّن غي  المحصور منـ  (5)اما عن حافية اإلرفاد ـ  الش ائع

__________________ 

، وفوائدد  40:  (مخهدوط)، وحافية اإلرفداد للمحقّد  الثداني  224( انظ  رو. الجنان : 1)

 .166:  2، وجامع المقادد  24: الورقة  (مخهوط)الش ائع 

( الميسيّة للشيخ علي الميسي ، غي  مهبوع ، ولم نعث  على مخهوطا ، نعم حباه عندا فدي 2)

 .253:  2مف اح الب امة 

 .253:  3ك ( المدار3)

 .«فما»، وفي غي نا :  (ص)( ااا في 4)

 .41ـ  40:  (مخهوط)( حافية اإلرفاد 5)

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددابط 
المحصدددددددددددددددددددددددددور 
وغيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 المحصور
القددددددددددددددول بددددددددددددددنّن 
الم جدددددددددددع فيددددددددددددا 

عدددددددددددددددددددددددددددددددددد ف ال
المناقشددددة فددددي ندددداا  والمناقشة فيا

 القول

مددددا ذادددد ه المحقّدددد  
الثدددددددددددددداني مددددددددددددددن 
الضددددددددددددددددددددددددددددددددابط 

 والمناقشة فيا
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 الحقائ  الع فيّة :

إّن ط     بها أن  قال : ال ر   أنّا إذا ا ا م تبة عليا من م اتد  
ادة ؛ لعسد  ذلدك فدي العدد انلل مثال ، قهدع بننّدا مّمدا ال  حصد  وال  عددّ عد

الزمان القصي  ، فيجعل ط فا ، و ؤ ا م تبة ا    دنيا جدّا االثالثة  قهع 

بننّها محصورة ؛ لسهولة عدّنا في الزمان اليسي  ، وما بينهما مدن الوسدائط 
الّما ج   مج   اله ف األّول الح  با ، وااا مدا جد   مجد   الهد ف 

عد . علدى القدوانين والنظدائ  ، الثاني الحد  بدا ، ومدا  عد . فيدا الشدّك  

و  اجع فيا القل  ، فإن غل  على الظّن إلحاقدا بنحدد الهد فين فدااك ، وإالّ 
 عمل فيا باالس صحاب إلى أن  علم الناقل.

وبهاا  نضبط اّل ما ليس بمحصور ف عا في أبواب الههارة والنباح 

 .(1)وغي نما 
 مجال. س هقدسأقول : وللنظ  فيما ذا ه 

أّما أّوال : فألّن جعل األلل من غيد  المحصدور منداف لمدا علّلدوا عددم 

وجوب االج ناب بدا : مدن لدزوم العسد  فدي االج نداب ؛ فإنّدا إذا ف  دنا بي دا 
عشدد  ن ذراعددا فددي عشدد  ن ذراعددا ، وعلددم بنجاسددة جددزء  سددي  منددا  صددّ  

د إلددى األلددل ، فددنّي عسدد  فددي السددجود عليددا نسددب ا إلددى البيددا نسددبة الواحدد

وأّي ف ل بدين نداا الفد .  ؟االج ناب عن ناا البيا والصالة في بيا ل  
فدإّن  ؟، وبين أن  علم بنجاسة ذراع منا أو ذراعين مّما  وج  حص  الشبهة

سددهولة االج ندداب وعسدد ه ال   فدداوت ببددون المعلددوم إجمدداال قلدديال أو اثيدد ا. 

 تبلغ ألل حبّة بل أز دوااا لو ف  نا أوقية من الهعام 
__________________ 

 .24: الورقة  (مخهوط)( فوائد الش ائع 1)

اددددددددددالم المحقّدددددددددد  
الثددددداني فدددددي فوائدددددد 

 الش ائع

فيمددددددددددا  المناقشددددددددددة
أفددددددددددادة المحقّدددددددددد  

 الثاني
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 علم بنجاسة أو غصبيّة حبّة منها ، فإّن جعل ناا من غيد  المحصدور  ندافي 

 تعليل ال  صة فيا ب عّس  االج ناب.
وأّمدددا ثانيدددا : فدددألّن ،دددّن الفقيدددا ببدددون العددددد المعددديّن جار دددا مجددد   

 هولة الحص  أو مج   غي ه ، ال دليل عليا.المحصور في س

وأّما ثالثا : فلعدم اسد قامة ال جدوع فدي مدورد الشدّك إلدى االس صدحاب 
ح ّى  علم الناقل ؛ ألنّا إن ار دد اس صدحاب الحدّل والجدواز امدا ندو الظدان  

ـ  في المحصور (1)من االما ، ففيا : أّن الوجا المق ضي لوجوب االج ناب 

ة العلميّددة بعددد العلددم بح مددة األمدد  الددواقعّي المدد دّد بددين ونددو وجددوب المقدّمدد
قائم بعينا في غي  المحصور ، والمانع غيد  معلدوم ، فدال وجدا ـ  المش بهات

 لل جوع إلى االس صحاب.

إالّ أن  بددون نظدد ه إلددى مددا ذا نددا فددي الدددليل الخددامس مددن أدلّددة عدددم 
فددي الشددبهة  (3): مددن أّن المق ضددي لوجددوب االج ندداب  (2)وجددوب االج ندداب 

غيد  ـ  وندو حبدم العقدل بوجدوب دفدع الضد ر المح مدلـ  الغي  المحصورة

موجدود ، وحينئددا فم جدع الشددّك فدي اددون الشدبهة محصددورة أو غي ندا إلددى 
 الشّك في وجود المق ضي لالج ناب ، ومعا   جع إلى أدالة الجواز.

مدع  ، فاألقو  : وجوب ال جوع (4)لبنّك ع فا ال نّمل في ذلك الدليل 

 الشّك إلى أدالة االح ياط ؛ لوجود المق ضي وعدم المانع.
__________________ 

 .«االح ياط»: (،)( في 1)

 .263( راجع الصفحة 2)

 .«االح ياط»: (،و ) (ص)،  (ر)( في 3)

 .265( راجع الصفحة 4)
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إلدى  (1)وايل اان : فما ذاد وه : مدن إحالدة غيد  المحصدورة وتميّدزه 

 إالّ ز ادة ال حيّ  في موارد الشّك. الع ف ، ال  وج 
وقال اافل اللثام في مسنلة المبان المش با بالنجس : لعّل الضدابط أّن 

ما  ؤدّي اج نابا إلى ت ك الصالة غالبا فهو غي  محصور ، اما أّن اج نداب 

،  (2)ي إلددى ال دد ك غالبددا فدداة أو امدد أة مشدد بهة فددي دددقع مددن األر.  ددؤدّ 
 .(3)ان هى. واس صوبا في مف اح الب امة 

 وفيا : ما ال  خفى من عدم الضبط.

: إّن غيد  ـ  بمالحظدة مدا ذا ندا فدي الوجدا الخدامسـ  و مبن أن  قدال
المحصور ما بلغ اث ة الوقائع المح ملة لل ح  م إلى حيدث ال  ع ندي العقدالء 

ال تدد   : أنّددا لددو نهددى المددولى عبددده عددن أجمددالّي الحادددل فيهددا ؛ بددالعلم اإل

المعاملة مع ز د فعامل العبد مع واحد من أنل ق  ة ابي ة  علدم بوجدود ز دد 
 ؟فيها ، لم  بن ملوما وإن دادف ز دا

وقد ذا نا : أّن المعلوم باإلجمال قد  ؤثّ  مع قلّة االح مدال مدا ال  دؤثّ  
الح مال ، اما قلناه في سّ  واحد م دّد بين اثنين أو مع االن شار واث ة ا (4)

 م دّد بين أنل بلدة. (5)و ثالثة ، 
__________________ 

تميّدز » : «غيد  المحصدورة وتميّدزه»بدل  (،)، وفي  «تمييزه»:  «تميّزه»بدل  (ت)( في 1)

 .«المحصور عن غي ه

 .349:  3( اشل اللثام 2)

 .253:  2( مف اح الب امة 3)

 .«ال  ؤثّ ه»: (هو ) (،)،  (ر)( في 4)

 .«أو»: (صو ) (ت)( في 5)

مددددددددددددددددا ذادددددددددددددددد ه 
الهنددددددددي الفا دددددددل 

مدددددددددددن الضدددددددددددابط 
 والمناقشة فيا

الضدددددددددابط بنظددددددددد  
 المصنّل
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ونحدوه : مدا إذا علددم إجمداال بوجددود بعد  القدد ائن الصدارفة المخ فيددة 

لبع  ،دوان  الب داب والسدنّة ، أو حصدول النقدل فدي بعد  األلفدا، ، إلدى 
يهدا عل (1)غي  ذلك من الموارد ال ي ال  ع نى فيها بالعلوم اإلجماليّة الم  تّ  

 اآلثار الم علّقة بالمعاش والمعاد في اّل مقام.

وليعلم : أّن العب ة في المح مالت اث ة وقلّة بالوقدائع ال دي تقدع مدوردا 
للحبم بوجدوب االج نداب مدع العلدم ال فصديلّي بدالح ام ، فدإذا علدم بحبّدة أرز 

محّ مة أو نجسة في ألل حبّة ، والمفد و. أّن تنداول ألدل حبّدة مدن األرز 

العادة بعش  لقمات ، فالح ام م دّد بين عش ة مح مالت ال ألل مح مدل في 
؛ ألّن اّل لقمة  بون فيها الحبّة ح م أ انا ؛ الف مالها على مال الغيد  ، أو 

مضغها ؛ لبونا مضغا للنجس ، فبننّا علدم إجمداال بح مدة واحددة مدن عشد  

ادّل حبّدة واقعدة لقمات. نعم ، لدو اتّفد  تنداول الحبدوب فدي مقدام  بدون تنداول 
 مس قلّة اان لا حبم غي  المحصور.

وناا غا ة ما ذا وا أو  مبن أن  اا  في  ابط المحصدور وغيد ه ، 

 ومع ذلك فلم  حصل للنفس وثول بشيء منها.
فاألولى : ال جوع في موارد الشّك إلى حبدم العقدالء بوجدوب م اعداة 

 «اج ند  عدن الخمد »إلجمالّي الموجود في ذلك المورد ؛ فإّن قولدا : العلم ا

ال فد ل فدي دالل دا علددى تنّجدز ال بليدل باالج نداب عددن الخمد  ، بدين الخمدد  
المعلوم الم دّد بين امدور محصدورة وبدين الموجدود المد دّد بدين امدور غيد  

ارع محصورة ، غا ة األم  قيام الدليل في غي  المحصورة على اا فداء الشد

 .(2)عن الح ام الواقعّي ببع  مح مالتا ، اما تقدّم سابقا 
__________________ 

 .«الم  تّبة»: (رو ) (ت)( في 1)

 .265ـ  257( راجع الصفحة 2)

ون إذا فددددّك فددددي ادددد
الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة 
محصدددددددددددددددددددورة أو 

 غي  محصورة
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فإذا فّك في اون الشبهة محصورة أو غي  محصدورة ، فدّك فدي قيدام 

اء عددن الدددليل علددى قيددام بعدد  المحدد مالت مقددام الحدد ام الددواقعّي فددي االا فدد
ام ثالا ب  ك ذلك البع  ، فيج  ت ك جميدع المحد مالت ؛ لعددم األمدن مدن 

 الوقوع في العقاب بارتباب البع .
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 الثالث

إذا اددان المددد دّد بدددين االمددور الغيددد  المحصدددورة أفدد ادا اثيددد ة نسدددبة 

ء إلدى االمدور المحصدورة ، امددا إذا مجموعهدا إلدى المشد بهات انسدبة الشدي

علددم بوجددود  مسددمائة فدداة محّ مددة فددي ألددل و مسددمائة فدداة ، فددإّن نسددبة 
مجموع المحّ مات إلى المش بهات انسبة الواحدد إلدى الثالثدة ، فالظدان  أنّدا 

ملحددد  بالشدددبهة المحصدددورة ؛ ألّن األمددد  م علّددد  باالج نددداب عدددن مجمدددوع 
اا الح ام الم با نة ثالثدة ، فهدو اافد باه الخمسمائة في المثال ، ومح مالت ن

الواحد في الثالثة ، وأّما ما عدا ناه الثالثدة مدن االح مداالت فهدي اح مداالت 

 .(1)ال تنفّك عن االف مال على الح ام 
__________________ 

، وفده  عليهدا  «فدال تعدار. اح مدال الح مدة»ز ادة :  (،و ) (ص)،  (ر)،  (ت)( في 1)

 (.ت)في 

إذا ادددددددان المددددددد دّد 
مددددور غيدددد  بددددين اال

المحصدددددددددددددددددددددددورة 
 أف ادا اثي ة
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 ابعالر

الم بفّددل لبيددان حبددم أقسددام الشددّك فددي  (1)أنّددا ذا نددا فددي المهلدد  األّول 

الحدددد ام مددددع العلددددم بالح مددددة : أّن مسددددائلا أربددددع : االولددددى منهددددا الشددددبهة 

 المو وعيّة.
ا الثالث األ   وندي مدا إذا افد با الحد ام بغيد  الواجد  ؛ الفد باه وأمّ 

 الحبم من جهة عدم النّص ، أو إجمال النّص ، أو تعار. النّصين
 .(2)فحبمها  ظه  مّما ذا نا في الشبهة المحصورة 

لبّن أاث  ما  وجد مدن نداه األقسدام الثالثدة ندو القسدم الثداني ، امدا إذا 

بددين مفهددومين بينهمددا عمددوم مددن وجددا ؛ فددإّن مددادّتي تدد دّد الغندداء المحددّ م 
االف  ال من ناا القسدم. ومثدل مدا إذا ثبدا بالددليل ح مدة األذان الثالدث  دوم 

 من جدّد قب ا»:  السالمعلياقولا  (5)ومثل  .(4)وا  لل في تعيينا  (3)الجمعة 
__________________ 

 .197( راجع الصفحة 1)

 .«المو وعيّة»:  «المحصورة»بدل  (ر)( في 2)

 49، البداب  81:  5الوسدائل  .«األذان الثالث  دوم الجمعدة بدعدة»( اما في روا ة حفص : 3)

 .2و  1من أبواب دالة الجمعة ، الحد ث 

 .2( انظ  نفس المصدر ، ذ ل الحد ث 4)

 .«ومثلا»: (ه)( في 5)

شدددددّك فدددددي أقسدددددام ال
الحدددد ام مددددع العلددددم 

 بالح مة

المسدددددددائل الدددددددثالث 
األ دددددددد  : افدددددددد باه 

غيددددددددددد  الحددددددددددد ام ب
الواجددددددددددد  مدددددددددددن 
جهددددددددددددة افدددددددددددد باه 

 الحبم
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 بددالجيم «جدددّد»؛ حيددث قدد ئ :  (1) «أو مثّددل مثدداال فقددد  دد ج عددن اإلسددالم

 .(2)بالجيم والثاء المثلّثة  «جدث»والحاء المهملة والخاء المعجمة ، وق ئ 
__________________ 

 من أبواب الدفن ، الحد ث األّول. 43، الباب  868:  2( الوسائل 1)

:  1، وال هددا    579، ذ ددل الحددد ث  121ـ  120:  1( انظدد  تفصدديل األقددوال فددي الفقيددا 2)

 .1497، ذ ل الحد ث  460ـ  459
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 المهلب الثاني

 في اشتباه الواجب بغير الحرام

 ؛ ألّن الواج  : ونو على قسمين

، امددا إذا تدد دّد األمدد  بددين وجددوب  (1)إّمددا مدد دّد بددين أمدد  ن م نددافيين 
 الظه  والجمعة في  وم الجمعة ، وبين القص  واإلتمام في بع  المسائل.

دت الصدالة الواجبدة بدين وإّما مد دّد بدين األقدّل واألاثد  ، امدا إذا تد دّ 
ذات السورة وفاقدتها ؛ للشّك في اون السورة جزءا. وليس المثاالن األّوالن 

 من األقّل واألاث  ، اما ال  خفى.

واعلدم : أنّددا لددم ندداا  فددي الشددبهة ال ح  ميّددة مددن الشددّك فددي المبلّددل بددا 
تلدك دور دوران األم  بين األقّل واألاث  ؛ ألّن م جع الدوران بينهمدا فدي 

إلى الشّك في أددل ال بليدل ؛ ألّن األاثد  معلدوم الح مدة والشدّك  (2)الشبهة 

 .(3)في ح مة األقّل 
__________________ 

 .«م با نين»: (ص)( في 1)

 .«بجميع أقسامها»ز ادة :  (،)( في 2)

لدوم األقدّل حينئدا مع»:  «األقدلّ ـ  إلىـ  األاث »بدل  (،و ) (ر)، وفي  (هو ) (ت)( ااا في 3)

 .«الح مة والشّك في ح مة األاث 
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ل ا القسم األو   أم 

 (1)[فيما إْا دار األمر في الواجب بين المتباطنين]

فالبالم فيا  قع في مسائل على مدا ذا ندا فدي أّول البداب ؛ ألنّدا إّمدا أن 

 ش با الواجد  بغيد  الحد ام مدن جهدة عددم الدنّص المع بد  ، أو إجمالدا ، أو 
 من جهة اف باه المو وع. تعار. النّصين ، أو

__________________ 

 ( العنوان منّا.1)
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 [المسألة االولي]

 (1)[ما إْا اشتبه الواجب بغيره من جرة عدم النص]

: إّما في جواز المخالفدة القهعيّدة فدي غيد   (2)أّما االولى ، فالبالم فيها 

؛ فدإّن  (3)ح م ها ، اما فدي المثدالين السدابقين ـ    ورةبإجماع أو ـ  ما علم
ت ك الصالة فيهما رأسا مخالل لشجمداع بدل الضد ورة ، وإّمدا فدي وجدوب 

 الموافقة القهعيّة.
أّمددا األّول : فالظددان  ح مددة المخالفددة القهعيّددة ؛ ألنّهددا معصددية عنددد 

هم ال  فّ قون بين الخهاب المعلوم تفصيال أو إجماال في ح مدة العقالء ، فإنّ 

 مخالف ا وفي عدّنا معصية.
و ظهددد  مدددن المحقّددد  الخوانسددداري : دوران ح مدددة المخالفدددة مددددار 

 ، و ظه  من (4)اإلجماع ، وأّن الح مة في مثل الظه  والجمعة من جه ا 
__________________ 

 ( العنوان منّا.1)

 .«فيا»( في النسخ : 2)

 .277( في الصفحة 3)

 .267( مشارل الشموس : 4)

الشددددددد باه الواجددددددد  
بغيددددد ه مدددددن جهدددددة 

 فقدان النصّ 

الظددددددددان  ح مددددددددة 
المخالفدددددددددددددددددددددددددددددددة 
القهعيّددددددة والدددددددليل 

 عليا
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 .(2)، واألقو  ما ع فا  (1): الميل إليا  هللارحماالفا ل القّمي 

الوجددوب ؛ لوجددود المق ضددي  (3)وأّمددا الثدداني : ففيددا قددوالن ، أقوانمددا 
 وعدم المانع.

وب األمد  المد دّد ثابدا فدي الواقدع ، واألمد  بدا أّما األّول ؛ فدألّن وجد

على وجا  عدّم العدالم والجاندل ددادر عدن الشدارع واددل إلدى مدن علدم بدا 
تفصيال ؛ إذ ليس مو وع الوجدوب فدي األوامد  مخ ّصدا بالعدالم بهدا ؛ وإالّ 

؛ ألّن العلدم بدالوجوب  (4)في ال ح  د   هللارحمالزم الدور اما ذا ه العالّمة 

 ؟الوجوب ، فبيل   وقّل الوجوب عليا موقوف على
وأّما المانع ؛ فألّن الم صّور منا ليس إالّ الجهل ال فصديلّي بالواجد  ، 

 ونو غي  مانع عقال وال نقال.

أّما العقل ؛ فدألّن حبمدا بالعدار : إن ادان مدن جهدة عجدز الجاندل عدن 
ح ّى   جع الجهل إلى فقد ف ط من ف وط وجود المدنمور ـ  اإلتيان بالواقع

فددال اسدد قالل للعقددل بددالك ، امددا  شددهد بددا جددواز ال بليددل بالمجمددل فددي ـ  بددا

الجملة ، اما اع  ف بدا غيد  واحدد مّمدن قدال بدالب اءة فيمدا نحدن فيدا ، امدا 
 .(5)سينتي 

 ال بليل إليا ، فهو (6)وإن اان من جهة اونا غي  قابل ل وّجا 
__________________ 

 .37:  2( القوانين 1)

 ( أي : ح مة المخالفة القهعيّة.2)

 .«أق بهما»: (،)( في 3)

 .230:  4( لم نعث  عليا في ال ح    ، نعم ذا ه في المن هى 4)

 .285ـ  284( انظ  الصفحة 5)

 .«ل وجيا»: (ه)( في 6)

األقدددددددو  وجدددددددوب 
الموافقدددددددددددددددددددددددددددددددة 
القهعيّددددددة والدددددددليل 

 عليا

عدددددددددددددددم اددددددددددددددون 
الجهددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 
ال فصددددددديلي عدددددددارا 

 ال وال نقالال عق
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المخالفة القهعيّة ؛ فدال ؛ وإالّ لجاز إنمال المعلوم إجماال رأسا ب (1)أفدّ منعا 

وجدا الل ددزام ح مدة المخالفددة القهعيّدة. ولقددب  عقداب الجانددل المقّصد  علددى 
 الواجبات الواقعيّة وفعل المحّ مات ، اما نو المشهور. (2)ت ك 

ودعددو  : أّن مدد ادنم تبليددل الجانددل فددي حددال الجهددل ب فددع الجهددل 

 (3)جنابدة ، ال ال بليدل واإلتيان بالواقع ، نظي  تبليل الجن  بالصالة حال ال
ال بليدل  (4)بإتيانا مع ودل الجهل ؛ فال تنافي بين اون الجهل مانعا وبدين 

فدددي حالدددا ، وإنّمدددا البدددالم فدددي تبليدددل الجاندددل مدددع وددددل الجهدددل ؛ ألّن 

 المف و. فيما نحن فيا عجزه عن تحصيل العلم.
مدفوعة ب جوعها حينئا إلى ما تقدّم : من دعو  اون عدم الجهل من 

 .(5)ف وط وجود المنمور با نظي  الجنابة ، وقد تقدّم بهالنها 

وأّمددا النقددل ، فلدديس فيددا مددا  دددّل علددى العددار ؛ ألّن أدلّددة البدد اءة غيدد  
جار ة في المقام ؛ الس لزام إج ائهدا جدواز المخالفدة القهعيّدة ، والبدالم بعدد 

 ف . ح م ها.

ددحيحة  بل في بع  األ بار ما  دّل على وجدوب االح يداط ، مثدل :
 إذا أدب م مثل»في جزاء الصيد : ـ  (6)الم قدّمة ـ  عبد ال حمن

__________________ 

 .« عفا»: (ه)ونسخة بدل  (ت)( في 1)

 .«ب  ك»: (،و ) (ر)( في 2)

 .«ال تبليفا»: (،)( في 3)

 (.،)من  «بين»( 4)

 السابقة.( راجع الصفحة 5)

 .76( الم قدّمة في الصفحة 6)

داللدددددددددددة بعددددددددددد  
ر علددددددددددى األ بددددددددددا

وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 
االح يدددددددددداط فددددددددددي 

 المسنلة
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 .(1)وغي نا  «ناا ولم تدروا ، فعليبم باالح ياط ح ّى تسنلوا عنا ف علموا

فإن قلا : إّن تجدو ز الشدارع ل د ك أحدد المح ملدين واالا فداء بداآل   
، امدا أّن  (2) بشل عن عدم اون العلم اإلجمالّي علّة تاّمة لوجوب اإلطاعة 

رع للمخالفددة مددع العلددم ال فصدديلّي دليددل علددى اددون العلددم عدددم تجددو ز الشددا

ال فصددديلّي علّدددة تاّمدددة لوجدددوب اإلطاعدددة ، وحينئدددا فدددال مالزمدددة بدددين العلدددم 
اإلجمددالّي ووجددوب اإلطاعددة ، فيح دداج إثبددات الوجددوب إلددى دليددل ل دد  غيدد  

العلددم اإلجمددالّي ، وحيددث اددان مفقددودا فندددل البدد اءة  ق ضددي عدددم وجددوب 

 ب على ت اا ؛ لعدم البيان.الجمع وقب  العقا
، وال  (3)نعم ، لّما اان ت ك البدّل معصدية عندد العقدالء حبدم بح م هدا 

 تدّل ح مة المخالفة القهعيّة على وجوب الموافقة القهعيّة.

ز ال بليدل بدالمعلوم ، قلا : العلم اإلجمالّي اال فصديلّي علّدة تاّمدة ل نّجد
إالّ أّن المعلوم إجماال  صل  ألن  جعل أحد مح مليا بدال عندا فدي الظدان  ، 

إّمددا تعيينددا احبمددا ـ  فبددّل مددورد حبددم الشددارع ببفا ددة أحددد المح ملددين للواقددع

باالح مدال المهداب  للحالدة السدابقة ، وإّمدا تخييد ا امدا فدي مدوارد  (4)باأل دا 
فهو من باب االا فاء عن الواقع بالك المح مدل ، ال ـ  ال خيي  بين االح مالين

 (5)ال   يص ل  ك الواقع بال بدل في الجملة ؛ فإّن الواقع إذا علم با 
__________________ 

 .2و  1من أبواب قضاء الصلوات ، الحد ث  11، الباب  365:  5( انظ  الوسائل 1)

 .«حينئا»ز ادة :  (ص)( في 2)

 .« ح  مهاب»: (،)( في غي  3)

 (.ه)من  «باأل ا»( 4)

 .«ولو إجماال»ز ادة :  (،و ) (ر)( في 5)

العلددددددددم اإلجمددددددددالي 
 اال فصددددددديلي علّدددددددة

تاّمددددددددددددة ل نّجددددددددددددز 
ال بليددددددددددددددددددددددددددددددددل 

 بالمعلوم
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وعلم إرادة المدولى بشديء ودددور الخهداب عندا إلدى العبيدد وإن لدم  صدل 

إليهم ، لم  بن بدّ عن موافق ا إّما حقيقة باالح ياط ، وإّما حبما بفعل ما جعلا 
 .(1)ي الشبهة المحصورة الشارع بدال عنا ، وقد تقدّما اإلفارة إلى ذلك ف

ومّما ذا نا  ظه  : عدم جواز ال مّسك في المقدام بندلّدة البد اءة ، مثدل 

؛ ألّن العمددل بهددا فددي اددّل مددن  (4)ونحونمددا  (3)وال وسددعة  (2)روا ددة الحجدد  
نددد هللا المددورد ن بخصودددا  وجدد  ط حهددا بالنسددبة إلددى أحدددنما المعدديّن ع

المعلددوم وجوبددا ؛ فددإّن وجددوب واحدددة مددن الظهدد  والجمعددة أو مددن القصدد  

واإلتمام مّما لم  حج  هللا علما عنّدا ، فلديس مو دوعا عنّدا ولسدنا فدي سدعة 
منا ، فال بدّ إّما من الحبم بعدم ج  ان ناه األ بار في مثدل المقدام مّمدا علدم 

للواحدد المعديّن المعلدوم  وجوب فيء إجمداال ، وإّمدا مدن الحبدم بدنّن فدمولها

وجوبددا ودالل هددا بددالمفهوم علدددى عدددم اونددا مو دددوعا عددن العبدداد واوندددا 
بضميمة حبدم ـ  ، دليل علميّ  (5)محموال عليهم ومن وذ ن با وملزمين عليا 

على وجوب اإلتيان ببّل مدن الخصودديّ ين ـ  العقل بوجوب المقدّمة العلميّة

 اان محجوبا، فالعلم بوجوب اّل منهما لنفسا وإن 
__________________ 

 .213ـ  212( راجع الصفحة 1)

 .28من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  119:  18( الوسائل 2)

 .109، الحد ث  424:  1( عوالي اليلي 3)

 .3و  2،  1من أبواب جهاد النفس ، الحد ث  56، الباب  295:  11( انظ  الوسائل 4)

 ( ااا في النسخ.5)

عددددددددددددددم جدددددددددددددواز 
مّسددددددددددددك فددددددددددددي ال 

المسددددددددددنلة بندلّددددددددددة 
 الب اءة
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عنّا ، إالّ أّن العلم بوجوبا من باب المقدّمة ليس محجوبا عنّا ، وال منافاة بين 

عدم وجوب الشيء ،ان ا لااتا ووجوبدا ،دان ا مدن بداب المقدّمدة ، امدا ال 
 تنافي بين عدم الوجوب النفسي واقعا وثبوت الوجوب الغي ي االك.

ن المحقّددد  ، بعدددد مدددا حبدددى عددد هللارحمددداواعلدددم : أّن المحقّددد  القّمدددي 

الخوانساري الميل إلى وجوب االح يداط فدي مثدل الظهد  والجمعدة والقصد  
 ، قال : (1)واإلتمام 

إّن دقي  النظ   ق ضي  الفا ؛ فإّن ال بليل بالمجمل المح مدل ألفد اد 

مسدد لزم ـ  نددد المخاطد بددإرادة فد د معدديّن عنددد الشدارع مجهددول عـ  م عددّدة
ل ن ي  البيان عن وقا الحاجة الاي اتّف  أندل العددل علدى اسد حال ا ، وادّل 

مددا  دددّعى اونددا مددن ندداا القبيددل فدديمبن منعددا ؛ إذ غا ددة مددا  سددلّم فددي القصدد  

واإلتمددام والظهدد  والجمعددة وأمثالهددا : أّن اإلجمدداع وقددع علددى أّن مددن تدد ك 
حّ  العقدداب ، ال أّن مددن تدد ك أحدددنما األمد  ن بددنن ال  فعددل فدديئا منهمددا  سدد 

المعدديّن عنددد الشدددارع المددبهم عنددددنا بددنن تدد ك فعلهمدددا مج معددين ،  سددد حّ  

 العقاب.
ونظيدد  ذلددك : مهلدد  ال بليددل باألحبددام الشدد عيّة ، سدديّما فددي أمثددال 

زمانندا علددى مدان  أنددل الحدّ  مددن ال خهئدة ، فددإّن ال حقيد  : أّن الدداي ثبددا 

ما  مبنندا تحصديلا مدن األدلّدة الظنّيدة ، ال تحصديل علينا بالدليل نو تحصيل 
الحبم النفس األم ّي في ادّل واقعدة ؛ ولداا لدم نقدل بوجدوب االح يداط وتد ك 

 العمل بالظّن االج هادّي من أّول األم .
__________________ 

 .282( انظ  مشارل الشموس : 1)

اددددددددددالم المحقّدددددددددد  
القّمدددددي فددددددي عدددددددم 
وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 
االح يدددددددددداط فددددددددددي 

 المسنلة
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نعم ، لو ف . حصدول اإلجمداع أو ورود الدنّص علدى وجدوب فديء 

ـ  عدديّن عنددد هللا تعددالى مدد دّد عندددنا بددين امددور مددن دون افدد  اطا بددالعلم بددام
لد ّم ذلدك ، ولبدن ال ـ  المس لزم ذلك الف . إلسقاط قصد ال عيين في الهاعة

: فددال  بعددد حينئددا القددول ـ   عنددي المحقّدد  الخوانسدداريـ   حسددن حينئددا قولددا

 الوجوب.بوجوب االح ياط ، بل ال بدّ من القول باليقين والجزم ب
، ان هدى االمدا ،  (1) ؟وأنّدى  مبدن إثباتدا ؟ولبن ، من أ ن نداا الفد .

 رفع مقاما.

وما ذا ه قدّس هللا سّ ه قد واف  فيا بع  المات ذلك المحقّ  ، ال دي 
 م لا :ذا نا في مسنلة االس نجاء باألحجار ، حيث قال بعد اال

والحاددل : إذا ورد ندّص أو إجمداع علدى وجدوب فديء معديّن معلدوم 

عندنا أو ثبوت حبم إلى غا ة معيّنة معلومة عندنا ، فال بدّ مدن الحبدم بلدزوم 
 تحصيل اليقين أو الظّن بوجود ذلك الشيء المعلوم ح ّى   حقّ  االم ثال.

 إلى أن قال :

معيّن في الواقع مد دّد وااا إذا ورد نّص أو إجماع على وجوب فيء 
في نظ نا بين امور ، و علم أّن ذلك ال بليل غيد  مشد وط بشديء مدن العلدم 

بدالك الشديء مدثال ، أو علدى ثبدوت حبدم إلدى غا دة معيّندة فدي الواقدع مد دّدة 

عندنا بين أفياء و علم أ ضا عدم اف  اطا بالعلم ، وج  الحبم بوجوب تلك 
بقاء ذلك الحبم إلى حصول تلك األفدياء ، األفياء الم دّد فيها في نظ نا ، و

 وال  بفي اإلتيان بواحد منها في سقوط ال بليل ،
__________________ 

 .37:  2( القوانين 1)

،ددددددددددان  بعدددددددددد  
المددددددددات المحقّدددددددد  
الخوانسدددددددددددددددددددداري 
عددددددددددددم وجدددددددددددوب 

 االح ياط أ ضا  
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 .(1)وااا حصول فيء واحد من األفياء في ارتفاع الحبم المعيّن 

 إلى أن قال :
ء وأّمددا إذا لددم  بددن اددالك ، بددل ورد نددّص مددثال علددى أّن الواجدد  الشددي

الفالنّي ، ونّص ل   على أّن ناا الواج  فيء ل   ، أو ذن  بع  االّمة 

إلددى وجددوب فدديء ، وبعدد  ل دد  إلددى وجددوب فدديء ل دد  دونددا ، و،هدد  
بالنّص واإلجماع في الصورتين أّن ت ك ذ نك الشيئين معدا سدب  السد حقال 

العقدداب ، فحينئددا لددم  ظهدد  وجددوب اإلتيددان بهمددا ح ّددى   حقّدد  االم ثددال ، بددل 

 الظان  االا فاء بواحد منهما ، سواء اف  اا في أم  أو تبا نا بالبلّية.
، ان هدى االمدا ، رفدع  (2)وااا البالم في ثبوت الحبم إلى غا دة معيّندة 

 مقاما.

 وأنا  بي  بما في ناه البلمات من النظ .
: مددن حددد ث ال بليددل بالمجمددل  هللارحمدداأّمددا مددا ذادد ه الفا ددل القّمددي 

وتن ي  البيان عن وقا الحاجدة ، فدال د دل لدا فدي المقدام ؛ إذ ال إجمدال فدي 

الخهدداب أدددال ، وإنّمددا طدد أ االفدد باه فددي المبلّددل بددا مددن جهددة تدد دّد ذلددك 
الخهاب المبيّن بدين أمد  ن ، وإزالدة نداا ال د دّد العدار. مدن جهدة أسدباب 

الحبديم تعدالى ح ّدى  قدب  تدن ي ه عدن وقدا  ا  فاء األحبام غي  واجبة علدى

الحاجة ، بل  ج  عند ناا اال  فاء ال جوع إلى مدا قدّ ره الشدارع الّيدة فدي 
 الوقائع المخ فية ، وإالّ فما  ق ضيا العقل من الب اءة واالح ياط.

__________________ 

 .«المغيّى»:  «المعيّن»بدل  (،و ) (ص)( في 1)

 .77( مشارل الشموس : 2)

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
المددددددددات المحقّدددددددد  

 س هقدس القميّ 
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بعد العلم بالوجوب والشّك في الواج  ، ـ  ونحن ندّعي أّن العقل حاام

وعدددم الدددليل مددن الشددارع علددى األ ددا بنحددد االح مددالين المعدديّن أو المخيّدد  
بوجوب االح ياط ؛ حارا من ت ك الواج  الواقعي ـ  واالا فاء با من الواقع

 ؟وقا الحاجة، وأ ن ذلك من مسنلة ال بليل بالمجمل وتن ي  البيان عن 

مع أّن ال بليل بالمجمل وتدن ي  البيدان عدن وقدا العمدل ال دليدل علدى 
 قبحا إذا تمّبن المبلّل من اإلطاعة ولو باالح ياط.

وأّما ما ذا ه تبعا للمحقّ  المااور : من تسليم وجوب االح ياط إذا قام 

 الدليل على وجوب فيء معيّن في الواقع غي  مش وط بالعلم با ، ففيا :
أنّدا إذا ادان ال بليدل بالشديء قددابال ألن  قدع مشد وطا بدالعلم وألن  قددع 

، اان ذلك اع  افا بعددم قدب  ال بليدل  (1)منّجزا غي  مش وط بالعلم بالشيء 

بالشدديء المعدديّن المجهددول ، فددال  بددون العلددم فدد طا عقليّددا ، وأّمددا افدد  اط 
عي ، فددإّن ال بليددل بددا فدد عا فهددو غيدد  معقددول بالنسددبة إلددى الخهدداب الددواق

، أم  «ددّل الظهد »سواء فد . قولدا : ـ  الخهاب الواقعي في  وم الجمعة

ال  عقدددل أن  شددد  ط بدددالعلم بهددداا الحبدددم ـددد  «ددددّل الجمعدددة»فددد . قولدددا : 
 ال فصيلي.

نعم ، بعد ا  فاء ناا الخهداب المهلد   صدّ  أن  د د  هداب مهلد  ، 

بمدا فيدا ولدو  اعمل بالك الخهاب ولو اان عنددك مجهدوال ، وائدا»اقولا : 
 ، اما  صّ  أن   د  هاب مش وط ، وأنّا ال  ج  «اان غي  معلوم

__________________ 

 با.:  «بالشيء»بدل  (،)( في 1)
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عليددك مددا ا  فددى عليددك مددن ال بليددل فددي  ددوم الجمعددة ، وأّن وجددوب ام ثالددا 

 عليك مش وط بعلمك با تفصيال.
لثداني إلدى البد اءة عدن وم جع األّول إلى األم  باالح يداط ، وم جدع ا

البّل إن أفداد نفدي وجدوب الواقدع رأسدا المسد لزم لجدواز المخالفدة القهعيّدة ، 

نفددي مددا علددم إجمدداال بوجوبددا. وإن أفدداد نفددي وجددوب القهددع بإتيانددا  (1)وإلددى 
وافا ة إتيان بع  ما  ح ملا ، فم جعا إلى جعل البدل للواقع والب اءة عدن 

 إتيان الواقع على ما نو عليا.

لبّن دليل الب اءة على الوجا األّول  نافي العلم اإلجمالي المع ب  بنفس 
أدلّدة البدد اءة المغيّدداة بددالعلم ، وعلددى الوجدا الثدداني غيدد  موجددود ، فيلددزم مددن 

أعني وجوب م اعاة العلم اإلجمالي وعدم وجود دليل علدى ـ  نا ن األم  ن

لعقل بوجوب االح يداط ؛ أن  حبم اـ  قيام أحد المح ملين مقام المعلوم إجماال
إذ ال ثالث لا نك األم  ن ، فال حاجة إلى أم  الشارع باالح يداط ، ووجدوب 

اإلتيان بالواقع غي  مش وط بدالعلم ال فصديلّي بدا ، مضدافا إلدى ورود األمد  

 باالح ياط في اثي  من الموارد.
ال بليددل  (2)أعنددي تنّجددز ـ  وأّمددا مددا ذادد ه : مددن اسدد لزام ذلددك الفدد .

إلسقاط قصد ال عيين في الهاعة ، ـ  م  الم دّد من دون اف  اط بالعلم باباأل

 ففيا :
أّن سدددقوط قصدددد ال عيدددين إنّمدددا حصدددل بمجدددّ د ال ددد دّد واإلجمدددال فدددي 

 الواج  ، سواء قلنا فيا بالب اءة أو االح ياط ، وليس الزما ل نّجز
__________________ 

 (.هو ) (ت)في  «إلى»( فهبا 1)

 .«تنجيز»: (هو ) (ص)،  (ر)( في 2)
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 ال بليل بالواقع وعدم اف  اطا بالعلم.

فإن قلا : إذا سقط قصد ال عيين لعدم ال مّبن ، فبن ّهمدا  ندوي الوجدوب 
 ؟والق بة

 قلا : لا في ذلك ط  قان :

بوندا بحبدم العقددل أحددنما : أن  ندوي ببدّل منهمدا الوجددوب والق بدة ؛ ل
 منمورا باإلتيان ببّل منهما.

وثانيهما : أن  نوي ببدّل منهمدا حصدول الواجد  بدا أو بصداحبا تقّ بدا 

إلى هللا ، فيفعل اال منهمدا ، فيحصدل الواجد  الدواقعّي ، وتحصديلا لوجوبدا 
أنّددي ادددلّي الظهدد  ألجددل تحقّدد   (1)وال قددّ ب بددا إلددى هللا تعددالى ، فيقصددد 

ة با أو بالجمعة ال ي أفعل بعدنا أو فعلا قبلها ق بة إلى هللا الف  ضة الواقعيّ 

 ، وملّخص ذلك : أنّي ادلّي الظه  اح ياطا ق بة إلى هللا.
 وناا الوجا نو الاي  نبغي أن  قصد.

وال  ددد د عليدددا : أّن المع بددد  فدددي العبدددادة قصدددد ال قدددّ ب وال عبّدددد بهدددا 

، فددال معنددى لبددون  بالخصددوص ، وال ر دد  أّن اددال مددن الصددالتين عبددادة
الداعي في اّل منهما ال قّ ب الم دّد بين تحقّقا بدا أو بصداحبا ؛ ألّن القصدد 

 المااور إنّما نو مع ب  في العبادات الواقعيّة دون المقدميّة.

وأّما الوجا األّول ، في د عليا : أّن المقصود إحد از الوجدا الدواقعي ، 
ال  لزم من نيّة الوجوب المقدّمّي ونو الوجوب الثابا في أحدنما المعيّن ، و

 قصده.

 وأ ضا : فالق بة غي  حادلة بنفس فعل أحدنما ولو بمالحظة
__________________ 

 .«في صّور»: (هو ) (،)،  (ت)( في 1)

إذا سدددددددددقط قصدددددددددد 
ال عيددددددددين فبن ّهمددددددددا 
 نددددددددوي الوجددددددددوب 

 ؟والق بة
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وجوبا الظان ّي ؛ ألّن ناا الوجوب مقدمّي وم جعدا إلدى وجدوب تحصديل 

قداب ب د ك بعد  منهمدا ، العلم بف ا  الاّمة ، ودفع اح مال ت تّ    ر الع
ونداا الوجددوب إرفددادّي ال تقدّ ب فيددا أدددال ، نظيد  أوامدد  اإلطاعددة ؛ فددإّن 

 أ ضاـ  ام ثالها ال  وج  تقّ با ، وإنّما المقّ ب نفس اإلطاعة ، والمقّ ب ننا

الواقعيّة المد دّدة بدين الفعلدين ، فدافهم ؛ فإنّدا ال  خلدو عدن  (1)نفس اإلطاعة ـ 
 دقّة.

ومّما ذا نا  ندفع توّنم : أّن الجمع بين المح ملين مس لزم إلتيدان غيد  

في الواج  الدواقعّي  (2)الواج  على جهة العبادة ؛ ألّن قصد الق بة المع ب  
ـ  الواجد  الدواقعيّ  ليقهددع بدإح ازه فديـ  الزم الم اعداة فدي ادال المح ملدين

ومددن المعلددوم أّن اإلتيددان ببددّل مددن المح ملددين بودددل أنّهددا عبددادة مقّ بددة ، 

 وجددد  ال شددد  ع بالنسدددبة إلدددى مدددا عددددا الواجددد  الدددواقعّي فيبدددون محّ مدددا ، 
فاالح ياط غي  ممبن فدي العبدادات ، وإنّمدا  مبدن فدي غي ندا ؛ مدن جهدة أّن 

ل عيين وال قدّ ب ؛ لعددم اع بداره فدي اإلتيان بالمح ملين ال  ع ب  فيهما قصد ا

 الواج  الواقعي الم دّد ، فينتي ببّل منهما الح مال وجوبا.
ووجا اندفاع ناا ال وّنم ، مضافا إلدى أّن غا دة مدا  لدزم مدن ذلدك عددم 

مددن حيددث م اعدداة قصددد  (3)الدد مّبن مددن تمددام االح يدداط فددي العبددادات ح ّددى 

، ـ  من جهة اس لزاما لل ش  ع المحّ مـ  اج  الواقعيال قّ ب المع ب  في الو
 فيدور األم  بين االق صار على أحد المح ملين ، وبين اإلتيان

__________________ 

 (.رو ) (ص)من  «والمقّ ب ننا أ ضا نفس اإلطاعة»( 1)

 .«المع ب ة»: (،و ) (ص)،  (ت)( في 2)

 (.،)في  «ح ّى»( لم ت د 3)

جمدددددددع تدددددددوّنم أّن ال
بددددددددين المح ملددددددددين 
مسدددددددد لزم إلتيددددددددان 

الواجدددددددددد  غيدددددددددد  
علددددددددددددددى جهددددددددددددددة 

 العبادة ، ودفعا

 الدفاع ال وّنم
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ال قّ ب في البّل فد ارا عدن ال شد  ع ، وال فدّك أّن الثداني بهما مهمال لقصد 

أولددى ؛ لوجددوب الموافقددة القهعيّددة بقدددر اإلمبددان ، فددإذا لددم  مبددن الموافقددة 
بم اعاة جميع ما  ع بد  فدي الدواقعّي فدي ادّل مدن المح ملدين ، اا فدي ب حقّد  

 ذات الواج  في  منهما :

ة الواجبدة واقعدا ال  ق ضددي أّن اع بدار قصدد ال قددّ ب وال عبّدد فدي العبدداد
 (2)وإنّمدا  ق ضدي وجدوب  !في ادّل منهمدا ؛ ايدل وندو غيد  ممبدن (1)قصده 

 الم دّد بينهما بنن  قصد في اّل منهما : (3)قصد ال قّ ب وال عبّد في الواج  

 أنّي أفعلا لي حقّ  با أو بصاحبا ال عبّد بإتيان الواج  الواقعّي.
الوجدا المع بد  فدي الواجد  ؛ فإنّدا ال وناا البالم بعينا جار فدي قصدد 

 ع بد  قصددد ذلددك الوجددا  اّدددة فددي  صددوص اددّل منهمددا ، بددنن  قصددد أنّددي 

 ادلّي الظه  لوجوبا ، ثّم  قصد أنّي ادلّي الجمعدة لوجوبهدا ، بدل  قصدد :
أنّي ادلّي الظه  ؛ لوجوب األمد  الدواقعّي المد دّد بيندا وبدين الجمعدة ال دي 

  ها قبل ذلك.ادلّيها بعد ذلك أو دلّي

والحادل : أّن نيّة الفعل نو قصدده علدى الصدفة ال دي ندو عليهدا ال دي 
باع بارنا ددار واجبدا ، فدال بددّ مدن مالحظدة ذلدك فدي ادّل مدن المح ملدين ، 

 الموجبة للحبمـ  وإذا الحظنا ذلك فيا وجدنا الصفة ال ي نو عليها
__________________ 

 .«ال  قضي بقصده»: (ت)ونسخة بدل  (ه)،  (،)، وفي  (رو ) (ص)،  (ت)( ااا في 1)

: (صو ) (ر)، وفي  « قضي بوجوب»: (ت)ونسخة بدل  (ه)،  (،)، وفي  (ت)( ااا في 2)

 .« ق ضي لوجوب»

 .«الواقعي»ز ادة :  (ت)( في 3)

 معنى نيّة الفعل
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نو اح مال تحقّ  الواجد  الم عبّدد بدا والم قدّ ب بدا إلدى هللا تعدالى ـ  بوجوبا

نا ، فيقصد ناا المعنى ، والزائد على ناا المعنى غي  موجود فيا ، في  م
فال معنى لقصد ال قّ ب في ادّل منهمدا بخصوددا ، ح ّدى  د د : أّن ال قدّ ب 

 وال عبّد بما لم   عبّد با الشارع تش  ع محّ م.

نعم ، ناا اإل  اد م وّجا على ،ان  من اع ب  فدي ادّل مدن المح ملدين 
على لزوم ذلك من ـ  أ ضاـ  بّد با بالخصوص. لبنّا مبنيّ قصد ال قّ ب وال ع

 (1)األمدد  الظددان ّي بإتيددان اددّل منهمددا ، فيبددون اددّل منهمددا عبددادة واجبددة فددي 

م حلة الظان  ، اما إذا فّك في الوقا أنّدا ددلّى الظهد  أم ال ، فإنّدا  جد  
غيد   عليا فعلها ، فينوي الوجوب والق بة وإن اح مل اونها فى الواقع لغدوا

إنّما  لزم لو قصدد ببدّل منهمدا  ؟؟؟مش وع ، فال   د عليا إ  اد ال ش  ع ؛ إذ

 األم . ؟؟؟أنّا الواج  واقعا الم عبّد با في
، وأّن  (2) ؟؟؟ولبنّددك ع فددا : أّن مق ضددى النظدد  الدددقي   ددالف ندداا

 صودا الموجود في المقدّمة العلميّة ال دي ال  بدون األمد  ـ  األم  المقدّميّ 

ال  وجدد  موافق ددا ال قددّ ب ، وال  صددي  منشددن لصددي ورة ـ  إالّ إرفدداد ّابهددا 
 .(3)الشيء من العبادات إذا لم  بن في نفسا منها 

حال األم   ؟؟؟ما  و   «ال سام  في أدلّة السنن»وقد تقدّم في مسنلة 

 حال «مقدّمة الواج »اما أنّا قد اس وفينا في بحث  .(4)باالح ياط 
__________________ 

 .«بإتيان اّل منهما عبادة ، فيبون اّل منهما واجبة في»، وفيها :  (ه)( ااا في غي  1)

 ( راجع الصفحة السابقة.2)

 .«عبادة»:  «منها»بدل  (هو ) (ت)( في 3)

 .153ـ  152( راجع الصفحة 4)
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، وعدددم دددي ورة المقدّمددة بسددببا عبددادة ، وذا نددا ورود  (1)األمدد  المقدددّمي 

اه الجهة على اون ال يّمم من العبادات على تقد   عددم القدول اإلفبال من ن
ب جحانددا فددي نفسددا االو ددوء ؛ فإنّددا ال منشددن حينئددا لبونددا منهددا إالّ األمدد  

 المقدّمّي با من الشارع.

الوجا والق بدة فإن قلا :  مبن إثبات الوجوب الش عّي المصّح  لنيّة 
في المح ملين ؛ ألّن األّول منهمدا واجد  باإلجمداع ولدو فد ارا عدن المخالفدة 

القهعيّددة ، والثدداني واجدد  بحبددم االس صددحاب المثبددا للوجددوب الشدد عّي 

الظان ّي ؛ فإّن مق ضى االس صحاب بقاء االف غال وعدم اإلتيدان بالواجد  
 الواقعّي وبقاء وجوبا.

تّي بدا أّوال فلديس واجبدا فدي الشد ع لخصدوص قلا : أّما المح مل المن

اونددا ،هدد ا أو جمعددة ، وإنّمددا وجدد  الح مددال تحقّدد  الواجدد  بددا الموجدد  
للفدد ار عددن المخالفددة ، أو للقهددع بالموافقددة إذا اتددي معددا بالمح مددل اآل دد  ، 

 وعلى أّي تقد   فم جعا إلى األم  بإح از الواقع ولو اح ماال.

ضا ليس إالّ بحبدم العقدل مدن بداب المقدّمدة. وأّما المح مل الثاني فهو أ 
بعددد منددع ج  ددان االس صددحاب فددي ندداا ـ  ومددا ذادد  مددن االس صددحاب ، فيددا

بعد اإلتيان  (2و )المقام ؛ من جهة حبم العقل من أّول األم  بوجوب الجميع 

بنحدنما  بون حبم العقدل باقيدا قهعدا ؛ وإالّ لدم  بدن حاامدا بوجدوب الجميدع 
 :ـ  ونو  الف الف .

 أّن مق ضى االس صحاب وجوب البناء على بقاء االف غال ح ّى
__________________ 

 .71( انظ  مهارح األنظار : 1)

 .«إذ»« : و»بدل  (رو ) (ت)( في 2)

نددددل  مبددددن إثبددددات 
الوجددددددددددددددددددددددددددددددوب 
 الشدددددددددددددددددددددددددددددد عي

المصدددددددددّح  لنيّدددددددددة 
 ؟الوجا والق بة
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 حصل اليقين بارتفاعا ، أّما وجوب تحصيل اليقين بارتفاعدا فدال  ددّل عليدا 

ب القهدع ب ف  دغ الاّمدة االس صحاب ، وإنّما  دّل عليا العقدل المسد قّل بوجدو
 عند اف غالها ، وناا معنى االح ياط ، فم جع األم  إليا.

وأّما اس صحاب وجوب ما وج  سابقا في الواقع أو اس صدحاب عددم 

اإلتيددان بالواجدد  الددواقعّي ، فشدديء منهمددا ال  ثبددا وجددوب المح مددل الثدداني 
 ددة ، ونددي ح ّددى  بددون وجوبددا فدد عيّا إالّ علددى تقددد   القددول باالدددول المثب

 .(1)منفيّة اما قّ ر في محلّا 

ومددن ننددا ،هدد  الفدد ل بددين مددا نحددن فيددا وبددين اس صددحاب عدددم فعددل 
الظه  وبقاء وجوبا على من فّك في فعلا ؛ فإّن االس صحاب بنفسا مق   

نناك لوجوب اإلتيان بالظه  الواج  في الش ع على الوجا الموّ،ل ، مدن 

 قصد الوجوب والق بة وغي نما.
البالم في ما   علّ  بف وع نداه المسدنلة تدنتي فدي الشدبهة  (2)ّن بقيّة ثّم إ

 إن فاء هللا تعالى. (3)المو وعيّة 
__________________ 

 .233:  3( انظ  مبحث االس صحاب 1)

 (.،)من  «بقيّة»( 2)

 .299( انظ  الصفحة 3)
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 المسألة الثانية

 ة إجمال النص  من جر (1)ما إْا اشتبه الواجب في الشرطعة بغيره 

،  «ائ نددي بعددين»بددنّن   علّدد  ال بليددل الوجددوبّي بددنم  مجمددل ، اقولددا : 

لَواِت َوالصَّالِة اُلُوُسهي)وقولا تعالى :  ، بناء على تد دّد  (2)(حافُِظوا َعلَي الصَّ
، وغي ندا  (3)الصالة الوسهى بين ددالة الجمعدة امدا فدي بعد  ال وا دات 

 .(4)اما في بع  ل   
والظدددان  : أّن الخدددالف نندددا بعيندددا الخدددالف فدددي المسدددنلة االولدددى ، 

والمخ ار فيها نو المخ ار نناك ، بدل نندا أولدى ؛ ألّن الخهداب نندا تفصديال 

 م وّجا إلى المبلّفين ، ف نّمل.
لجاندل بدالم اد مدن و  وج الجانل ال دليل عليدا ؛ لعددم قدب  تبليدل ا

 المنمور با إذا اان قادرا على اس عالما من دليل منفصل ، فمجّ د
__________________ 

 .«بغي  الح ام»: (ص)( في 1)

 .238( البق ة : 2)

 .4من أبواب أعداد الف ائ  ، الحد ث  5، الباب  15:  3( الوسائل 3)

 2، والبداب  6ـ  1لف ائ  ، الحدد ث من أبواب أعداد ا 5، الباب  14:  3( انظ  الوسائل 4)

 منها ، الحد ث األّول.

افدددددددد باه الواجدددددددد  
بغيددددد ه مدددددن جهدددددة 

 إجمال النصّ 

ر المصددددددنّل مخ ددددددا
 في المسنلة
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 الخهاب. (1)الجهل ال  قبّ  توجيا 

ودعو  : قب  توجيها إلى العاجز عدن اسد عالما تفصديال القدادر علدى 
 ال.االح ياط فيا بإتيان المح مالت ، أ ضا ممنوعة ؛ لعدم القب  فيا أد

ة علدى جمل ؛ التّفدال العدليّدمن منع ال بليل بالمـ  وما تقدّم من البع 

ا عد . قد ع فا منع قبحا أّوال ، واون البالم فيمدـ  اس حالة تن ي  البيان
 .(2)لا اإلجمال ثانيا 

ثددّم إّن المخددالل فددي المسددنلة مّمددن عث نددا عليددا ، نددو الفا ددل القّمددي 

فدددي ،دددان  بعدد  الماتدددا ، لبنّدددا  (4)لخوانسدداري والمحقّددد  ا (3) سدد هقدس
واف  المخ ار في ،ان  بعضها اآل   ، قدال فدي مسدنلة ال وّ دؤ  س هقدس

بعد االم لدا فدي مندع ال بليدل فدي العبدادات إالّ بمدا ـ  بالماء المش با بالنجس

 ما لفظا :ـ  ثبا من أجزائها وف ائهها
ندى ذلدك األمد  ، بدل نعم ، لو حصل  قين بال بليل بنم  ولدم  ظهد  مع

 بون م  دّدا بين امدور ، فدال  بعدد القدول بوجدوب تلدك االمدور جميعدا ح ّدى 

 ، ان هى. (5) حصل اليقين بالب اءة 
 ولبّن ال نّمل في االما  عهي عدم ،هور االما في الموافقة ؛ ألنّ 

__________________ 

 .«توّجا»: (ص) و (ر)( في 1)

 .288ـ  284( راجع الصفحة 2)

 .37:  2( انظ  القوانين 3)

 .77( انظ  مشارل الشموس : 4)

 .282( مشارل الشموس : 5)

المخددددددددددالل فددددددددددي 
 المسنلة

اددددددددددالم المحقّدددددددددد  
الخوانسدددددداري فددددددي 

 المسنلة

عدددددددددددم الظهددددددددددور 
البدددددددالم المدددددددااور 
فدددددددددددددي موافقدددددددددددددة 

 المخ ار
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الخهددداب المجمدددل الواددددل إليندددا ال  بدددون مجمدددال للمخددداطبين ، ف بليدددل 

المخاطبين بما نو مبيّن ، وأّما نحن معاف  الغائبين فلدم  ثبدا اليقدين بدل وال 
ظّن ب بليفنا بالك الخهاب ، فمن الّل با ال إجمال فيا عنده ، ومن ع . ال

لا اإلجمال ال دليل على تبليفا بالواقع الم دّد ؛ ألّن اف  اك غي  المخاطبين 

 معهم فيما لم   مّبنوا من العلم با عين الدعو .
 فال حقي  : أّن ننا مسنل ين :

 جد  عليدا االح يداط  إذا  وط  فخص بمجمدل ندل (1)إحدانما : أنّا 

 ؟أو ال
الثانيددة : أنّددا إذا علددم تبليددل الحا دد  ن بددنم  معلددوم لهددم تفصدديال ، 

وفهموه من  هاب نو مجمل بالنسبة إلينا معاف  الغائبين ، فهل  ج  عليندا 

حبدم بوجدوب  (2)والمحقّد   ؟تحصيل القهع باالح ياط بإتيان ذلك األم  أم ال
 االح ياط في األّول دون الثاني.

ـ  فظه  من ذلك : أّن مسنلة إجمدال الدنّص إنّمدا  غدا   المسدنلة السدابقة

فيما ف .  هاب مجمل م وّجا إلى المبلّل ؛ إّما لبونا ـ  أعني عدم النصّ 
حا  ا عند ددور الخهاب ، وإّما للقول باف  اك الغائبين مدع الحا د  ن 

 في الخهاب.

النسددبة إلددى أّمددا إذا اددان الخهدداب للحا دد  ن وعدد . لددا اإلجمددال ب
الغائبين ، فالمسنلة من قبيل عدم النّص ال إجمال النّص ، إالّ أنّك ع فدا أّن 

 المخ ار فيهما وجوب االح ياط ، فافهم.
__________________ 

 (.ت)من  «أنّا»( 1)

 ( أي المحقّ  الخوانساري.2)
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 المسألة الثالثة

ين  ما إْا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النص 

 مسائل القص  واإلتمام.اما في بع  

السليمة عن المعار.  (2)؛ أل بار ال خيي   فيا : ال خيي  (1)والمشهور 
ح ّى ما دّل على األ ا بما فيا االح ياط ؛ ألّن المف و. عددم موافقدة فديء 

 منهما لالح ياط.
إالّ أن  س ظه  من تلك األدلّة : مهلوبيّة االح ياط عندد تصدادم األدلّدة. 

يمدا تقددّم : أّن أ بدار االح يداط ال تقداوم سدندا وداللدة أل بدار لبن قد ع فا ف

 ال خيي .
__________________ 

 .«فالمشهور»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 1)

،  40،  39من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  9، الباب  88ـ  87:  18( انظ  الوسائل 2)

 .44و  41
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 المسألة الرابعة

 يره من جرة اشتباه الموضوعما إْا اشتبه الواجب بغ

 اما في دورة اف باه الفائ ة أو القبلة أو الماء المهل .

: وجوب االح ياط اما في الشدبهة المحصدورة ؛ ـ  أ ضاـ  واألقو  ننا
: مددن تعلّدد  الخهدداب بالفائ ددة واقعددا مددثال وإن لددم  علددم  (1)لعددين مددا مددّ  فيهددا 

العقاب على ت اها ولو مع الجهدل ، وقضديّة حبدم  تفصيال ، ومق ضاه ت تّ 
العقل بوجوب دفع الض ر المح مل وجوب المقدّمة العلميّة واالح ياط بفعدل 

 جميع المح مالت.

، فمنع وجوب الزائدد علدى  هللارحماوقد  الل في ذلك الفا ل القّمي 
إلدى مدا زعمدا جامعدا ـ  فدي ،دان  االمداـ  واحدة مدن المحد مالت ؛ مسد ندا

لجميع دور الشّك في المبلّل با : من قب  ال بليل بالمجمل وتدن ي  البيدان 

 .(2)عن وقا الحاجة 
وأنا  بي  : بنّن االف باه في المو وع ليس من ال بليل بالمجمل في 

 فيء ؛ ألّن المبلّل با مفهوم معيّن ط أ االف باه في مصداقا لبع 
__________________ 

 .200( راجع الصفحة 1)

 .37:  2( انظ  القوانين 2)

األقدددددددو  وجدددددددوب 
 االح ياط

المخددددددددددالل فددددددددددي 
المسددددددددددددنلة نددددددددددددو 

 المحقّ  القّمي
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العوار. الخارجيّة االنسيان ونحوه ، والخهاب الصادر لقضاء الفائ ة عاّم 

والمجهولددة ، وال مخّصددص لددا بالمعلومددة ال مددن  (1)فددي المعلومددة تفصدديال 
ا العقل وال من النقل ، فيج  قضداؤنا ، و عاقد  علدى ت اهدا مدع الجهدل امد

  عاق  مع العلم.

على من  (2)و ؤ ّد ما ذا نا : ما ورد من وجوب قضاء ثالث دلوات 
؛ فددإّن ،ددان   (3)فات ددا ف  ضددة ؛ معلّددال ذلددك ببدد اءة الاّمددة علددى اددّل تقددد   

ال عليل  فيد عموم م اعاة ذلك في اّل مقام اف با عليا الواج  ؛ ولاا تعددّ  

ـ  ونو ت دّد الفائ ة بدين رباعيّدة وثالثيّدة وثنائيّدةـ  صّ المشهور عن مورد الن
إلى الف  ضة الفائ دة مدن المسداف  المد دّدة بدين ثنائيّدة وثالثيّدة ، فداا فوا فيهدا 

 .(4)بصالتين 
__________________ 

 (.،)في  «تفصيال»( لم ت د 1)

 .«دالة»: (ص)( في 2)

 .2قضاء الصلوات ، الحد ث من أبواب  11، الباب  365:  5( انظ  الوسائل 3)

 .405:  3( انظ  مف اح الب امة 4)

 المؤ ّد لما ذا نا
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 وطنبغي التنبيه علي امور :

ل  األو 

أنّا  مبن القول بعدم وجوب االح ياط في مسدنلة افد باه القبلدة ونحوندا 

القبلدددة مّمددا اددان االفدد باه المو ددوعّي فددي فدد ط مددن فدد وط الواجدد  ، ا
واللبدداس ومددا  صددّ  السددجود عليددا وفددبهها ، بندداء علددى دعددو  سددقوط ندداه 

الش وط عند االف باه ؛ ولاا أسدقط الحلّدي وجدوب السد   عندد افد باه السدات  
، بل النزاع فيما اان من ناا القبيل  (1)الهان  بالنجس وحبم بالصالة عار ا 

جوب االح ياط  نبغدي أن  نبغي أن  بون على ناا الوجا ؛ فإّن القائل بعدم و

 قددول بسددقوط الشدد وط عنددد الجهددل ، ال ببفا ددة الفعددل مددع اح مددال الشدد ط ، 
 االصالة المح مل وقوعها إلى القبلة بدال عن القبلة الواقعيّة.

 ثّم الوجا في دعو  سقوط الش ط المجهول :

يال ، امددا فددي بعدد  إّمددا انصدد اف أدلّ ددا إلددى دددورة العلددم بددا تفصدد
 بين الفوائا. (2)الش وط نظي  اف  اط ال  تي  

__________________ 

 .185و  184:  1( الس ائ  1)

 .«ال  تّ »: (هو ) (،)،  (ر)( في 2)

لدددددو ادددددان االفددددد باه 
المو ددددددوعي فددددددي 
فدددددددددددددد ط مددددددددددددددن 

 ج ف وط الوا

دعدددددددددو  سدددددددددقوط 
الشدددددددددددددددددددددددددددددددددد ط 
المجهدددددددددددددددددددددددددددددول 

 لوجهين
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وإّما دوران األم  بين إنمال ناا الش ط المجهول وإنمال ف ط ل د  

وندددب  ، ونددو وجددوب مقارنددة العمددل لوجهددا بحيددث  علددم بوجددوب الواجدد 
 .(1)المنددوب حددين فعلددا ، ونداا   حقّدد  مددع القدول بسددقوط الشدد ط المجهددول 

 وناا نو الاي  ظه  من االم الحلّي.

 واال الوجهين  عيفان :
أّما األّول : فألّن مف و. البدالم مدا إذا ثبدا الوجدوب الدواقعي للفعدل 

مبلّل با ؛ للعلم حينئا بعدم وجوب بهاا الش ط ؛ وإالّ لم  بن من الشّك في ال

 الصالة إلى القبلة الواقعيّة المجهولة بالنسبة إلى الجانل.
وأّمددا الثدداني : فددألّن مددا دّل علددى وجددوب مقارنددة العمددل بقصددد وجهددا 

والجزم مع النيّدة ، إنّمدا  ددّل عليدا مدع الد مّبن ، ومعندى الد مّبن القددرة علدى 

حدين ـ  مدن الوجدوب والنددبـ  با مسد جمعا للشد ائط جازمدا بوجهدااإلتيان 
الفعل ، أّما مع العجز عن ذلك فهو الم عيّن للسقوط ، دون الش ط المجهدول 

 الاي أوج  العجز عن الجزم بالنيّة.

للسددقوط نددو : أنّددا إنّمددا لددوح  اع بدداره فددي الفعددل  (2)والسددّ  فددي تعيّنددا 
في م تبة سدائ  الشد ائط ، بدل م دنّ    المس جمع للش ائط ، وليس اف  اطا

عندا ، فدإذا قيّدد اع بدداره بحدال الد مّبن سدقط حددال العجدز ،  عندي العجدز عددن 

 إتيان الفعل الجامع للش ائط مجزوما با.
__________________ 

 (.هو ) (،)،  (ت)في  «المجهولـ  إلىـ  وناا»( لم ت د 1)

 .«تعيينا»، وفي غي نا :  (ت)( ااا في 2)

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
 ا األولوجال

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
 الوجا الثاني
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 انيالث

أّن النيّة في اّل من الصلوات الم عدّدة ، على الوجا الم قدّم فدي مسدنلة 

، وحادددلا : أنّددا  نددوي فددي اددّل منهمددا فعلهددا اح ياطددا  (1)الظهدد  والجمعددة 

با إلى هللا ، علدى أن إلح از الواج  الواقعّي الم دّد بينها وبين داحبها تق ّ 
  بون الق ب علّة لشح از الاي جعل غا ة للفعل.

و   تّ  علدى نداا : أنّدا ال بددّ مدن أن  بدون حدين فعدل أحددنما عازمدا 
علدى فعددل اآل دد  ؛ إذ النيّددة المددااورة ال ت حقّد  بدددون ذلددك ؛ فددإّن مددن قصددد 

علدى ادّل االق صار على أحد الفعلدين لديس قادددا الم ثدال الواجد  الدواقعّي 

تقد   ، نعم نو قادد الم ثالا على تقد   مصادفة ناا المح مدل لدا ال مهلقدا 
، ونداا غيد  اداف فدي العبدادات المعلدوم وقدوع ال عبّدد بهدا. نعدم ، لدو اح مددل 

اا فدى فيدا بقصدد ـ  (2)اغسل الجنابدة إن اح مدل الجنابدة ـ  اون الشيء عبادة

مندا  (3)س نندا تقدد   ل د   د اد االم ثال على تقد   تحقّ  األمد  بدا. لبدن لدي
 ال عبّد على ذلك ال قد   ، فغا ة ما

__________________ 

 .291( راجع الصفحة 1)

 (.ه)في  «إن اح مل الجنابة»( لم ت د 2)

 .«   د»: (،)( في 3)

ايفيّددددددة النيّددددددة فددددددي 
الصددددددددددددددددددددددددددددلوات 

فدددددددددددي  الم عددددددددددددّدة
مسددددددددددنلة افدددددددددد باه 

 القبلة ونحونا
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 مبن قصده ننا : نو ال عبّد على ط    االح مال. بخالف مدا نحدن فيدا مّمدا 

 األم  ن ؛ فإنّا ال بدّ فيا من الجزم بال عبّد. علم فيا ثبوت ال عبّد بنحد
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 الثالث

أّن الظددان  : أّن وجددوب اددّل مددن المحدد مالت عقلددّي ال فدد عّي ؛ ألّن 

الحاام بوجوبدا لديس إالّ العقدل مدن بداب وجدوب دفدع العقداب المح مدل علدى 

لنا بداللة أ بار االح يداط أو الخبد  تقد   ت ك أحد المح ملين ، ح ّى أنّا لو ق
في الفائ ة على وجوب ذلك ، اان وجوبا مدن بداب اإلرفداد. وقدد  (1)الم قدّم 

 .(2)تقدّم البالم في ذلك في ف وع االح ياط في الشّك في ال بليل 
وأّمددا إثبددات وجددوب ال بدد ار فدد عا فددي مددا نحددن فيددا باالس صددحاب 

 : (3)فقدد تقددّم فدي المسدنلة االولدى  وح مة نق  اليقين بغيد  اليقدين فد عا ،

داللة االس صدحاب علدى ذلدك إالّ بنداء علدى أّن المس صدح     تّد   (4)عدم 
 (5)عليا االمور االتّفاقيّة المقارنة معا ، وقد تقدّم إجماال  عفا 

__________________ 

 .300( الم قدّم في الصفحة 1)

 .101( راجع الصفحة 2)

 .293( راجع الصفحة 3)

 .«من عدم»: (ه)، وفي  «من جهة عدم»: (،و ) (ص)( في 4)

 .294( راجع الصفحة 5)

ادددددّل مدددددن وجدددددوب 
المحدددددددددددددددددددددددد مالت 

 عقلّي ال ف عي
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 .(1)وسينتي تفصيال 

وعلى ما ذا نا ، فلو ت ك المصلّي الم حيّ  في القبلة أو الناسي لفائ دة 
جميع المح مالت لم  س حّ  إالّ عقابا واحدا ، وااا لو ت ك أحدد المحد مالت 

قعّي ، ولو لم  صادف لم  س حّ  عقابا من جهة واتّف  مصادف ا للواج  الوا

مخالفة األم  با ، نعدم قدد  قدال باسد حقاقا العقداب مدن جهدة ال جدّ ي. وتمدام 
 .(2)البالم فيا قد تقدّم 

__________________ 

 .236ـ  233:  3( انظ  مبحث االس صحاب 1)

 .231( راجع الصفحة 2)
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 الرابع

؛ ألنّا  (1)لو انبشل مهابقة ما أتى با للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنا 

دلّى الصالة الواقعيّة قاددا لل قّ ب بها إلى هللا وإن لم  علم حدين الفعدل أّن 

المقدّ ب ندو نداا الفعدل ؛ إذ ال فد ل بدين أن  بدون الجدزم بالعمدل نافدئا عدن 
 شاف الحال.تب ار الفعل أو نافئا عن انب

__________________ 

 .«عنها»، وفي غي نما :  (ص)ونسخة بدل  (ت)( ااا في 1)

لددددددددددددو انبشددددددددددددفا 
مددددددددنتّي مهابقددددددددة ال

قددددددع قبددددددل بددددددا للوا
 فعل الباقي
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 الخامس

لددو فدد . محدد مالت الواجدد  غيدد  محصددورة لددم  سددقط االم ثددال فددي 

الواج  الم دّد باع بار ف طا االصالة إلى القبلة المجهولة وفبهها قهعدا ؛ 

 ألم  سقوط الش ط ، فال وجا ل  ك المش وط رأسا.إذ غا ة ا
عددم ـ  أ ضداـ  وأّما في غي ه مّما اان نفس الواج  مد دّدا ، فالظدان 

سقوطا ولو قلنا بجواز ارتباب البّل في الشبهة الغي  المحصورة ؛ ألّن فعل 
الح ام ال  علم نناك با إالّ بعد االرتباب ، بخالف ت ك البّل ننا ؛ فإنّا  علدم 

 ا مخالفة الواج  الواقعّي حين المخالفة.ب

أم ـ  إذ بدا  نددفع محداور المخالفدةـ  ونل  جوز االق صدار علدى واحدد
 وجهان : ؟ ج  اإلتيان بما تيّس  من المح مالت

مددن أّن ال بليددل بإتيددان الواقددع سدداقط ، فددال مق ضددي إل جدداب مقدّماتددا 

 لفة القهعيّة.العلميّة ، وإنّما وج  اإلتيان بواحد ف ارا من المخا
ومن أّن الالزم بعد االل زام بح مة مخالفة الواقع م اعاتا مهمدا أمبدن 

 ؛ وعليا بناء العقالء في أوام نم الع فيّة.

واالا فداء بالواحددد ال خييدد ّي عددن الواقددع إنّمدا  بددون مددع نددّص الشددارع 
 عليا ، وأّما مع عدما وف . حبم العقل بوجوب م اعاة

اانددددددددددددددددا لدددددددددددددددو 
محددددددددددددددددددددددددددد مالت 
الواجدددددددددد  غيدددددددددد  

 محصورة
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عاتا ح ّى  قهع بعدم العقاب ؛ إّما لحصول الواجد  ، ، فيج  م ا (1)الواقع 

وإّما لسقوطا بعدم تيّس  الفعل ، وناا ال  حصل إالّ بعدد اإلتيدان بمدا تيّسد  ، 
 وناا نو األقو .

وناا الحبم مّه د في اّل مدورد وجدد المدانع مدن اإلتيدان بدبع  غيد  

ـ  ي الوجوبمعيّن من المح مالت. ولو ط أ المانع من بع  معيّن منها ، فف
إفددبال ، مددن عدددم العلددم بوجددود الواجدد  بددين البدداقي ، ـ  امددا نددو المشددهور

 واألدل الب اءة.
__________________ 

 .«الواج »، وفي غي نا :  (ص)ونسخة بدل  (ه)،  (،)،  (ت)( ااا في 1)
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 السادس

في تحصيل العلم اإلجمالّي بالب اءة بالجمع بين المشد بهين نل  ش  ط 

ا  يداره مدا  علدم بدا  (1و )، عدم ال مّبن من االم ثال ال فصيلّي بإزالة الشبهة 

 (2)الب اءة تفصيال ، أم  جوز االا فاء بدا وإن تمّبدن مدن ذلدك ، فيجدوز لمدن 
لقص  واإلتمام قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواج  الواقعي من ا

وجهان ، بل قوالن  ؟الظه  والجمعة ، االم ثال بالجمع بين المش بهات (3)أو 
: 

،ان  األاث  : األّول ؛ لوجوب اق  ان الفعل المنمور با عندنم بوجدا 

 (4)األم . وسينتي البالم في ذلدك عندد ال عدّ . لشد وط البد اءة واالح يداط 
 إن فاء هللا.

 و  فّ ع على ذلك : أنّا لو قدر على العلم ال فصيلّي من بع 
__________________ 

 .«أو»، وفي غي نا :  (ر)( ااا في 1)

 .«إن»، وفي غي نا :  (،و ) (ص)( ااا في 2)

 .«و»: (هو ) (ت)( في 3)

 .405( انظ  الصفحة 4)

ندددددل  شددددد  ط فدددددي 
االم ثدددددددددددددددددددددددددددددددال 
اإلجمددددددددالي عدددددددددم 
الددددددددددددد مّبن مدددددددددددددن 
االم ثدددددددددددددددددددددددددددددددال 

 ؟ال فصيلي

لدددددددو قددددددددر علدددددددى 
ي العلدددددددم ال فصددددددديل

مددددددددددددددن بعدددددددددددددد  
الجهدددددددات وعجدددددددز 

جهدددددددة عنددددددا مددددددن 
 ا   
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الجهات وعجز عنا من جهة ا    ، فالواج  م اعداة العلدم ال فصديلّي مدن 
وعجدز عدن  (1)تلك الجهة ، فال  جوز لمن قدر على الثدوب الهدان  الم ديقّن 

تعيين القبلة ، تب ار الصالة في الثوبين المش بهين إلى أربع جهات ؛ ل مّبندا 

فصدديلّي بالمددنمور بددا مددن حيددث طهددارة الثددوب وإن لددم  حصددل مددن العلددم ال 
 م اعاة ذلك العلم ال فصيلّي على اإلطالل.

__________________ 

 .«الم عيّن»: (،)( في 1)

لدددددددو قددددددددر علدددددددى 
لي العلدددددددددم تفصدددددددددي

مددددددددددددددن بعدددددددددددددد  
الجهدددددددات وعجدددددددز 
عنددددددا مددددددن جهدددددددٍة 

 اُ   
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 السابع

لددو اددان الواجدد  المشدد با أمدد  ن م دد تّبين فدد عا ، اددالظه  والعصدد  

لقص  واإلتمام أو بين الجهات األربع ، فهل  ع ب  في ددّحة الم دّد ن بين ا

الد ول في مح مالت الواج  الالح  الف ا  اليقينّي من األّول بإتيان جميدع 
وال و.  (3)والمسالك  (2)وف حا  (1)مح مالتا ، اما دّ ح با في الموجز 

بحيددث ، أم  بفدي فيددا فعدل بعدد  محد مالت األّول ،  (5)والمقاددد العليّددة  (4)
امدا عدن ـ   قهع بحصول ال  تي  بعد االتيان بمجموع مح مالت المش بهين

 ؟فينتي بظه  وعص  قص ا ، ثّم بهما تماماـ  (7)والمدارك  (6)نها ة اإلحبام 
__________________ 

 .66:  (ال سائل العش  البن فهد)( انظ  الموجز الحاوي 1)

 .134:  (مخهوط)( انظ  اشل االل باس 2)

 .158:  1المسالك ( 3)

 .194( رو. الجنان : 4)

 .117( المقادد العليّة : 5)

 .282:  1( نها ة اإلحبام 6)

 .359:  2( المدارك 7)

جددددد  لدددددو ادددددان الوا
المشدددددددد با أمدددددددد  ن 

 م  تّبين ف عا
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مددن ـ  (1)قددوالن ، م فّ عددان علددى القددول الم قدددّم فددي األمدد  السددادس 

 مبنيّان على أنّا :ـ  وجوب م اعاة العلم ال فصيلّي مع اإلمبان

فدال  جد  إالّ إذا أوجد   ؟ ج  م اعاة ذلك من جهة نفس الواج  نل
إنمالا ت دّدا في أدل الواج  ، ا ب ار الصالة في الثوبين المشد بهين إلدى 

أربع جهات ، فإنّا  وج  ت دّدا في الواج  زائدا على ال د دّد الحاددل مدن 
 قليلا.جهة اف باه القبلة ، فبما  ج  رفع ال  دّد مع اإلمبان االك  ج  ت

أّما إذا لم  وج  إنمالا ت دّدا زائدا في الواج  فال  ج  ، اما فدي مدا 

نحن فيا ؛ فإّن اإلتيان بالعص  المقصدورة بعدد الظهد  المقصدورة ال  وجد  
تد دّدا زائددا علدى ال د دّد الحاددل مدن جهدة القصد  واإلتمدام ؛ ألّن العصد  

، ونو ال  تّ  على المقصورة إن اانا مهابقة للواقع اانا واجدة لش طها 

الظهدد  ، وإن اانددا مخالفددة للواقددع لددم  نفددع وقوعهددا م  تّبددة علددى الظهدد  
 إنّما نو بين الواجبين واقعا. (2)الواقعيّة ؛ ألّن ال  تّ  

ومن ذلك  ظهد  : عددم جدواز ال مّسدك بنددالة بقداء االفد غال بدالظه  

الفد غال وعددم وعدم فعل الواج  الواقعّي ؛ وذلك ألّن الم  تّ  علدى بقداء ا
فعددل الواجدد  عدددم جددواز اإلتيددان بالعصدد  الددواقعّي ، ونددو مسددلّم ؛ ولدداا ال 

 جوز اإلتيان حينئا بجميع مح مالت العص  ، وناا المح مل غي  معلوم أنّا 

العص  الواقعّي ، والمصّح  لشتيان با نو المصدّح  إلتيدان مح مدل الظهد  
 فيا.ج  ان األدلين  (3و )المش  ك معا في الشّك 
__________________ 

 .310( راجع الصفحة 1)

 .«ال  تي »: (،)( في 2)

 .«في»« : و»بدل  (،و ) (ص)( في 3)

قددددددددددددددوالن فددددددددددددددي 
 المسنلة
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أو أّن الواجدد  م اعدداة العلددم ال فصدديلي مددن جهددة نفددس الخصوددديّة 

المشبواة في العبادة وإن لم  وج  إنمالا ت دّدا فدي الواجد  ، فيجد  علدى 
تيددان ببددون مددا  ددنتي بددا نددو نفددس الواجدد  المبلّددل العلددم ال فصدديلّي عنددد اإل

 ؟الواقعي

فددإذا تعدداّر ذلددك مددن بعدد  الجهددات لددم  عددار فددي إنمالددا مددن الجهددة 
اون الصدالة قصد ا أو تمامدا  (1)الم مّبنة ، فالواج  على العاجز عن تعيين 

: العلددم ال فصدديلي ببددون المددنتّي بددا م  تّبددا علددى الظهدد  ، وال  بفددي العلددم  (2)

 د   دّح ا.ب  تّبا على تق
ندداا الّددا مددع تنّجددز األمدد  بددالظه  والعصدد  دفعددة واحدددة فددي الوقددا 

المش  ك ، أّما إذا تحقّ  األم  بالظه  فقط في الوقا المخ ّص ففعدل بعد  

مح مالتا ، فيمبن أن  قال بعدم الجدواز ؛ نظد ا إلدى الشدّك فدي تحقّد  األمد  
بددل  ؟فبيددل  قدددّم علددى مح مالتهددا ال ددي ال تجدد  إالّ مقدّمددة لهددابالعصدد  ، 

 األدل عدم األم  ، فال  ش ع الد ول في مقدّمات الفعل.

و مبددن أن  قددال : إّن أدددالة عدددم األمدد  إنّمددا تق ضددي عدددم مشدد وعيّة 
علدى تقدد   عددم األمد   (3)الد ول فدي المدنمور بدا ومح مالتدا ال دي  ح ملدا 

مدا  (4)ى العص  إلى غي  الجهة ال ي ددلّى الظهد  ، أّمدا واقعا ، اما إذا دلّ 

ال  ح ملا إالّ على تقد   وجود األم  ، فال  ق ضي األدل المندع عندا ، امدا 
 ال  خفى.

__________________ 

 .«تعيّن»، وفي غي نما :  (،)في  «تعيين»، ولم ت د  (ت)( ااا في 1)

 .«إتماما»: (هو ) (ر)( في 2)

 .«تح ملا»: (هو ) (ت)( في 3)

 .«وأّما»: (صو ) (ر)( في 4)

إذا تحقّددددددد  األمددددددد  
ما فدددددددددددي بنحددددددددددددن

 الوقا المخ صّ 
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 الثاني

 فيما إْا دار األمر في الواجب بين األقل  واألكثر

وم جعا إلى الشّك في جزئيّة فديء للمدنمور بدا وعددمها ، وندو علدى 

 قسمين ؛ ألّن الجزء المشبوك :
 إّما جزء  ارجي.

 و جزء ذنني ونو القيد ، ونو على قسمين :أ
ألّن القيد إّمدا من دزع مدن أمد   دارجّي مغدا   للمدنمور بدا فدي الوجدود 

اع بار ذلك القيدد إلدى إ جداب ذلدك األمد  الخدارجي ،  (1)الخارجي ، فم جع 

 االو وء الاي  صي  منشن للههارة المقيّد بها الصالة.
منمور با ، اما إذا دار األمد  وإّما  صوديّة م ّحدة في الوجود مع ال

بددين وجددوب مهلدد  ال قبددة أو رقبددة  اّدددة ، ومددن ذلددك دوران األمدد  بددين 

 إحد  الخصال وبين واحدة معيّنة منها.
 في أربع مسائل : (2)والبالم في اّل من القسمين 

__________________ 

 .«في جع»: (هو ) (ت)( في 1)

 .«األقسام»: (ص)ونسخة بدل  (ت)( في 2)

الجددددددددددددددددددددددددددددددددددددزء 
المشددددددددددبوك إّمددددددددددا 
جدددددددددزُء  دددددددددارجي 
وإمددددا جددددزء ذننددددي 

 ونو الفيد
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ل ، وهو الشك  في الجزء الخارجي  : ا مسائل القسم األو   أم 

 فاالولي منرا

 أ  طكو  ْلك مع عدم النص  المعتبر في المسألة

فيبون نافئا من ذناب جماعة إلى جزئيّدة األمد  الفالندّي ، ااالسد عاذة 
 .(1)ما ذن  إليا بع  فقهائنا  علىـ  مثالـ  قبل الق اءة في ال اعة االولى

وقدددد ا  لدددل فدددي وجدددوب االح يددداط نندددا ، فصدددّ ح بعددد  م دددنّ  ي 
 (3)، وربمددا  ظهدد  مددن اددالم بعدد  القدددماء االسدديّد  (2)الم ددنّ   ن بوجوبددا 

 األ   (5)، لبن لم  علم اونا مانبا لهما ، بل ،ان  الماتهم  (4)والشيخ 
__________________ 

الهبعدة )، علدى مدا حبداه عندا الشدهيد فدي الداا    (ولد الشيخ الهوسدي) ( نو المفيد الثاني1)

 .399:  2، وانظ  مف اح الب امة  191:  (الحج  ّة

، وفدد  ل العلمداء علددى مدا فددي  ددوابط  273( ادالمحقّ  السددبزواري فدي ذ يدد ة المعداد : 2)

جانددد فددي ، والسدديد الم 449، والشدديخ محمددد تقددي فددي ندا ددة المس  فددد ن :  326االدددول : 

 .528مفاتي  االدول : 

 .149ـ  148و  146( انظ  االن صار : 3)

 .138، المسنلة  182:  1( انظ  الخالف 4)

 .«الماتا»: (،)( في 5)

الشدددددددددددددددّك فدددددددددددددددي 
الجزئيّدددددددددددة مدددددددددددن 
جهددددددددددددة فقددددددددددددددان 

 النصّ 
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 .(1) الفا 

 ودددد    جماعدددة إجددد اء أددددالة البددد اءة وعددددم وجدددوب االح يددداط ،
والخاّدددددة ، الم قدددددّمين مددددنهم  (2)ن العاّمددددة والظددددان  : أنّددددا المشددددهور بددددي

 (4)والسدد ائ   (3)والم ددنّ   ن ، امددا  ظهدد  مددن ت بّددع ا دد  القددوم ، اددالخالف 

 .(8)ومن تنّ   عنهم  (7)والمحقّ  الثاني  (6)والشهيد ن  (5)وا   الفا لين 
بدددل اإلنصددداف : أنّدددا لدددم أعثددد  فدددي المدددات مدددن تقددددّم علدددى المحقّددد  

ن  ل زم بوجدوب االح يداط فدي األجدزاء والشد ائط وإن السبزوارّي ، على م

 (11)والشددهيد  (10)والشديخ  (9)ادان فديهم مدن  خ لددل االمدا فدي ذلددك ، االسديّد 
 .قدس س نم

 وايل اان : فالمخ ار ج  ان أدل الب اءة.
__________________ 

 .753:  2، والعدّة  833:  2( انظ  الار عة 1)

 .84:  6، وتفسي  الق طبي  47:  5اجع اإلحبام في ادول األحبام البن حزم ( ر2)

 .35، المسنلة  85:  1( الخالف 3)

 .232:  1( الس ائ  4)

 .495:  1، والمخ لل  32:  1، والمع ب   217ـ  216( انظ  المعارج : 5)

 .271:  ، وتمهيد القواعد 53:  1، والاا    132:  1( انظ  القواعد والفوائد 6)

 .328و  219:  2( انظ  جامع المقادد 7)

:  2، والمحقد  القّمدي فدي القدوانين  442ـ  441( االوحيد البهبهاني في الفوائد الحائ  دة : 8)

 .221، والفا ل الن اقي في المنانج :  357و  51، وداح  الفصول في الفصول :  30

 ( اما ع فا من االن صار والار عة.9)

 من الخالف والعدّة.( اما ع فا 10)

 .«بل الشهيد»: (،)وفي  «بل الشهيد ن»: (صو ) (ر)( في 11)

إجدددددد اء المشددددددهور 
أدددددددددالة البددددددددد اءة 

 في المسنلة

المخ دددددددار ج  دددددددان 
 الب اءة
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 لنا على ذلك : حبم العقل وما ورد من النقل.

أّمددا العقددل : فالسدد قاللا بقددب  مؤا دداة مددن الّددل بم ّادد  لددم  علددم مددن 
زء ل د  وندو الشديء أجزائا إالّ عدّة أجزاء ، و شّك في أنّا نو ناا أو لا ج

الفالنّي ، ثّم بال جهده في طلد  الددليل علدى جزئيّدة ذلدك األمد  فلدم  ق ددر ، 

فددنتى بمددا علددم وتدد ك المشددبوك ،  صودددا مددع اع دد اف المددولى بددننّي مددا 
نصبا لك عليا داللة ، فإّن القائل بوجدوب االح يداط ال  نبغدي أن  فدّ ل فدي 

و نص  وا  فى ، غا ة األمد  : وجوبا بين أن  بون اآلم  لم  نص  دليال أ

أّن تدد ك النصدد  مددن اآلمدد  قبددي  ، وندداا ال   فددع ال بليددل باالح يدداط عددن 
 المبلّل.

فإن قلا : إّن بناء العقالء على وجدوب االح يداط فدي األوامد  الع فيّدة 

الصدادرة مددن األطبّدداء أو المددوالي ؛ فددإّن الهبيدد  إذا أمدد  المدد    ب  ايدد  
ء لددا مددع العلددم بننّددا غيدد   دداّر لددا ، ف  اددا معجددون فشددّك فددي جزئيّددة فددي

 الم    مع قدرتا عليا ، اس حّ  اللوم. وااا المولى إذا أم  عبده بالك.

قلا : أّما أوام  الهبي  ، فهي إرفاد ّة ليس المهلوب فيها إالّ إح از 
الخاديّة الم  تّبة على ذات المنمور با ، وال ند بلّم فيهدا مدن حيدث اإلطاعدة 

، ادان  (1)ولاا لو اان بيان ذلك الدواء بجملة  ب  ّة غي  طلبيّة  والمعصية ؛

الالزم م اعاة االح ياط فيها وإن لم    تّ  على مخالف دا وموافق دا ثدواب أو 
عقددداب ، والبدددالم فدددي المسدددنلة مدددن حيدددث قدددب  عقددداب اآلمددد  علدددى مخالفدددة 

 المجهول وعدما.
__________________ 

 .«مجملة» : «غي  طلبيّة»بدل  (،)( في 1)

االسددددددد دالل عليدددددددا 
 من العقل
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فيهددا بقددب   (1)وأّمددا أوامدد  المددوالي الصددادرة بقصددد اإلطاعددة ، فنل ددزم 

المؤا اة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجدزء فداّطلع عليدا المدولى وقددر 

لبيدان على رفع جهلا ولو على بع  الوجوه الغي  الم عارفة إالّ أنّا اا فى با
 الم عارف فا  فى على العبد لبع  العوار..

نعم ، قد  دنم  المدولى بم ّاد   علدم أّن المقصدود مندا تحصديل عندوان 
 شّك في حصولا إذا أتى بالك الم ّا  بدون ذلك الجزء المشبوك ، اما إذا 

أمدد  بمعجددون وعلددم أّن المقصددود منددا إسددهال الصددف اء ، بحيددث اددان نددو 

أو علدم أنّدا الغد . مدن المدنمور بدا ، فدإّن تحصديل  المنمور با فدي الحقيقدة
 .(2)العلم بإتيان المنمور با الزم ، اما سيجيء في المسنلة ال ابعة 

فدإن قلددا : إّن األوامدد  الشدد عيّة الّهددا مدن ندداا القبيددل ؛ الب نائهددا علددى 

مصال  في المنمور با ، فالمصلحة فيها إّما من قبيل العنوان في المنمور بدا 
 بيل الغ ..أو من ق

وب ق    ل   : المشهور بين العدليّة أّن الواجبات الش عيّة إنّما وجبا 

لبونها ألهافا فدي الواجبدات العقليّدة ، فداللهل إّمدا ندو المدنمور بدا حقيقدة أو 
غدد . ليمدد  ، فيجدد  تحصدديل العلددم بحصددول اللهددل ، وال  حصددل إالّ 

 بإتيان اّل ما فّك في مد ليّ ا.

علددى اددون اددّل  (3)قلددا : أّوال : مسددنلة البدد اءة واالح يدداط غيدد  مبنيّددة 
 واج  فيا مصلحة ونو لهل في غي ه ، فنحن ن بلّم فيها على مان 

__________________ 

 .«فيل زم»: (صو ) (ر)، وفي  (هو ) (ت)( ااا في 1)

 .352( انظ  الصفحة 2)

 .«غي  مب نية»: (صو ) (ت)( في 3)

قدددددددددب  المؤا دددددددددداة 
إذا عجددددددددز العبددددددددد 

صدددددددددديل عددددددددددن تح
 العلم بجزء

عددددددددددددددم اب نددددددددددددداء 
 اءة البدددددددددمسدددددددددنلة 

واالح يددددددداط علدددددددى 
 مسنلة اللهل
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مان  بعد  العدليّدة المب فدين  (2)، أو  (1)األفاع ة المنب  ن للحسن والقب  

 .(3)بوجود المصلحة في األم  وإن لم  بن في المنمور با 
وثانيا : إّن نفس الفعل مدن حيدث ندو ، لديس لهفدا ؛ ولداا لدو اتدي بدا ال 

ى وجا االم ثدال لدم  صدّ  ولدم    تّد  عليدا لهدل وال أثد  ل د  مدن لثدار عل

العبادة الصحيحة ، بل اللهل إنّمدا ندو فدي اإلتيدان بدا علدى وجدا االم ثدال ، 
وحينئا : فيح مل أن  بون اللهل منحص ا في ام ثالا ال فصيلي مدع مع فدة 

ببدون  (4)فدإّن مدن ددّ ح مدن العدليّدة ـ  وجا الفعل ليوقع الفعدل علدى وجهدا

العبادات السمعيّة إنّما وجبا لبونها ألهافا في الواجبات العقليّة ، قدد ددّ ح 
ونداا م عداّر فيمدا ـ  بوجوب إ قاع الواج  علدى وجهدا ووجدوب اق  اندا بدا

نحن فيا ؛ ألّن اآلتي باألاث  ال  علم أنّا الواج  أو األقّل الم حقّ  في  منا 

:  (6)و ظهدد  مددن ل دد  مددنهم  (5) هللارحمددا؛ ولدداا دددّ ح بعضددهم االعالّمددة 
 وجوب تميّز األجزاء الواجبة من المس حبّات ليوقع اال على وجها.

__________________ 

 .«رأسا»ز ادة :  (هو ) (ت)( في 1)

 .«على»ز ادة :  (صو ) (ر)( في 2)

 .238ـ  237( انظ  الفصول : 3)

و ،  (مسدنلة الثانيدة فدي وجدوب البعثدةال) 348، انظد  اشدل المد اد :  س هقدس( االعالّمة 4)

:  1، واداا المحقّدد  الثدداني فدي جددامع المقادددد  (المسدنلة الخامسددة فدي الثددواب والعقدداب) 408

 .202ـ  201

 .269:  1( قواعد األحبام 5)

 .325ـ  324:  2، وانظ  مف اح الب امة  221:  2( االمحقّ  الثاني في جامع المقادد 6)

ندددددو اللهدددددل إنّمدددددا 
فددددي اإلتيددددان علددددى 

 وجا االم ثال
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هل بالفعل المنتّي با من الجانل فيما نحدن فيدا وبالجملة : فحصول الل

، بددل ،ددان نم عدمددا ، فلددم  بدد  عليددا إالّ الدد خلّص مددن تبعددة  (1)غيدد  معلددوم 
إليددا ؛ فددإّن ندداا واجدد  عقلددّي فددي مقددام اإلطاعددة  (2)مخالفددة األمدد  الموّجددا 

والمعصددية ، وال د ددل لددا بمسددنلة اللهددل ، بددل نددو جددار علددى فدد . عدددم 

فددي المددنمور بددا رأسددا ، وندداا الدد خلّص  حصددل  اللهددل وعدددم المصددلحة
باإلتيان بما  علم أّن مع ت اا  س حّ  العقاب والمؤا اة فيج  اإلتيان ، وأّما 

 الزائد فيقب  المؤا اة عليا مع عدم البيان.

فإّن قلا : إّن ما ذا  في وجوب االح ياط في الم با نين بعيندا موجدود 
الوجوب الواقعي باألم  الواقعّي الم دّد ونو تعلّ  ـ  ننا ، ونو أّن المق ضي

موجدود ، والجهدل ال فصديلّي بدا ال  صدل  مانعدا ال عدن ـ  بين األقّل واألاث 

 .(3)المنمور با وال عن توّجا األم  ، اما تقدّم في الم با نين ح فا بح ف 
ع عقلدّي عدن توّجدا ال بليدل بدالمجهول قلا : نخ ار نندا أّن الجهدل مدان

إلى المبلّل ؛ لحبم العقل بقب  المؤا اة على ت ك األاث  المسبّ  عدن تد ك 

الجزء المشبوك من دون بيان ، وال  عار. بقب  المؤا اة على ت ك األقّل 
من حيث نو من دون بيان ؛ إذ  بفي في البيان المسّو  للمؤا اة عليا العلدم 

مهلوب للشدارع باالسد قالل أو فدي  دمن األاثد  ، ومدع نداا ال فصيلّي بننّا 

 العلم ال  قب  المؤا اة.
__________________ 

 .«وإن اح ز الواقع»ز ادة :  (هو ) (ت)( في 1)

 .«الم وّجا»: (هو ) (،)( في 2)

 .280( راجع الصفحة 3)

الجهددددددددددددل مددددددددددددانع 
ن توّجددددا عقلددددي عدددد

ال بليددددددل بددددددالجزء 
 المشبوك
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سدندا لمندع ادون الجهدل مانعدا : مدن اسد لزاما ـ  ا  في الم با نينوما ذ

لجواز المخالفدة القهعيّدة ، وقدب   هداب الجاندل المقّصد  ، واوندا معداورا 

مع أنّا  الف المشهور أو الم ّف  عليا ، غي  جدار فيمدا ـ  بالنسبة إلى الواقع
 نحن فيا.

ونهدا مخالفدة معلومدة أّما األّول ؛ فألّن عدم جدواز المخالفدة القهعيّدة لب
بال فصيل ؛ فإّن وجوب األقّل بمعنى اس حقال العقداب ب  ادا معلدوم تفصديال 

وإن لم  علم أّن العقاب ألجل ت ك نفسا أو ل  ك ما نو سب  في ت ادا وندو 

األاث  ؛ فإّن ناا العلم غي  مع ب  في إلزام العقل بوجوب اإلتيدان ؛ إذ منداط 
وت ك المحّ مات ، دفع العقاب ، وال  فّ ل تح  ك العقل إلى فعل الواجبات 

 في تح  با بين علما بنّن العقاب ألجل ناا الشيء أو لما نو مس ند إليا.

وأّمدا عددم معاور ّدة الجاندل المقّصدد  ، فهدو للوجدا الداي ال  عدار مددن 
جدود واجبدات أجلا الجانل بنفس ال بليل المس قّل ، وندو العلدم اإلجمدالّي بو

ومحّ مات اثيد ة فدي الشد  عة ، وأنّدا لدواله لدزم إ دالل الشد  عة ، ال العلدم 

اإلجمالّي الموجدود فدي المقدام ؛ إذ الموجدود فدي المقدام علدم تفصديلّي ، وندو 
وجددوب األقددّل بمعنددى ت تّدد  العقدداب علددى ت اددا ، وفددّك فددي أدددل وجددوب 

 الزائد ولو مقدّمة.

وبالجملددة : فددالعلم اإلجمددالّي فيمددا نحددن فيددا غيدد  مددؤثّ  فددي وجددوب 
االح ياط ؛ لبون أحد ط فيا معلوم اإللزام تفصيال واآل د  مشدبوك اإللدزام 

 رأسا.

ودوران اإللزام في األقّل بين اونا مقدّميّا أو نفسيّا ، ال  قدح في اونا 
 ا : من أّن العقل  حبم بوجوب القيام بمامعلوما بال فصيل ؛ لما ذا ن

عددددددددددددم ج  دددددددددددان 
الدددددددددددليل العقلددددددددددي 
الم قددددددددددددددّم فدددددددددددددي 

مددددددددا الم بددددددددا نين في
 نحن فيا

عدددددددددم معاور ّدددددددددة 
 الجانل المقّص 

العلددددددددم اإلجمددددددددالي 
فيدددددددا فيمدددددددا نحدددددددن 

يدددددد  مددددددؤثّ  فددددددي غ
وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 

 االح ياط
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علددم إجمدداال أو تفصدديال إلددزام المددولى بددا علددى أّي وجددا اددان ، و حبددم بقددب  

المؤا دداة علددى مددا فددّك فددي إلزامددا ، والمعلددوم إلزامددا تفصدديال نددو األقددّل ، 
والمشددبوك إلزامددا رأسددا نددو الزائددد ، والمعلددوم إلزامددا إجمدداال نددو الواجدد  

ين األقددّل واألاثدد  ، وال عبدد ة بددا بعددد انحاللددا إلددى معلددوم النفسددّي المدد دّد بدد

تفصدديلّي ومشددبوك ، امددا فددي اددّل معلددوم إجمددالّي اددان اددالك ، امددا لددو علددم 
إجماال ببدون أحدد مدن اإلنداء ن اللدا ن أحددنما المعديّن نجدس ،  مد ا ؛ فإنّدا 

 حبددم بحلّيّددة الهددان  منهمددا ، والعلددم اإلجمددالي بددالخم  ال  ددؤثّ  فددي وجددوب 

 الج ناب عنا.ا
ومّما ذا نا  ظه  : أنّا  مبن ال مّسك في عددم وجدوب األاثد  بنددالة 

عدم وجوبا ؛ فإنّها سليمة في ناا المقام عن المعار ة بندالة عدم وجدوب 

 األقّل ؛ ألّن وجوب األقّل معلوم تفصيال فال  ج ي فيا األدل.
بين الوجوب النفسّي والغي ّي مع العلم ال فصيلي بورود  وت دّد وجوبا

ِ ) ، وقولددا : (1)(َوَربَّىىَك فََكب ِىىرُ )الخهدداب ال فصدديلّي بوجوبددا بقولددا :  َوقُوُمىىوا ِهَّ

،  (4)(اُرَكعُوا َواُسُجُدوا) ، وقولا : (3)(فَاُقَرُؤا ما تَيَسََّر ِمُنهُ )، وقولا :  (2)(قانِتِينَ 
 خهابات الم ضّمنة لألم من ال (5)وغي  ذلك 

__________________ 

 .3( المدّثّ  : 1)

 .238( البق ة : 2)

 .20( المّزّمل : 3)

 .77( الحّج : 4)

 .43، ولل عم ان :  43( اما في البق ة : 5)

الة ال مّسدددددددك بندددددددد
عددددددددددددم وجدددددددددددوب 
األاثددددددددددددد  فدددددددددددددي 

 المسنلة



 2ف ائد االُدول / ج   ............................................................................  324

 باألجزاء ، ال  وج  ج  ان أدالة عدم الوجوب أو أدالة الب اءة.

ال مّسددك بندددالة عدددم وجددوب األاثدد  ال  نفددع فددي لبددّن اإلنصدداف : أّن 
المقام ، بل نو قليل الفائدة ؛ ألنّا : إن قصدد بدا نفدي أثد  الوجدوب الداي ندو 

اس حقال العقاب ب  اا ، فهو وإن ادان غيد  معدار. بنددالة عددم وجدوب 

: أّن  (1)األقّل اما ذا نا ، إالّ أنّك قد ع فا فيما تقدّم في الشدّك فدي ال بليدل 
 (3)ال  نفع في دفدع ـ  وجوبا أو تح  ماـ  (2)حاب عدم ال بليل المس قّل اس ص

اس حقال العقاب على ال  ك أو الفعل ؛ ألّن عددم اسد حقال العقداب لديس مدن 

لثددددار عدددددم الوجددددوب والح مددددة الددددواقعيّين ح ّددددى  ح دددداج إلددددى إح ازنمددددا 
اف فدي باالس صحاب ، بل  بفي فيا عدم العلم بهما ، فمجدّ د الشدّك فيهمدا اد

 عدم اس حقال العقاب بحبم العقل القاطع.

وقد أف نا إلى ذلك عند ال مّسك فدي ح مدة العمدل بدالظّن بنددالة عددم 
حّجي ا ، وقلنا : إّن الشّك في حّجي ا ااف في ال ح  م وال  ح اج إلى إحد از 

 .(4)عدمها باألدل 

، وإن قصددد بددا نفددي اآلثددار الم  تّبددة علددى الوجددوب النفسددّي المسدد قّل 
فندالة عدم ناا الوجوب في األاث  معار ة بندالة عدما في األقدّل ، فدال 

تبقى لهاا األدل فائدة إالّ في نفدي مدا عددا العقداب مدن اآلثدار الم  تّبدة علدى 

 مهل  الوجوب الشامل للنفسّي والغي ّي.
__________________ 

 .60ـ  59( راجع الصفحة 1)

 (.،)في  «المس قلّ »( لم ت د 2)

 .«رفع»: (ص)ونسخة بدل  (،)في ( 3)

 .128ـ  127:  1( راجع مبحث الظن 4)

لمناقشددددة فددددي ندددداا ا
 األدل
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ثّم بما ذا نا في مندع ج  دان الددليل العقلدّي الم قددّم فدي الم بدا نين فيمدا 

اا نحددن فيددا ، تقدددر علددى منددع سددائ  مددا   مّسددك بددا لوجددوب االح يدداط فددي ندد

 المقام.
 .(1)مثل : اس صحاب االف غال بعد اإلتيان باألقّل 

: أّن االف غال اليقينّي  ق ضي وجوب تحصيل اليقين بالب اءة  (2)ومثل 
(3). 

ومثددل : أدلّددة افدد  اك الغددائبين مددع الحا دد  ن فددي األحبددام المق ضددية 

يال مدع الحا د  ن العدالمين بدالمبلّل بدا تفصدـ  معاف  الغدائبينـ  الف  اانا
(4). 

المح مددل قهعددا ، ـ  (5)ونددو العقدداب ـ  ومثددل : وجددوب دفددع الضدد ر

 .(6)وبعبارة ا    : وجوب المقدّمة العلميّة للواج  
ومثدددل : أّن قصدددد الق بدددة غيددد  ممبدددن باإلتيدددان باألقدددّل ؛ لعددددم العلدددم 

بمهلوبيّ ا في ذاتا ، فال  جوز االق صدار عليدا فدي العبدادات ، بدل ال بددّ مدن 

 الجزء المشبوك.اإلتيان ب
مضددافا إلددى منددع ج  انددا ح ّددى فددي مددورد وجددوب ـ  فددإّن األّول مندددفع

 بنّن بقاء وجوب األم  الم دّد بينـ  االح ياط ، اما تقدّم في الم با نين
__________________ 

 .450، وندا ة المس  فد ن :  326( اس دّل با في  وابط االدول : 1)

 (.ص)من  «ثلم»( 2)

 .327( اس دّل با في  وابط االدول : 3)

 .326( أفار إلى ناا الوجا في  وابط االدول : 4)

 (.،)في  «ونو العقاب»( لم ت د 5)

 .328، و وابط االدول :  450( ناا الوجا أ ضا ذا ه في ندا ة المس  فد ن : 6)

سددددائ  مددددا   مّسدددددك 
بددددددددددددا لوجدددددددددددددوب 

اط فددددددددددي االح يدددددددددد
المسددددددددددددددددددددددددددددنلة ، 

 والمناقشة فيها

المناقشددددددددددة فيمددددددددددا 
   مسُك با
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م ديقّن قبدل األقّل واألاث  باالس صحاب ال  جدي ؛ بعد ف . ادون وجدود ال

 الشّك غي  مجد في االح ياط.
نعم ، لو قلنا باألددل المثبدا ، وأّن اس صدحاب االفد غال بعدد اإلتيدان 

باألقدّل  ثبددا اددون الواجدد  نددو األاثد  فيجدد  اإلتيددان بددا ، أمبددن االسدد دالل 

 باالس صحاب.
لبن  مبن أن  قال : إنّا نفينا في الزمدان السداب  وجدوب األاثد  ؛ لقدب  

من دون بيان ، ف عيّن االفد غال باألقدّل ، فهدو منفدّي فدي الزمدان  (1)المؤا اة 

 ؟الساب  ، فبيل  ثبا في الزمان الالح 
وأّما الثاني ، فهو حادل الدليل الم قدّم في الم بدا نين الم دوّنم ج  اندا 

، وأّن االف غال اليقينّي إنّمدا ندو باألقدّل ،  (2)في المقام ، وقد ع فا الجواب 

 .(3)وك فيا وغي ه مشب
وأّما الثالث ، ففيا : أّن مق ضدى االفد  اك ادون الغدائبين والحا د  ن 

على نهج واحد مع اونهما في العلم والجهل على دفة واحدة ، وال ر   أّن 

 وجوب االح ياط على الجانل من الحا   ن فيما نحن فيا عين الدعو .
دّمدة ، ونددو وأّمدا ال ابدع ، فدألّن وجدوب المقدّمددة فد ع وجدوب ذي المق

 : أّن وجوب المعلوم (5)بين األقّل واألاث  ، وقد تقدّم  (4)األم  الم  دّد 
__________________ 

 .«العقاب»:  «المؤا اة»بدل  (،)( في 1)

 .«عنا»ز ادة :  (ص)( في 2)

 .323ـ  321( راجع الصفحة 3)

 .«الم دّد»: (ت)( في 4)

 .323ـ  322( راجع الصفحة 5)
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ون أحد ط فيا م يقّن اإللزام من الشارع ولو باإللزام المقدّمي ، إجماال مع ا

وندو األاثد  ـ  غي  مؤثّ  في وجوب االح ياط ؛ لبون اله ف الغي  الم يقّن
مدوردا لقاعددة البد اءة ، امدا مثّلندا لدا بدالخم  المد دّد بدين ـ  في ما نحدن فيدا

 أحدنما المعيّن نجس. (1)إناء ن 

أعنددي تدديقّن أحددد ط فددي المعلددوم باالجمددال ـ  نعددم ، لددو ثبددا أّن ذلددك
ال  قدددح فددي وجددوب العمددل بمددا  ق ضدديا مددن ـ  تفصدديال وت تّدد  أثدد ه عليددا

االح ياط ، فيقال في المثال : إّن ال بليدل باالج نداب عدن نداا الخمد  المد دّد 

 (2)بددين اإلندداء ن  ق ضددي اسدد حقال العقدداب علددى تناولددا ب ندداول أّي اإلندداء ن 
 ، فيج  االح ياط باالج ناب عنهما ، فبالك فيما نحن فيا.اتّف  اونا  م ا 

 والدليل العقلّي على الب اءة من ناه الجهة  ح اج إلى مز د تنّمل.

وأّما الخامس ، فألنّا  بفي في قصد الق بة اإلتيان بما علم من الشارع 
اإللزام با وأداء ت اا إلى اس حقال العقاب ألجل ال خلّص عن العقاب ؛ فإّن 

اا المقدار ااف في نيّة الق بة المع ب ة في العبادات ح ّى لدو علدم بنجزائهدا ن

 تفصيال.
بقي البالم في أنّا ايل  قصد الق بة بإتيان األقّل مع عددم العلدم ببوندا 

 ؟مقّ با ؛ ل  دّده بين الواج  النفسّي المقّ ب والمقدّمي الغي  المقّ ب

 فنقول :
  بفي في قصد الق بة : قصد ال خلّص من العقاب ؛ فإنّها إحد 

__________________ 

 .«اإلناء ن»: (صو ) (ر)( في 1)

 .«إذا»ز ادة :  (،و ) (ت)( في 2)

يددددددددددددل تقصددددددددددددد ا
الق بددددددددددة بإتيددددددددددان 

 ؟األقلّ 
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 .(1)الغا ات المااورة في العبادات 

 وأّما الدليل النقلي :
ة على البد اءة ، الوا دحة سدندا وداللدة ؛ ولداا عدّول فهو األ بار الدالّ 

، بنداء  (2)عليها في المسدنلة مدن جعدل مق ضدى العقدل فيهدا وجدوب االح يداط 

على وجوب م اعاة العلم اإلجمالي وإن اان اإللزام في أحد ط فيدا معلومدا 
بال فصدديل. وقددد تقدددّم أاثدد  تلددك األ بددار فددي الشددّك فددي ال بليددل ال ح  مددي 

 .(3) والوجوبي

ما حج  هللا علما عن العباد فهدو مو دوع »:  السالمعليامنها : قولا 
 .(4) «عنهم

فإّن وجوب الجزء المشبوك محجوب علما عن العباد ، فهو مو وع 

عنهم ؛ فدّل على أّن الجزء المشبوك وجوبا غي  واج  على الجانل ، اما 
ّي غيد  واجد  فدي الظدان  علدى دّل على أّن الشيء المشدبوك وجوبدا النفسد

 الجانل.

و مبن تق    االس دالل : بنّن وجوب األاثد  مّمدا حجد  علمدا ، فهدو 
 مو وع.

 وال  عار. بنّن وجوب األقّل االك ؛ ألّن العلم بوجوبا الم دّد
__________________ 

: (ص) ، وا د  عليهدا فدي (هو ) (ت)فدي  «العبداداتـ  إلدىـ  بقدي البدالم»( لم ت د عبارة 1)

 .«زائد»

 .357( نو داح  الفصول في الفصول : 2)

 .44ـ  41و  28( راجع الصفحة 3)

 .28من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  119:  18( الوسائل 4)

االسددددددددددددددددددددددددددد دالل 
 بدددددددددار علدددددددددى باأل

البددددددددددددد اءة فدددددددددددددي 
 المسنلة :

حدددددددددددددد ث ـ  1
 الحج 
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 بين النفسّي والغي ّي غي  محجوب ، فهو غي  مو وع.

 .(1) «ا ال  علمون. م.. رفع عن اّم ي»:  وللاعلياهللادلىوقولا 
فإّن وجوب الجزء المشبوك مّما لم  علم ، فهو م فوع عدن المبلّفدين ، 

أو أّن العقاب والمؤا اة الم  تّبة على تعّمد ت ك الجزء المشدبوك الداي ندو 

 سب  ل  ك البّل ، م فوع عن الجانل.
 إلى غي  ذلك من أ بار الب اءة الجار ة في الشبهة الوجوبيّة.

 خنا قدّس هللا نفسا  دّعي ،هورندا فدي نفدي الوجدوب واان بع  مشا

 .(2)النفسّي المشبوك ، وعدم ج  انها في الشّك في الوجوب الغي ّي 
وال  خفى على الم نّمل : عدم الف ل بين الوجوبين فدي نفدي مدا    تّد  

ن اسدد حقال العقدداب ؛ ألّن تدد ك الواجدد  الغيدد ّي منشددن السدد حقال عليددا ، مدد

 العقاب ولو من جهة اونا منشن ل  ك الواج  النفسّي.
نعددم ، لددو اددان الظددان  مددن األ بددار نفددي العقدداب الم  تّدد  علددى تدد ك 

 الشيء من حيث  صوص ذاتا ، أمبن دعو  ،هورنا في ما ادّعي.

ك الجددزء أ ضددا مددن حيددث مددع إمبددان أن  قددال : إّن العقدداب علددى تدد 
  صوص ذاتا ؛ ألّن ت ك الجزء عين ت ك البّل ، فافهم.

نددداا الّدددا إن جعلندددا الم فدددوع والمو دددوع فدددي ال وا دددات  صدددوص 

المؤا دداة ، وأّمددا لددو عّممندداه لمهلدد  اآلثددار الشدد عيّة الم  تّبددة علددى الشدديء 
 .(3)المجهول ، اانا الداللة أو   ، لبن سينتي ما في ذلك 

__________________ 

 من أبواب جهاد النفس ، الحد ث األّول. 56، الباب  295:  11( الوسائل 1)

 .329( نو ف  ل العلماء ، انظ  تق   ات درسا في  وابط االدول : 2)

 .335( انظ  الصفحة 3)

حدددددددددددددد ث ـ  2
 ال فع

عددددددم الفددددد ل فدددددي 
أ بدددددددددار البددددددددد اءة 
بددددددين الشددددددّك فددددددي 

جددددددوب النفسددددددي الو
أو فدددددددي الوجدددددددوب 

 الغي ي
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، بدل ادون العقدل  (1)ة الدليل العقلّي الم قدّم ثّم إنّا لو ف  نا عدم تماميّ 

حااما بوجوب االح ياط وم اعاة حال العلم اإلجمدالّي بدال بليل المد دّد بدين 

األقّل واألاث  ، اانا ناه األ بار اافية في المهل  حاامة على ذلك الدليل 
العقلّي ؛ ألّن الشارع أ ب  بنفي العقاب على ت ك األاث  لدو ادان واجبدا فدي 

الواقع ، فال  ق ضي العقل وجوبا من باب االح ياط ال اجع إلى وجوب دفدع 
 العقاب المح مل.

عبددس ذلددك وحبومددة أدلّددة االح يدداط  (2)وقددد تددوّنم بعدد  المعاددد  ن 

ي المقام ؛ لوجود الددليل فدي على ناه األ بار ، فقال : ال نسلّم حج  العلم ف
 المقام ، وني أددالة االفد غال فدي األجدزاء والشد ائط المشدبواة. ثدّم قدال :

ألّن ما اان لنا إليا ط    في الظان  ال  صدل في حقّا الحج  قهعا ؛ وإاّل 

لدددلّا ندداه ال وا ددة علددى عدددم حّجيددة األدلّددة الظنّيددة ، اخبدد  الواحددد وفددهادة 
 قال : (3)العدلين وغي نما. ثّم 

ولدددو ال دددزم تخصيصدددها بمدددا دّل علدددى حّجيدددة تلدددك الهددد ل ، تعددديّن 

بما دّل على حّجية أدالة االف غال : من عمومات أدلّدة ـ  أ ضاـ  تخصيصها
 االس صحاب ، ووجوب المقدّمة العلميّة. ثّم قال :

وال حقيدد  : ال مّسددك بهدداه األ بددار علددى نفددي الحبددم الو ددعي ونددي 

 ، ان هى. (4)الجزئيّة والش طيّة 
__________________ 

 .318( الم قدّم في الصفحة 1)

 ( نو داح  الفصول في الفصول.2)

 (.ص)من  «ثمّ »( 3)

 .51( الفصول : 4)

حبومدددددددددة أ بدددددددددار 
البددددددددددد اءة علدددددددددددى 

لعقلددددددددددّي الدددددددددددليل ا
الم قددددددددّم لوجدددددددوب 

 االح ياط

ادددددددددالم ددددددددددداح  
الفصدددددددددددول فدددددددددددي 
حبومدددددددددددة أدلّدددددددددددة 
االح يدددددددداط علددددددددى 

ار البددددددددد اءة أ بددددددددد
 في المسنلة
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: أّن اس صدحاب  (2)وفيمدا نحدن فيدا  (1)أقول : قد ذا ندا فدي الم بدا نين 

الّ على القول باع بار األدل المثبا الاي االف غال ال  ثبا لزوم االح ياط إ

ال نقول با وفاقا لهاا الفا ل ، وأّن العمدة فدي وجدوب االح يداط ندو : حبدم 
تنّجز ال بليل  (3)العقل بوجوب إح از مح مالت الواج  الواقعي بعد إثبات 

، وأنّددا المؤا ددا بددا والمعاقدد  علددى ت اددا ولددو حددين الجهددل بددا وتدد دّده بددين 
 األقّل واألاث .م با نين أو 

وال ر   أّن ذلك الحبم مبناه وجوب دفدع العقداب المح مدل علدى تد ك 

 «... ما حج  هللا»في قولا ـ  ما    اا المبلّل ، وحينئا : فإذا أ ب  الشارع
بنّن هللا سبحانا ال  عاق  على ت ك ـ  وغي نما «... رفع عن اّم ي»، وقولا 

ل العقدداب فددي تدد ك ذلددك المشددبوك ، مددا لددم  علددم جزئيّ ددا ، فقددد ارتفددع اح مددا

 وحصل األمن منا ، فال  ج ي فيا حبم العقل بوجوب دفع العقاب المح مل.
نظي  ما إذا أ ب  الشارع بعدم المؤا داة علدى تد ك الصدالة إلدى جهدة 

 اّدة من الجهات لو فد . اونهدا القبلدة الواقعيّدة ، فإنّدا  خد ج بدالك عدن 

 .(4)ت اها ال  فضي إلى العقاب باب المقدّمة ؛ ألّن المف و. أّن 
نعددم ، لددو اددان مسدد ند االح يدداط أ بددار االح يدداط ، اددان لحبومددة تلددك 

 األ بار على أ بار الب اءة وجا أف نا إليا في الشبهة ال ح  ميّة من
__________________ 

 .294ـ  293( راجع الصفحة 1)

 .326( راجع الصفحة 2)

 (.،)في  «إثبات»( لم ت د 3)

 (.،)في  «العقابـ  إلىـ  لو ف .»ت د عبارة ( لم 4)

لمناقشددددددددددة فيمددددددددددا ا
أفدددددددددداده ددددددددددداح  

 الفصول
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 .(1)أقسام الشّك في ال بليل 

ومّمدا ذا ندا  ظهد  : حبومدة نداه األ بدار علدى اس صدحاب االفدد غال 
؛ ألنّدا إذا  (2)على تقد   القدول باألددل المثبدا أ ضدا امدا أفد نا إليدا سدابقا 

رع بعدم المؤا اة علدى تد ك األاثد  الداي حجد  العلدم بوجوبدا ، أ ب  الشا

غي  م يقّن إالّ بالنسدبة إلدى ـ  ونو االف غال المعلوم سابقاـ  اان المس صح 
األاثد   (3)األقّل ، وقد ارتفع بإتيانا ، واح مال بقاء االف غال حينئا من جهدة 

 بحبم ناه األ بار. (4)منفّي 

حبومددة أدلّددة االفدد غال علددى ندداه األ بددار وبالجملددة : فمددا ذادد ه ، مددن 
 .(5) عيل جدّا ؛ نظ ا إلى ما تقدّم 

مدن أجدل نداه الحبومدة ال دي ـ  عددل هللارحمداوأ عل من ذلك : أنّدا 

عددن االسدد دالل بهددا لمددان  ـ  زعمهددا ألدلّددة االح يدداط علددى ندداه األ بددار
ور مددن حيددث نفددي الحبددم ال بليفددّي ، إلددى ال مّسددك بهددا فددي نفددي الحبددم المشدده

الو ددعّي ، أعنددي جزئيّددة الشدديء المشددبوك أو فدد طيّ ا ، وزعددم أّن مانيّددة 

،ددان ا اونهددا األقددّل بضددميمة نفددي جزئيّددة المشددبوك ،  (6)المددنمور بددا تبدديّن 
 و حبم بالك على أدالة االف غال.

__________________ 

 .50فحة ( راجع الص1)

 .326( راجع الصفحة 2)

 «اون الواج  نو»ز ادة :  (ص)( في 3)

 .«ملقى»:  «منفيّ »بدل  (،)( في 4)

 .326ـ  325( راجع الصفحة 5)

 .«  بيّن»: (،)( في 6)

حبومدددددددددة أ بدددددددددار 
البددددددددددد اءة علدددددددددددى 
اس صددددددددددددددددددددددددحاب 

 االف غال أ ضا

اسددددددددددددددددددددددددددددددد دالل 
ددددددددددددددددددددددددددددددددداح  
 الفصددددددول بن بددددددار

البددددددددددد اءة علدددددددددددى 
نفدددددددددددددي الحبدددددددددددددم 

 الو عي
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 قال في تو ي  ذلك :

إّن مق ضى ناه ال وا دات : أّن مانيّدات العبدادات عبدارة عدن األجدزاء 
ش ائهها المعلومة ، في بديّن مدورد ال بليدل و  تفدع منهدا اإلجمدال المعلومة ب

 واإلبهام.

ثّم أ ّد ناا المعنى ، بل اس دّل عليا ، بفهم العلماء منها ذلك ، حيث قال 
: 

و ،  «أددالة العددم»إّن من االدول المع وفة عندنم ما  عبّ  عندا ب 

ل بليفدّي والو دعّي ، ، و س عملونا في نفي الحبم ا «عدم الدليل دليل العدم»
ونحن قد تصفّحنا فلم نجد لهاا األدل مسد ندا  مبدن ال مّسدك بدا غيد  عمدوم 

ناه األ بار ، ف عيّن تعميمها للحبم الو عّي ولو بمساعدة أفهامهم ، في ناول 

 ، ان هى. (1)الجزئيّة المبحوث عنها في المقام 
اه من عموم تلك األ بدار لنفدي غيد  الحبدم االلزامدّي أقول : أّما ما ادّع

،  (2)ال بليفّي ، فلوال عدولا عنا في باب الب اءة واالح ياط من األدلّة العقليّة 

لدداا نا بعدد  مددا فيددا : مددن منددع العمددوم أّوال ، ومنددع اددون الجزئيّددة أمدد ا 
ى وندو إ جداب الم ّاد  المشد مل علدـ  مجعوال ف عيّا غيد  الحبدم ال بليفديّ 

 ثانيا.ـ  ذلك الجزء

 وأّما ما اس شهد با : من فهم األدحاب وما ،ه  لا بال صفّ  ، ففيا :
 ما  ظه  للم صفّ  في ناا المقام : أّن العلماء لم  س ندوا في (3)أّن 

__________________ 

 .51( الفصول : 1)

 .363( انظ  الفصول : 2)

 .«أّول»ز ادة :  (ص)( في 3)

ادددددددددالم ددددددددددداح  
 الفصول

لمناقشددددددددددة فيمددددددددددا ا
أفدددددددددداده ددددددددددداح  

 الفصول
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 ن إلى ناه األ بار.األدلين المااور 

، فهدو الجدداري عنددنم فدي غيدد  األحبدام الشدد عيّة  «أددل العدددم»أّمدا 
، فبيدل  سد ند  (1)أ ضا ، من األحبام اللفظيّة اندالة عددم الق  ندة وغي ندا 

 ؟فيا باأل بار الم قدّمة

، فالمس ند فيا عندنم فيء ل   ، ذا ه  «عدم الدليل دليل العدم»وأّما 
 (4)والفا ددلين  (3)وابددن زندد ة  (2)القاعدددة ، االشدديخ  اددّل مددن تعددّ . لهدداه

 .(7)، وال ا  صاص لا بالحبم ال بليفي والو عي  (6)وغي نم  (5)والشهيد 

 وبالجملة : فلم نعث  على من  س دّل بهاه األ بار في نا ن األدلين :
 أّما روا ة الحج  ونظائ نا فظان .

ان ومددددا ال  علمددددون ، وأّمددددا النبددددوّي الم ضددددّمن ل فددددع الخهددددن والنسددددي

فندحابنا بين من  دّعي ،هوره في رفدع المؤا داة وال  نفدي بدا غيد  الحبدم 
 ونو المحبّي عنـ  ان واتا من روا ة الحج  وغي ناـ  ال بليفيّ 

__________________ 

 (.،)في  «وغي ناـ  إلىـ  أ ضا من»( لم ت د عبارة 1)

 .753:  2( العدّة 2)

 .486:  (قهيّةالجوامع الف)( الغنية 3)

 .424:  (مخهوط)، ونها ة الودول  32:  1( انظ  المع ب  4)

 .53ـ  52:  1( الاا   5)

، وانظدد   45:  1، وددداح  الحدددائ  فددي الحدددائ   199( االفا ددل ال ددوني فددي الوافيددة : 6)

 .207، ومنانج األحبام :  13:  2القوانين 

 .(،)في  «الو عيـ  إلىـ  وال ا  صاص»( لم ت د 7)
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،  (1)أاث  االدوليّين ، وبين من   عدّ  عن ذلك إلى األحبام الغي  ال بليفيّدة 

لبن في موارد وجود الدليل على ثبدوت ذلدك الحبدم وعددم ج  دان األددلين 
المااور ن بحيث لو ال النبدوّي لقدالوا بثبدوت ذلدك الحبدم. ونظد نم فدي ذلدك 

حداام علدى تلدك ـ  و دعيبناء على عموما لنفدي الحبدم الـ  إلى : أّن النبويّ 

 األدلّة المثب ة لالك الحبم الو عي.
ومدع مددا ع فددا ، ايدل  دددّعي أّن مسدد ند األددلين المددااور ن الم ّفدد  

عليهمدددا ، ندددو نددداه ال وا دددات ال دددي ذنددد  األاثددد  إلدددى ا  صاددددها بنفدددي 

 ؟المؤا اة
في مورد ج  ان األدلين المااور ن ـ  أ ضاـ  نعم ،  مبن ال مّسك بها

لى أّن ددل رفع أث  ناه االمور أعني الخهن والنسديان وأ واتهمدا ؛ بناء ع

امدا فدي مدوارد ثبدوت ـ  تحقيقا (2)، اما  حصل بوجود المق ضي لالك األث  
اددالك ـ  (3)الدددليل المثبددا لددالك األثدد  ، الشددامل لصددورة الخهددن والنسدديان 

 . حصل ب وّنم ثبوت المق ضي ولو لم  بن عليا دليل وال لا مق   محقّ 

لبن تصادل بع  موارد األدلين وال وا ة مدع تبا نهمدا الجزئدّي ، ال 
  دّل على االس ناد لهما بها ، بل  دّل على العدم.

ثّم إّن في المالزمة ال ي دّ ح بها فدي قولدا : وإالّ لددلّا نداه األ بدار 

 على نفي حّجية اله ل الظنّية اخب  الواحد وغي ه ، منعا
__________________ 

 .31ـ  28تقدّم البالم عن ذلك في الصفحة ( 1)

 .«األم »: (ص)ومصّححة  (ر)( في 2)

 (.ه)في  «والنسيانـ  إلىـ  األث  الشامل»( لم ت د 3)
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 .(1)وا حا ، ليس ننا محّل ذا ه ، فافهم 

 لمخ ار :واعلم : أّن ننا ادوال ربما   مّسك بها على ا
 منها : أدالة عدم وجوب األاث .

 .(2)وقد ع فا سابقا حالها 

 ومنها : أدالة عدم وجوب الشيء المشبوك في جزئيّ ا.
نددو وجددوب  (3)وحالهددا حددال سددابقها بددل أردأ ؛ ألّن الحددادث المجعددول 

 مل عليا ، فوجوب الجزء في  من البّل عين وجوب البدّل ، الم ّا  المش

ووجوبا المقدّمي بمعنى الالّبدّ ة الزم لا غي  حادث بحدوث مغا   ازوجيّة 
األربعدة ، وبمعندى الهلد  الغيد ي حددادث مغدا   ، لبدن ال    تّد  عليدا أثدد  

 جدددي فيمددا نحددن فيددا ؛ إالّ علددى القددول باع بددار األدددل المثبددا ليثبددا بددالك 

 اون المانيّة ني األقّل.
 ومنها : أدالة عدم جزئيّة الشيء المشبوك.

للم ّادد  الددواقعّي ـ  االسددورةـ  وفيددا : أّن جزئيّددة الشدديء المشددبوك

 ، ليسا أم ا حادثا مسبوقا بالعدم. (4)وعدمها 
 (5)الم ّا  المنمور وإن ار د : أدالة عدم دي ورة السورة جزء 

__________________ 

وننددا  جدد ي األدددالن ، لبددن ال »:  «فددافهمـ  إلددىـ  لبددّن تصددادل»بدددل  (،)( وردت فددي 1)

 .«حاجة معهما إلى ال مّسك بالنبويّ 

 .324( راجع الصفحة 2)

 .«المجهول»: (ص)ونسخة بدل  (ت)( في 3)

 (.ت)في  «وعدمها»( لم ت د 4)

 .«للم ّا  المنمور»: (ت)، وفي  «منمورلم ّا  »: (ه)( في 5)

اددددددول أ ددددد  قدددددد 
ك بهددددا علددددى   مّسدددد

لبنخ دددددددددددددددددددددددددددددددددار 
 والمناقشة فيها

أددددددالة عددددددم  ـ 1
 وجوب األاث 

أددددددالة عددددددم  ـ 2
وجددددددددوب الشدددددددديء 
المشددددددددددبوك فددددددددددي 

 جزئيّ ة

أددددددالة عددددددم  ـ 3
جزئيّ دددددددددددة عددددددددددددم 
جزئيّ ددددددددة الشدددددددديء 

 المشبوك
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با ، ليثبا بالك  لدّو الم ّاد  المدنمور بدا مندا ، وم جعدا إلدى أددالة عددم 

 األم  بما  بون ناا جزء منا ، ففيا : ما مّ  من أنّا أدل مثبا.
وإن ار د : أدالة عدم د ل ناا المشبوك فدي الم ّاد  عندد ا   اعدا 

دّة أجدزاء غيد  م تبهدة فدي نفسدها فديئا لا ، الاي نو عبارة عن مالحظة ع

واحدا ، وم جعها إلى أدالة عدم مالحظة ناا الشيء مع الم ّا  المدنمور 
بددا فدديئا واحدددا ؛ فددإّن المانيّددات الم ّابددة لّمددا اددان ت ّابهددا جعليّددا حادددال 

وإالّ فهي أجزاء ال ارتباط بينها في أنفسدها وال وحددة تجمعهدا إالّ ـ  باالع بار

توقّل جزئيّة فيء لهدا علدى مالحظ دا معهدا واع بارندا مدع ـ   ب باع بار مع
 ناا الشيء أم ا واحدا.

فمعنى جزئيّة السورة للصالة مالحظة السورة مع بداقي األجدزاء فديئا 

واحدا ، وناا معنى ا   اع المانيّات واونها مجعولة ؛ فالجعدل واال  د اع 
ح ّدى  بدون الجزئيّدة  فيها من حيث ال صّور والمالحظة ، ال من حيث الحبم

حبما ف عيّا و عيّا في مقابل الحبم ال بليفّي ، اما اف ه  في ألسنة جماعة 
، إالّ أن    دوا بالحبم الو عي ناا المعنى. وتمدام البدالم  دنتي فدي بداب  (1)

 .(2)االس صحاب عند ذا  ال فصيل بين األحبام الو عيّة واألحبام ال بليفيّة 

لجزئيّة بالمعنى المااور فاألدل عدمها ، فإذا ثبدا ثّم إنّا إذا فّك في ا

عدمها في الظدان     تّد  عليدا ادون المانيّدة المدنمور بهدا ندي األقدّل ؛ ألّن 
 تعيين المانيّة في األقّل  ح اج إلى جنس وجودي ، وني األجزاء

__________________ 

 .125 : 3( سينتي ذا نم في باب االس صحاب ، مبحث األحبام الو عيّة 1)

 .148ـ  121:  3( انظ  مبحث االس صحاب 2)
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المعلومددة ، وفصددل عدددمّي نددو عدددم جزئيّددة غي نددا وعدددم مالحظ ددا معهددا ، 

والجنس موجود بالف . ، والفصل ثابا باألدل ، ف عيّن المنمور با ، فلا 
 .(1)وجا 

إالّ أن  قال : إّن جزئيّة الشيء م جعها إلى مالحظة الم ّا  منا ومن 

فدديئا واحدددا ، امددا أّن عدددم جزئيّ ددا راجددع إلددى مالحظددة غيدد ه مددن  البدداقي
األجزاء فيئا واحدا ، فجزئيّة الشيء والّية الم ّا  المشد مل عليدا مجعدول 

بجعل واحد ، فالشّك في جزئيّة الشيء فدّك فدي الّيدة األاثد  ، ونفدي جزئيّدة 

 ن بنفدي اآل د  الشيء نفي لبلّي ا ، فإثبات الّية األقّل بالك إثبات ألحد الضدّ 
 ، وليس أولى من العبس.

ومنددا  ظهدد  : عدددم جددواز ال مّسددك بندددالة عدددم ال فددات اآلمدد  حددين 

فدديئا واحدددا  (2)تصددّور الم ّادد  إلددى ندداا الجددزء ، ح ّددى  بددون بالمالحظددة 
ال  ثبدا أنّدا اع بد  ـ  أ ضداـ  ألّن نداام ّابا مدن ذلدك ومدن بداقي األجدزاء ؛ 

 ال  اي  بالنسبة إلى باقي األجزاء.

ناا ، مع أّن أدالة عدم االل فات ال  ج ي بالنسبة إلى الشارع المندزه 
عن الغفلة ، بل ال  ج ي مهلقا في ما دار أم  الجزء بين اونا جزءا واجبا 

 .أو جزءا مس حبّا ، لحصول االل فات فيا قهعا ، ف نّمل
__________________ 

 (.،)في  «فلا وجا»( لم ت د : 1)

 .«بمالحظ ا»: (ه)( في 2)

ال مّسدددددددك بنددددددددالة 
عدددددددددددددم ال فددددددددددددات 
اآلمدددددددددددددد  إلددددددددددددددى 
الجددددددددددددددددددددددددددددددددددددزء 
المشددددددددددددددددددددددددددددبوك 

 والمناقشة فيا
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 المسألة الثانية

 ما إْا كا  الشك  في الجزئي ة ناشُا من إجمال الدليل

بنحددد أسددباب ـ  امددا إذا علّدد  الوجددوب فددي الدددليل اللفظددي بلفدد  مدد دّد

م ّابين  دد ل أقلّهمدا جدزءا تحدا األاثد  بحيدث  بدون اآلتدي  بينـ  اإلجمال
 باألاث  لتيا باألقّل.

واإلجمال : قد  بون في المعنى الع فّي ، انن وج  فدي الغسدل غسدل 
 الدبهن (1) اباطن االذن أو عبنةـ  ،ان  البدن ، فيشّك في أّن الجزء الفالني

 من الظان  أو الباطن.ـ 

وقد  بون في المعنى الش عّي ، ااألوام  الم علّقة فدي الب داب والسدنّة 
بالصالة وأمثالهدا ، بنداء علدى أّن نداه األلفدا، مو دوعة للمانيّدة الصدحيحة 

  عني الجامعة لجميع األجزاء الواقعيّة.

ج  ان أدالة الب اءة ؛ لعين ما أسلفناه في سدابقا  واألقو  ننا أ ضا :
 من العقل والنقل.

 وربما   خيّل : ج  ان قاعدة االف غال ننا وإن ج ت أدالة
__________________ 

، والعبندة : مدا انهدو  وتثنّدى مدن لحدم الدبهن  «عبد ة»: (،)، وفي  «عبن»: (ص)( في 1)

انهدواء بعد  الدبهن  المد اد مدن اليهمدا :سمنا ، والعب ة : مدن عبد  ، أي عهدل ورجدع ، و

 ورجوعا على بعضا اآل   من اث ة السمن.

الشدددددددددددددددّك فدددددددددددددددي 
الجزئيّ ددددددددددة مددددددددددن 
جهدددددددددددة إجمددددددددددددال 

 النصّ 

اإلجمددددددددددددال قددددددددددددد 
 بددددددددددددددون فددددددددددددددي 

ع فدددددددي المعندددددددى ال
وقددددددد  بددددددون فددددددي 

 المعنى الش عي

األقددددددددو  ج  ددددددددان 
لة البددددددددد اءة أدددددددددا

 أ ضا



 2ف ائد االُدول / ج   ............................................................................  340

 

الب اءة في المسنلة الم قدّمة ؛ لفقد الخهاب ال فصيلّي الم علّ  باألم  المجمل 
فددي تلددك المسددنلة ووجددوده نندددا ، فيجدد  االح يدداط بددالجمع بددين محددد مالت 

المجمل ، امدا ندو الشدنن فدي ادّل  هداب تعلّد  بدنم  مجمدل ؛ ولداا  الواج 

فّ عددوا علددى القددول بو ددع األلفددا، للصددحي  امددا نددو المشددهور ، وجددوب 
 االح ياط في أجزاء العبادات وعدم جواز إج اء أدل الب اءة فيها.

اثدد  وفيددا : أّن وجددوب االح يدداط فددي المجمددل المدد دّد بددين األقددّل واأل

ممنوع ؛ ألّن الم يقّن من مدلول ناا الخهاب وجوب األقّل بالوجوب الم دّد 
بددين النفسددّي والمقدددّمي ، فددال محدديص عددن اإلتيددان بددا ؛ ألّن ت اددا مسدد لزم 

للعقاب ، وأّما وجدوب األاثد  فلدم  علدم مدن نداا الخهداب ، فيبقدى مشدبواا ، 

 فيا ما مّ  من الدليل العقلي والنقلي. (1)فيجيء 
لحادددل : أّن مندداط وجددوب االح يدداط عدددم ج  ددان أدلّددة البدد اءة فددي وا

ح ّدى ـ  لمعار  ا بج  انها في المح مدل اآل د ـ  واحد معيّن من المح ملين

 خ ج المسنلة بالك عدن مدورد البد اءة و جد  االح يداط فيهدا ؛ ألجدل تد دّد 
مدن  ألحددنما ، (2)الواج  المس حّ  على ت اا العقداب بدين أمد  ن ال معديّن 

غي  ف ل في ذلك بدين وجدود  هداب تفصديلّي فدي المسدنلة م علّد  بالمجمدل 

 وبين وجود  هاب م دّد بين  هابين.
فقد المناط المااور وأمبدن البد اءة فدي واحدد معديّن ، لدم  جد   (3)فإذا 

 االح ياط من غي  ف ل بين الخهاب ال فصيلّي وغي ه.
__________________ 

 .328و  318( راجع الصفحة 1)

 .«ال تعيّن»: (هو ) (ر)،  (ت)( في 2)

 .«وإذا»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 3)

تخيّددددددددددل ج  ددددددددددان 
قاعددددددددة االفددددددد غال 

 في المسنلة

دفددددددددددددع ال خيّددددددددددددل 
 المااور
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فددإن قلددا : إذا اددان م علّدد  الخهدداب مجمددال فقددد تنّجددز ال بليددل بمدد اد 

الشددارع مددن اللفدد  ، فيجدد  القهددع باإلتيددان بمدد اده ، واسدد حّ  العقدداب علددى 
المدد اد  ت اددا مددع ودددل اونددا مجمددال ، وعدددم القناعددة باح مددال تحصدديل

 واح مال الخ وج عن اس حقال العقاب.

قلدا : ال بليددل لديس م علّقددا بمفهددوم المد اد مددن اللفد  ومدلولددا ، ح ّددى 
 بون من قبيل ال بليل بالمفهوم المبيّن المشد با مصدداقا بدين أمد  ن ، ح ّدى 

صدال م دّدا بين األقدّل واألاثد  ؛ نظد ا إلدى  ج  االح ياط فيا ولو اان الم

وجوب القهع بحصول المفهوم المعيّن المهلوب من العبد ، اما سيجيء في 
وإنّمدددا ندددو م علّددد  بمصددددال المددد اد والمددددلول ؛ ألنّدددا  .(1)المسدددنلة ال ابعدددة 

المو وع لا اللف  والمس عمل فيا ، واتّصافا بمفهدوم المد اد والمددلول بعدد 

 عمال ، فددنفس م علّدد  ال بليددل مدد دّد بددين األقددّل واألاثدد  ال الو ددع واالسدد
 مصداقا.

ونظي  ناا ، توّنم : أنّا إذا اان اللف  في العبادات مو وعا للصحي  

 ، والصحي  م دّد مصداقا بين األقّل واألاث  ، فيج  فيا االح ياط.
 .و ندفع : بننّا  لط بين الو ع للمفهوم والمصدال ، فافهم

الثمد ة بدين القدول  (3): من  (2)وأّما ما ذا ه بع  م نّ  ي الم نّ   ن 

 بو ع ألفا، العبادات للصحي  وبين و عها لألعّم ، فغ  ا بيان الثم ة
__________________ 

 .352( في الصفحة 1)

 .113ن : ( نو الشيخ محّمد تقي في ندا ة المس  فد 2)

 .«أنّا»ز ادة :  (ر)( في 3)

عدددددددددددددددم تعلّدددددددددددددد  
هدددددددوم ال بليدددددددل بمف

المدددد اد مددددن اللفدددد  
 بل بمصداقا

 توّنم ودفع

مدددددا ذاددددد ه بعددددد  
مدددددن الثمددددد ة بددددددين 
الصدددددددددددددددددددددددددحيحي 

 واألعّمي
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على مخ اره من وجوب االح ياط في الشّك في الجزئيّة ، ال أّن اّل مدن قدال 

بو دع األلفدا، للصددحيحة فهدو قائددل بوجدوب االح يداط وعدددم جدواز إجدد اء 
والمشددهور مددع قددولهم بالو ددع  ؟أدددل البدد اءة فددي أجددزاء العبددادات ؛ ايددل

ن إجدد اء األدددل عنددد الشددّك فددي الجزئيّددة للصددحيحة قددد ملئددوا طددوامي نم مدد

والشدد طيّة بحيددث ال   ددوّنم مددن االمهددم أّن مدد ادنم باألدددل غيدد  أدددالة 
 الب اءة.

وال حقيدد  : أّن مددا ذادد وه ثمدد ة للقددولين : مددن وجددوب االح يدداط علددى 

القول بو ع األلفا، للصحي  ، وعدما علدى القدول بو دعها لألعدّم ، محدّل 
 نظ .

أّن غا ة ما  لزم من القول بالو ع  (2): من  (1)أّما األّول ، فلما ع فا 

: أّن المخ دار والمشدهور  (3)للصحي  اون ناه األلفا، مجملة ، وقدد ع فدا 
 في المجمل الم دّد بين األقّل واألاث  عدم وجوب االح ياط.

وأّما الثاني ، فوجا النظد  موقدوف علدى تو دي  مدا ذاد وه مدن وجدا 

ت تّ  تلك الثم ة ، أعني عدم لزوم االح ياط على القول بو ع اللف  لألعدّم 
 ، ونو :

أنّا إذا قلنا بنّن المعنى المو وع لا اللف  نو الصحي  ، اان اّل جزء 

، فالشدّك فددي  «الصدالة»مدن أجدزاء العبدادة مقّومدا لصددل حقيقدة معندى لفد  
 على ناا «الصالة»جزئيّة فيء فّك في ددل الصالة ، فال إطالل للف  

__________________ 

 ( راجع الصفحة السابقة.1)

 (.،)من  «من»( 2)

 .340( راجع الصفحة 3)

عدددددددددددددددم اددددددددددددددون 
ب وجددددددددوالثمدددددددد ة 

االح يددددددددداط بنددددددددداء 
 على الصحيحي

مدددددددددددددا تو دددددددددددددي  
ذاددددددددددد وه ثمددددددددددد ة 
للصدددددددددددددددددددددددددحيحي 

 يواألعمّ 
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القول بالنسبة إلى واجدة األجزاء وفاقدة بعضها ؛ ألّن الفاقدة لديس بصدالة ؛ 

 فاقدا أو واجدا فّك في اونها دالة أو ليسا بها. فالشّك في اون المنتّي با
وأّما إذا قلنا بنّن المو وع لا نو القددر المشد  ك بدين الواجددة لجميدع 

المو ددوع لألعددّم مددن جددامع  «السدد   »نظيدد  ـ  األجددزاء والفاقدددة لبعضددها

 (1)أجزائا ومن فاقد بعضها الغي  المقّوم لحقيق ا بحيث ال  خّل فقدده بصددل 
مددن األلفددا، المهلقددة  «الصددالة»اددان لفدد  ـ  علددى البدداقي «  السدد »اسددم 

 الصادقة على الصحيحة والفاسدة.

فد د مشد مل علدى جدزء زائدد علدى  «أقيموا الصدالة»فإذا ار د بقولا : 
مسّمى الصالة االصدالة مدع السدورة ، ادان ذلدك تقييددا للمهلد  ، ونبداا إذا 

قييدا ل   للمهل  ، فدإرادة ار د المش ملة على جزء ل   االقيام ، اان ذلك ت

الصالة الجامعدة لجميدع األجدزاء  ح داج إلدى تقييددات بعددد األجدزاء الزائددة 
على ما   وقّدل عليهدا دددل مسدّمى الصدالة ، أّمدا القددر الداي   وقّدل عليدا 

، فهو من مقّومات معندى المهلد  ، ال مدن القيدود المقّسدمة  «الصالة»ددل 

 لا.
ة فيء للصالة ، فإن فدّك فدي اوندا جدزءا وحينئا : فإذا فّك في جزئيّ 

،  «الصدالة»مقّوما لنفس المهل  فالشّك فيا راجع إلى الشّك في دددل اسدم 

وال  جددوز فيددا إجدد اء البدد اءة ؛ لوجددوب القهددع ب حقّدد  مفهددوم الصددالة امددا 
 ، وال إج اء أدالة إطالل اللف  وعدم (2)أف نا إليا فيما سب  

__________________ 

 .«لصدل»، وفي غي نما :  (ت)ومح مل  (ه)ي ( ااا ف1)

 .341( راجع الصفحة 2)
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تقييده ؛ ألنّا ف ع ددل المهل  على الخالي من ذلك المشبوك ، فحبدم نداا 

 المشبوك عند القائل باألعّم حبم جميع األجزاء عند القائل بالصحي .
 وأّما إن علم أنّا ليس من مقّومات حقيقة الصدالة ، بدل ندو علدى تقدد  

اع باره واونا جزءا في الواقع ليس إالّ مدن األجدزاء ال دي  قيّدد معندى اللفد  

بهددا ؛ لبددون اللفدد  مو ددوعا لألعددّم مددن واجددده وفاقددده ، فحينئددا فالشددّك فددي 
أقيمددوا »اع بدداره وجزئيّ ددا راجددع إلددى الشددّك فددي تقييددد إطددالل الصددالة فددي 

ة المشد ملة علدى بهداا الشديء ، بدنن  د اد مندا مدثال : أقيمدوا الصدال «الصالة

 جلسة االس  احة.
ومددن المعلددوم : أّن الشددّك فددي ال قييددد   جددع فيددا إلددى أدددالة اإلطددالل 

وعدم ال قييد ، فيحبم بنّن مهلدوب اآلمد  غيد  مقيّدد بوجدود نداا المشدبوك ، 

وبنّن االم ثال  حصل بدونا ، وأّن ناا المشدبوك غيد  مع بد  فدي االم ثدال ، 
 ضى اإلطالل.وناا معنى نفي جزئيّ ا بمق 

نعدددم ، نندددا تدددوّنم نظيددد  مدددا ذا نددداه سدددابقا مدددن الخلدددط بدددين المفهدددوم 

، ونددو تددوّنم : أنّددا إذا قددام اإلجمدداع بددل الضدد ورة علددى أّن  (1)والمصدددال 
الشارع ال  دنم  بالفاسددة ؛ ألّن الفاسدد مدا  دالل المدنمور بدا ، فبيدل  بدون 

دحيحة جامعة لجميع فقد ثبا تقييد الصالة دفعة واحدة ببونها  ؟منمورا با

األجددزاء ، فبلّمددا فددّك فددي جزئيّددة فدديء اددان راجعددا إلددى الشددّك فددي تحقّدد  
العنوان المقيّد المنمور با ، فيج  االح ياط ليقهع ب حقّ  ذلدك العندوان علدى 

 ؛ ألنّا اما  ج  القهع بحصول نفس العنوان ونو (2)تقيّده 
__________________ 

 .341( راجع الصفحة 1)

 .«تقييده»، وفي غي نما :  «المقيّد»: (ص)، وفي نسخة بدل  (،)في  ( ااا2)
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،  (1)الصالة ، فال بدّ من إتيان اّل ما  ح مل د لا في تحقّقها اما أف نا إليدا 

المعلوم الاي قيّد با العنوان ، اما لو قال  (2)االك  ج  القهع ب حصيل القيد 
 (3)ل اإل مددان ، اددالقهع فإنّددا  جدد  القهددع بحصددو «أع دد  مملواددا مؤمنددا»: 

 ببونا مملواا.

 «الصدحيحة»ودفعا  ظه  مّما ذا ناه : من أّن الصالة لم تقيّد بمفهوم 
ونددو الجددامع لجميددع األجددزاء ، وإنّمددا قيّدددت بمددا علددم مددن األدلّددة الخارجيّددة 

 ددد اد بدددا العلدددم بعددددم إرادة نددداه  «الفاسددددة»اع بددداره ، فدددالعلم بعددددم إرادة 

المددور ال ددي دّل الدددليل علددى تقييددد الصددالة بهددا ، ال أّن المصدداد   الفاقدددة ل
، فبلّمدا فدّك  «الصدحيحة»  ج عن المهل  وبقي مفهدوم  «الفاسدة»مفهوم 

وجد  ال جدوع إلدى االح يداط إلحد از  «الفاسدة»و  «الصحيحة»في ددل 

 .«الصحيحة»مفهوم 
وندداه المغالهددة جار ددة فددي جميددع المهلقددات ، بددنن  قددال : إّن المدد اد 

ليس إالّ الجامع لشد وط الصدّحة ؛ ألّن  «اع   رقبة»لمنمور با في قولا : با

غي  م اد قهعا ، فبلّما فّك في ف طيّة فيء اان فدّبا فدي  (4)الفاقد للش ط 
 تحقّ  العنوان الجامع للش ائط ، فيج  االح ياط للقهع بإح ازه.

 جدع إلدى وبالجملة : فاندفاع ناا ال دوّنم غيد   فدّي بدندنى ال فدات ، فلن

 المقصود ، ونقول :
__________________ 

 .343( راجع الصفحة 1)

 .«المقيّد»: (هو ) (ص)( في 2)

 .«اما  قهع»: (ر)، وفي  «اما  ج  القهع»:  «االقهع»بدل  (هو ) (ت)( في 3)

 .«للش وط»: (صو ) (ر)( في 4)
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لعبدادات علدى القدول بو دعها لألعدّم اغي ندا مدن إذا ع فا أّن ألفا، ا
المهلقددات ، اددان لهددا حبمهددا ، ومددن المعلددوم أّن المهلدد  لدديس  جددوز دائمددا 

بإطالقددا ، بددل لددا فدد وط ، اددنن ال  بددون واردا فددي مقددام حبددم  (1)ال مّسددك 

ال تد   : أنّدا لدو راجدع أالقضيّة المهملدة بحيدث ال  بدون المقدام مقدام بيدان ؛ 
ال بدّ لك من ف ب الدواء »فقال لا في غي  وقا الحاجة :  الم    الهبي 

واداا  ؟، فهل  جوز للم    أن  ن ا بإطالل الددواء والمسدهل «أو المسهل

 .« ج  عليك المساف ة غدا»لو قال المولى لعبده : 
لعدم اونا إالّ ـ  وبالجملة : فحيث ال  قب  من الم بلّم ذا  اللف  المجمل

أن  دفع القيود المح ملة للمهل   (2)ال  جوز ـ  من البيانفي مقام ناا المقدار 

إالّ  (3)باألدددل ؛ ألّن ج  ددان األدددل ال  ثبددا اإلطددالل وعدددم إرادة المقيّددد 
عددم ذاد  القيدد ، وجد  إرادة ـ  ولو بحبم األدلـ  بضميمة : أنّا إذا ف .

لعلدم بعددم األعّم مدن المقيّدد ؛ وإالّ قدب  ال بليدل ؛ لعددم البيدان ، فدإذا فد . ا

 اونا في مقام البيان لم  قب  اإل الل باا  القيد مع إرادتا في الواقع.
والاي  ق ضيا ال دبّ  في جميع المهلقات الواردة فدي الب داب فدي مقدام 

؛ فإّن قولدا تعدالى :  (4)األم  بالعبادة : اونها في غي  مقام بيان ايفيّة العبادة 

 ي مقام بيان تنايد األم  بالصالةإنّما نو ف (5)(أَقِيُموا الصَّالةَ )
__________________ 

 .«با»ز ادة :  (،)( في غي  1)

 .«فال  جوز»: (،)( في 2)

 .«القيد»: (صو ) (ر)،  (ت)( في 3)

 .«الصالة»:  «العبادة»، وفي غي نما بدل  (ص)ونسخة بدل  (ت)( ااا في 4)

 وغي نا. 110و  83،  43( البق ة : 5)

عدددددددددددددددم اددددددددددددددون 
لثمددددددددد ة البددددددددد اءة ا

بندددددددددددددداء علدددددددددددددددى 
 األعّمي
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و ،  (1) «مدن تد ك الصدالة فهدو اداا واداا»، نظيد  قولدا :  والمحافظة عليها

، نظي  تنايد الهبي   (2) «أّن دالة ف  ضة  ي  من عش  ن أو ألل حّجة»
على الم    في ف ب الدواء ، إّما قبل بيانا لا ح ّدى  بدون إفدارة إلدى مدا 

 فّصلا لا حين العمدل ، وإّمدا بعدد البيدان لدا ح ّدى  بدون إفدارة إلدى المعهدود 

االصدالة ـ  المبيّن لا في غي  ناا الخهاب. واألوام  الواردة بالعبدادات فيدا
 الّها على أحد الوجهين ، والغال  فيها الثاني.ـ  والصوم والحجّ 

وقد ذا  موانع أ   لسقوط إطالقات العبادات عن قابليّة ال مّسدك فيهدا 

 دة فدي جميدع بندالة اإلطالل وعدم ال قييد ، لبنّهدا قابلدة للددفع أو غيد  مّهد
 المقامات ، وعمدة المونن لها ما ذا ناه.

مدا  ثبدا بدا  (3)فحينئا : إذا فّك في جزئيّدة فديء لعبدادة ، لدم  بدن نندا 

عدم الجزئيّة من أدالة عدم ال قييد ، بدل الحبدم نندا ندو الحبدم علدى مدان  
القائددل بالو ددع للصددحي  فددي رجوعددا إلددى وجددوب االح يدداط أو إلددى أدددالة 

 لى الخالف في المسنلة.الب اءة ، ع

هدو ى فالاي  نبغي أن  قال في ثم ة الخالف بين الصحيحي واألعّمدي :
مبندّي علدى الخدالف  (4)لزوم اإلجمال على القول بالصحي  ، وحبم المجمل 

ان والحبدم بعددم في وجوب االح ياط أو ج  ان أدالة الب اءة ، وإمبان البيد

 على القول باألعّم ، فافهم.ـ  ألدالة عدم ال قييدـ  الجزئيّة
__________________ 

 .5من أبواب أعداد الف ائ  ، الحد ث  11، الباب  29:  3( الوسائل 1)

 .9و  8من أبواب أعداد الف ائ  ، الحد ث  10، الباب  27:  3( الوسائل 2)

 .«نناك»: (صو ) (ر)( في 3)

 .«نو»ز ادة :  (،)في غي   (4)

مدددددددددددا  نبغدددددددددددي أن 
 قددددددال فددددددي ثمدددددد ة 
الخدددددددددددالف بدددددددددددين 
الصدددددددددددددددددددددددددحيحي 

 يواألعمّ 
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 المسألة الثالثة

ا  متكافُا  في جزئي ة شيء لشيء وعدمرا  فيما إْا تعارض نص 

ومق ضدى  انن  دّل أحدنما على جزئيّدة السدورة واآل د  علدى عددمها.

 ول بال خيي  بعد ال بافؤ : ثبوت ال خيي  ننا.إطالل أاث  األدحاب الق
لبن  نبغي أن  حمل ناا الحبم منهم علدى مدا إذا لدم  بدن ننداك إطدالل 

 (2)عدم جزئيّة نداا المشدبوك ، ادنن  بدون نندا  (1) ق ضي أدالة عدم تقييده 
إطالل مع بد  لألمد  بالصدالة بقدول مهلد  ؛ وإالّ فدالم جع بعدد ال بدافؤ إلدى 

لسددالم ا عددن المقيّددد بعددد ابدد الء مددا  صددل  ل قييددده بمعددار. ندداا المهلدد  ؛ 

 مبافئ.
انمثالها من مسائل ـ  وناا الف .  ارج عن مو وع المسنلة ؛ ألنّها

دليدل اج هدادّي سدليم عدن  (3)مف و دة فيمدا إذا لدم  بدن ننداك ـ  ناا المقصدد

 لعمليّة.المعار. م بفاّل لحبم المسنلة ح ّى تبون موردا لالدول ا
__________________ 

 (.،)في  «عدم تقييده»( لم ت د 1)

 .«نناك»: (ص)( في 2)

 (.،و ) (ص)،  (ر)في  «نناك»( لم ت د 3)

طدددددددالل مق ضدددددددى إ
أاثدددددد  األدددددددحاب 

 ثبوت ال خيي 

مق ضدددددددى إطدددددددالل 
أاثدددددد  األدددددددحاب 

 ثبوت ال غيي 

مو دددددددددددددددددددددددددددددوع 
 المسنلة
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ومدا المدانع مدن  ؟فإن قلا : فنّي فد ل بدين وجدود نداا المهلد  وعدمدا

 ؟الحبم بال خيي  ننا ، اما لو لم  بن مهل 
ط ، ح ّى أّن المقيّد المب لدى بمثلدا فإّن حبم الم بافئين إن اان نو ال ساق

بمنزلددة العدددم فيبقددى المهلدد  سددالما ، اددان الددالزم فددي دددورة عدددم وجددود 

نددو ال سدداقط وال جددوع إلددى األدددل ـ  ال ددي حبددم فيهددا بددال خيي ـ  المهلدد 
 المؤّسس فيما ال نّص فيا : من الب اءة أو االح ياط ، على الخالف.

اان الالزم ـ  لمشهور نّصا وف و اما نو اـ  وإن اان حبمهما ال خيي 

، ال  (1)عند تعدار. المقيّدد للمهلد  الموجدود بمثلدا ، الحبدم بدال خيي  نانندا 
تعيين ال جوع إلى المهل  الاي نو بمنزلدة تعيدين العمدل بدالخب  المعدار. 

 للمقيّد.

ـ  ي  م بدافئينقلا : أّما لو قلنا : بنّن الم عار ين مع وجود المهل  غ
ـ  ألّن موافقة أحدنما للمهل  الموجود م ّج  لا ، فيؤ ا با و هد ح اآل د 

 فال إفبال في الحبم ، وفي   وج مورده عن محّل البالم.

نظدد ا إلددى ـ  وإن قلنددا : إنّهمددا م بافئددان ، والمهلدد  م جددع ، ال مدد ّج 
فوجدا عددم ـ  اون أدالة عددم ال قييدد تعبّدد ّا ، ال مدن بداب الظهدور الندوعيّ 

فمول أ بار ال خيي  لهاا القسدم مدن الم بدافئين : دعدو  ،هدور ا  صداص 

تلددك األ بددار بصددورة عدددم وجددود الدددليل الشدد عّي فددي تلددك الواقعددة ، وأنّهددا 
مسوقة لبيان عدم جواز ط ح قدول الشدارع فدي تلدك الواقعدة وال جدوع إلدى 

 االدول العقليّة والنقليّة المقّ رة لحبم دورة فقدان
__________________ 

 .«ننا»: (ر)( في 1)

الم عار ددددددان مددددددع 
 وجود المهل 
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قول الشارع فيها ، والمف و. وجود قول الشارع ننا ولو بضدميمة أددالة 

 اإلطالل الم عبّد بها عند الشّك في المقيّد.
بدار والف ل بين ناا األدل وبين تلدك االددول الممندوع فدي نداه األ 

: ندو أّن تلدك االددول عمليّدة ف عيّدة  (1)عن ال جوع إليها وت ك الم بافئين 

مقّ رة لبيان العمل في المسنلة الف عيّة عند فقد الدليل الشد عّي فيهدا ، ونداا 
األدل مقّ ر إلثبات اون الشيء ونو المهل  دليال وحّجة عند فقدد مدا  ددّل 

 على عدم ذلك.

تخييدد  مددع وجددود الدددليل الشدد عّي  فددال خيي  مددع ج  ددان ندداا األدددل
المعيّن لحبم المسنلة الم عار. فيها النّصدان ، بخدالف ال خييد  مدع ج  دان 

 تلك االدول ؛ فإنّا تخيي  بين الم بافئين عند فقد دليل ثالث في موردنما.

امة على ناا األدل وإن ناا ، ولبّن اإلنصاف : أّن أ بار ال خيي  حا
اددان جار ددا فددي المسددنلة االدددوليّة ، امددا أنّهددا حاامددة علددى تلددك االدددول 

الجار ددة فددي المسددنلة الف عيّددة ؛ ألّن مؤدّانددا بيددان حّجيددة أحددد الم عار ددين 

امؤدّ  أدلّة حّجية األ بار ، ومن المعلوم حبوم ها على مثل نداا األددل ، 
 .(2)يس مضمونها حبما عمليّا د فا فهي دالّة على مسنلة ادوليّة ، ول

 اعمل بالخب »فال ف ل بين أن   د في مورد ناا الدليل المهل  : 
__________________ 

 (.،)في  «وت ك الم بافئين»( لم ت د 1)

 (.هو ) (ت)في  «د فا»، ولم ت د  (،)في  «د فاـ  إلىـ  فهي»( لم ت د عبارة 2)

الفددددددددددددد ل بدددددددددددددين 
أدددددددالة اإلطددددددالل 

سددددددائ  االدددددددول و
 العقليّة والنقليّة

اإلنصددددددددددددددددددددددددددداف 
 بدددددددددار حبومدددددددددة أ

ال خييدددددددددد  علددددددددددى 
 أدالة اإلطالل
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اعمل بنحد نا ن المقيّد أحددنما »وبين قولا : ،  «الفالنّي المقيّد لهاا المهل 

 .«لا
فالظددان  : أّن حبددم المشددهور فددي المقددام بددال جوع إلددى المهلدد  وعدددم 

: مددن تدد جي  أحددد ـ  ف ددو  ونّصدداـ  ال خييدد  مبنددّي علددى مددا نددو المشددهور

الم عار ددين بددالمهل  أو العدداّم الموجددود فددي تلددك المسددنلة ، امددا  ظهدد  مددن 
و . وسينتي تو ي  ما نو الحّ  من المسلبين في مالحظة النصوص والف ا

 إن فاء هللا تعالى. (1)باب ال عادل وال  اجي  
__________________ 

 .148ـ  147:  4( انظ  مبحث ال عادل وال  اجي  1)
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 المسألة الرابعة

 فيما إْا شك  في جزئي ة شيء للمأمور به

 ة الشبرة في الموضوع الخارجي  من جر

مدا  اما إذا أم  بمفهوم مبيّن م دّد مصداقا بين األقّل واألاثد . ومندا :
فشّك في أنّدا ثالثدون أو ـ  ونو ما بين الهاللينـ  إذا وج  دوم فه  نالليّ 

ال افع  (2)أم  بالههور ألجل الصالة ، أعني الفعل  (1)ناقص. ومثل : ما إذا 
لصدددالة ، فشدددّك فدددي جزئيّدددة فددديء للو دددوء أو الغسدددل للحددددث أو المبدددي  ل

 ال افعين.

والالزم في المقام : االح يداط ؛ ألّن المفد و. تنّجدز ال بليدل بمفهدوم 
مبيّن معلوم تفصيال ، وإنّما الشدّك فدي تحقّقدا باألقدّل ، فمق ضدى أددالة عددم 

 ولزوم اإلتيان باألاث .تحقّقا وبقاء االف غال : عدم االا فاء با 

وال  ج ي ننا ما تقدّم من الدليل العقلدّي والنقلدّي الدداّل علدى البد اءة ؛ 
ألّن البيددان الدداي ال بدددّ منددا فددي ال بليددل قددد ودددل مددن الشددارع ، فددال  قددب  

 المؤا اة على ت ك ما بيّنا تفصيال ، فإذا فّك في تحقّقا في
__________________ 

 (.،)من  «إذا»( 1)

 .«الغسل»:  «الفعل»بدل  (هو ) (ت)( في 2)

الشدددددددددددددددّك فدددددددددددددددي 
الجزئيّ ددددددددددة مددددددددددن 
جهددددددددددددة افدددددددددددد باه 

 المو وع

الدددددددددددددالزم فدددددددددددددي 
المسدددددددددددددددددددددددددددددددددنلة 

 الح ياطا

ج  ددددان أدلّددددة عدددددم 
البددددددددددددد اءة فدددددددددددددي 

 المسنلة
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 حبم بوجوب القهع بإح از ما علم ـ  أ ضاـ  الخارج فاألدل عدما. والعقل

ال ت   : أنّا لدو أوجوبا تفصيال ، أعني المفهوم المعيّن المبيّن المنمور با ؛ 
ادان ـ  لم  علم أنّدا أتدى بهدا أم الانن ـ  فّك في وجود باقي األجزاء المعلومة

 ؟مق ضى العقل واالس صحاب وجوب اإلتيان بها

والفارل بين ما نحدن فيدا وبدين الشدبهة الحبميّدة مدن المسدائل الم قدّمدة 
دّد بدددين مددد  (2)ال بليدددل فيهدددا  (1)ال دددي حبمندددا فيهدددا بدددالب اءة ندددو : أّن نفدددس 

ا  صادا بالمعلوم وجوبا تفصيال وبين تعلّقا بالمشبوك ، وناا ال  د دد ال 

حبم لا بمق ضدى العقدل ؛ ألّن م جعدا إلدى المؤا داة علدى تد ك المشدبوك ، 
وني قبيحة بحبم العقل ، فالعقل والنقل الدداالّن علدى البد اءة مبيّندان لم علّد  

 ظان .من أّول األم  في م حلة ال (4)ال بليل  (3)

وأّما ما نحن فيا ، فم علّ  ال بليل فيا مبديّن معديّن معلدوم تفصديال ، ال 
تصّ ف للعقل والنقل فيا ، وإنّما الشّك في تحقّقا في الخارج بإتيان األجزاء 

المعلومددة ، والعقددل والنقددل المددااوران ال  ثب ددان تحقّقددا فددي الخددارج ، بددل 

وب االح يداط مدع الشدّك فدي األدل عدم تحقّقدا ، والعقدل أ ضدا مسد قّل بوجد
 ال حقّ .

__________________ 

 .«م علّ »ز ادة :  (هو ) (،)،  (ص)( في 1)

فددي المسددائل الم قدّمددة المحبومددة »بدددلها :  (ص)، وفددي  «فيهمددا»:  «فيهددا»بدددل  (ه)( فددي 2)

 .«في المسنل ين الم قدّم ين المحبوم فيها بالب اءة»بدلها :  (،)، وفي  «بالب اءة فيها

 .«ل علّ »: (رو ) (ت)( في 3)

 .«لما عداه»ز ادة :  (ر)، وفي  «بما عداه»ز ادة :  (صو ) (ت)( في 4)

الفددددددددددددد ل بدددددددددددددين 
المسدددددددددددددددددددددددددددددددددنلة 

ل والمسددددددددددددددددددددددددددددائ
الم قدّمدددددددددددة مدددددددددددن 

 الشبهة الحبميّة
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 وأّما القسم الثاني ، ونو الشّك في اون الشيء قيدا للمنمور با :
قسمين ؛ ألّن القيد قد  بون منشؤه فعال  ارجيّا أنّا على  (1)فقد ع فا 

مغددا  ا للمقيّددد فددي الوجددود الخددارجّي االههددارة النافددئة مددن الو ددوء ، وقددد 

  بون قيدا م ّحدا معا في الوجود الخارجّي.
 ، فال نهيل باإلعادة. (2)أّما األّول : فالبالم فيا نو البالم فيما تقدّم 

 .(3)اني : فالظان  اتّحاد حبمهما وأّما الث

وقد  فّ ل بينهما : بإلحال األّول بالشّك في الجزئيّة دون الثاني ؛ نظ ا 
إلددى ج  ددان العقددل والنقددل الدددالّين علددى عدددم المؤا دداة علددى مددا لددم  علددم مددن 

 في األّول ؛ فإّن وجوب الو وء إذا لم  علمالشارع المؤا اة عليا 
__________________ 

 .315( راجع الصفحة 1)

 ( ونو الشّك في الجزء الخارجي.2)

والظددان  اتحدداد حبمهمددا ، »:  «حبمهمدداـ  إلددىـ  أّمددا األّول»بدددل  (هو ) (ت)( وردت فددي 3)

 .«فيها» : «فيا»بدل  (ت)، إالّ أّن في  «والبالم فيا نو البالم فيما تقدّم

 الشّك في القيد

القيددددددد قددددددد  بددددددون 
منشدددددددددؤه مغدددددددددا  ا 

مقيّددددد وقددددد  بددددون لل
 قيدا م ّحدا معا

الظدددددددددان  اتّحددددددددداد 
 حبمهما

قدددددددد  فدددددددّ ل بدددددددين 
القسددددددمين بإلحددددددال 

بالشدددددّك فددددددي  األّول
الجزئيّدددددددددددددددددددة دون 

 الثاني
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منفيّددا بحبددم العقددل والنقددل ، ـ  ولددو مقدّمددةـ  المؤا دداة عليددا اددان ال بليددل بددا

والمف و. أّن الش ط الش عّي إنّما ان زع من األم  بالو وء في الش  عة 
 ، فين في بان فاء منشن ان زاعا في الظان .

ة وأّما ما اان م ّحدا مع المقيّد في الوجود الخارجي ااإل مان في ال قبد

المؤمنة ، فليس مّما   علّ  با وجوب وإلزام مغا   لوجوب أدل الفعل ولدو 
 علما عن العباد. (1)مقدّمة ، فال  ندرج فيما حج  هللا 

والحادل : أّن أدلّة الب اءة من العقدل والنقدل إنّمدا تنفدي البلفدة الزائددة 

 الحادلة من فعل المشدبوك والعقداب الم  تّد  علدى ت ادا مدع إتيدان مدا ندو
 (2)معلددوم الوجددوب تفصدديال ؛ فددإّن اآلتددي بالصددالة بدددون ال سددليم المشددبوك 

الباف ة فلم  دنت  وجوبا معاور في ت ك ال سليم ؛ لجهلا. وأّما اآلتي بال قبة.

في الخارج بما نو معلوم لا تفصيال ح ّى  بون معاورا في الزائد المجهول 
 ، بل نو تارك للمنمور با رأسا.

 والمقيّد من قبيل الم با نين ، ال األقّل واألاث . وبالجملة : فالمهل 

وانّن ناا نو السدّ  فيمدا ذاد ه بعد  القدائلين بدالب اءة عندد الشدّك فدي 
فدي بداب المهلد  والمقيّدد : مدن  هللارحماالش طيّة والجزئيّة االمحقّ  القّمي 

فدي النها دة علدى وجدوب حمدل المهلد  علدى  هللارحماتن يد اس دالل العالّمة 

، وردّ مددا اع دد . عليددا بعدددم العلددم بالشددغل  (3) «االفدد غال»لمقيّددد بقاعدددة ا
 ح ّى

__________________ 

 (.،و ) (ر)( لم ت د لف  الجاللة في 1)

 .«في»ز ادة :  (ر)( في غي  2)

 .174:  (مخهوط)( نها ة الودول 3)
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 ، بقولا : (1) س دعي العلم بالب اءة 

وفيا : أّن المبلّل با حينئا نو الم دّد بين اونا نفس المقيّد أو المهل  
، ونعلم أنّا مبلّفون بنحدنما ؛ الف غال الاّمة بالمجمدل ، وال  حصدل البد اءة 

 :ـ  إلى أن قالـ  إالّ بالمقيّد

ّن ولدديس ننددا قدددر مشدد  ك  قينددّي  حبددم بنفددي الزائددد عنددا باألدددل ؛ أل
الجدنس الموجدود فدي  دمن المقيّدد ال  نفدّك عدن الفصدل ، وال تفدارل لهمددا ، 

 ، ان هى. (2)فلي نّمل 

ناا ، ولبّن اإلنصداف : عددم  لدّو المدااور عدن النظد  ؛ فإنّدا ال بدنس 
؛ ألّن المنفّي بنفي القيود المشبواة للمنمور با بندلّة الب اءة من العقل والنقل 

فيها اإللزام بمدا ال  علدم والف دا ، وال ر د  أّن ال بليدل بالمقيّدد مشد مل علدى 

الفددة زائدددة وإلددزام زائددد علددى مددا فددي ال بليددل بددالمهل  وإن لددم  ددزد المقيّددد 
الموجددود فددي الخددارج علددى المهلدد  الموجددود فددي الخددارج ، وال فدد ل عنددد 

 الصالة بدون الو وء. ال نّمل بين إتيان ال قبة الباف ة وإتيان

من تغا   منشن حصول الش ط مع وجود المش وط ـ  (3)مع أّن ما ذا  
االم ،ان ّي ؛ فإّن الصالة حال ـ  في الو وء واتّحادنما في ال قبة المؤمنة

 الههارة بمنزلة ال قبة المؤمنة في اون اّل منهما أم ا (4)
__________________ 

 (الهبعدة الحج  دة)في حافي ا على المعدالم ، انظد  المعدالم  ( المع  . نو سلهان العلماء1)

 .«. الخ.. الجمع بين الدليلين ال  نحص »، الحافية المبدّوة بقولا :  155 :

 .326ـ  325( القوانين : 2)

 .«ذا ه»: (صو ) (ر)( في 3)

 .«وجود»ز ادة :  (هو ) (ت)( في 4)

اددددددددددالم المحقّدددددددددد  
القمددددددددددددددّي فددددددددددددددي 
وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 

الح يدددددددددداط فددددددددددي ا
 القسم الثاني

فيمددددددددددا  المناقشددددددددددة
ذاددددد  مدددددن الفددددد ل 

 بين القسمين
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 واحدا في مقابل الف د الفاقد للش ط.

وب إ جاد الو وء مقدّمة ل حصيل ذلدك المقيّدد فدي الخدارج ، وأّما وج
فهددو أمدد    ّفدد  بالنسددبة إلددى الفاقددد للههددارة ، ونظيدد ه قددد   ّفدد  فددي ال قبددة 

المؤمنة ؛ حيث إنّا قد  ج  بع  المقدّمات ل حصيلها فدي الخدارج ، بدل قدد 

جدد  ج  السدعي فدي ندا دة ال قبدة البداف ة إلدى اإل مدان مدع الد مّبن إذا لدم  و
غي نا وانحص  الواج  في الع  . وبالجملة : فداألم  بالمشد وط بشديء ال 

 ق ضي بنفسا إ جاد أم  زائد مغا   لا فدي الوجدود الخدارجّي ، بدل قدد   ّفد  

 وقد ال   ّف .
أّما الواجد للش ط فهو ال  ز د في الوجدود الخدارجّي علدى الفاقدد  (1و )

 لا ، فالف ل بين الش وط فاسد جدّا.

قي  : أّن حبم الش ط بجميع أقساما واحد ، سواء ألحقناه بدالجزء فال ح
 أم بالم با نين.

، فدال  نهبد  علدى مدا ذاد ه فدي  هللارحمداوأّما ما ذا ه المحقّ  القّمدي 

: مدن إجد اء البد اءة ح ّدى فدي الم بدا نين ، فضدال  (2)باب الب اءة واالح ياط 
 غي ه ، ف اجع.عن 

ومّما ذا نا :  ظه  البالم في ما لو دار األم  بين ال خييد  وال عيدين ، 

امددا لددو دار الواجدد  فددي افّددارة رمضددان بددين  صددوص الع دد  للقددادر عليددا 
وبدين إحددد  الخصددال الددثالث ، فددإّن فدي إلحددال ذلددك باألقددّل واألاثدد  فيبددون 

 ، (3)م  بين المهل  والمقيّد ، أو الم با نين نظي  دوران األ
__________________ 

 (.ت)في « و»( لم ت د 1)

 .39:  2( انظ  القوانين 2)

 .«بالم با نين»: (ر)( في 3)

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
اددددددددددالم المحقّدددددددددد  

 س هقدسالقّمي 

ران األمددددددددددددددددددد  دو
بدددددددددددين ال خييدددددددددددد  

 وال عيين
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 وجهين بل قولين :

من عدم ج  ان أدلّة الب اءة فدي المعديّن ؛ ألنّدا معدار. بج  انهدا فدي 
در مش  ك  ارجّي أو ذننّي  علم تفصيال ق (1)الواحد المخيّ  ، وليس بينهما 

 وجوبا فيشّك في جزء زائد  ارجّي أو ذننّي.

ومن أّن اإللزام بخصوص أحدنما الفة زائدة على اإللزام بنحدنما في 
الجملة ، ونو  ي  على المبلّل ، وحيث لم  علم المبلّدل ب لدك البلفدة فهدي 

، وحيدث  (2) «لعبدادما حج  هللا علما عدن ا»مو وعة عن المبلّل بحبم : 

 «الناس في سعة ما لم  علموا» لم  علم بالك الضي  فهو في سعة منا بحبم :
وأّما وجوب الواحد الم دّد بين المعيّن والمخيّد  فيدا فهدو معلدوم ، فلديس  .(3)

 مو وعا عنا وال نو في سعة من جه ا.

جدزم باسد قالل العقدل بدالب اءة في غا دة اإلفدبال ؛ لعددم ال (4)والمسنلة 
عددن ال عيددين بعددد العلددم اإلجمددالّي ، وعدددم اددون المعدديّن المشددبوك فيددا أمدد ا 

 ارجا عن المبلّل با من وذا فيا على وجا الشه  ّة أو الش طيّة ، بل ندو 

علدى تقدد  ه عدين المبلّدل بدا ، واأل بدار غيد  منصد فة إلدى نفدي ال عيدين ؛ 
معديّن ، فيعدار. بنفدي الواحدد المخيّد  ؛ فلعدّل ألنّا فدي معندى نفدي الواحدد ال

 الحبم بوجوب االح ياط وإلحاقا بالم با نين ال  خلو عن قّوة ، بل الحبم
__________________ 

 .«لهما»: (ص)( في 1)

 .28من أبواب دفات القا ي ، الحد ث  12، الباب  119:  18( الوسائل 2)

 .109، الحد ث  424:  1( عوالي اليلي 3)

 .«فالمسنلة»: (،)( في غي  4)

المسددددددددددددنلة فددددددددددددي 
 غا ة اإلفبال
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 اإللحال. في الش ط وإلحاقا بالجزء ال  خلو عن إفبال ، لبّن األقو  فيا :

 فالمسائل األربع في الش ط حبمها حبم مسائل الجزء ، ف اجع.
 ثّم إّن م جع الشّك في المانعيّة إلى الشّك في ف طيّة عدما.

وأّمددا الشددّك فددي القاطعيّددة ، بددنن  علددم أّن عدددم الشدديء ال مددد ل لددا فددي 

العبددادة إالّ مددن جهددة قهعددا للهيئددة االتصدداليّة المع بدد ة فددي نظدد  الشددارع ، 
فالحبم فيا اس صحاب الهيئة االتصداليّة وعددم  د وج األجدزاء السدابقة عدن 

 بعد ذلك إن فاء هللا. (1) قابليّة دي ورتها أجزاء فعليّة ، وسي ّض  ذلك

الش طيّة : قد  نشن عن الشّك في حبم تبليفّي نفسدي  (2)ثّم إّن الشّك في 
، فيصددي  أدددالة البدد اءة فددي ذلددك الحبددم ال بليفددّي حاامددا علددى األدددل فددي 

و دوع مسدنلة االح يداط والبد اءة ، فديحبم بمدا ، فيخد ج عدن م (3)الش طيّة 

 ق ضدديا األدددل الحدداام : مددن وجددوب ذلددك المشددبوك فددي فدد طيّ ا أو عدددم 
 وجوبا.

__________________ 

 (.صو ) (ر)في  «ذلك»( لم ت د 1)

 .«الجزئيّة أو»ز ادة :  (،و ) (ص)( في 2)

 .«خ»: (ص)في  ، لبن ا   فوقها «والجزئيّة»ز ادة :  (هو ) (،)،  (ص)( في 3)

األقدددددددو  وجدددددددوب 
 االح ياط

الشدددددددددددددددّك فدددددددددددددددي 
 فدددددددددددددددي الشدددددددددددددددكّ  المانعيّة
 القاطعيّة

إذا ادددددددددان الشدددددددددّك 
فددددددددي الجزئيّددددددددة أو 

ئا الشدددددددد طيّة نافدددددددد
عددددددن الشددددددّك فددددددي 
حبدددددددددددم تبليفدددددددددددي 

 نفسي
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 وطنبغي التنبيه علي امور متعل قة بالجزء والشرٍ :

ل  األو 

إذا ثبا جزئيّة فيء وفّك فدي رانيّ دا ، فهدل األددل اوندا راندا ، أو 

االح يداط فدي الشدّك فدي  (1و )عدم اونا االك ، أو مبنّي على مسنلة البد اءة 
ن ، فدديحبم ببعضددها و نفددى بعضددها الجزئيّددة ، أو ال بعددي  بددين أحبددام الدد ا

 وجوه ، ال  ع ف الحّ  منها إالّ بعد مع فة معنى ال ان ، فنقول : ؟اآل  
، ولديس لدا فدي األ بدار ذاد   (2)إّن ال ان في اللغة والع ف معد وف 

ح ّددى   عددّ . لمعندداه فددي زمددان ددددور تلددك األ بددار ، بددل نددو ادددهالح 

  اّص للفقهاء.
وقد ا  لفوا فدي تع  فدا : بدين مدن قدال بننّدا : مدا تبهدل العبدادة بنقصدا 

 واألّول أوف  .(4)، وبين من عهل على النقص ز ادتا  (3)عمدا وسهوا 
__________________ 

 .«أو»: (،)( في 1)

 .229:  4، والقاموس المحيط  257:  6( راجع مجمع البح  ن 2)

 .100ـ  99:  3اا ة ، وال  100:  1( اما في المبسوط 3)

 .249، ورو. الجنان :  199:  2( اما في جامع المقادد 4)

الشدددددددددددددددك فدددددددددددددددي 
 ال انيّة

الددددددددددددد ان فددددددددددددددي 
ادددددددددددددددددددددددددددددهالح 

 الفقهاء
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بالمعنى اللغوّي والع فّي ، وحينئا فبّل جزء ثبا في الشد ع بهدالن العبدادة 

 باال  الل في ط ف النقيصة أو فيا وفي ط ف الز ادة ، فهو ران.
بالجزء في ط ف النقيصدة أو الز دادة ،  (1) الل فالمهّم : بيان حبم اإل

وأنّا إذا ثبا جزئيّ ا فهل األدل  ق ضي بهالن الم ّا  بنقصدا سدهوا امدا 

 ؟ بهل بنقصا عمدا ؛ وإالّ لم  بن جزءا
 فهنا مسائل ثالث :

 بهالن العبادة ب  اا سهوا.

 وبهالنها بز ادتا عمدا.
 وبهالنها بز ادتا سهوا.

__________________ 

 .«اال  الل»: (،و ) (ص)،  (ر)( في 1)

بدددددددددم اإل دددددددددالل ح
بددددددددالجزء نقيصددددددددة 

 وز ادة

مسدددددددددددددائل  نندددددددددددددا
 ثالث :
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 [المسألة االولي]

 ؟(1)[في ترك الجزء سروا]

أّما االولى ، فاألقو  فيها : أدالة بهالن العبدادة بدنقص الجدزء سدهوا 

الصدّحة ؛ ألّن مدا ادان جدزءا فدي حدال إالّ أن  قوم دليل عاّم أو  داّص علدى 
العمد اان جزءا فدي حدال الغفلدة ، فدإذا ان فدى الم ّاد  ، فلدم  بدن المدنتّي بدا 

 موافقا للمنمور با ، ونو معنى فساده.
أّما عموم جزئيّ ا لحال الغفلة ؛ فألّن الغفلة ال توج  تغيي  المنمور با 

سورة في األثناء لم   غيّ  ؛ فإّن المخاط  بالصالة مع السورة إذا غفل عن ال

األم  الم وّجا إليا قبل الغفلة ، ولم  حدث بالنسبة إليا من الشارع أم  ل د  
حين الغفلة ؛ ألنّا غافل عن غفل ا ، فالصالة المنتّي بها من غي  سورة غيد  

منمور بها بنم  أدال. غا ة األم  : عددم توّجدا األمد  بالصدالة مدع السدورة 

ليل الغافل ، فال بليل ساقط عنا ما دام الغفلة ، نظي  مدن إليا ؛ الس حالة تب
غفل عن الصالة رأسا أو نام عنها ، فإذا ال فا إليها والوقا بال وج  عليا 

 االتيان بها بمق ضى األم  األّول.

فإن قلا : عموم جزئيّة الجزء لحال النسيان   ّم فيما لدو ثبدا الجزئيّدة 
، دون ما لو قام اإلجمداع مدثال  (2) «ة الب ابال دالة إالّ بفاتح»بمثل قولا : 

على جزئيّة فيء في الجملة واح مل ا  صادها بحال الاا  ، اما انبشدل 

 ذلك بالدليل في الموارد ال ي حبم الشارع فيها
__________________ 

 ( العنوان منّا.1)

 .5، الباب األّول من أبواب الق اءة ، الحد ث  158:  4( المس درك 2)

نددددددددددددددل تبهددددددددددددددل 
العبددددددددددادة ب دددددددددد ك 

 الجزء سهوا  

األدددددددل الددددددبهالن 
 والدليل عليا
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ّحة الصالة المنسّي فيها بع  األجزاء على وجا  ظه  من الدليل ادون بص

، وحينئا  (1) «تّما دالتا ، وال  عيد»:  السالمعليادالتا تاّمة ، مثل قولا 
فم جع الشّك إلى الشّك في الجزئيّة حال النسيان ، في جدع فيهدا إلدى البد اءة 

 أو االح ياط على الخالف.

لجزئيّددة حبمددا تبليفيّددا مخ ّصددا بحددال الدداا  وادداا لددو اددان الددداّل علددى ا
واان األم  بندل العبادة مهلقا ، فإنّا  ق صد  فدي تقييدده علدى مقددار قابليّدة 

دليل ال قييد أعني حال الاا  ؛ إذ ال تبليل حال الغفلة ، فالجزء المن زع من 

الحبم ال بليفّي نظي  الش ط المن زع منا في ا  صادا بحال الاا  ، البس 
     ونحوه.الح

قلا : إن ار د بعدم جزئيّة ما ثبا جزئيّ ا في الجملدة فدي حدّ  الناسدي 

 (2)إ جدداب العبددادة الخاليددة عددن ذلددك الجددزء عليددا ، فهددو غيدد  قابددل ل وجيددا 
 الخهاب إليا بالنسبة إلى المغفول عنا إ جابا وإسقاطا.

ة وإن ار د با إمضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناسي بدال عن العباد

الواقعيّة ، فهو حسن ؛ ألنّا حبم في حقّا بعد زوال غفل ا ، لبن عدم الجزئيّة 
بهاا المعنى عند الشّك مّما لدم  قدل بدا أحدد مدن المخ لفدين فدي مسدنلة البد اءة 

واالح ياط ؛ ألّن نداا المعندى حبدم و دعّي ال  جد ي فيدا أدلّدة البد اءة ، بدل 

 األدل فيا العدم باالتّفال.
ا   ناه : من فساد العبادة الفاقدة للجزء نسديانا ، بمعندى وناا معنى ما 

 عدم اونها منمورا بها وال مسقها عنا.
__________________ 

 من أبواب دالة المساف  ، الحد ث األّول. 23، الباب  541:  5( الوسائل 1)

 .«ل وّجا»: (صو ) (ر)( في 2)
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نددا ،هدد  : أنّددا لدديس ندداه المسددنلة مددن مسددنلة اق ضدداء األمدد  ومّمددا ذا 

لشجددزاء فددي فدديء ؛ ألّن تلددك المسددنلة مف و ددة فيمددا إذا اددان المددنتّي بددا 

منمورا با بنم  ف عّي ، االصالة مع ال يّمم أو بالههارة المظنوندة ، ولديس 
 في المقام أم  بما أتى با الناسي أدال.

المقام أم ا عقليّا ؛ الس قالل العقل بنّن الواج  فدي  وقد   وّنم : أّن في
في إتيان المنمور بدا بداألم  ـ  لالكـ  حّ  الناسي نو ناا المنتّي با ، فيندرج

 العقلّي.

ونو فاسد جدّا ؛ ألّن العقل  نفي تبليفا بالمنسّي وال  ثبا لا تبليفدا بمدا 
بدادة الواقعيّدة غفلدة عدن عداه من األجزاء ، وإنّما  نتي بهدا بدداعي األمد  بالع

 ح اج إلى االل فات ـ  عقليّا اان أو ف عيّاـ  عدم اونا إ ّانا ؛ ايل وال بليل

 ، وناا الشخص غي  مل فا إلى أنّا ناس عن الجزء ح ّى  بلّل بما عداه.
ونظي  ناا ال وّنم : توّنم أّن مدا  دنتي بدا الجاندل الم ّاد  باع قداد أنّدا 

 ر با ، من باب إتيان المنمور با باألم  العقلي.المنمو

 وفساده  ظه  مّما ذا نا بعينا.
ـ  وأّما ما ذا ه : من أّن دليل الجزء قد  بون من قبيل ال بليدل ، وندو

األم  بالبّل إالّ بقدر مورده ، ونو غي   (1)ال  قيّد ـ  ال  صادا بغي  الغافل

لعدم جزئيّدة نداا الجدزء لدا بالنسدبة المق ضي ـ  الغافل ، فإطالل األم  بالبلّ 
 بحالا ، ففيا :ـ  إلى الغافل

 أّن ال بليل المااور إن اان تبليفا نفسيّا ، فال  دّل على اون
__________________ 

 .«إطالل»ز ادة :  (صو ) (ت)( في 1)

عدددددددم اددددددون ندددددداه 
المسددددددددددددنلة مددددددددددددن 

 اإلجزاء مسنلة

 توّنُم ودفع

تدددددددددددددوّنُم ل دددددددددددددد  
 ودفعا
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م علّقا جزءا للمنمور با ح ّدى  قيّدد بدا األمد  بالبدّل ، وإن ادان تبليفدا غي  ّدا 

فل عن اون م علّقا جزءا ؛ ألّن األم  الغي ّي إنّما   علّ  بالمقدّمة ، فهو اا
وان فاؤه بالنسبة إلى الغافل ال  دّل على نفي جزئيّ دا فدي حقّدا ؛ ألّن الجزئيّدة 

 غي  مسبّبة عنا ، بل نو مسبّ  عنها.

ومدن ذلدك  علدم : الفد ل بدين مدا نحددن فيدا وبدين مدا ثبدا افد  اطا مددن 
عبدس ـ  البس الح    ؛ فإّن الش طيّة مسدبّبة عدن ال بليدل الحبم ال بليفّي ،

 ، فين في بان فائا.ـ  ما نحن فيا

وإن ان فى في حّ  ـ  لبونا جزءاـ  والحادل : أّن األم  الغي ّي بشيء
الغافل عنا ؛ من حيث ان فاء األم  بالبّل في حقّدا ، إالّ أّن الجزئيّدة ال تن فدي 

 بالك.

وإن اق ضددا مددا  (1)وقدد   خيّددل : أّن أددالة العدددم علدى الوجددا الم قددّم 
 ذا  ، إالّ أّن اس صحاب الصّحة حاام عليها.

: من فساد ال مّسدك بدا فدي نداه  (2)وفيا : ما سيجيء في المسنلة اآلتية 

 المقامات ، وااا ال مّسك بغي ه مّما سياا  نناك.
فدإن قلدا : إّن األدددل األّولدي وإن ادان مددا ذاد ت ، إالّ أّن نندا أدددال 

المنسدّي  (3)ثانو ّا  ق ضي إمضاء ما  فعلا الناسي  اليا عدن الجدزء والشد ط 

 رفع عن اّم ي تسعة : الخهن والنسديان»:  وللاعلياهللادلىعنا ، ونو قولا 
...» (4) ، 

__________________ 

 .364( الم قدّم في ل   الصفحة 1)

 .372( انظ  الصفحة 2)

 .«أو الش ط»: (ص)( في 3)

 من أبواب جهاد النفس ، الحد ث األّول. 56، الباب  295:  11( الوسائل 4)

ال مّسددددددددددددك فددددددددددددي 
المسدددددددددددددددددددددددددددددددددنلة 

حاب صددددددددددددددددددددددباس 
الصدددددددددددددددددددددددددددددددددّحة 

 والمناقشة فيا

تددددددددددددوّنم أدددددددددددددل 
ي فددددددددددددددي ثددددددددددددددانو

المسددددددددددددنلة مددددددددددددن 
جهددددددددددددة حددددددددددددد ث 

 ال فع
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بنداء علددى أّن المقدددّر لديس  صددوص المؤا دداة ، بدل جميددع اآلثددار الشدد عيّة 

و ال النسيان ؛ فإنّا لو ت ك السورة ال للنسديان الم  تّبة على الشيء المنسّي ل
   تّ  حبم الشارع عليا بالفساد ووجوب اإلعدادة ، ونداا م فدوع مدع تد ك 

 السورة نسيانا.

 وإن فئا قلا : إّن جزئيّة السورة م تفعة حال النسيان.
جزئيّدة السدورة ليسدا : إّن ـ  بعد تسليم إرادة رفدع جميدع اآلثدارـ  قلا

مددن األحبددام المجعولددة لهددا فدد عا ، بددل نددي ابلّيددة البددّل ، وإنّمددا المجعددول 

الشدد عّي وجددوب البددّل ، والوجددوب م تفددع حددال النسدديان بحبددم ال وا ددة ، 
ووجدددوب اإلعدددادة بعدددد ال ددداّا  م  تّددد  علدددى األمددد  األّول ، ال علدددى تددد ك 

 السورة.

الدداي نددو سددب  وجددود  ودعددو  : أّن تدد ك السددورة سددب  ل دد ك البددلّ 
األمدد  األّول ؛ ألّن عدددم ال افددع مددن أسددباب البقدداء ، ونددو مددن المجعددوالت 

القابلة لالرتفاع في الزمان الثاني ، فمعنى رفع النسيان رفع ما    تّد  عليدا 

ونددو تدد ك الجددزء ، ومعنددى رفعددا رفددع مددا    تّدد  عليددا ونددو تدد ك البددّل ، 
 د األم  في الزمان الثاني.ومعنى رفعا رفع ما    تّ  عليا ونو وجو

في بيان معنى ال وا ة في الشدبهة ال ح  ميّدة فدي  (1)مدفوعة : بما تقدّم 

الشّك في أدل ال بليل : من أّن الم فوع في ال وا ة اآلثار الش عيّة الثاب دة 
لو ال النسيان ، ال اآلثار الغي  الش عيّة ، وال ما    تّ  على ناه اآلثدار مدن 

 ة.اآلثار الش عيّ 
__________________ 

 .33ـ  32( راجع الصفحة 1)

لمناقشدددددددددددة فدددددددددددي ا
ال مّسدددددددك بحدددددددد ث 

 ال فع
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فاآلثددار الم فوعددة فددي ندداه ال وا ددة نظيدد  اآلثددار الثاب ددة للمس صددح  

بحبم أ بار االس صحاب في أنّها ني  صوص الش عيّة المجعولة للشدارع 
 ، دون اآلثار العقليّة والعاد ّة ، ودون ما    تّ  عليها من اآلثار الش عيّة.

دّ ح الشارع بنّن حبم نسيان الجزء الفالني م فوع ، أو أّن نعم ، لو 

ـ  نسدديانا اعدددم نسدديانا ، أو أنّددا ال حبددم لنسدديان السددورة مددثال ، وجدد  حملددا
 .(1)على رفع اإلعادة وإن لم  بن أث ا ف عيّا ، فافهم ـ  تصحيحا للبالم

الفدد ل بينهمددا ، حيددث حبددم فددي مسددنلة  (2)وزعددم بعدد  المعاددد  ن 

االف غال في الشّك في الجزئيّة : بنّن أددالة عددم الجزئيّدة ال  ثبدا الب اءة و
مددا    تّدد  عليددا ، مددن اددون المددنمور بددا نددو األقددّل ؛ ألنّددا الزم غيدد   (3)بهددا 

ف عّي. أّما رفع الجزئيّة الثاب ة بالنبوّي فيثبا با اون المنمور با نو األقّل. 

جعا فيما ذا ه في أدالة وذا  في وجا الف ل ما ال  صل  لا ، من أراده را
 العدم.

 وايل اان ، فالقاعدة الثانو ّة في النسيان غي  ثاب ة.

نعم  مبن دعو  القاعدة الثانو ّة في  صوص الصدالة مدن جهدة قولدا 
ال تعاد الصالة إالّ من  مسة : الههور ، والوقدا ، والقبلدة ، »:  السالمعليا

 سدجد »فدي م سدلة سدفيان :  السدالمعليا، وقولدا  (4) «ع ، والسدجودوال ادو

 سجدتي
__________________ 

 (.،)في  «فافهمـ  إلىـ  نعم»( لم ت د عبارة 1)

 .357( نو داح  الفصول في الفصول : 2)

 (.هو ) (،)،  (ت)في  «بها»( لم ت د 3)

 .14الة ، الحد ث ، الباب األّول من أبواب أفعال الص 683:  4( الوسائل 4)

دعدددددددددو   إمبدددددددددان
أدددددل ثددددانوي فددددي 
 صدددددددددددددددددددددددددددوص 

 الصالة
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 في من نسدي الفاتحدة : السالمعليا، وقولا  (1) «السهو في اّل ز ادة ونقيصة

 .(3)، وغي ه  (2) «ليس قد أتمما ال اوع والسجودأ»
ثّم إّن البالم في الش ط االبالم في الجزء في األدل األّولي والثانوّي 

 المز ّل والمقبول ، ونو غا ة المسئول.
__________________ 

 .3من أبواب الخلل الواقع في الصالة ، الحد ث  32، الباب  347ـ  346:  5( الوسائل 1)

 .2من أبواب الق اءة ، الحد ث  29، الباب  769:  4( الوسائل 2)

مدددن أبدددواب القددد اءة ،  30و  29،  28،  27، البددداب  771ـ  766:  4( انظددد  الوسدددائل 3)

 وال وا ات م عدّدة.
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 ةالمسألة الثاني

 ؟في زطادة الجزء عمدا

عددم الز دادة ،  (1)وإنّما   حقّ  في الجدزء الداي لدم  ع بد  فيدا افد  اط 

فلو ا ا بش طا فالز ادة عليا موج  ال  اللا من حيث النقيصة ؛ ألّن فاقدد 
الوحددة وال عددّد فدال الش ط االم  وك. اما أنّا لو ا ا فدي الشد ع ال بشد ط 

 إفبال في عدم الفساد.
و شدد  ط فددي ددددل الز ددادة : قصددد اونددا مددن األجددزاء ، أّمددا ز ددادة 

لدم تعددّ ز دادة ـ  اما لو سجد للعز مة في الصدالةـ  دورة الجزء ال بقصدنا

،  (3) «أنّها ز ادة في المب وبة»ورد في بع  األ بار :  (2)في الجزء. نعم ، 
 .(4)معنى الز ادة في الصالة وسينتي البالم في 

 ثّم الز ادة العمد ّة ت صّور على وجوه :

أحددنا : أن  ز ددد جددزءا مددن أجددزاء الصدالة بقصددد اددون الزائددد جددزءا 
، اما لو اع قد ف عا أو تش  عا أّن الواج  في اّل راعة راوعان ،  مس قال

 السجود.ا

اما  الثاني : أن  قصد اون مجموع الزائد والمز د عليا جزءا واحدا ،
 لو اع قد أّن الواج  في ال اوع الجنس الصادل على الواحد والم عدّد.

__________________ 

 (.ر)في  «اف  اط»( لم ت د 1)

 .«ربما»ة : ز اد (رو ) (ت)( في 2)

 من أبواب الق اءة في الصالة ، الحد ث األّول. 40، الباب  779:  4( الوسائل 3)

 .383فيما سينتي أحالا على مقام ل   ، انظ  الصفحة  س هقدس( لبنّا 4)

نددددددددددددددل تبهددددددددددددددل 
بز دددددددددادة  العبدددددددددادة

 الجزء عمدا  

مو دددددددددددددددددددددددددددددوع 
 المسنلة

أقسددددددددددام الز ددددددددددادة 
 العمد ّة :

تصددددد اسددددون  ـ 1
الزائدددددددددد جسدددددددددزءا  

 مس قاّل  

تصدددددد اددددددون  ـ 2
مجمددددددددوع الزائددددددددد 
والمز دددددددددد عليدددددددددا 

 جزءا  واحدا  
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ّمدا إ بعدد رفدع اليدد عندا : الثالث : أن  نتي بالزائد بدال عن المز د عليدا
اق  احا ، اما لو ق أ سورة ثّم بدا لدا فدي األثنداء أو بعدد الفد ا  وقد أ سدورة 

ا    لغ . د نّي االفضديلة ، أو دنيدوّي ااالسد عجال. وإّمدا إل قداع األّول 

على وجا فاسد بفقد بع  الش وط ، انن  نتي ببع  األجزاء ر داء أو مدع 
 ادتا على وجا دحي .عدم الهمننينة المع ب ة فيها ، ثّم  بدو لا في إع

إذا ندو   (1)أّما الز ادة على الوجا األّول : فال إفبال في فسداد العبدادة 

ذلك قبل الد ول في الصالة أو في األثنداء ؛ ألّن مدا أتدى بدا وقصدد االم ثدال 
و غي  منمور با ، وما ام  با ونـ  ونو المجموع المش مل على الز ادةـ  با

 ما عدا تلك الز ادة لم  قصد االم ثال با.

وأّمددا األ يدد ان : فمق ضددى األدددل عدددم بهددالن العبددادة فيهمددا ؛ ألّن 
الشّك إلى الشّك في مانعيّة الز ادة ، وم جعهدا إلدى الشدّك فدي  (2)م جع ذلك 

 لب اءة.أّن مق ضى األدل فيا ا (3)ف طيّة عدمها ، وقد تقدّم 

وقددد  سدد دّل علددى الددبهالن : بددنّن الز ددادة تغييدد  لهيئددة العبددادة الموّ،فددة 
 .(4)ف بون مبهلة. وقد اح ّج با في المع ب  على بهالن الصالة بالز ادة 

وفيدددا نظددد  ؛ ألنّدددا إن ار دددد تغييدددد  الهيئدددة المع بددد ة فدددي الصددددالة ، 

عدددة ؛ ألّن اع بدددار الهيئدددة الحاددددلة مدددن عددددم الز دددادة أّول فالصدددغ   ممنو
 الدعو  ، فإذا

__________________ 

 .«بها»ز ادة :  (هو ) (ص)،  (ت)( في 1)

 (.،و ) (ر)في  «ذلك»( لم ت د 2)

 .354( راجع الصفحة 3)

 .379:  2( المع ب  4)

أن  دددددددددددنتى  ـ 3
بالزائددددد بدددددال عددددن 

 المز د

عبدددددددددادة بهدددددددددالن ال
 في القسم األّول

دم الددددددددددبهالن عدددددددددد
فدددددددددددي القسدددددددددددمين 

 األ ي  ن

حقّدددددد  اسدددددد دالل الم
علدددددددددى الدددددددددبهالن 

 والمناقشة فيا
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عارفدة المعهدودة فّك فيا فاألدل الب اءة عنا. وإن ار د أنّا تغيي  للهيئة الم 

 للصالة فالبب   ممنوعة ؛ لمنع اون تغيي  الهيئة الم عارفة مبهال.
ونظيددد  االسددد دالل بهددداا للدددبهالن فدددي الضدددعل : االسددد دالل للصدددّحة 

، بندداء علددى أّن العبددادة قبددل ندداه الز ددادة اانددا دددحيحة ،  (1)باس صددحابها 

 م ع و. البهالن لها.واألدل بقاؤنا وعد
 وفيا : أّن المس صح  إن اان دّحة مجموع الصالة فلم   حقّ  بعد.

وإن ادان ددّحة األجدزاء السدابقة منهددا فهدي غيد  مجد دة ؛ ألّن دددّحة 

تلك األجزاء : إّما عبارة عن مهابق ها لألم  الم علّ  بها ، وإّما ت تّ  األثد  
اد باألث  الم  تّ  عليها : حصول الم ّا  بها منضّمة مع باقي عليها. والم 

األجزاء والش ائط ؛ إذ ليس أث  الجزء المنوط بدا ددّح ا إالّ حصدول البدّل 

 با منضّما إلى تمام غي ه مّما  ع ب  في البّل.
وال  خفى : أّن الصّحة ببال المعنيين باقية لألجزاء السابقة ؛ ألنّها بعدد 

لألم  بها ال تنقل  عّما وقعا عليا ، وني بعد على وجا لو  وقوعها مهابقة

انضّم إليها تمدام مدا  ع بد  فدي البدّل حصدل البدّل ، فعددم حصدول البدّل لعددم 
 انضمام تمام ما  ع ب  في البّل إلى تلك األجزاء ، ال  خّل بصّح ها.

ال ت   : أّن دّحة الخّل مدن حيدث اوندا جدزءا للسدبنجبين ، ال  د اد أ

الّ اوندا علدى ددفة لدو انضدّم إليدا تمدام مدا  ع بد  فدي تحقّد  السدبنجبين بها إ
 لحصل البّل ، فلو لم  نضّم إليا تمام ما  ع ب  فلم  حصل

__________________ 

 .273( اس دّل با الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 1)

االسددددددد دالل علدددددددى 
 الصدددددددددددددددددددددددددددددددددّحة

باس صددددددددددددددددددددددحاب 
 الصّحة

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
اس حصدددددددددددددددددددددددداب 

 الصّحة
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  ا.البّل ، لم  قدح ذلك في اتّصاف الخّل بالصّحة في م تبة جزئيّ ـ  لالكـ 

فإذا اان عدم حصول البّل  قينا لعدم حصول تمام ما  ع ب  في البدّل ، 
غي  قادح في دّحة الجزء ، فبيل إذا فّك في حصول البّل من جهة الشّك 

فإّن الشدّك فدي ددّحة الصدالة  ؟في انضمام تمام ما  ع ب  ، اما فيما نحن فيا

تمدام مدا  ع بد  إلدى  بعد تحقّ  الز ادة المااورة ، من جهة الشّك في انضدمام
األجددزاء ؛ لعدددم اددون عدددم الز ددادة فدد طا ، وعدددم انضددماما ؛ لبددون عدددم 

 الز ادة أحد الش ائط المع ب ة ، ولم   حقّ  ، فال   حقّ  البّل.

ومن المعلوم : أّن ناا الشّك ال  نافي القهع بصدّحة األجدزاء السدابقة ، 
س صحاب دّحة تلك األجزاء غي  مح اج إليا ؛ ألنّا نقهع ببقاء دّح ها ، فا

لبنّا ال  جدي في دّحة الصدالة بمعندى اسد جماعها لمدا عددانا مدن األجدزاء 

 والش ائط الباقية.
فإن قلا : فعلى ما ذا ت فال  ع . البهالن لألجزاء السدابقة أبددا ، 

أبد الدن  وإن وقع بعدنا مدا  بل ني باقية على الصّحة بالمعنى المااور إلى

إطدالل  (2)والف داو   (1)وقع من الموانع ، مدع أّن مدن الشدائع فدي النصدوص 
 المبهل والناق  على مثل الحدث وغي ه من قواطع الصالة.

__________________ 

، البدداب األّول مددن  1240:  4و ، أبددواب نددواق  الو ددوء ،  174:  1( انظدد  الوسددائل 1)

 .16، الباب الثاني منها ، الحد ث  1244، والصفحة  9لصالة ، الحد ث أبواب قواطع ا

، وقواعدد  91و  18ـ  17:  1، والش ائع  106:  1، والس ائ   117:  1( انظ  المبسوط 2)

 .280:  1األحبام 

ى عدددددم الحاجددددة إلدددد
اس صددددددددددددددددددددددددحاب 
ددددددددّحة األجدددددددزاء 

 السابقة
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قلا : نعم ، وال  ي  في ال زام ذلدك ، ومعندى بهالنهدا عددم االع دداد 

ّبن مددن  ددّم تمددام البدداقي إليهددا ، فيجدد  بهددا فددي حصددول البددّل ؛ لعدددم الدد م
 اس ئناف الصالة ؛ ام ثاال لألم .

نعددم ، إّن حبددم الشددارع علددى بعدد  األفددياء ببونددا قاطعددا للصددالة أو 

ناقضا ،  بشل عن أّن ألجزاء الصالة في نظ  الشارع نيئة اتّصاليّة ت تفع 
ال  بددبع  األفددياء دون بعدد  ؛ فددإّن الحدددث  قهددع ذلددك االتّصددال وال جّشددؤ

 قهعا ، والقهع  وج  االنفصال القائم بالمنفصلين ، ونما في مدا نحدن فيدا 

تلحقهددا بعددد تخلّددل ذلددك القدداطع ، فبددّل مددن  األجددزاء السددابقة واألجددزاء ال ددي
 الساب  والالح   سقط عن قابليّة  ّما إلى اآل   و ّم اآل   إليا.

األجزاء السابقة اانا قابلة للضّم إليها ودي ورتها  ومن المعلوم : أنّ 

أجزاء فعليّة للم ّا  ، واألدل بقاء تلك القابليّة وتلك الهيئة االتّصاليّة بينها 
 وبين ما  لحقها ، فيصّ  االس صحاب في اّل ما فّك في قاطعيّة الموجود.

ذا فدّك فدي القاطعيّدة ، ولديس مهلد  الشدّك فدي ولبن ناا مخ ّص بمدا إ

 فّبا في القاطعيّة.ـ  االز ادة في ما نحن فياـ  مانعيّة الشيء
وحادددل الفدد ل بينهمددا : أّن عدددم الشدديء فددي جميددع لنددات الصددالة قددد 

 بون بنفسا من جملة الش وط ، فإذا وجد لنا  ما فقد ان فى الش ط على وجدا 

الم ّاد  مدن نداه الجهدة ، ونداا ال  جددي فيدا ال  مبن تداراا ، فدال   حقّد  
 القهع بصّحة األجزاء السابقة ، فضال عن اس صحابها.

وقدددد  بدددون اع بددداره مدددن حيدددث ادددون وجدددوده قاطعدددا ورافعدددا للهيئدددة 

 االتّصاليّة واالرتباطيّة في نظ  الشارع بين األجزاء ، فإذا فّك في رافعيّة

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددّحة 
االس صدددددددددددحاب إذا 
فددددددددددددددددّك فددددددددددددددددي 

 القاطعيّة

الشددددّك  الفدددد ل بددددين
فددددددددددددي المانعيّددددددددددددة 

 والقاطعيّة
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وعددم انفصدال األجدزاء السدابقة  فيء لها حبم ببقاء تلك الهيئة واس م ارنا

 عّما  لحقها من سائ  األجزاء.
اس صددحاب الصددّحة ، بننّددا : إن ار ددد دددّحة األجددزاء  (1)وربمددا  دد دّ 

المنتّي بها بعد طد ّو المدانع االح مدالّي فغيد  مجدد ؛ ألّن البد اءة إنّمدا ت حقّد  

وإن ار د إثبات عدم مانعيّة الهدارئ أو ددّحة بقيّدة بفعل البّل دون البع . 
 ، ان هى. (2)األجزاء فساقط ؛ لعدم ال عو ل على االدول المثب ة 

 وفيا نظ   ظه  مّما ذا نا ، وحادلا :

، فصدّحة  (3)أّن الشّك إن اان في مانعيّة فيء وف طيّة عدما للصدالة 
ال تسدددد لزم عدددددمها ،ددددان ا وال واقعددددا ، ح ّددددى  بددددون  األجددددزاء السددددابقة

 االس صحاب بالنسبة إليها من االدول المثب ة.

وإن اددان فددي قاطعيّددة الشدديء ورفعددا لالتّصددال واالسدد م ار الموجددود 
للعبادة في نظ  الشارع ، فاس صحاب بقاء االتّصال اداف ؛ إذ ال  قصدد فدي 

الشدّك إنّمدا ندو فيدا ، ال فدي ثبدوت المقام سو  بقاء تلك الهيئة االتّصداليّة ، و

فدد ط أو مددانع ل دد  ح ّددى  قصددد باالس صددحاب دفعددا ، وال فددي دددّحة بقيّددة 
األجزاء من غي  جهة زوال الهيئة االتّصاليّة بينهدا وبدين األجدزاء السدابقة ، 

 والمف و. إح از عدم زوالها باالس صحاب.

ولبن  مبن الخدفة فيما ا   ناه مدن االس صدحاب : بدنّن المد اد  ناا ،
 باالتّصال والهيئة االتصاليّة إن اان ما بين األجزاء السابقة بعضها مع

__________________ 

 ( ال ادّ نو داح  الفصول.1)

 .50( الفصول : 2)

 .«تّصاليّةللهيئة اال»: (،)، نعم ورد بدلها في  (،و ) (ر)في  «للصالة»( لم ت د 3)

ادددددددددالم ددددددددددداح  
الفصددددددول فددددددي ردّ 
اس صددددددددددددددددددددددددحاب 

 الصّحة

المناقشددددددددددة فيهددددددددددا 
إفدددددددددداده ددددددددددداح  

 الفصول

اإلفدددددددددددبال فدددددددددددي 
صدددددددددددحاب إذا االس 

فددددددددددددددددّك فددددددددددددددددي 
 القاطعيّة أ ضا
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بع  ، فهو بال ال  نفع. وإن اان ما بينها وبين ما لحقها من األجزاء اآلتيدة 

 ، فالشّك في وجودنا ال بقائها.
وأّما أددالة بقداء األجدزاء السدابقة علدى قابليّدة إلحدال البداقي بهدا ، فدال 

  بعد اونها من االدول المثب ة.

س صددددددحاب الهيئددددددة االتصدددددداليّة مددددددن ا (1)اللهددددددّم إالّ أن  قددددددال : إّن 
علددى ال دددقي  ، نظيدد  اس صددحاب  (2)االس صددحابات الع فيّددة الغيدد  المبنيّددة 

البّ  ة في الماء المسبول بالبّ  ة. و قال في بقاء األجزاء السابقة على قابليّة 

إنّددا لّمددا اددان المقصددود األدددلّي مددن القهددع وعدمددا نددو لددزوم  االتّصددال :
بقة وعدمدا ، وادان الحبدم بقابليّ هدا إللحدال البداقي بهدا اس ئناف األجزاء السا

في قّوة الحبم بعدم وجوب اس ئنافها ،   ج مدن االددول المثب دة ال دي ذاد  

 في محلّا عدم االع داد بها في اإلثبات ، فافهم.
: مدن عددم  (3)وبما ذا نا  ظه  سّ  ما أف نا إليا فدي المسدنلة السدابقة 

إلثبددات دددّحة العبدادة المنسددّي فيهددا بعدد  الجددو  فددي اس صددحاب الصدّحة 

 .(4)األجزاء عند الشّك في جزئيّة المنسي حال النسيان 
وقددد   مّسددك إلثبددات دددّحة العبددادة عنددد الشددّك فددي طدد ّو المددانع بقولددا 

  مة اإلبهال إ جاب للمضيّ ؛ فإّن ح (5)(َوال تُُبِهلُوا أَُعمالَُكمُ )تعالى : 
__________________ 

 (.،و ) (ر)،  (ت)في  «إنّ »( لم ت د 1)

 .«المب نية»: (ت)( في 2)

 .366( في الصفحة 3)

 بعدددد قولدددا : (،و ) (ص)،  (ر)فدددي  «النسددديانـ  إلدددىـ  وبمدددا ذا ندددا»( وردت عبدددارة 4)

 في الصفحة السابقة. «والمف و. إح از عدم زوالها باالس صحاب»

 .33:  وللاعلياهللادلى( سورة محّمد 5)

 دفع اإلفبال

االسددددددد دالل علدددددددى 
 الصدددددددددّحة بقولدددددددددا

ال »تعددددددددددددددددددددددالى : 
تبهلدددددددددددددددددددددددددددددددددددوا 

 «أعمالبم
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فيها ، ونو مس لزم لصّح ها ولو باإلجماع الم ّا  ، أو عدم القول بال فبيك 

 بينهما في غي  الصوم والحّج.
 .(1) س هقدسوقد اس دّل بهاه اآل ة غي  واحد تبعا للشيخ 

ح ملدا اآل دة الشد  فة مدن ونو ال  خلو عن نظ    وقّل على بيدان مدا  

 المعاني ، فنقول :
إحدداث الدبهالن فدي ـ  بمق ضى و ع باب اإلفعالـ  إّن حقيقة اإلبهال

العمددل الصددحي  وجعلددا بدداطال ، نظيدد  قولددك : أقمددا ز دددا أو أجلسدد ا أو 

 أغني ا.
هدي عدن جعدل العمدل لغدوا ال    تّد  واآل ة بهاا المعنى راجعة إلدى الن

عليا أث  االمعدوم بعدد أن لدم  بدن ادالك ، فاإلبهدال نندا نظيد  اإلبهدال فدي 

، بنداء علدى أّن النهدي عدن  (2)(ال تُُبِهلُوا َصَدقاتُِكُم بِاُلَمن ِ َواأُلَْى)قولا تعالى : 
 (... وا َمنًّىا َوال أَْىً ثُىمَّ ال طُتُبِعُىوَ  مىا أَُنفَقُى)تعقيبها بهما ؛ بشهادة قولا تعدالى : 

 .(3)اآل ة 

 الثاني : أن   اد با إ جاد العمل على وجا باطل ، من قبيل قولا :
__________________ 

( لم نعث  على االس دالل بهاه اآل ة في ا   الشيخ وال في ا   غي ه إلثبات دّحة العبدادة 1)

ات ح مدة قهدع الصدالة لغيد  حاجدة ، عند الشّك في ط ّو مانع. نعدم ، اسد دّل بهدا جماعدة إلثبد

 338، ورو. الجندان :  215:  (الهبعدة الحج  ّدة)، والاا    299:  3انظ  تاا ة الفقهاء 

 . ولم نعث  على االس دالل بها في ا   الشيخ مهلقا.516:  3، وال  ا. 

 .264( البق ة : 2)

 .262( البق ة : 3)

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
 االس دالل

معدددددددددداني ح مددددددددددة 
 إبهال العمل

 المعنى األّول

 المعنى الثاني
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 أحدث فيا الضي  بعد السعة. ،  عني أحدثا  يّقا ، ال « يّ  فم ال ايّة»

واآل ة بهاا المعنى نهي عن إتيان األعمال مقارنة للوجدوه المانعدة عدن 
 دّح ها ، أو فاقدة لالمور المق ضية للصّحة.

والنهدددي علدددى ندددا ن الدددوجهين ،دددان ه اإلرفددداد ؛ إذ ال    تّددد  علدددى 

إحدددداث الدددبهالن فدددي العمدددل أو إ جددداده بددداطال عددددا فدددوت مصدددلحة العمدددل 
 .الصحي 

الثالددث : أن  دد اد مددن إبهددال العمددل قهعددا ورفددع اليددد عنددا ، اقهددع 

 الصالة والصوم والحّج. وقد اف ه  ال مّسك لح مة قهع العمل بها.
و مبن إرجاع ناا إلدى المعندى األّول ، بدنن  د اد مدن األعمدال مدا  عدّم 

الجزء الم قدّم من العمل ؛ ألنّا أ ضا عمدل لغدة ، وقدد وجدد علدى وجدا قابدل 

وددي ورتا جدزءا فعليّدا للم ّاد  ، فدال  جدوز جعلدا بداطال  (1)تّ  األثد  ل  
 ساقها عن قابليّة اونا جزءا فعليّا.

فجعددل ندداا المعنددى مغددا  ا لددألّول مبنددّي علددى اددون المدد اد مددن العمددل 

 مجموع الم ّا  الاي وقع اإلبهال في أثنائا.
، ولموافق ا  وايل اان : فالمعنى األّول أ،ه  ؛ لبونا المعنى الحقيقيّ 

، ومناسدب ا لمدا قبلدا مدن قولدا  (2)لمعنى اإلبهال في اآل دة اال د   الم قدّمدة 

ُسوَل َوال تُُبِهلُوا)تعالى :  يعُوا الرَّ ٍِ يعُوا هللاَ َوأَ ٍِ  طا أَطَُّرا الَِّذطَن آَمنُوا أَ
__________________ 

 .«عليا»ز ادة :  (ص)( في 1)

 .(الَكُمُ َوال تُُبِهلُوا أَُعم)( أي : 2)
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؛ فددإّن تعقيدد  إطاعددة هللا وإطاعددة ال سددول بددالنهي عددن اإلبهددال  (1)(أَُعمىىالَُكمُ 

 ناسدد  اإلحبددداط ، ال إتيدددان العمدددل علددى الوجدددا الباطدددل ؛ ألنّهدددا مخالفدددة هلل 
 ولل سول.

ناا الّا ، مع ،هور اآل ة في ح مة إبهال الجميدع ، فيناسد  اإلحبداط 

 عمال الاي نو المهلوب.بمثل البف  ، ال إبهال فيء من األ
: مدا ورد مدن تفسدي  اآل دة ـ  مضدافا إلدى مدا ذا نداـ  و شهد لما ذا نا

، قدال  السدالمعليابالمعنى األّول ، فعن األمالي وثواب األعمال ، عن الباق  

: من قال : سبحان هللا ، غ س هللا لا بها  وللاعلياهللادلىقال رسول هللا »: 
ج ة في الجنّة ، ومن قال : الحمد هلل ، غ س هللا لا بها فج ة في الجنّدة ، ف

فقدال لدا رجدل  ومن قال : ال إلا إالّ هللا ، غ س هللا لا بهدا فدج ة فدي الجنّدة.

نعم ، ولبن  : وللاعلياهللادلىمن ق  ش : إّن فج تنا في الجنّة لبثي  ، قال 
طا أَطَُّرا الَِّذطَن )؛ إّن هللا عّز وجّل  قول : إ ّاام أن ت سلوا إليها نارا ف ح قونا 

ُسوَل َوال تُُبِهلُوا أَُعمالَُكمُ  يعُوا الرَّ ٍِ يعُوا هللاَ َوأَ ٍِ  .(2)(آَمنُوا أَ

ناا إن قلنا باإلحباط مهلقا أو بالنسبة إلى بع  المعادي. وإن لم نقل 
 اد فدي اآل دة اان المدـ  لعدم اع بار مثلا في مثل المسنلةـ  با وط حنا الخب 

 اإلبهال بالبف  ؛ ألّن اإلحباط با اتّفاقّي. وببالي أنّي وجدت أو
__________________ 

 .33:  وللاعلياهللادلى( سورة محّمد 1)

، وانظدد   11، وثددواب األعمددال :  14، الحددد ث  58، المجلددس  486( أمددالي الصدددول : 2)

 .5الحد ث من أبواب الاا  ،  31، الباب  1206:  4الوسائل 

الشدددددددداند للمعنددددددددى 
 األّول
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 بالش ك. (َوال تُُبِهلُوا أَُعمالَُكمُ )في تفسي  اآل ة :  (1)سمعا ورود ال وا ة 

ناا الّا ، مع أّن إرادة المعنى الثالث الاي  مبن االسد دالل بدا موجد  
ل خصيص األاث  ؛ فإّن ما  ح م قهعا من األعمال بالنسبة إلى مدا ال  حد م 

 في غا ة القلّة.

فددإذا ثبددا تدد جي  المعنددى األّول ، فددإن اددان المدد اد باألعمددال مددا  عددّم 
على ح مة القهع فدي األثنداء ، إالّ ـ  أ ضاـ  بع  العمل الم قدّم ، اان دليال

أنّا ال  نفع فيما نحن فيا ؛ ألّن المدّعى فيما نحن فيا نو انقهاع العمل بسب  

ا بالحدث الواقع فيا ال عن ا  يار ، ف فدع اليدد الز ادة الواقعة فيا ، اانقهاع
عنددا بعددد ذلددك ال  علددم اونددا قهعددا لددا وإبهدداال ، وال معنددى لقهددع المنقهددع 

 وإبهال الباطل.

ومّمددا ذا نددا  ظهدد  :  ددعل االسدد دالل علددى الصددّحة فيمددا نحددن فيددا 
؛ لمندع ادون رفدع اليدد بعدد وقدوع الز دادة قهعدا ؛  باس صحاب ح مدة القهدع

الح مددال حصددول االنقهدداع ، فلددم  ثبددا فددي اآلن الالحدد  مو ددوع القهددع ، 

 ح ّى  حبم عليا بالح مة.
 وأ عل منا : اس صحاب وجوب إتمام العمل.

رة على إتماما ، وفي أّن مجّ د إلحال للشّك في الزمان الالح  في القد

باقي األجزاء إتمام لا ، فلعّل عدم الز دادة مدن الشد وط ، واإلتيدان بمدا عدداه 
 ح ّى (2)من األجزاء والش ائط تحصيل لبع  الباقي ، ال ل ماما 

__________________ 

وقيدل : » : (246:  2)( لم نعث  على ال وا ة ، نعم قال المحقّ  األردبيلي في مجمع الفائدة 1)

أّن اآل دة تح مدل وجوندا ، »: (72:  27)وفي ال فسي  الببي  للد ازي  .«معناه ال تبهلوا بالبف 

 .«أحدنا : وال تش اوا ف بهل أعمالبم

 .«ال تماما»: (هو ) (ر)، وفي  (،و ) (ص)( ااا في 2)

للمعندددددددددى الثالدددددددددث 
موجدددددددددددددددددددددددددددددددددد  
ل خصددددددددددددددددددددددددديص 

 األاث 

االسددددددد دالل علدددددددى 
الصدددددددددددددددددددددددددددددددددّحة 

 صددددددددددددددددددددددحاب باس
ح مددددددددددة القهددددددددددع 

 والمناقشة فيا

االسددددددد دالل علدددددددى 
الصدددددددددددددددددددددددددددددددددّحة 

حاب باس صدددددددددددددددددددددد
وجددددددددوب اإلتمددددددددام 

 والمناقشة فيا
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  صدل إتمام العمل.

جوب السورة وعدما ال ت   : أنّا إذا فّك بعد الف ا  عن الحمد في وأ
 ؟، لم  حبم على إلحال ما عدانا إلى األجزاء السابقة ، أنّا إتمام للعمل

 وربما  جاب عن ح مة اإلبهال ووجوب اإلتمام الثاب ين باألدل :

بننّهمدددا ال  ددددالّن علدددى ددددّحة العمدددل ، فيجمدددع بينهمدددا وبدددين أددددالة 
العمل ثّم إعادتا ؛ للشّك في أّن ال بليل نو إتمام ناا االف غال بوجوب إتمام 

 ؟العمل أو عمل ل   مس ننل

باس صددحاب  (1)علدى تقددد   العمددل ـ  وفيدا نظدد  ؛ فددإّن البد اءة اليقينيّددة
ندداا الوجددوب   جددع إلددى إ جدداب  (2) حصددل بال مددام ؛ ألّن ـ  وجددوب ال مددام

في  من ناا الف د. وعلدى تقدد   عددم العمدل بدا ام ثال األم  ببلّي الصالة 

 تحصل باإلعادة من دون اإلتمام.
واح مال وجوبا وح مة القهع مدفوع باألدل ؛ ألّن الشبهة في أدل 

 ال بليل الوجوبّي أو ال ح  مّي.

بل ال اح ياط في اإلتمام م اعاة الح مال وجوبا وح مة القهدع ؛ ألنّدا 
ا    ، وني م اعاة نيّة الوجدا ال فصديلّي موج  إللغاء االح ياط من جهة 

في العبادة ؛ فإنّا لو قهع العمل المشدبوك فيدا واسد ننفا ندو  الوجدوب علدى 

وجا الجزم ، وإن أتّما ثّم أعاد فاتا منا نيّة الوجوب فيما نو الواج  عليدا 
 ، وال فّك أّن ناا االح ياط على تقد   عدم وجوبا

__________________ 

 .«مس حبّا»ز ادة :  (،)( في 1)

 .«وأنّ »، وفي غي نا :  (،)( ااا في 2)

الجدددددددددددواب عدددددددددددن 
االس صدددددددددددددددددحابين 

 ل   بوجا

المناقشددددة فددددي ندددداا 
 الجواب
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أولى من االح يداط الم قددّم ؛ ألنّدا ادان الشدّك فيدا فدي أددل ال بليدل ، ونداا 

 فّك في المبلّل با.
والحادل : أّن الفقيا إذا اان م  دّدا بين اإلتمام واالس ئناف ، فاألولى 

 نيّة الوجوب.لا : الحبم بالقهع ، ثّم األم  باإلعادة ب

ثددّم إّن مددا ذا ندداه : مددن حبددم الز ددادة وأّن مق ضددى أدددل البدد اءة عدددم 
مانعيّ ها ، إنّما نو بالنظ  إلدى األددل األّولدي ، وإالّ فقدد  ق ضدي الددليل فدي 

ار  صدوص بعد  الم ّابدات الدبهالن امدا فدي الصدالة ؛ حيدث دلّدا األ بد

 المس فيضة على بهالن الف  ضة بالز ادة فيها.
 .(1) «من زاد في دالتا فعليا اإلعادة»:  السالمعليامثل قولا 

إذا اسدددد يقن أنّددددا زاد فددددي المب وبددددة فليسدددد قبل »:  السددددالمعلياوقولددددا 

 .(2) «دالتا
 لسف  :فيما حبي عن تفسي  العيافي في من أتّم في ا السالمعلياوقولا 

بعمدوم ـ  ، دلّ  (3) «ألنّدا زاد فدي فد . هللا عدّز وجدلّ »؛ قدال :  «إنّا  عيده»

 على وجوب اإلعادة لبّل ز ادة في ف . هللا عّز وجّل.ـ  ال عليل
وما ورد في النهي عن ق اءة العز مة فدي الصدالة : مدن ال عليدل بقولدا 

 .(4) «ألّن السجود ز ادة في المب وبة»:  السالمعليا
__________________ 

 .2من أبواب الخلل الواقع في الصالة ، الحد ث  19، الباب  332:  5( الوسائل 1)

 من أبواب الخلل الواقع في الصالة ، الحد ث األّول. 19، الباب  332:  5( الوسائل 2)

 5( لم نقل عليا في تفسي  العيافي ، نعم حباه في الوسائل عدن الخصدال ، انظد  الوسدائل 3)

، بداب الواحدد  604 ، والخصدال : 8من أبواب ددالة المسداف  ، الحدد ث  17، الباب  532: 

 .9إلى المائة ،  من الحد ث 

 من أبواب الق اءة في الصالة ، الحد ث األّول. 40، الباب  779:  4( الوسائل 4)

الدددددددددليل الخدددددددداّص 
بهليّدددددددددددة علدددددددددددى م

الز دددددددددددددادة فدددددددددددددي 
 بع  العبادات

مددددددددددددا ورد فددددددددددددي 
 الصالة



 383  ....................................................................  ةروصحملا ريغلا ةهبشلا يف

 

 ادة أنّا مثل الصالة المف و ة في أّن الز»وما ورد في الهواف من : 

 .(1) «فيا مبهلة لا

ولبيدددان معندددى الز دددادة وأّن سدددجود العز مدددة ايدددل  بدددون ز دددادة فدددي 
المب وبدددة ، مقدددام ل ددد . وإن ادددان ذاددد ه نندددا ال  خلدددو عدددن مناسدددبة ، إالّ أّن 

 .(2)االف غال بالواج  ذا ه بمق ضى و ع ال سالة أنّم من ذا  ما  ناس  
__________________ 

 .11من أبواب الهواف ، الحد ث  34لباب ، ا 438:  9( الوسائل 1)

أن  بديّن معندى الز دادة فدي الصدالة نندا ، لبدن ـ  370فدي الصدفحة ـ  ( وعد المصنّل سابقا2)

 .399:  1على مقام ل   ، انظ  ا اب الصالة للمصنّل ـ  أ ضاـ  أحالا ننا

مددددددددددددا ورد فددددددددددددي 
 الهواف
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 المسألة الثالثة

 وافي ْكر الزطادة سر

 ال ي تقدح عمدا ، وإالّ فما ال  قدح عمدا فسهونا أولى بعدم القدح.

 (1)والبددالم ننددا امددا فددي الددنقص نسدديانا ؛ ألّن م جعددا إلددى اإل ددالل 
 .(2)بالش ط نسيانا ، وقد ع فا : أّن حبما البهالن ووجوب اإلعادة 

من جميع المسائل الثالث : أّن األدل في الجزء أن  بون نقصا  فثبا
 مخال ومفسدا دون ز ادتا.

نعم ، لو دّل دليل على قدح ز ادتا عمدا اان مق ضى القاعددة الدبهالن 

 بها سهوا ، إالّ أن  دّل دليل على  الفا.
؛ بناء علدى  (3) «ال تعاد الصالة إالّ من  مسة»:  السالمعليامثل قولا 

 الشامل للز ادة. (4)ولا لمهل  اإل الل فم

تسددجد سددجدتي السددهو لبددّل ز ددادة »فددي الم سددلة :  السددالمعلياوقولددا 
 .(5) «ونقيصة تد ل عليك

 ف لّخص مدن جميدع مدا ذا ندا : أّن األددل األّولدي فيمدا ثبدا جزئيّ دا :

 قصا. وإن عهل على النقصال انيّة إن فّس  ال ان بما  بهل الصالة بن
__________________ 

 .«اال  الل»، وفي غي نما :  (ت)ومح مل  (ر)( ااا في 1)

 .363( راجع الصفحة 2)

 .14، الباب األّول من أبواب أفعال الصالة ، الحد ث  683:  4( الوسائل 3)

 .«اال  الل»: (،و ) (ت)( في 4)

 .3الخلل الواقع في الصالة ، الحد ث من أبواب  32، الباب  346:  5( الوسائل 5)

نددددددددددددددل تبهددددددددددددددل 
ة العبدددددددددادة بز ددددددددداد

 ؟الجزء سهوا

 األقو  البهالن

األدددددددددددددل فددددددددددددي 
الجددددددزء أن  بددددددون 
نقصدددددددددددا مخددددددددددداّل  

 دون ز ادتا

ملّخدددددددددددددص مدددددددددددددا 
ذا ندددددا فدددددي نسددددداا 

 ال نبيا
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فاألدل  ق ضي ال فصيل بدين الدنقص والز دادة عمددا  الز ادة عمدا وسهوا ،
 وسهوا. (1)

لبّن ال فصيل بينهما غي  موجود في الصالة ؛ إذ اّل ما  بهدل الصدالة 

بعدم باإل الل با سهوا  بهل بز ادتا عمدا وسهوا ، فندالة الب اءة الحاامة 

بنددالة االفد غال ـ  بضميمة عدم القول بالفصلـ  البنس بالز ادة ، معار ة
الحاامدددة بدددبهالن العبدددادة بدددالنقص سدددهوا. فدددإن جّوزندددا الفصدددل فدددي الحبدددم 

الظان ّي الاي  ق ضيا االدول العمليّدة فيمدا ال فصدل فيدا مدن حيدث الحبدم 

 جي  قاعددددة الدددواقعّي ، فيعمدددل ببدددّل واحدددد مدددن األددددلين ، وإالّ فدددالالزم تددد
 االف غال على الب اءة ، اما ال  خفى.

ندداا الّددا مددع قهددع النظدد  عددن القواعددد الحاامددة علددى االدددول ، وأّمددا 

 بمالحظ ها :
والم سدلة المدااورة : عددم  «ال تعاد الصالة إالّ مدن  مسدة»فمق ضى 

أ بدار الز دادة الم قدّمدة قدح النقص سهوا والز ادة سدهوا ، ومق ضدى عمدوم 
: قدح الز ادة عمدا وسهوا ، وبينهما تعار. العموم من وجا في الز ادة  (2)

 بالسهو. «ال تعاد»السهو ّة بناء على ا  صاص 

علددى أ بددار الز دادة ؛ ألنّهددا اندلّددة  «ال تعداد»والظدان  حبومددة قولددا : 

 ك الفاتحددة ، سددائ  مددا  خددّل فعلددا أو ت اددا بالصددالة ، االحدددث والدد بلّم وتدد
 فيد أّن اإل الل بمدا دّل الددليل علدى عددم جدواز اإل دالل  «ال تعاد»وقولا : 

 با إذا وقع سهوا ، ال  وج  اإلعادة وإن اان من حقّا أن  وجبها.
__________________ 

 (.هو ) (،)،  (ت)في « عمدا و»( لم ت د 1)

 .383ـ  382( راجع الصفحة 2)

مق ضددددددددددددددددددددددددددددددددى 
 االدول

 ضددددددى القواعددددددد مق
الحاامدددددددددة علدددددددددى 

 االدول
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ة مسدوقة لبيدان عددم قددح اإل دالل سدهوا والحادل : أّن ناه الصدحيح

 بما ثبا قدح اإل الل با في الجملة.
ثددّم لددو دّل دليددل علددى قدددح اإل ددالل بشدديء سددهوا ، اددان أ ددّص مددن 

الصددحيحة إن ا  ّصددا بالنسدديان وعّممددا بالز ددادة والنقصددان. والظددان  أّن 

فددي إذا اسدد يقن أنّددا زاد »بعدد  أدلّددة الز ددادة مخ ّصددة بالسددهو ، مثددل قولددا : 
 .(1) «المب وبة اس قبل الصالة
__________________ 

 من أبواب الخلل الواقع في الصالة ، الحد ث األّول. 19، الباب  332:  5( الوسائل 1)
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 األمر الثاني

هددل  ق ضددي األدددل إذا ثبددا جزئيّددة فدديء أو فدد طيّ ا فددي الجملددة ، ف

سدددقط ال بليدددل بالبدددّل أو  (1)جزئيّ دددا وفددد طيّ ا المهلق دددين ح ّدددى إذا تعددداّرا 

لدم  سدقط  (2)المش وط ، أو ا  صاص اع بارنما بحال الد مّبن ، فلدو تعداّرا 
 وجهان ، بل قوالن. ؟ال بليل

بليدل بدا ، لألّول : أدالة الب اءة من الفاقد وعدم ما  صدل  إلثبدات ال 
 اما سنبيّن.

وال  عار ددها اس صددحاب وجددوب البدداقي ؛ ألّن وجوبددا اددان مقدّمددة 

 لوجوب البّل ، فين في بان فائا. وثبوت الوجوب النفسّي لا مف و. االن فاء.
وقلنا ببونها اسما لألعّم ، اان ما ـ  مثالـ  نعم ، إذا ورد األم  بالصالة

ة فيهدا مدن قبيدل ال قييدد ، فدإذا لدم  بدن دّل على اع بار األجدزاء الغيد  المقّومد

 بنن قام اإلجماع على جزئيّ ا في الجملة ،ـ  للمقيّد إطالل
__________________ 

 .«تعاّر»: (ر)( في 1)

 .«تعاّر»: (هو ) (ر)( في 2)

نددددددددددددددل  سددددددددددددددقط 
ال بليدددددددددل بالبدددددددددّل 
أو المشدددددددددددد وط إذا 
تعددددددداّر الجدددددددزء أو 

 ؟الش ط ، أم ال

القددددددددول بالسددددددددقوط 
 ودليلا
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ادان القددر ـ  أو على وجدوب الم ّاد  مدن نداا الجدزء فدي حدّ  القدادر عليدا

ة إلدى القدادر ، أّمدا العداجز فيبقدى إطدالل الم يقّن منا ثبدوت مضدمونا بالنسدب
 الصالة بالنسبة إليا سليما عن المقيّد ، ومثل ذلك البالم في الش وط.

امدا لدو ـ  نعم ، لو ثبا الجزء والش ط بنفس األمد  بالبدّل والمشد وط

لزم من ان فائهما ان فداء األمد  ، وال أمد  ـ  قلنا ببون األلفا، أسامي للصحي 
لمفقود. واالك لو ثبا أجزاء الم ّا  من أوامد  م عددّدة ل   بالعاري عن ا

بسددب  العجددز ارتفددع األمدد  بدداي  (1)؛ فددإّن اددالّ منهددا أمدد  غيدد ّي إذا ارتفددع 

 .(2)المقدّمة ، أعني البّل 
 فينحص  الحبم بعدم سقوط الباقي في الف . األّول اما ذا نا.

 عنددي :فددي المعنيددين ، أ «المهلدد »وال  لددزم مددن ذلددك اسدد عمال لفدد  

المجّ د عدن ذلدك الجدزء بالنسدبة إلدى العداجز ، والمشد مل علدى ذلدك الجدزء 
مو وع للمانيّة ـ  (3)اما بيّن في مو عا ـ  بالنسبة إلى القادر ؛ ألّن المهل 

ولو ادان ادالك ادان  ؟المهملة الصادقة على المجّ د عن القيد والمقيّد ؛ ايل

اب الوارد بالصالة قد  وط  اثي  من المهلقات مس عمال االك ؛ فإّن الخه
با جميع المبلّفين الموجود ن أو مهلقا ، مع اونهم مخ لفدين فدي الد مّبن مدن 

 الماء وعدما ، وفي الحض  والسف  ، والصّحة والم . ، وغي 
__________________ 

 .«فيا األم »ز ادة :  (صو ) (ر)( في 1)

 (.،و ) (ر)في  «أعني البلّ »( لم ت د 2)

 .223، والفصول :  216هارح األنظار : ( انظ  م3)
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 ذلك. وااا غي  الصالة من الواجبات.

وللقددول الثدداني : اس صددحاب وجددوب البدداقي إذا اددان المبلددل مسددبوقا 
بالقدرة ، بناء على أّن المس صح  نو مهل  الوجوب ، بمعنى لدزوم الفعدل 

ه ، أو الوجددوب النفسددّي الم علّدد  مددن غيدد  ال فددات إلددى اونددا لنفسددا أو لغيدد 

 (1)بالمو وع األعّم مدن الجدامع لجميدع األجدزاء والفاقدد لبعضدها ، بددعو  
ددددل المو ددوع ع فددا علددى ندداا المعنددى األعددّم الموجددود فددي الالحدد  ولددو 

الع ف  هلقون على من عجز عن السورة بعد قدرتا  (2)مسامحة ؛ فإّن أنل 

ليدا حدال القددرة علدى السدورة ، وال  علدم عليها : أّن الصدالة ااندا واجبدة ع
 بقاء وجوبها بعد العجز عنها.

ولو لم  بل ناا المقدار في االس صحاب ال  ّل ج  انا فدي اثيد  مدن 

االس صحابات ، مثل اس صحاب اث ة الماء وقلّ ا ؛ فدإّن المداء المعديّن الداي 
بقاء ما ادان  ا ا بعضا أو ز د عليا  قال : إنّا اان اثي ا أو قليال ، واألدل

، مع أّن ناا الماء الموجود لم  بن م يقّن البث ة أو القلّة ؛ وإالّ لم  عقل الشّك 

ندداا المدداء مسددامحة فددي مد ليّددة الجددزء  (3)فيددا ، فلدديس المو ددوع فيددا إالّ 
ناا الماء اان ااا  الناقص أو الزائد في المشار إليا ؛ ولاا  قال في الع ف :

 غي  مالحظة ز ادتا ونقيص ا. ، وفّك في دي ورتا ااا من

و دددّل علددى المهلدد  أ ضددا : النبددوّي والعلو ّددان الم و ّددات فددي عددوالي 
 اليلي.

__________________ 

 .«ودعو »: (هو ) (،)( في 1)

 (.،و ) (ت)في  «أنل»( لم ت د 2)

 .«أعّم من»ز ادة :  (صو ) (ر)( في 3)

القددددددددددددول بعددددددددددددددم 
 السقوط ودليلا
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بشددديء فدددنتوا مندددا مددددا إذا أمدددد تبم »:  وللاعلياهللاددددلىفعدددن النبدددّي 

 .(1) «اس هع م
مدا ال »و ،  (2) «الميسور ال  سقط بالمعسور»:  السالمعلياوعن علّي 

 .(3) « درك الّا ال    ك الّا

و عل أسنادنا مجبور باف هار ال مّسك بها بين األدحاب في أبواب 
 .(4)الم  بّع  العبادات ، اما ال  خفى على

 نعم ، قد  ناقش في دالل ها :

 «مددا»و بمعنددى البدداء أو بيانيّددا ،  «مددن»أّمددا األولددى ، فالح مددال اددون 
 .(5)مصدر ّة زمانيّة 

بمعنى الباء مهلقدا وبيانيّدة فدي  صدوص المقدام  «من»وفيا : أّن اون 

  خفى على العارف بنسالي  البالم.مخالل للظان  بعيد ، اما ال 
بندداء علددى ـ  بلددزوم تقييددد الشدديء (6)والعجدد  معار ددة ندداا الظددان  

بما اان لا أجزاء ح ّى  صّ  األم  بإتيان ما اس هيع مندا ـ  المعنى المشهور

، ثّم تقييده بصورة تعاّر إتيان جميعا ، ثّم ارتبداب ال خصديص فيدا بدإ  اج 
 اتفاقا ، اما في اثي  من الموا ع ؛ ما ال  ج ي فيا ناه القاعدة

__________________ 

 .206، الحد ث  48:  4( عوالي اليلي 1)

 .205( نفس المصدر ، الحد ث 2)

 .207( نفس المصدر ، الحد ث 3)

، والفوائدد الحائ  ّدة :  201:  6و ،  222:  1، وال  دا.  117:  1( انظ  ال نقدي  ال ائدع 4)

 .522الدول : ، ومفاتي  ا 438ـ  437

 .263( ناه المناقشة من الفا ل الن اقي في عوائد األ ّام : 5)

 .264ـ  263( ناه المعار ة مااورة في العوائد أ ضا : 6)

االسددددددد دالل علدددددددى 
ندددداا القددددول بثالثددددة 

 روا ات أ ضا  

اإلفدددددددددددبال فدددددددددددي 
داللددددددددددة ال وا ددددددددددة 

 االُولى ودفعا
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،  «. الدخ.. فدنتوا مندا»إذ ال  خفى أّن ال قييد ن األّولدين  سد فادان مدن قولدا : 

 و،هوره حاام عليهما.
وال بددنس بددا فددي مقابددل ذلددك نعددم ، إ دد اج اثيدد  مددن المددوارد الزم ، 

 المجاز البعيد.

والحادل : أّن المناقشة في ،هور ال وا دة مدن اعوجداج اله  قدة فدي 
 فهم الخهابات الع فيّة.

: مدن أّن معنداه أّن الحبدم الثابدا للميسدور ال  (1)وأّما الثانية ، فلما قيدل 

االم في ذلك ؛ ألّن سدقوط حبدم فديء ال  سقط بسب  سقوط المعسور ، وال 
  وج  بنفسا سقوط الحبم الثابا لي  .

ف حمددل ال وا ددة علددى دفددع تددوّنم السددقوط فددي األحبددام المسدد قلّة ال ددي 

 .«أا م العلماء» جمعها دليل واحد ، اما في 
 وفيا :

محمول على نفس الميسور ال علدى حبمدا ،  (2)أّوال : أّن عدم السقوط 

المعسدور  عندي : أّن  (3)دم سقوط الفعل الميسدور بسدب  سدقوط فالم اد با ع
تعّس ه.  (4)الفعل الميسور إذا لم  سقط عند عدم تعّس  فيء فال  سقط بسب  

وبعبارة ا    : ما وج  عند ال مّبن من فيء ل   فدال  سدقط عندد تعداّره. 

 وناا البالم إنّما  قال في مقام  بون ارتباط وجوب الشيء
__________________ 

 .265( القائل نو الفا ل الن اقي أ ضا في العوائد : 1)

 .«في ال وا ة»ز ادة :  (،و ) (ت)( في 2)

 (.صو ) (ر)،  (ت)في  «سقوط»( لم ت د 3)

 .«عند»:  «بسب »بدل  (،)( في 4)

اإلفدددددددددددبال فدددددددددددي 
داللددددددددددة ال وا ددددددددددة 

 الثانية
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بال مّبن من ذلك الشيء اآل   محقّقا ثاب ا من دليلا اما في األم  بالبدّل ، أو 

 في األم  بما لا عموم أف ادّي.م وّنما اما 
وثانيا : أّن ما ذا  من عدم سقوط الحبم الثابا للميسور بسب  سدقوط 

الحبم الثابا للمعسور ، ااف في إثبات المهلوب ، بنداء علدى مدا ذا ندا فدي 

: مدددن أّن أندددل العددد ف   سدددامحون فيعبّددد ون عدددن  (1)توجيدددا االس صدددحاب 
األجدزاء ببقداء وجوبهدا ، وعدن  وجوب باقي األجدزاء بعدد تعداّر غي ندا مدن

عددم وجوبهددا بارتفدداع وجوبهددا وسددقوطا ؛ لعددم مددداقّ هم فددي اددون الوجددوب 

الثابا سدابقا غي  ّدا ونداا الوجدوب الداي  د بلّم فدي ثبوتدا وعدمدا نفسدّي فدال 
  صدل على ثبوتا البقاء ، وال على عدما السقوط واالرتفاع.

ألمدد  بددإا ام العلمدداء بعددد ورود اـ  فبمددا  صدددل ندداه ال وا ددة لددو فددكّ 

فدددي ثبددوت حبدددم إادد ام الدددبع  الممبددن اإلاددد ام ـ  باالسدد غ ال األفددد اديّ 
وسقوطا بسقوط حبم إا ام مدن   عداّر إا امدا ، ادالك  صددل لدو فدّك بعدد 

 األم  بالم ّا  في وجوب باقي األجزاء بعد تعاّر بعضا ، اما ال  خفى.

مدااور علدى تقدد   وبمثل ذلك  قال في دفع دعو  : ج  دان اإل د اد ال
السدددقوط بددنفس الميسددور ال بحبمدددا ، بددنن  قددال : إّن سدددقوط  (2)تعلّدد  عدددم 

 لسقوط ذ ها ، فالحبم بعدم المالزمة في (3)المقدّمة لّما اان الزما 
__________________ 

 .389( راجع الصفحة 1)

 (.ر)من  «عدم»( 2)

 .«عقليّا»ز ادة :  (ص)( في 3)
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لى األفعال المس قلّة في الوجوب ؛ لدفع توّنم السقوط الخب  ال بدّ أن  حمل ع

 النافئ عن إ جابها بخهاب واحد.
 ب  ّدة ال تفيدد  «ال   د ك»: مدن أّن جملدة  (1)وأّما في الثالثة ، فما قيل 

 إالّ ال جحان.

بحمددل مددع أنّددا لددو ار ددد منهددا الح مددة لددزم مخالفددة الظددان  فيهددا ، إّمددا 
الجملدددة علدددى مهلددد  الم جوحيّدددة ، أو إ ددد اج المنددددوبات ، وال رجحدددان 

 لل خصيص.

مع أنّا قد  منع اون الجملدة إنشداء ؛ إلمبدان اوندا إ بدارا عدن ط  قدة 
 الناس وأنّهم ال    اون الشيء بمجّ د عدم إدراك بعضا.

للعمددوم األفدد ادي ؛ لعدددم ثبددوت اونددا  «البددلّ »مددع اح مددال اددون لفدد  

البّل المجموعي ، وال مش  اا معنو ّا بينا وبين األفد ادي ، فلعلّدا  حقيقة في
مش  ك لفظي أو حقيقة  اّددة فدي األفد ادي ، فيددّل علدى أّن الحبدم الثابدا 

لمو وع عاّم بالعموم األف ادّي إذا لم  مبن اإلتيدان بدا علدى وجدا العمدوم ، 

 ال    ك موافق ا في ما أمبن من األف اد.
د علدى األّول : ،هدور الجملدة فدي االنشداء اإللزامدي امدا ثبدا فدي و  

محلّا. مع أنّدا إذا ثبدا ال جحدان فدي الواجبدات ثبدا الوجدوب ؛ لعددم القدول 

 بالفصل في المسنلة الف عيّة.
وأّمددا دوران األمدد  بددين تخصدديص المودددول وال جددّوز فددي الجملددة ، 

لعمدوم قهعدا ؛ لشدمولا فممنوع ؛ ألّن الم اد بالمودول في نفسدا لديس ندو ا

 لألفعال المباحة بل المحّ مة ، فبما   عيّن حملا على األفعال ال اجحة
__________________ 

 .265( القائل نو الفا ل الن اقي أ ضا في العوائد : 1)

اإلفدددددددددددبال فدددددددددددي 
داللددددددددددة ال وا ددددددددددة 

 الثالثة

 دفع اإلفبال
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، اددالك   عدديّن حملددا علددى الواجبددات بددنفس ندداه  «ال   دد ك»بق  نددة قولددا : 

 الق  نة الظان ة في الوجوب.
اح مال اونا إ بارا عن ط  قة النداس ، فمددفوع : بلدزوم البداب  وأّما

 أو إ  اج أاث  وقائعهم.

ألّن  للعمدوم األفد ادّي ، فدال وجدا لدا : «البدلّ »وأّما اح مال ادون لفد  
 الم اد بالمودول نو فعل المبلّل ، والّا عبارة عن مجموعا.

ن ار ددد أّن بدنـ  نعدم ، لدو قددام ق  ندة علدى إرادة الم عدددّد مدن الموددول

األفعددال ال ددي ال  دددرك الّهددا ، اددإا ام ز ددد وإادد ام عمدد و وإادد ام ببدد  ، ال 
حينئا أ ضا مجمدوعي ال  «البلّ »اان لما اح ملا وجا. لبّن لف  ـ     ك الّها

ما ال  درك فيء منهدا ال »أف ادّي ؛ إذ لو حمل على األف ادّي اان الم اد : 

ارتببا فدي اح مدال العمدوم األفد ادّي ، وال معنى لا ، فما  «   ك فيء منها
 لم  نفعا في فيء. (1و )مّما ال  نبغي لا 

فثبدددا مّمدددا ذا ندددا : أّن مق ضدددى اإلنصددداف تماميّدددة االسددد دالل بهددداه 

االسد دالل بهدا فدي ـ  بل بين جميع النداسـ  ال وا ات ؛ ولاا فاع بين العلماء
 فال.المهال  ، ح ّى أنّا  ع فا العواّم ، بل النسوان واألط

ثّم إّن ال وا دة االولدى والثالثدة وإن اان دا ،دان تين فدي الواجبدات ، إالّ 

أنّا  علم بج  انهما في المس حبّات ب نقدي  المنداط الع فدّي. مدع افا دة ال وا دة 
 الثانية في ذلك.

__________________ 

 (.هو ) (،)،  (ر)في « و»( لم ت د 1)
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 وأّما البالم في الش وط :

: من أّن دليل الش ط إذا  (1)فنقول : إّن األدل فيها ما مّ  في األجزاء 
لددم  بددن فيددا إطددالل عدداّم لصددورة ال عدداّر واددان لدددليل المشدد وط إطددالل ، 

 فالالزم االق صار في ال قييد على دورة ال مّبن من الش ط.

، فالظدددان  عددددم  (2)أّمدددا القاعددددة المسددد فادة مدددن ال وا دددات الم قدّمدددة و
 ج  انها.

 أّما االولى والثالثة ، فا  صادهما بالم ّا  الخارجّي وا  .

بالميسدور الداي ـ  (3)امدا ع فدا سدابقا ـ  وأّما الثانيدة ، فال  صاددها
علوم اان لا مق   للثبوت ح ّى  نفى اون المعسور سببا لسقوطا ، ومن الم

لم  بن المق ضي للثبدوت فيدا ـ  اال قبة الباف ة مثالـ  أّن العمل الفاقد للش ط

 موجودا ح ّى ال  سقط ب عّس  الش ط ونو اإل مان.
 ناا ، ولبّن اإلنصاف : ج  انها في بع  الش وط ال ي  حبم العد ف

 ع الواجد لها.باتّحاد المش وط الفاقد لها مـ  ولو مسامحةـ 

ال تدد   : أّن الصددالة المشدد وطة بالقبلددة أو السدد   أو الههددارة إذا لددم أ
 بن فيها ناه الش وط ، اانا عند الع ف ني ال ي فيها ناه الش وط ، فدإذا 

تعاّر أحد ناه ددل الميسور على الفاقد لها ، ولو ال ناه المسامحة لم  ج  

 .(4)االس صحاب بال ق    الم قدّم 
__________________ 

 .388ـ  387( راجع الصفحة 1)

 .390( الم قدّمة في الصفحة 2)

 .391( راجع الصفحة 3)

 .389( في الصفحة 4)

مددددا ا فاألدددددل فيهدددد
 مّ  في األجزاء

عددددددددددددم ج  دددددددددددان 
القاعدددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
المسدددددددددد فادة مددددددددددن 
ال وا ددددددددددات فددددددددددي 

 ش وطال

ج  ددددددددان القاعدددددددددة 
فددددددددددددددي بعدددددددددددددد  

 الش وط
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نظيد  ـ  نعم ، لو اان بين واجد الشد ط وفاقدده تغدا   الّدّي فدي العد ف

ال قبة الباف ة بالنسبة إلى المؤمنة ، أو الحيوان النان  بالنسبة إلى الناط  ، 
 القاعدة المااورة. (1)لم  ج  ـ  ء غي  ال ّمان بالنسبة إلى ماء ال ّمانوااا ما

؛ حيث بنى وجوب  (2)ومّما ذا نا  ظه  ما في االم داح  ال  ا. 

غسدل الميّددا بالمدداء القد اح بدددل مدداء السدددر ، علدى : أن لدديس الموجددود فددي 
وجددا ال قييددد ، وإنّمددا الموجددود : ال وا ددة األمدد  بالغسددل بمدداء السدددر علددى 

 .(3) «وليبن في الماء فيء من السدر»

تو ي  ما فيا : أنّا ال ف ل بين العبارتين ؛ فإنّدا إن جعلندا مداء السددر 
ادالك ، وإن ادان  «وليبن فيا فيء من السدر»من القيد والمقيّد ، اان قولا 

 دا.واح (4)من إ افة الشيء إلى بع  أجزائا اان الحبم فيهما 

ودعو  : أنّا من المقيّد ، لبن لّما ادان األمد  الدوارد بالمقيّدد مسد قال ، 
فيخ ّص بحال ال مّبن ، و سقط حال الض ورة ، وتبقى المهلقات غي  مقيّدة 

 بالنسبة إلى الفاقد.

مدفوعددة : بددنّن األمدد  فددي ندداا المقيّددد لشرفدداد وبيددان االفدد  اط ، فددال 
 ان ال بليل ؛ إذ ال بليل الم صّور سقط بال عاّر ، وليس مسوقا لبي

__________________ 

 .«لم تج »( ااا في النسخ ، والمناس  : 1)

 .154:  2( انظ  ال  ا. 2)

 .7من أبواب غسل الميّا ، الحد ث  2، الباب  683:  2( الوسائل 3)

 .«فيها»: (،و ) (ر)( في 4)

النظددددد  فيمدددددا ذاددددد  
ددددددددددددددددددددددددددددددددداح  

 ال  ا.
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مقدّمددة للغسددل بمدداء ننددا نددو ال بليددل المقدددّمي ؛ ألّن جعددل السدددر فددي المدداء 

السددر المفد و. فيددا عددم ال  ايدد  الخدارجّي ، ال جدزء  ددارجّي لدا ح ّددى 
فدال  بحال ال مّبن ناش من تقييد وجدوب ذ هدا ، (1) سقط عند ال عاّر ، ف قييده 

 معنى إلطالل أحدنما وتقييد اآل   ، اما ال  خفى على الم نّمل.

و مبن أن  س دّل علدى عددم سدقوط المشد وط ب عداّر فد طا ، ب وا دة 
 عبد األعلى مولى لل سام ، قال :

: عثد ت فدانقهع ،فد ي فجعلدا علدى  السدالمعلياقلا ألبي عبد هللا »

قددال :  عدد ف ندداا وأفددبانا مددن  ؟ادددبعي مدد ارة ، فبيددل أدددنع بالو ددوء
طِن ِمُن َحَرج  ما َجعَ )ا اب هللا عّز وجّل :   .(2) «؛ امس  عليا (َل َعلَُيُكُم فِي الد ِ

أعنددي المسدد  علددى المدد ارة مددن ل ددة نفددي ـ  فددإّن مع فددة حبددم المسددنلة

م وقّفة على اون تعّس  الش ط غي  موج  لسقوط المش وط ، بنن ـ  الح ج
مباف ة اليد الماسحة لل جدل الممسدوحة ، وال ـ  بسب  الح جـ   بون المنفيّ 

بان فائددا أدددل المسدد  المسدد فاد وجوبددا مددن ل ددة الو ددوء ؛ إذ لددو اددان   ن فددي

 (3)موجبا لسقوط أدل المس  ، لدم  مبدن ـ  وني المباف ةـ  سقوط المعسور
 مع فة وجوب المس  على الم ارة من مجّ د نفي الح ج ؛ ألنّ 

__________________ 

ي النسدخ ، ومدا أثب نداه موافد  مخ لفدة فد «ف قييددهـ  إلدىـ  السدر المف و.»( وردت عبارة 1)

 (.ف)لنسخة 

، واآل ة من سورة الحج :  5من أبواب الو وء ، الحد ث  39، الباب  327:  1( الوسائل 2)

78. 

 .«لم  بن»: (هو ) (،)( في 3)

االسددددددددددددددددددددددددددد دالل 
ب وا ددددددددددددة عبددددددددددددد 
األعلددددددددددى علدددددددددددى 

ط عدددددددددددددم سددددددددددددقو
لمشدددددد وط ب عدددددداّر ا

 ف طا
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نفي الح ج  دّل على سقوط المس  في ناا الو وء رأسا ، فيح داج وجدوب 

 جي. ار (1)المس  على الم ارة إلى دليل  اّص 
 ف عان :

، امدا فدي  الف ع األّول : لو دار األم  بين تد ك الجدزء وتد ك الشد ط

فدي مجلدس  (2)ما إذا لم   مّبن من اإلتيدان بز دارة عافدوراء بجميدع أجزائهدا 
فالظان  تقد م ت ك الش ط ، ـ  على القول باف  اط اتّحاد المجلس فياـ  واحد

؛ ألّن فددوات الودددل أولددى مددن  (3)ي بدداألجزاء تاّمددة فددي غيدد  المجلددس فيددنت

 فوات المودوف ، و ح مل ال خيي .
، ففددي  الفد ع الثداني : لدو جعدل الشدارع للبدّل بددال ا ده ار ّا ادال يّمم

 تقد ما على الناقص وجهان :

 اّم فيقدّم على الناقص االمبدل.من أّن مق ضى البدليّة اونا بدال عن ال 
حددال اال دده ار تدداّم ؛ الن فدداء جزئيّددة المفقددود ،  (4)ومددن أّن الندداقص 

 .(5)فيقدّم على البدل اال اّم ؛ و دّل عليا روا ة عبد األعلى الم قدّمة 
__________________ 

 .« اصّ »: (،و ) (ر)( لم ت د في 1)

 .«أجزائا»( في النسخ : 2)

 .«وت ك الش ط بإتيان جميع األجزاء أو بعضها بغي  ف ط»دة : ز ا (ر)( في 3)

 .«في»ز ادة :  (،و ) (ت)( في 4)

 ( في الصفحة السابقة.5)

لددددددددددو دار األمدددددددددد  
بددددين تدددد ك الجددددزء 

 وت ك الش ط

لددددو جعددددل الشددددارع 
للبددددددددددددددّل بددددددددددددددددال 

 ا ه ار ّا
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 األمر الثالث

، فلدديس فددي المقددام أدددل الّددي  لددو دار األمدد  بددين الشدد طيّة والجزئيّددة

حظدة ادّل حبدم    تّد  علدى أحددنما وأنّدا   عيّن با أحدنما ، فدال بددّ مدن مال

 مواف  لألدل أو مخالل لا.

لددددددددددو دار األمدددددددددد  
بدددددددددين الشدددددددددد طيّة 

 والجزئيّة
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 األمر الرابع

لو دار األم  بين اون فديء فد طا أو مانعدا ، أو بدين اوندا جدزءا أو 
مدن دوران األمدد  فدي ذلددك ، ففدي ال خييدد  نندا ؛ ألنّددا  اوندا ز دادة مبهلددة (1)

الشيء بدين الوجدوب وال حد  م. أو وجدوب االح يداط ب بد ار العبدادة وفعلهدا 
 مّ ة مع ذلك الشيء وا    بدونا ،

وقيدل  (2)مثالا : الجه  بالق اءة في ،ه  الجمعدة ، حيدث قيدل بوجوبدا 
اع ين ، وادددالجه  بالبسدددملة فدددي الددد  (3)بوجدددوب اإل فدددات وإبهدددال الجهددد  

 األ ي تين ، وا دارك الحمد عند الشّك فيا بعد الد ول في السورة.

 فقد   ّج  األّول :
 أّما بناء على ما ا   ناه : من أدالة الب اءة مع الشّك في

__________________ 

 .«و»: (هو ) (،)،  (ر)( في 1)

 ( لم نقل عليا.2)

،  162عن بع  األدحاب ، واس ق با الشهيد في البيان :  (304:  2)( حباه في المع ب  3)

، وانظد  مف داح الب امدة  390 : 2، وقّواه الشهيد الثاني في الفوائد المليّدة  175:  1والدروس 

2  :390. 

لددددددددددو دار األمدددددددددد  
بدددددين ادددددون فددددديء 
فددددددد طا أو مانعدددددددا 
، أو بددددددددين اونددددددددا 
جددددددددزءا أو ز ددددددددادة 

 مبهلة

فددددددددددددي وجهددددددددددددان 
 المسنلة

ال خييددددددد  والددددددددليل 
 عليا
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الش طيّة والجزئيّة ؛ فألّن المانع من إج اء الب اءة عدن اللدزوم الغيد ّي فدي 

م المخالفدة القهعيّدة ، وندي غيد  قادحدة ؛ اّل من الفعل وال  ك ليس إالّ لدزو
بالعمل ؛ ألّن واحدا من فعل ذلك الشيء وت ادا  د ورّي  (1)ألنّها ال   علّ  

مع العبادة ، فال  لزم من العمل باألدل في اليهما معصية م يقّنة ، اما اان 

  لزم في ط ح الم با نين االظه  والجمعة.
حدد منهمدا قدب  العقداب مدن جهدة وب ق    ل   : إذا أتى بالعبدادة مدع وا

اع بار اآل   في الواقع لو اان مع ب ا ؛ لعدم الددليل عليدا ، وقدب  المؤا داة 

من دون بيان ، فاألجزاء المعلومة مّما  علم اون ت اها منشدن للعقداب ، وأّمدا 
ناا الم دّد بين الفعل وال  ك فال  صّ  اس ناد العقاب إليا ؛ لعددم العلدم بدا ، 

يعا غي  ممبن ح ّى  قال : إّن العقاب علدى ت اهمدا معدا ثابدا ، وت اهما جم

 فال وجا لنفيا عن اّل منهما.
وأّما بناء علدى وجدوب االح يداط عندد الشدّك فدي الشد طيّة والجزئيّدة ؛ 

فألّن وجوب االح ياط ف ع بقداء وجدوب الشد ط الدواقعّي المد دّد بدين الفعدل 

فد طيّة الجدزم بالنيّدة واق د ان وال  ك ، وإ جابا مدع الجهدل مسد لزم إللغداء 
الواج  الواقعّي بنيّة اإلطاعة با بالخصوص مع ال مّبن ، فيدور األمد  بدين 

 م اعاة ذلك الش ط الم دّد ، وبين م اعاة ف ط الجزم بالنيّة.

وبالجملة : فعدم وجوب االح ياط في المقدام ؛ لمندع اع بدار ذلدك األمد  
نظيد  القددول بعدددم ـ  واقعددا فدي المقددام المد دّد بددين الفعدل وال دد ك فددي العبدادة

وجددوب االح يدداط بالصددالة مددع افدد باه القبلددة ، لمنددع فدد طيّة االسدد قبال مددع 

 ال لعدم وجوب االح ياط في الشّك في المبلّل با.ـ  الجهل
__________________ 

 .«ال ت علّ »( ااا في النسخ ، والمناس  : 1)
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  ّج  الثاني وإن قلندا بعددم وجوبدا فدي الشدّك فدي الشد طيّة ناا ، وقد 

والجزئيّددة ؛ ألّن م جددع الشددّك ننددا إلددى الم بددا نين ؛ لمنددع ج  ددان أدلّددة نفددي 

 .(1)الجزئيّة والش طيّة عند الشّك في المقام من العقل والنقل 
ومددا ذادد  : مددن أّن إ جدداب األمدد  الددواقعّي المدد دّد بددين الفعددل وال دد ك 

لغدداء الجددزم بالنيّددة ، مدددفوع بددال زام ذلددك ، وال  ددي  فيددا ؛ ولدداا مسدد لزم إل
وج  تب ار الصالة في الثوبين المش بهين ، وإلى الجهات األربع ، وتب ار 

الو وء بالماء ن عند اف باه المهل  والمضاف مع وجودنما ، والجمع بين 

 الو وء وال يّمم إذا فقد أحدنما.
الشدد طيّة والمانعيّددة باألدددل إنّمددا مددع أّن مددا ذا نددا فددي نفددي اددّل مددن 

 سدد قيم لددو اددان اددّل مددن الفعددل وال دد ك توّدددليّا علددى تقددد   االع بددار ، وإالّ 

 فيلزم من العمل باألدلين مخالفة عمليّة ، اما ال  خفى.
وال حقي  : أنّا إن قلندا بعددم وجدوب االح يداط فدي الشدّك فدي الشد طيّة 

مة المخالفة القهعيّة للواقدع إذا لدم تبدن عمليّدة ، فداألقو  والجزئيّة وعدم ح 

 ال خيي  ننا ، وإالّ تعيّن الجمع ب ب ار العبادة ، ووجها  ظه  مّما ذا نا.
__________________ 

 .«من الفعل وال  ك»بدلها :  (ص)، وفي  (هو ) (ت)في  «من العقل والنقل»( لم ت د 1)

وجددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 
االح يدددددددددددددددددددددددددددددداط 

 والدليل عليا

ال حقيدددددددددددد  فددددددددددددي 
 المسنلة
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 المهلب الثالث

 ب بالحرامفي اشتباه الواج

بددنن  علدددم أّن أحدددد الفعلددين واجددد  واآل ددد  محددّ م ، وافددد با أحددددنما 

باآل  . وأّما لو علم أّن واحدا من الفعل وال  ك واج  واآل   محّ م ، فهو 
 ارج عن ناا المهل  ؛ ألنّا من دوران األم  بين الوجوب والح مة الاي 

 ليل.تقدّم حبما في المهل  الثالث من مهال  الشّك في ال ب
والحبم فيما نحن فيا : وجوب اإلتيان بنحدنما وت ك اآل   مخيّ ا في 

ذلك ؛ ألّن الموافقة االح ماليّدة فدي ادال ال بليفدين أولدى مدن الموافقدة القهعيّدة 

في أحدنما مع المخالفة القهعيّة في اآل   ؛ ومنشن ذلك : أّن االح يداط لددفع 
 ب الض ر المقهوع ، وهللا أعلم.الض ر المح مل ال  حسن بارتبا

 حبم المسنلة
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 405  ..............................................................................................  ةمتاخ

 خاتمة

 فيما طعتبر في العمل باألصل

 والبالم : تارة في االح ياط ، وا    في الب اءة :
ا االحتياٍ :  أم 

،  فالظان  : أنّا ال  ع ب  في العمل با أم  زائد علدى تحقّد  مو دوعا

و بفي في مو وعا إحد از الواقدع المشدبوك فيدا بدا ولدو ادان علدى  الفدا 

دليل اج هادّي بالنسبة إليا ؛ فإّن قيام الخب  الصحي  على عدم وجوب فيء 
ال  منع من االح ياط فيا ؛ لعموم أدلّدة رجحدان االح يداط ، غا دة األمد  عددم 

 وجوب االح ياط. وناا مّما ال  الف فيا وال إفبال.

إنّما البالم  قع في بع  الموارد ، من جهة تحقّد  مو دوع االح يداط 
فدإّن  وإح از الواقع ، امدا فدي العبدادات الم وقّفدة ددّح ها علدى نيّدة الوجدا ،

المشهور أّن االح ياط فيها غي  م حقّد  إالّ بعدد فحدص المج هدد عدن الهد ل 

لوجا الفعل ، وعددم عثدوره علدى ط  د  منهدا ؛ ألّن نيّدة  (1)ة المثب ة الش عيّ 
 الوجا حينئا ساقهة قهعا.

__________________ 

 .«المبيّنة»: (ص)( في 1)

مدددددددا  ع بددددددد  فدددددددي 
 العمل باالح ياط

ال  ع بددددددددددد  فدددددددددددي 
الح يدددددددددددددددددددددددداط إاّل 

 إح از الواقع

هور عددددددددددم المشددددددددد
يددددددداط تحقّددددددد  االح 

فددددددي العبددددددادات إالّ 
 بعد الفحص



 2ف ائد االُدول / ج   ............................................................................  406

فإذا فّك في وجوب غسل الجمعة واس حبابا ، أو فدي وجدوب السدورة 

 واس حبابها ، فال  صدّ  لدا االح يداط بإتيدان الفعدل قبدل الفحدص عدن الهد ل
الش عيّة ؛ ألنّدا ال  د مّبن مدن الفعدل بنيّدة الوجدا ، والفعدل بددونها غيد  مجدد 

بناء على اع بار نيّة الوجا ؛ لفقدد الشد ط ، فدال   حقّد  قبدل الفحدص إحد از 

الواقددع. فددإذا تفّحددص : فددإن عثدد  علددى دليددل الوجددوب أو االسدد حباب ، أتددى 
فلا أن  عمدل باالح يداط  بالفعل ناو ا لوجوبا أو اس حبابا ، وإن لم  عث  عليا

 ؛ ألّن المف و. سقوط نيّة الوجا ؛ لعدم تمّبنا منها.

وااا ال  جوز للمقلّد االح ياط قبدل الفحدص عدن مدان  مج هدده ، نعدم 
 جوز لدا بعدد الفحدص. ومدن نندا قدد افد ه  بدين أددحابنا : أّن عبدادة تدارك 

الج هاد وال قليد غيد  ددحيحة وإن علدم إجمداال بمهابق هدا للواقدع ، ط  قي ا

 .(1)بل  ج  أ ا أحبام العبادات عن اج هاد أو تقليد 
 قدع البدالم ـ  أعندي بهدالن عبدادة تدارك الهد  قينـ  ثّم إّن ناه المسنلة

فيها في مقدامين ؛ ألّن العامدل ال دارك فدي عملدا له  قدي االج هداد وال قليدد : 

 بددون حددين العمددل بانيددا علددى االح يدداط وإحدد از الواقددع ، وإّمددا أن ال إّمددا أن 
  بون االك.

بما نحن فيا نو األّول ، وأّمدا الثداني فسديجيء البدالم فيدا  (2)والم علّ  

 فنقول : .(3)في ف وط الب اءة 
__________________ 

 .144ـ  140:  2، والقوانين  248، ورو. الجنان :  39( انظ  األلفية والنفليّة : 1)

 .«فالم علّ »: (هو ) (ص)،  (ر)( في 2)

 ، فما بعدنا. 411( انظ  الصفحة 3)

المشدددددهور بهددددددالن 
ة تددددددددددددارك عبددددددددددداد

ط  قدددددددددددددددددددددددددددددددددي 
االج هدددددددددددددددددددددددددددددداد 

 وال قليد
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إّن الجانل ال ارك للهد  قين البداني علدى االح يداط علدى قسدمين ؛ ألّن 

 إحدد ازه للواقددع : تددارة ال  ح دداج إلددى تبدد ار العمددل ، ادداآلتي بالسددورة فددي

 دددالتا اح ياطددا ، وغيدد  ذلددك مددن مددوارد الشددّك فددي الشدد طيّة والجزئيّددة.
وا د    ح داج إلدى ال بد ار امدا فدي الم بدا نين ، االجاندل بوجدوب القصد  

الجمعدة  (2و )أربع ف اسخ ، والجانل بوجوب الظه   (1)واإلتمام في مسي ة 
 عليا.

األّول ، فاألقو  فيا الصّحة ، بناء على عدم اع بار نيّة الوجدا فدي أّما 

 .(3)العمل. والبالم في ذلك قد حّ رناه في الفقا في نيّة الو وء 
ـ  مدن فد ع أو عد فـ  نعم ، لو فّك في اع بارنا ولم  قم دليل مع ب 

حدداام ب حقّدد  اإلطاعددة بدددونها ، اددان مق ضددى االح يدداط الددالزم الحبددم بعدددم 

ا فاء بعبادة الجانل ، ح ّى علدى المخ دار : مدن إجد اء البد اءة فدي الشدّك اال
الش وط المن وذة فدي  (4)في الش طيّة ؛ ألّن ناا الش ط ليس على حدّ سائ  

المنمور با الواقعة فدي حيّدز األمد  ، ح ّدى إذا فدّك فدي تعلّد  اإللدزام بدا مدن 

، والنقل ببوندا م فوعدا الشارع حبم العقل بقب  المؤا اة المسبّبة عن ت اا 
عددن المبلّددل ، بددل نددو علددى تقددد   اع بدداره فدد ط ل حقّدد  اإلطاعددة وسددقوط 

المنمور با و  وج المبلّل عن العهدة ، ومن المعلوم أّن مع الشّك في ذلدك 

 ال بدّ من االح ياط وإتيان المنمور با على
__________________ 

 .«سي ه»: (،)، وفي  «سي »: (هو ) (ت)( في 1)

 .«أو»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 2)

 .35ـ  31:  2( راجع ا اب الههارة للمصنّل 3)

 (.،و ) (ر)في  «سائ »( لم ت د 4)

رك لدددددو ادددددان ال ددددددا
للهدددددددد  قين بانيددددددددا 

 على االح ياط

األقدددددددو  الصدددددددّحة 
لددددددددددم   وقّددددددددددل إذا 

االح يدددددددداط علددددددددى 
 ال ب ار
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 وجا  قهع معا بالخ وج عن العهدة.

وبالجملة : فحبم الشّك في تحقّ  اإلطاعة والخ وج عدن العهددة بددون 
لفعل ال بش ط أو با الشيء غي  حبم الشّك في أّن أم  المولى م علّ  بنفس ا

 بش ط ااا. والمخ ار في الثاني الب اءة ، والم عيّن في األّول االح ياط.

لبددّن اإلنصدداف : أّن الشددّك فددي تحقّدد  اإلطاعددة بدددون نيّددة الوجددا غيدد  
م حقّ  ؛ لقهع الع ف ب حقّقها ، وعدّنم اآلتي بالمنمور با بنيّة الوجا الثابا 

فا تفصيال ، بل ال بدنس باإلتيدان بدا بقصدد عليا في الواقع مهيعا وإن لم  ع 

الق بددة المشدد  اة بددين الوجددوب والندددب مددن غيدد  أن  قصددد الوجددا الددواقعّي 
 .(1)المعلوم للفعل إجماال. وتفصيل ذلك في الفقا 

إالّ أّن األحوط : عدم اا فاء الجانل عن االج هاد أو ال قليد باالح ياط ؛ 

اتّفال الم بلّمين على  (2)القول بالك بين األدحاب ، ونقل غي  واحد  لشه ة
وجوب إتيان الواج  والمنددوب لوجوبدا أو ندبدا أو لوجههمدا ، ونقدل السديّد 

إجمداع أددحابنا علدى بهدالن ددالة مدن ددلّى ددالة ال  س هقدسال  ّي 

فدي لدا علدى ذلدك  سد هقدس علم أحبامها ، وتق  د  أ يدا األجدّل علدم الهدد  
 .(3)مسنلة الجانل بالقص  

__________________ 

 .35:  2( راجع ا اب الههارة للمصنّل 1)

، والمحقّد  الخوانسداري فدي مشدارل الشدموس :  23( االمحقّ  السبزواري فدي الدا ي ة : 2)

، وانظ  اشل الم اد في ف ح تج  د االع قاد ، المقصد السدادس ، المسدنلة الخامسدة فدي  90

 .408ـ  407قاب ، الصفحة الثواب والع

 .72 : 2، وراجع مبحث القهع  384ـ  383:  2( انظ  رسائل الش  ل الم تضى 3)

األحددددددددددوط عدددددددددددم 
االا فدددددددددددددددددددددددددددددددداء 

 باالح ياط
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بل  مبن أن  جعل ناان االتّفاقان المحبيّان من أنل المعقول والمنقول 

المع ضدان بالشه ة العظيمة ، دليال فدي المسدنلة ، فضدال عدن اونهمدا منشدن 
 .(1)ذا نا  للشّك الملزم لالح ياط ، اما

وأّما الثاني ونو ما   وقّل االح ياط فيا على تب ار العبادة ، فقد  قو  

: جواز ت ك اله  قين فيا إلى االح ياط ب ب ار العبادة ، ـ  أ ضاـ  في النظ 
 بناء على عدم اع بار نيّة الوجا.

لبّن اإلنصاف : عدم العلم ببفا دة نداا النحدو مدن اإلطاعدة اإلجماليّدة ، 

وقّوة اح مال اع بار اإلطاعة ال فصيليّة في العبدادة ، بدنن  علدم المبلّدل حدين 
 االف غال بما  ج  عليا ، أنّا نو الواج  عليا.

لم ال فصيلّي مع ال مّبن من العـ  إلح از الواقعـ  ولاا  عدّ تب ار العبادة

بددا أجنبيّددا عددن سددي ة الم شددّ عة ، بددل مددن أتددى بصددلوات غيدد  محصددورة 
بدنن ددلّى فدي مو دع تد دّد فيدا القبلدة بدين ـ  إلح از ف وط ددالة واحددة

أربدع جهدات ، فددي  مسدة أثدواب أحدددنا طدان  ، سداجدا علددى  مسدة أفددياء 

حدة  علم مع ال مّبن من دالة واـ  أحدنا ما  صّ  السجود عليا ، مائة دالة
فيها تفصيال اج ماع الش وط الثالثدة ،  عددّ فدي الشد ع والعد ف العبدا بدنم  

 المولى.

 والف ل بين الصلوات البثي ة ودالتين ال   جع إلى محّصل.
نعم ، لو اان مّمن ال   مّبن من العلم ال فصيلّي ، اان ذلك منا محمودا 

 مشبورا.

ا : دعددو  االتّفددال  ظهدد  مندد سدد هقدسوببددالي : أّن ددداح  الحدددائ  
 على

__________________ 

 .407( راجع الصفحة 1)

لدددددددددددددددو توقّدددددددددددددددل 
اط علددددددددى االح يدددددددد

 ال ب ار

قددددددددددددّوة اح مددددددددددددال 
اعددددددة اع بددددددار اإلط

 ال فصددددددددددددددديليّة دون
 االح ماليّة
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 .(1)عدم مش وعيّة ال ب ار مع ال مّبن من العلم ال فصيلي 

، ح ّى أسقط اع بدار الشد ط المجهدول  (2)ولقد بالغ الحلّي في الس ائ  
تفصيال ، ولم  جّوز ال بد ار المحد ز لدا ، فنوجد  الصدالة عار دا علدى مدن 

، مع ورود النّص با  (3)ان مش بهان ولم  جّوز تب ار الصالة فيهما عنده ثوب

؛ مس ندا في ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواج   (4)لبن من ط    اآلحاد 
 لوجها.

واما ال  جوز الد ول فدي العمدل بانيدا علدى إحد از الواقدع بدال ب ار ، 

 ع وإالّ أعاده.ااا ال  جوز بانيا على الفحص بعد الف ا  ، فإن طاب  الواق
ولددو د ددل فددي العبددادة بنيّددة الجددزم ، ثددّم اتّفدد  لددا مددا  وجدد  تدد دّده فددي 

الصدّحة ووجدوب اإلتمدام ، وفدي الدبهالن ووجدوب االسد ئناف ، ففدي جددواز 

عادة مع المخالفة وعدما ، وجهدان اإلتمام بانيا على الفحص بعد الف ا  واإل
: 

 (5)من اف  اط العلم بالصدّحة حدين العمدل امدا ذا ندا ؛ ولداا لدم  جدّوز 

ندداا مددن أّول األمدد . وبعبددارة ا دد   : الجددزم بالنيّددة مع بدد  فددي االسدد دامة 
 ااالب داء.

 م  دّدا بانيا على اس بشاف حالا (6)ومن أّن المضّي على العمل 
__________________ 

 .406:  5( انظ  الحدائ  1)

 .185:  1( الس ائ  2)

 .«فيها»: (،و ) (ر)( في 3)

 من أبواب النجاسات ، الحد ث األّول. 64، الباب  1082:  2( الوسائل 4)

 .«لم نجّوز»: (،)( في 5)

 .«ولو»ز ادة :  (ر)( في غي  6)

ولدددددددو د دددددددل فدددددددي 
العبددددددددددددادة بنيّددددددددددددة 
الجددددزم ، ثددددّم اتّفدددد  
مددددا  وجدددد  تدددد دّده 
فددددددددددددي الصددددددددددددّحة 

 البهالن
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لدى المح مدل ح م دا واقعدا عـ  بعد الف ا  ؛ محافظة على عدم إبهال العمدل

لدديس بددندون مدن اإلطاعددة ال فصدديليّة ، وال  نبدداه العدد ف وال ـ  تقدد   دددّح ا
 سي ة الم شّ عة.

ـ  في عدم جواز الد ول في العمل م  دّداـ  وبالجملة : فما اع مد عليا

 من السي ة الع فيّة والش عيّة ، غي  جار في المقام.
و مبددن ال فصدديل بددين اددون الحددادث الموجدد  لل دد دّد فددي الصددّحة مّمددا 

وج  علدى المبلّدل تعلّدم حبمدا قبدل الدد ول فدي الصدالة ؛ لعمدوم البلدو  ، 

انحبام الخلل الشائع وقوعها واب الء المبلّل بها ، فال  جوز ل ارك مع ف ها 
ء على االس بشاف بعد الف ا  ؛ إذا حصل لا ال  دّد في األثناء المضّي والبنا

ألّن ال د دّد حصدل مددن سدوء ا  يداره ، فهددو فدي مقدام اإلطاعددة االددا ل فددي 

العمل م  دّدا. وبين اونا مّما ال   ّفد  إالّ ندادرا ؛ وألجدل ذلدك ال  جد  تعلّدم 
حبما قبدل الدد ول ؛ للوثدول بعددم االبد الء غالبدا ، فيجدوز نندا المضدّي فدي 

 اور.العمل على الوجا الما

 ناا بع  البالم في االح ياط.
 وأّما الب اءة :

فإن اان الشّك الموج  لل جوع إليها من جهة الشبهة في المو وع ، 

ادان ، وإن  (1)فقد تقدّم أنّها غي  مشد وطة بدالفحص عدن الددليل المز دل لهدا 
من جهة الشبهة في الحبم الش عّي ، فال حقي  : أنّا ليس لها إالّ ف ط واحد 

 ، ونو الفحص عن األدلّة الش عيّة.

 والبالم :  قع تارة في أدل الفحص ، وا    في مقداره.
__________________ 

 .140( راجع الصفحة 1)

و مبددددددن ال فصدددددديل 
بدددددددددددددددين ادددددددددددددددون 
الحدددددددددددددددددددددددددددددددددادث 
الموجددددددد  لل ددددددد دّد 

بدددددددددا   عدددددددددمّ  مّمدددددددددا
 البلو  وغي ه

ي : المقدددددددددام الثدددددددددان
مدددددددا  ع بددددددد  فدددددددي 

 العمل بالب اءة

بددددددددددددار عدددددددددددددم اع 
الفحدددددددددددص فددددددددددددي 
الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة 

 المو وعيّة
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 (1)[وجوب أصل الفحص]

حص ، وحادلا : عدم معاور ّة الجانل المقّصد  أّما وجوب أدل الف

 في ال علّم ، فيدّل عليا وجوه :

القهعدّي علددى عددم جددواز العمدل بندددل البد اءة قبددل اسدد ف ا   األّول :
 الوسع في األدلّة.

لنفدد  ، مثددل ل  ددي : ا الثدداني : األدلّددة الدالّددة علددى وجددوب تحصدديل العلددم
 (3)، واأل بار الدالّة على وجوب تحصديل العلدم  (2)لل فقّا وسؤال أنل الاا  

 .(5)، والاّم على ت ك السؤال  (4)وتحصيل ال فقّا 

،  الثالدددث : مدددا دّل علدددى مؤا ددداة الجّهدددال بفعدددل المعاددددي المجهولدددة
جدوب ال حدّ ز عدن مضدّ ة المس لزم لوجوب تحصيل العلم ؛ لحبدم العقدل بو

 العقاب :

في مدن غّسدل مجددورا أدداب ا جنابدة فبدّز  وللاعلياهللادلىمثل قولا 
 فمات :

__________________ 

 ( العنوان منّا.1)

 .43، النحل :  122( ال وبة : 2)

 .5و  4،  2،  1، باب ف . العلم ، الحد ث  30:  1( البافي 3)

 .9و  8،  7،  6( نفس المصدر ، الحد ث 4)

 .5و  2، باب سؤال العالم ، الحد ث  40:  1( البافي 5)

أدلّدددددددددددة وجدددددددددددوب 
 الفحص :

 اإلجماعـ  1

علدددددى مدددددا دّل  ـ 2
وجددددددوب تحصدددددديل 

 العلم

مدددددا دّل علدددددى ـ  3
 مؤا اة الجّهال
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 .(1) «ال سنلوا ، أال  ّمموهأق لوه ، ق لهم هللا ، »

لمن أطال الجلوس في بيا الخالء الس ماع الغنداء :  السالمعلياوقولا 
 .(2)، ثّم أم ه بال وبة وغسلها  «ما اان أسوأ حالك لو مّا على ناه الحالة»

ىىةُ اُلباِلغَىىةُ )رد فددي تفسددي  قولددا تعددالى : ومدا و ، مددن أنّددا :  (3)(فَِللَّىىِه اُلُحجَّ

وإن  ؟فإن قال : نعم ، قيل : فهالّ عملا ؟ قال للعبد  وم القيامة : نل علما»
 .(4) «؟قال : ال ، قيل لا : نالّ تعلّما ح ى تعمل

اُهُم اُلَمالئَِكىىةُ إِ َّ الَّىىِذطَن تََوفَّىى)ومددا رواه القّمددي فددي تفسددي  قولددا تعددالى : 

ولدم  السدالمعليانزلا في من اع زل عن أميد  المدؤمنين »:  (ظاِلِمي أَُنفُِسِرمُ 
أي لدم نعلدم مدن  (قالُوا فِيَم ُكُنتُُم قالُوا ُكنَّا ُمُستَُضعَِفيَن فِىي اأُلَُرِض ) قاتل معا ، 

، أي  (5)(تُرىىاِجُروا فِيرىىالَىىُم تَُكىُن أَُرُض هللاِ واِسىىعَةً فَ أَ )الحدّ  ، فقددال هللا تعددالى : 

د ددن هللا وا ابددا واسددعا م ّسددعا ، ف نظدد وا فيددا ، ف  فدددوا وته دددوا بددا سددبيل 
 .(6) «الح ّ 

 أّن العقل ال  عار الجانل القادر على االس عالم في المقام ،ال ابع : 
__________________ 

ن أداب ا جنابة وندو مجددور ، فغّسدلوه ( النّص المااور من وذ من روا  ين : االولى في م1)

، والثانية في مدن أدداب ا جنابدة علدى  «... أالّ  ّمموه ؟!ال سنلواأق لوه ، »فمات ، وجاء فيها : 

ق لدوه »:  وللاعلياهللاددلىج ح اان با فام  بالغسل فاغ سدل ، فبدّز فمدات ، فقدال رسدول هللا 

 .6 و 1من أبواب ال يّمم ، الحد ث  5باب ، ال 967:  2، انظ  الوسائل  «... ق لهم هللا

 من أبواب األغسال المسنونة ، الحد ث األّول. 18، الباب  957:  2( الوسائل 2)

 .149( األنعام : 3)

 .169:  2، المجلس األّول ، وتفسي  الصافي  9( أمالي الهوسي : 4)

 .97( النساء : 5)

 .149:  1( تفسي  القّمي 6)

 لعقلادليل  ـ 4
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فيّات ما إذا ورد من  دّعي ال سدالة مدن المدولى ، وأتدى الاي نظي ه في الع 

 بهومار  دّعي أّن النا،  فيا  ّهلع على ددل دعواه أو اابها ، ف نّمل.
والنقل الدداّل علدى البد اءة فدي الشدبهة الحبميّدة معدار. بمدا تقددّم مدن 

، امدا فدي  (1)األ بار الدالّدة علدى وجدوب االح يداط ح ّدى  سدنل عدن الواقعدة 

، وما دّل على وجدوب ال وقّدل بنداء علدى  (2)عبد ال حمن الم قدّمة دحيحة 
 الجمع بينها وبين أدلّة الب اءة بحملها على دورة ال مّبن من إزالة الشبهة.

قبدل األ دا فدي اسد عالم ـ  لبدّل أحدد الخامس : حصول العلدم اإلجمداليّ 

الشد  عة ، ومعدا ال  صدّ  بوجدود واجبدات ومحّ مدات اثيد ة فدي ـ  المسائل
ال مّسك بندل الب اءة ؛ لما تقدّم من أّن مج اه الشّك في أددل ال بليدل ، ال 

 .(3)في المبلّل با مع العلم بال بليل 

فإن قلا : ناا  ق ضي عدم جواز ال جوع إلى البد اءة فدي أّول األمد  
ولدددو بعدددد الفحدددص ؛ ألّن الفحدددص ال  وجددد  ج  دددان البددد اءة مدددع العلدددم  (4)

 .(5)اإلجمالّي 
__________________ 

 .78ـ  76( راجع الصفحة 1)

 .76( الم قدّمة في الصفحة 2)

 .211ـ  210( راجع الصفحة 3)

 (.ر)في  «في أّول األم »( لم ت د 4)

فدإن قلدا : إذا علدم المبلّدل » ز ادة ، مع ا  الف  سي  ، وني : (صو ) (ر)( وردت في 5)

حّ مدات  ح مدل انحصدار ال بليدل فيهدا ، ادان الشدّك بالنسدبة إلدى بعدّة امور من الواجبات والم

 مجهوالتا فّبا في أدل ال بليل.

وب ق    ل   : إن اان اس عالم جملة مدن الواجبدات والمحّ مدات تفصديال موجبدا لبدون 

 الشّك في الباقي فّبا في أدل ال بليل ، فال مق ضي لوجوب الفحص

العلدددددددددددددددم ـ  5
 اإلجماليّ 
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المعلوم إجمداال وجدود ال بداليل الواقعيّدة فدي الوقدائع ال دي  قددر  قلا :

على الودول إلى مداراها ، وإذا تفّحص وعجز عن الوددول إلدى مددارك 
الواقعة   جا تلك الواقعة عن الوقائع ال ي علم إجماال بوجود ال بداليل  (1)

 فيها ، في جع فيها إلى الب اءة.

لعلدم اإلجمدالّي إنّمدا ندو بدين جميدع ولبن ناا ال  خلو عدن نظد  ؛ ألّن ا
الوقائع مدن غيد  مد ليّدة لد مّبن المبلّدل مدن الوددول إلدى مددارك ال بليدل 

وعجددزه عددن ذلددك ، فدددعو  ا  صدداص أطدد اف العلددم اإلجمددالّي بالوقددائع 

 الم مّبن من الودول إلى مداراها مجازفة.
اليل مع أّن ناا الدليل إنّما  وج  الفحص قبل اسد عالم جملدة مدن ال بد

 ح مددل انحصددار المعلددوم إجمددداال فيهددا ، ف نّمددل وراجدددع مددا ذا نددا فدددي ردّ 

اسدد دالل األ بددار ّين علددى وجددوب االح يدداط فددي الشددبهة ال ح  ميّددة بددالعلم 
 .(2)اإلجمالّي 

وايل اان : فاألولى ما ذا  في الوجا ال ابع ، من أّن العقدل ال  عدار 

 در على الفحص ، اما ال  عار الجانل بالمبلّل باالجانل القا
__________________ 

وعدم ال جوع إلى الب اءة ؛ وإالّ لم  جز ال جوع إلى الب اءة ولدو بعدد الفحدص ؛ إذ الشدّك فدي 

 .«المبلّل با ال   جع فيا إلى الب اءة ولو بال الجهد في الفحص وطل  الحبم الواقعي

 (،)، ووردت فدددي  «زائدددد»وا ددد  عليهدددا :  (ت)ووردت نددداه الز دددادة فدددي ندددامش 

 مشّوفة.
 .«مدرك»: (،و ) (ر)( في 1)

 .89( راجع الصفحة 2)

المناقشدددددددددددة فدددددددددددي 
 العلم اإلجمالي

األولدددددى مدددددا ذاددددد  
فددددددددددددددي الوجددددددددددددددا 

  ابعال
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العالم با إجماال. ومناط عدم المعاور ّة في المقامين ندو : عددم قدب  مؤا داة 

الجانل فيهما ، فاح مال الض ر بارتباب الشدبهة غيد  منددفع بمدا  دنمن معدا 
 من ت تّ  الض ر.

: أنّهددم حبمددوا باسدد قالل العقددل بوجددوب النظدد  فددي معجددزة ال تدد   أ

مدّعي النبّوة وعدم معاور ّ ا في ت اا ، مس ند ن في ذلدك إلدى وجدوب دفدع 
 الض ر المح مل ، ال إلى أنّا فّك في المبلّل با.

 افا ة.ـ  ونو اإلجماع القهعيّ ـ  ناا الّا ، مع أّن في الوجا األّول

 اّل أدل عملّي  الل االح ياط.ثّم إّن في حبم أدل الب اءة 
 بقي البالم في حبم األ ا بالب اءة مع ت ك الفحص :

والبالم فيا : إّمدا فدي اسد حقاقا العقداب ، وإّمدا فدي ددّحة العمدل الداي 

 ا ا فيا بالب اءة.
 أّما العقاب :

مشددهور : أنّددا علددى مخالفددة الواقددع لددو اتّفقددا ، فددإذا فدد ب العصددي  فال

العنبّي من غي  فحص عن حبما ، فإن لم   ّف  اونا ح اما واقعا فال عقاب 
 ، ولو اتّفقا ح م ا اان العقاب على ف ب العصي  ، ال على ت ك ال علّم.

مؤا اة ، عدا ما   خيّل : من ،هور أدلّدة أّما األّول ؛ فلعدم المق ضي لل

 وجوب الفحص وطل  تحصيل العلم في الوجوب النفسّي.
ونددو مدددفوع : بددنّن المسدد فاد مددن أدلّ ددا بعددد ال نّمددل إنّمددا نددو وجددوب 

 الفحص لئالّ  قع في مخالفة الواقع ، اما ال  خفى.

ال  دؤمن أو ما   خيّل : من قب  ال جّ ي ، بناء على أّن اإلقدام علدى مدا 
 اونا مضّ ة ااإلقدام على ما  علم اونا االك ، اما دّ ح با

األ ددددددددا بددددددددالب اءة 
مددددددددددددددددع تدددددددددددددددد ك 

 الفحص

فالمشددددددددددددددددددهور أّن 
جاندددددددددل عقددددددددداب ال

المقّصددددددددد  علدددددددددى 
 مخالفة الواقع

دم العقددددداب مدددددع عددددد
عددددددددددددم مخالفدددددددددددة 

 الواقع
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 .(2)وأبو المبارم في الغنية  (1)جماعة منهم الشيخ في العدّة 

 .(4)قد أسلفنا البالم فيا دغ   واب    (3)لبنّا 
اقعّي الددداّل علددى وأّمدا الثدداني ؛ فلوجددود المق ضددي ، ونددو الخهدداب الددو

أو تح  مددا ، وال مددانع منددا عدددا مددا   خيّددل : مددن جهددل  (5)وجددوب الشدديء 

 المبلّل با ، ونو غي  قابل للمنع عقال وال ف عا.
أّما العقل ، فال  قب  مؤا اة الجانل ال ارك للواجد  ، إذا علدم أّن بنداء 

ليددغ األحبددام علددى النحددو المع دداد المسدد لزم ال  فدداء بعضددها الشددارع علددى تب

 لبع  الدواعي ، واان قادرا على إزالة الجهل عن نفسا.
ـ  الظدان  منهدا (7)عدم دالل ا على ذلدك ؛ فدإّن  (6)وأّما النقل ، فقد تقدّم 

 اال  صاص بالعاجز.ـ  (9)من أدلّة االح ياط  (8)ولو بعد مالحظة ما تقدّم 

 في الوجا (11)في بع  األ بار الم قدّمة  (10)ما تقدّم مضافا إلى 
__________________ 

 .743ـ  742:  2( العدّة 1)

 .486:  (الجوامع الفقهيّة)( الغنية 2)

 .«لبنّا»: (،و ) (ر)( في 3)

 .91( راجع الصفحة 4)

 .«فيء»: (صو ) (ر)( في 5)

 .412( راجع الصفحة 6)

 .«وإنّ »: (صو ) (ر)( في 7)

 .«و»ز ادة :  (ه)( في 8)

 .77ـ  76( راجع الصفحة 9)

 .412( راجع الصفحة 10)

 .«الم قدّم»: (هو ) (،)( في 11)

ل علدددددددى االسددددددد دال
العقدددددددددددداب عنددددددددددددد 

 مخالفة الواقع

عدددددددددددددددم اددددددددددددددون 
نعددددا مددددن الجهددددل ما

العقددددددداب ال عقدددددددال 
 وال ف عا
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الثالددث المؤ ّدددة بغي نددا ، مثددل روا ددة تدديّمم عّمددار الم ضددّمنة ل ددوبيخ النبددّي 

 .(1) «فال دنعا اااأ»إ ّاه بقولا :  وسلموللاعلياهللادلى
وقد  س دّل أ ضا : باإلجماع على مؤا اة البفّار على الف وع مع أنّهدم 

 جانلون بها.

وفيا : أّن معقد اإلجماع تساوي البفّار والمسلمين في ال بليل بالف وع 
ي ااالدددول ومؤا دداتهم عليهددا بالشدد وط المقددّ رة لل بليددل ، وندداا ال  نفدد

 دعو  اف  اط العلم بال بليل في حّ  المسلم والباف .

تبعدددا لشددديخا المحقّددد   (2)وقدددد  دددالل فيمدددا ذا ندددا دددداح  المددددارك 
؛ حيددث جعددال عقدداب الجانددل علددى تدد ك الدد علّم ؛ لقددب  تبليددل  (3)األردبيلددي 

أنّا قول بالعقاب علدى تد ك المقدّمدة دون  (4)الغافل وفهم منا بع  المدقّقين 

 ذي المقدّمة.
و مبن توجيا االمدا : بدإرادة اسد حقال عقداب ذي المقدّمدة حدين تد ك 

المقدّمددة ؛ فددإّن مددن فدد ب العصددي  العنبددّي غيدد  مل فددا حددين الشدد ب إلددى 

فل دا ، وإنّمدا اح مال اونا ح اما ، قب  توّجا النهي إليا فدي نداا الزمدان ؛ لغ
إليا قبل ذلك ، حين ال فا إلى أّن فدي الشد  عة  (5) عاق  على النهي الموّجا 

 تباليل ال  مبن ام ثالها إالّ بعد مع ف ها ، فإذا ت ك المع فة
__________________ 

 .8من أبواب ال يّمم ، الحد ث  11، الباب  977:  2( الوسائل 1)

 .219:  3و ،  345ـ  344:  2( المدارك 2)

 .110:  2( مجمع الفائدة 3)

 .345( نو المحقّ  جمال الد ن الخوانساري في حافي ا على ال و ة : 4)

 .«الم وّجا»: (،)( في 5)

االسددددددد دالل علدددددددى 
العقدددددددددددددددددددددددددددددددددداب 

جمدددددددداع علددددددددى باال
بفّددددددددار مؤا دددددددداة ال

علددددددددددى الفدددددددددد وع 
 والمناقشة فيا

جعددددددددددل العقدددددددددداب 
علددددى تدددد ك الدددد علّم 
 فدددددددددددددددي اددددددددددددددددالم

ددددددددددددددددددددددددددددددددداح  
 المدارك

توجيدددددددددددا اددددددددددددالم 
ددددددددددددددددددددددددددددددددداح  

 المدارك
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عوقدد  عليددا مددن حيدددث إفضددائا إلددى مخالفددة تلدددك ال بدداليل ، ففددي زمدددان 

 االرتباب ال تبليل ؛ النقهاع ال بليل حين ت ك المقدّمة وني المع فة.
: من تد ك قهدع المسدافة فدي ل د  أزمندة اإلمبدان ؛ حيدث إنّدا ونظي ه 

 سدد حّ  أن  عاقدد  عليددا ؛ إلفضددائا إلددى تدد ك أفعددال الحددّج فددي أ ّامهددا ، وال 

   وقّل اس حقال عقابا على حضور أ ّام الحّج وأفعالا.
ا النهدي إلدى الغافدل حدين غفل دا ، فدال وحينئا : فإن أراد المشهور توجّ 

 ر   في قبحا.

وإن أرادوا اسدد حقال العقدداب علددى المخالفددة وإن لددم   وّجددا إليددا نهددي 
 وقا المخالفة :

فإن أرادوا أّن االس حقال على المخالفة وقا المخالفة ، ال قبلها ؛ لعدم 

 تحقّ  معصية ، ففيا :
لصي ورة الفعدل مسد حيل أنّا ال وجا ل  قّ  حضور زمان المخالفة ؛ 

الوقوع ألجل ت ك المقدّمة. مضافا إلى فهادة العقالء قاطبدة بحسدن مؤا داة 

 من رمى سهما ال  صي  ز دا وال  ق لا إالّ بعد مدّة مد دة ، بمجّ د ال مي.
وإن أرادوا اس حقال العقاب في زمدان تد ك المع فدة علدى مدا  حصدل 

 بعد من المخالفة ، فهو حسن ال محيص عنا.

ناا ، ولبن بع  الماتهم ،ان ة في الوجا األّول ، ونو توّجا النهدي 
إلى الجانل حين عدم ال فاتا ؛ فإنّهم  حبمدون بفسداد الصدالة فدي المغصدوب 

جانال بالحبم ؛ ألّن الجانل االعامد ، وأّن ال حد  م ال   وقّدل علدى العلدم بدا 
(1). 

__________________ 

 .198و  160:  2، ومف اح الب امة  230:  4( انظ  المن هى 1)

مددددددددا نددددددددو مدددددددد اد 
المشدددددددددددددددددددددددددددددهور 

ين بالعقددددددداب القددددددائل
علدددددددددددى مخالفدددددددددددة 

 ؟الواقع

،ددددددددددان  بعدددددددددد  
ّجدددددددددا المددددددددداتهم تو

النهددددددددددددددي إلددددددددددددددى 
الجانددددددددددل حددددددددددين 

 غفل ا
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ولو ال توّجا النهي إليا حين المخالفة لم  بن وجا لبهالن الصالة ، بل 

 اان اناسي الغصبيّة.
واالع اار عن ذلك : بننّا  بفدي فدي الدبهالن اج مداع الصدالة المدنمور 

قددع ومعاقدد  عليددا ولددو لددم  بددن منهيّددا عنددا بهددا مددع مددا نددو مبغددو. فددي الوا

 بالفعل.
: بدننّهم ددّ حوا بصدّحة ـ  مضافا إلى عددم ددّح ا فدي نفسداـ  مدفوع

دالة من توّسط أر ا مغصوبة في حال الخد وج عنهدا ؛ لعددم النهدي عندا 

 .(1)وإن اان لثما بالخ وج 
إالّ أن  فدّ ل بددين الم وّسددط لددألر. المغصددوبة وبددين الغافددل ، ب حقّدد  

المبغو يّة في الغافل ، وإمبان تعلّ  الب انة الواقعيّدة بالفعدل المغفدول عدن 

ح م ددا مددع بقدداء الحبددم الددواقعّي بالنسددبة إليددا ؛ لبقدداء اال  يددار فيددا ، وعدددم 
ت  يص الشارع للفعل فدي م حلدة الظدان  ، بخدالف الم وّسدط ؛ فإنّدا  قدب  

 ل  اا ؛ لعدم ال مّبن من منا تعلّ  الب انة الواقعيّة بالخ وج االهل  الفعليّ 

 ت ك الغص .
ومّمددا ذا نددا : مددن عدددم ال دد  يص ،  ظهدد  الفدد ل بددين جانددل الحبددم 

وجانددل المو ددوع المحبددوم بصددّحة عبادتددا مددع الغصدد  وإن فدد . فيددا 

 الح مة الواقعيّة.
ل فدي ناسدي الحبدم  صوددا المقّصد . ولل نّمدل فدي نعم ،  بقى اإلفبا

 في ناسي المو وع ؛ لعدم (2)حبم عبادتا مجال ، بل تنّمل بعضهم 
__________________ 

 .199:  2، ومف اح الب امة  300:  4، والمن هى  71:  1( انظ  الش ائع 1)

 .399:  2، وال اا ة  341:  1( االعالّمة في نها ة اإلحبام 2)

الفددددددددددددد ل بدددددددددددددين 
جاندددددددددددل الحبدددددددددددم 
وجاندددددددددددددددددددددددددددددددددل 

 المو وع

ال فدددددددددددي اإلفدددددددددددب
ناسدددددددددددي الحبدددددددددددم 
 صوددددددددددددددددددددددددددددا 

 المقّص 
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 يص الش عّي من جهة الغفلة ، فافهم.ال   

األّول دون األ يدد  : أنّددا  لدددزم  (1)ومّمددا  ؤ ّددد إرادة المشددهور الوجددا 
حينئا عدم العقاب في ال باليل الموقّ دة ال دي ال ت نّجدز علدى المبلّدل إالّ بعدد 

ل الحدّج ، د ول أوقاتها ، فإذا ف . غفلة المبلّل عند االس هاعة عن تبليد

ال تبليل قبلها ، فال سب  ننا الس حقال العقاب رأسا. أّما  (2)والمف و. أن 
تبليدددل الحدددّج ؛ فلعددددم ال بليدددل بدددا ؛ لفقدددد  (3)حدددين االل فدددات إلدددى ام ثدددال 

االس هاعة. وأّمدا بعدد االسد هاعة ؛ فلفقدد االل فدات وحصدول الغفلدة. وادالك 

 الصالة والصيام بالنسبة إلى أوقاتها.
ومدن تبعدا  (4)ومن ننا قد  ل جئ إلى ما ال  نباه االم داح  المددارك 

، من أّن العلم واج  نفسّي ، والعقاب علدى ت ادا مدن حيدث ندو ، ال مدن  (5)

حيدددث إفضدددائا إلدددى المعصدددية ، أعندددي تددد ك الواجبدددات وفعدددل المحّ مدددات 
 المجهولة تفصيال.

علدى ادون وجدوب تحصديل ـ  (6)من األدلّة الم قدّمة ـ  ا دّل بظان هوم

العلم من باب المقدّمة ، محمول على بيان الحبمة في وجوبدا ، وأّن الحبمدة 
 في إ جابا لنفسا دي ورة المبلّل قابال لل بليل بالواجبات والمحّ مات

__________________ 

 .«للوجا»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 1)

 .«أنّا»: (رو ) (ت)في  (2)

 .«اح مال»:  «ام ثال»بدل  (،)( في 3)

 .345:  2( المدارك 4)

 .167( االمحقّ  السبزواري في الا ي ة : 5)

 ( في الوجا الثالث.6)

مدددد اد  ومّمددددا  ؤ ّددددد
 الشهور

إبدددددداء اددددددالم عدددددددم 
ددددددددددددددددددددددددددددددددداح  

مدددددددددددارك عددددددددددن ال
اددددون العلددددم واجبددددا 

 نفسيا
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ح ّى ال  فوتا منفعة ال بليل بها وال تنالا مضّ ة إنمالا عنها ؛ فإنّا قد  بون 

بلّددل قددابال للخهدداب ، بددل الحبمددة فددي وجددوب الشدديء لنفسددا دددي ورة الم
ليسدا إالّ  السدالمعليهمالحبمة الظان ة في اإلرفاد وتبليغ األنبيداء والحجدج 

 دي ورة الناس عالمين قابلين لل باليل.

لبددّن اإلنصدداف : ،هددور أدلّددة وجددوب العلددم فددي اونددا واجبددا غي  ّددا ، 
الظان ة في المؤا داة  (1) بار في الوجا الثالث مضافا إلى ما ع فا من األ

 على نفس المخالفة.

: باس حقال العقاب على تد ك تعلّدم ال بداليل ـ  حينئاـ  و مبن أن  ل زم
، الواج  مقدّمة ، وإن اانا مش وطة بش وط مفقودة حين االل فات إلى ما 

لعقالء فدي  علما إجماال من الواجبات المهلقة والمش وطة ؛ الس ق ار بناء ا

علدى عددم الفدد ل فدي الماّمدة علددى تد ك ال بدداليل  (2)مثدال الهومدار الم قدددّم 
 المسهورة فيا بين المهلقة والمش وطة ، ف نّمل.

ناا  الدة البالم بالنسبة إلى عقداب الجاندل ال دارك للفحدص العامدل 

 بما  هاب  الب اءة.
فددي الحبددم الو ددعي : ونددي دددّحة العمددل الصددادر مددن وأّمددا البددالم 

 الجانل وفساده ، فيقع البالم فيا تارة في المعامالت ، وا    في العبادات.

 أّما المعامالت :
 ، سواء فالمشهور فيها : أّن العب ة فيها بمهابقة الواقع ومخالف ا

__________________ 

 .413ـ  412( راجع الصفحة 1)

 .414( الم قدّم في الصفحة 2)

ة ،دددددددددددددان  أدلّددددددددددددد
وجددددددددددوب العلددددددددددم 
اونددددددددددددا واجبددددددددددددا 

 غي  ّا

نددددددددددددددل العمددددددددددددددل 
لصدددددددددددادر مدددددددددددن ا

الجاندددددددل ددددددددحي  
 ؟أو فاسد

أّن فالمشددددددددددددددددددهور 
 العبدددددددددددددد ة فددددددددددددددي
 المعدددددددددددددددددددددددددامالت

بمهابقددددددددة الواقددددددددع 
 ومخالف ا



 423  ...................................................................  لصألاب لمعلا يف ربتعي اميف

وقعددا عددن أحددد الهدد  قين أعنددي االج هدداد وال قليددد ، أم ال عنهمددا ، فاتّفقددا 

للواقع ؛ ألنّها من قبيل األسباب المور ف عيّة ، فدالعلم والجهدل  (1)المهابقة 
 .ال مد ل لا في تنثي نا وت تّ  المسبّبات عليها

فمن عقد على ام أة عقدا ال  ع ف تنثي ه في حلّية الوطء فانبشل بعد 

ذلك دّح ا ، افى في دّح ا من حين وقوعا ، وااا لو انبشل فساده رتّ  
عليا حبم الفاسد من حدين الوقدوع. واداا مدن ذبد  ذبيحدة بفد ي ودجيدا ،  (2)

 فانبشل اونا دحيحا أو فاسدا.

 : (3)، فحبمدا فدي العقداب مدا تقددّم  ولو رتّ  عليا أثد ا قبدل االنبشداف
 من اونا م اعى بمخالفة الواقع ، اما إذا وطننا فدإّن العقداب عليدا م اعدى.

مدن  فبمدا ذا ندا نندا :ـ  اما لو بداع لحدم تلدك الابيحدةـ  وأّما حبما الو عيّ 

 م اعاتا ح ّى  نبشل الحال.
مدا ذا ندا بعدد مالحظدة أدلّدة سدببيّة تلدك المعدامالت ، وال وال إفدبال في

 (4) س هقدس الف ،ان ا في ذلك أ ضا إالّ من بع  مشا خنا المعاد  ن 

 ، حيث أطال البالم ننا في تفصيل ذا ه بعد مقدّمة ، ني :
أّن العقود واإل قاعات بل اّل ما جعلا الشارع سببا ، لها حقائ  واقعيّة 

لشارع أّوال ، وحقائ  ،ان  ّة : ني ما  ظنّا المج هد أنّا مدا : ني ما قّ ره ا

 و عا الشارع. وني قد تهاب  الواقعيّة وقد تخالفها ، ولّما
__________________ 

 .«مهابق ا»: (،و ) (ت)( في 1)

 .«ت تّ »: (،)( في 2)

 .«فحبما اما»: (،و ) (ر)، وفي  (ص)( ااا في 3)

 منانج.( نو الفا ل الن اقي في ال4)

عدددددددددددم الخددددددددددالف 
فددددددددي المسددددددددنلة إاّل 
مدددددددددددن الفا ددددددددددددل 

 الن اقي
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لددم  بددن لنددا سددبيل فددي المسددائل االج هاد ّددة إلددى الواقعيّددة فالسددب  والشدد ط 
والمانع في حقّنا ندي الحقدائ  الظان  ّدة ، ومدن البدد هيّات ال دي انعقدد عليهدا 

اإلجمدداع بددل الضدد ورة : أّن ت تّدد  اآلثددار علددى الحقددائ  الظان  ّددة  خ لددل 

فخاص ؛ فإّن مالقاة الماء القليدل للنجاسدة سدب  ل نّجسدا عندد بالنسبة إلى األ
واحد دون غي ه ، واداا قهدع الحلقدوم لل اايدة ، والعقدد الفارسدّي لل مليدك أو 

 الزوجيّة.

 وحادل ما ذا ه من ال فصيل :
أّن غي  المج هد والمقلّد على ثالثة أقسام ؛ ألنّا إّما غافدل عدن اح مدال 

لة مخالفدا للواقدع ، وإّمدا أن  بدون غيد  غافدل ، بدل اون ما أتى با من المعام

    ك ال قليد مسامحة.
ا عبّد المج هد ـ  فاألّول ، في حبم المج هد والمقلّد ؛ ألنّا   عبّد باع قاده

ما دام غافال ، فإذا تنبّا : فإن واف  اع قاده قول من ـ  باج هاده والمقلّد ب قليده

لم بدّل رأ ا ، وقد مّ  حبما في باب رجدوع  قلّده فهو ، وإالّ اان االمج هد ا
 المج هد.

وأّمددا الثدداني ، ونددو المدد فّهن الح مددال مخالفددة مددا أوقعددا مددن المعاملددة 

للواقع : فإّما أن  بون ما ددر عنا موافقا أو مخالفا للحبم القهعي الصدادر 
من الشارع ، وإّما أن ال  بون االك ، بدل ادان حبدم المعاملدة ثاب دا بدالظنون 

 ج هاد ّة.اال

فاألّول ،    تّ  عليا األث  مع الموافقة ، وال    تّ  عليا مع المخالفة 
أّن المعاملة الفالنيّة سب  لباا ، ـ  قهعاـ  ؛ إذ المف و. أنّا ثبا من الشارع

وليس مع قدا لخالفا ح ّى   عبّد بخالفا ، وال دليل على ال قييد فدي مثلدا بعلدم 

  مال للخالف أو ،اناواع قاد ، وال  قدح اونا مح

اددددددددددالم الفا ددددددددددل 
الن اقدددددددددددددددددددددددددددددددددي 

 س هقدس
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بددا ؛ ألنّددا مددنمور بددالفحص والسددؤال ، امددا أّن مددن اع قددد حلّيددة الخمدد  مددع 

 اح مال الخالف  ح م عليا الخم  وإن لم  سنل ؛ ألنّا منمور بالسؤال.
وأّما الثاني ، فالحّ  عددم ت تّد  األثد  فدي حقّدا مدا دام باقيدا علدى عددم 

واء طابقا علدى أحدد األقدوال أم ال ؛ ال قليد ، بل وجود المعاملة اعدمها ، س

إذ المفدد و. عدددم القهددع بالو ددع الددواقعّي مددن الشددارع ، بددل نددو مظنددون 
 للمج هد ، ف  تّ  األث  إنّما نو في حقّا.

ثّم إن قلّد بعد ددور المعاملة المج هد القائل بالفساد ، فال إفدبال فيدا. 

يل بمدا مدّ  فدي نقد  وإن قلّد مدن  قدول ب  تّد  األثد  ، فدال حقي  فيدا ال فصد
الف ددو  بددالمعنى الثالددث ، فيقددال : إّن مددا لددم  خدد ّص أثدد ه بمعدديّن أو بمعيّنددين 

االههددارة والنجاسددة والحلّيددة والح مددة وأمثالهددا ،    تّدد  عليددا األثدد  ، فددإذا 

غسل ثوبا من البول مّ ة بددون تقليدد ، أو اا فدى فدي الابيحدة بقهدع الحلقدوم 
ول ببفا ة األّول في الههدارة والثداني فدي ال اايدة ، مثال االك ، ثّم قلّد من  ق

ت تّ  األث  على فعلا السداب  ؛ إذ المغسدول  صدي  طدان ا بالنسدبة إلدى ادّل 

مدن  دد   ذلدك ، وادداا المدابوح حددالال بالنسدبة إلددى ادّل مددن  د   ذلددك ، وال 
  ش  ط اونا مقلّدا حين الغسل والاب .

، ادالعقود واإل قاعدات وأسدباب وأّما ما  خ ّص أث ه بمعديّن أو معيّندين 

فغل الاّمة وأمثالها ، فال    تّ  عليا األث  ؛ إذ لثار نداه االمدور ال بددّ وأن 
ت علّ  بالمعيّن ؛ إذ ال معنى لسببيّة عقد دادر عن رجدل  داّص علدى امد أة 

  اّدة لحلّي ها على اّل من     جواز ناا العقد ومقلّد ا.

 قلّدا ، فلم    تّ  في حقّاوناا الشخص حال العقد لم  بن م
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األث  اما تقدّم ، وأّما بعدده وإن د دل فدي مقلّد دا ، لبدن ال  فيدد ل  تّد  األثد  

في حقّا ؛ إذ المظنون لمج هده سببيّة ناا العقد م ّصال بصدوره لألث  ، ولدم 
 ص  ناا سدببا ادالك. وأّمدا السدببيّة المنفصدلة فدال دليدل عليهدا ؛ إذ لديس ندو 

هد ، وال دليدل علدى ادون الدد ول فدي ال قليدد اإجدازة المالدك ، مظنون المج 

 واألدل في المعامالت الفساد.
، ان هدى  (1)مع أّن عددم ت تّد  األثد  ادان ثاب دا قبدل ال قليدد فيس صدح  

 االما ملّخصا.

 مدا جعلدا مدا ذاد ه فدي المقدّمدة : مدن أّن ادلّ  (2)والمهّم في المقام بيدان 
 الشارع من األسباب لها حقائ  واقعيّة وحقائ  ،ان  ّة.

بعد اإلغما. عّما نو ال حقيد  عنددنا تبعدا للمحقّقدين ، مدن أّن ـ  فنقول

 :ـ  ال سبيبات الش عيّة راجعة إلى تباليل ف عيّة
إّن األحبدددام الو دددعيّة علدددى القدددول ب نّددددلها ، ندددي االمدددور الواقعيّدددة 

ظيدد  االمددور الخارجيّددة الغيدد  المجعولددة احيدداة ز ددد المجعولددة للشددارع ، ن

ومدوت عمدد و ، ولبددّن اله  د  إلددى تلددك المجعددوالت اغي ندا قددد  بددون نددو 
العلم ، وقد  بون نو الظّن االج هادّي أو ال قليد ، واّل واحد مدن الهد ل قدد 

وال ف ل   حصل قبل وجود ذي األث  ، وقد  حصل معا ، وقد  حصل بعده.

بعد حصول اله     ج  ت تي  األث  على ذي األث  من حدين بينها في أنّا 
 حصولا.

 إذا ع فا ذلك ، فنقول : إذا اان العقد الصادر من الجانل سببا
__________________ 

 .310( منانج األحبام : 1)

 .«حال»ز ادة :  (،)( في 2)

المناقشددددددددددة فيهددددددددددا 
أفدددددددددداده الفا ددددددددددل 

 الن اقي
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م ، للزوجيّة ، فبّل من حصل لا إلى سببيّة ناا العقد ط    عقلّي أعندي العلد

أو جعلّي بالظّن االج هادّي أو ال قليد ،    تّد  فدي حقّدا أحبدام تلدك الزوجيّدة 
من غي  فد ل بدين نفدس الدزوجين وغي نمدا ؛ فدإّن أحبدام زوجيّدة نندد لز دد 

ليسددا مخ ّصددة بهمددا ، فقددد   علّدد  بثالددث حبددم م  تّدد  علددى ندداه الزوجيّددة ، 

من مالا ، وح مة العقدد انحبام المصان ة ، وتور ثها منا ، واإلنفال عليها 
 عليها حال حياتا.

 وال ف ل بين حصول ناا اله    حال العقد أو قبلا أو بعده.

ثّم إنّا إذا اع قد السببيّة ونو فدي الواقدع غيد  سدب  ، فدال    تّد  عليدا 
فيء في الواقع. نعم ال  بون مبلّفا بالواقع ما دام مع قدا ، فإذا زال االع قاد 

 قع وعمل على مق ضاه.رجع األم  إلى الوا

وبالجملة : فحال األسباب الش عيّة حال االمدور الخارجيّدة احيداة ز دد 
وموت عم و ، فبمدا أنّدا ال فد ل بدين العلدم بمدوت ز دد بعدد مضدّي مددّة مدن 

لثار الموت من حينا  (1)موتا وبين قيام اله    الش عّي في وجوب ت تي  

عقد ألث  بعد ددوره وبين الظّن ، فبالك ال ف ل بين حصول العلم بسببيّة ال
االج هادّي با بعد الصدور ؛ فإّن مؤدّ  الظّن االج هادي الاي  بون حّجة لا 

وحبما ،ان  ّا في حقّا : نو ادون نداا العقدد المدااور حدين دددوره محددثا 

لعالقة الزوجيّة بين ز د ونند ، والمف و. أّن دليل حّجية ناا الظّن ال  فيد 
لى الواقع ، فنّي ف ل بين ددور العقدد ،انّدا ببوندا سدببا سو  اونا ط  قا إ

 ؟وبين الظّن با بعد ددوره
__________________ 

 .«ت تّ »: (،)( في غي  1)
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وإذا تنّملا في ما ذا نا ع فا مواقدع النظد  فدي االمدا الم قددّم ، فدال 

 نهيل ب فصيلها.
الجانددل بددال علددى حبمددا ومحّصددل مددا ذا نددا : أّن الفعددل الصددادر مددن 

الواقعّي ال بليفّي والو عّي ، فإذا لحقا العلم أو الظّن االج هادّي أو ال قليد ، 

ادان ندداا اله  دد  اافددفا حقيقيّددا أو جعليّدا عددن حالددا حددين الصدددور ، فيعمددل 
 بمق ضى ما انبشل.

بل حقّقنا في مباحث االج هاد وال قليد : أّن الفعل الصدادر مدن المج هدد 

، فإذا لحقا اج هاد مخالل للساب   (1)لّد أ ضا بال على حبما الواقعّي أو المق
اددان اافددفا عددن حالددا حددين الصدددور ، فيعمددل بمق ضددى مددا انبشددل ،  الفددا 

إذا ادان  (3)حيث تخيّلوا أّن الفعل الصادر عن االج هاد أو ال قليدد  (2)لجماعة 

ال  ددؤثّ  فيددا ـ  ةاالزوجيّددة والملبيّددـ  مبنيّددا علددى الدددوام واسدد م ار اآلثددار
 االج هاد الالح . وتمام البالم في محلّا.

وربمدا   دوّنم الفسداد فدي معاملدة الجانددل ؛ مدن حيدث الشدّك فدي ت تّدد  

 األث  على ما  وقعا ، فال   نتّى منا قصد اإلنشاء في العقود واإل قاعات.
ـ  وفيا : أّن قصد اإلنشاء إنّمدا  حصدل بقصدد تحقّد  مضدمون الصديغة

، وندداا  حصددل مددع القهددع ـ  ن قددال فددي البيددع والزوجيّددة فددي النبدداحونددو اال

 ال ت   : أّن الناس  قصدونأبالفساد ف عا ، فضال عن الشّك فيا ؛ 
__________________ 

 .80للمصنّل :  «ال قليد»( انظ  رسالة 1)

ـ  409، وددداح  الفصددول فددي الفصددول :  248:  2( مددنهم المحقّدد  القّمددي فددي القددوانين 2)

410. 

 .«عن اج هاد أو تقليد»: (،و ) (ت)( في 3)

محّصدددددددددددددل مدددددددددددددا 
 ذا نا
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 ال مليك في القمار وبيع المغصوب وغي نما من البيوع الفاسدة.

 (1)ومّمددا ذا نددا  ظهدد  : أنّددا ال فدد ل فددي دددّحة معاملددة الجانددل مددع 
عقد ، بين فّبا في الصّحة حين ددورنا وبين قهعا بفسادنا انبشافها بعد ال

 ، فافهم.

 ناا الّا حال المعامالت.
 وأّما العبادات :

فملّخص البالم فيها : أنّا إذا أوقع الجانل عبادة عمل فيها بما  ق ضديا 

إن اان حين العمل م زلزال فدي ددّحة الب اءة ، انن دلّى بدون السورة ، ف
عملددا بانيددا علددى االق صددار عليددا فددي االم ثددال ، فددال إفددبال فددي الفسدداد وإن 

انبشل الصّحة بعد ذلك ، بال  الف في ذلك ،ان ا ؛ لعدم تحقّ  نيّة الق بة 

 ؟؛ ألّن الشاّك في اون المنتّي با موافقا للمنمور با ايل   قّ ب با
لصددّحة فيمددا فددّك فددي ددددور األمدد  بددا علددى ومددا  دد   : مددن الحبددم با

تقد   ددوره ، ابع  الصلوات واألغسال ال ي لم  د د بهدا ندّص مع بد  ، 

وإعادة بع  العبدادات الصدحيحة ،دان ا مدن بداب االح يداط ، فدال  شدبا مدا 
 نحن فيا.

ألّن األم  على تقد   وجوده نناك ال  مبن قصد ام ثالا إالّ بهاا النحو 

مبن نناك من االم ثدال ، بخدالف مدا نحدن فيدا حيدث  قهدع ، فهو أقصى ما  
بوجود أم  من الشارع ، فإّن ام ثالا ال  بون إالّ بإتيان ما  علم مهابق ا لدا ، 

 ال  عدّ إطاعة ع فا.ـ  الح مال مهابق ا لاـ  وإتيان ما  ح ملا
__________________ 

 .«من حين»:  «مع»بدل  (ت)( في 1)

عددددددم الفددددد ل فدددددي 
ددددددددددّحة معاملدددددددددة 
الجانددددددددددددل بددددددددددددين 

ّحة فددددّبا فددددي الصدددد
حددددددددين ددددددددددورنا 
أو قهعددددددددددددددددددددددددددددددا 

 بفسادنا

إذا أوقددددددع الجانددددددل 
دة عمددددل فيهددددا عبددددا

بمددددددددددددا تق ضدددددددددددديا 
 الب اءة
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 (1)نّصددا ـ  وبالجملدة : فقصدد ال قدّ ب فد ط فدي ددّحة العبدادة إجماعدا

 ، ونو ال   حقّ  مع الشّك في اون العمل مقّ با.ـ  (2)وف و  

وأّمددا قصددد ال قددّ ب فددي المددوارد المددااورة مددن االح يدداط ، فهددو غيدد  
ماعا ؛ إذ لواله لم   حقّ  ممبن على وجا الجزم ، والجزم فيا غي  مع ب  إج

 اح ياط في اثي  من الموارد ، مع رجحان االح ياط فيها إجماعا.
وايدل اددان : فالعامددل بمدا  ق ضدديا البدد اءة مدع الشددّك حددين العمددل ، ال 

  صّ  عبادتا وإن انبشل مهابق ا للواقع.

من أبو ا ـ  من  سبن إليا (3)ل أّما لو غفل عن ذلك أو سبن فيا إلى قو
فعمل باع قاد ال قّ ب ، فهو  ارج عن محّل االمنا الاي ندو فدي ـ  وأمثالهما

عمل الجانل الشاّك قبل الفحص بما  ق ضيا الب اءة ؛ إذ مج   البد اءة فدي 

 الخالف. (4)الشاّك دون الغافل ومع قد 
قددع ؛ إذ ال وعلددى أّي حددال : فدداألقو  دددّح ا إذا انبشددل مهابق ددا للوا

 ع بدد  فددي العبددادة إالّ إتيددان المددنمور بددا علددى قصددد ال قددّ ب ، والمفدد و. 

 حصولا.
 والعلم بمهابق ا للواقع أو الظّن بها من ط    مع ب  ف عي ،

__________________ 

 من أبواب مقدّمة العبادات. 8، الباب  43:  1( انظ  الوسائل 1)

، ومسد ند  187:  1، والمددارك  99ـ  98:  1لفائدة ، ومجمع ا 9و  8:  2( انظ  المن هى 2)

 .47:  2الشيعة 

 .«فعل»: (صو ) (ر)( في 3)

 .«أو مع قد»، وفي غي نا :  (ه)( ااا في 4)

عدددددم تحقّدددد  قصددددد 
ة مددددع الشددددّك بددددالق 

فدددددي ادددددون العمدددددل 
 مقّ با

ادددددددددان غدددددددددافال إذا 
وعمددددددددل باع قدددددددداد 

 ال قّ ب
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غي  مع ب  في دّحة العبادة ؛ لعدم الدليل ؛ فإّن أدلّة وجوب رجوع المج هد 

له ل الش عيّة ال ي إلى األدلّة ورجوع المقلّد إلى المج هد ، إنّما ني لبيان ا
ال  قدح مع موافق ها مخالفة الواقع ، ال لبيان اف  اط اون الواقع من وذا من 

 ناه اله ل ، اما ال  خفى على من الحظها.

ثّم إّن م لة مهابقة العمل الصادر للواقع : العلم بها ، أو اله    الداي 
   جع إليا المج هد أو المقلّد.

ال  ؤثّ  في الواقعة السابقة غلط ؛  (1)و ف واه وتوّنم : أّن ،ّن المج هد أ

 ألّن مؤدّ  ،نّا نفس الحبم الش عّي الثابا لألعمال الما ية والمس قبلة.
وأّما ت تي  األث  علدى الفعدل الما دي فهدو بعدد ال جدوع ؛ فدإّن ف دو  

المج هد بعددم وجدوب السدورة ادالعلم فدي أّن أث ندا قبدل العمدل عددم وجدوب 

ة ، وبعد العمل عدم وجوب إعادة الصالة الواقعة من غي  السورة في الصال
 سورة ، اما تقدّم نظي  ذلك في المعامالت.

__________________ 

 .«وف واه»: (ر)( في 1)
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 ولنختم الكالم في الجاهل العامل قبل الفحص بامور :

ل  األو 

العبدد ة فددي بدداب المؤا دداة والعدددم بموافقددة الواقددع الدداي  ع بدد   (1)نددل 

مهابقة العمل لا ومخالف دا ، وندو الواقدع األّولدي الثابدا فدي ادّل واقعدة عندد 
فإذا ف  نا العصي  العنبي الاي تناولا الجانل ح امدا فدي الواقدع  ؟المخّهئة

الحلّيدة ، فيعاقد  ،  ، وف . وجود  ب  مع ب   عث  عليا بعد الفحص علدى
 ؟ولو عبس األم  لم  عاق 

أو العب ة باله    الش عّي المعثدور عليدا بعدد الفحدص ، فيعاقد  فدي 

 ؟دورة العبس دون األدل
 ؟أو  بفي مخالفة أحدنما ، فيعاق  في الصورتين

 ؟أم  بفي في عدم المؤا اة موافقة أحدنما ، فال عقاب في الصورتين

 وجوه :
األّولددي إنّمددا نددو بددالواقع ، ولدديس ال بليددل بدداله ل  مددن : أّن ال بليددل

 عث  عليها. (2)الظان  ّة إالّ على من 
__________________ 

 .«إنّ »:  «نل»بدل  (ص)( في غي  1)

 .«لمن»: (هو ) (ت)( في 2)

نددددددل العبدددددد ة فددددددي 
اندددددددددل عقددددددددداب الج

بمخالفددددددددة الواقددددددددع 
 ؟أو اله   

 فيالمسدددددددنلة وجدددددددوهّ 
 أربعة
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ومن : أّن الواقع إذا اان في علم هللا سبحانا غي  ممبدن الوددول إليدا 
ا ط    مجعول مؤدّاه بدال عنا ، فالمبلّل با ندو مدؤدّ  اله  د  ، واان نن

دون الواقع على ما نو عليا ، فبيل  عاق  هللا سبحانا على ف ب العصدي  

 ؟ عث  بعد الفحص على دليل ح م ا (1)العنبي من  علم أنّا لن 
ّمدا إذا ادان ومن : أّن االّ من الواقع ومؤدّ  اله    تبليدل واقعدّي ، أ

ال بليل ثاب ا فدي الواقدع ؛ فألنّدا ادان قدادرا علدى موافقدة الواقدع باالح يداط ، 

وعلى إسقاطا عن نفسدا بدال جوع إلدى اله  د  الشد عّي المفد و. دالل دا 
 على نفي ال بليل ، فإذا لم  فعل فيئا منهما فال مانع من مؤا اتا.

فألنّدا قدد تد ك موافقدة وأّما إذا اان ال بليدل ثاب دا بداله    الشد عّي ، 

 هاب مقدور على العلم با ؛ فإّن أدلّة وجوب ال جدوع إلدى  بد  العدادل أو 
 ف و  المج هد  شمل العالم والجانل القادر على المع فة.

ومددن : عدددم ال بليددل بددالواقع ؛ لعدددم القدددرة ، وبدداله    الشدد عّي ؛ 

باب ح مة ال جّ ي ، فالمبلّل با فعال لبونا ثاب ا في حّ  من اّطلع عليا من 
المؤا ا على مخالف ا : نو الواج  والح ام الواقعيّان المنصوب عليهمدا  (2)

 ط    ، فإذا لم  بن وجوب أو تح  م فال مؤا اة.

نعم ، لو اّطلع على ما  دّل ،دان ا علدى الوجدوب أو ال حد  م الدواقعّي 
 لا الزمة من بابمع اونا مخالفا للواقع بالف . ، فالموافقة 

__________________ 

 .«لم»، وفي غي نما :  (ت)ومح مل  (ه)( ااا في 1)

 .«الاي  بون»ز ادة :  (ر)، وفي  (،و ) (ت)( ااا في 2)

دليددددددددددددل الوجددددددددددددا 
 الثاني

دليددددددددددددل الوجددددددددددددا 
 الثالث

دليددددددددددددل الوجددددددددددددا 
 ال ابع
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فدال تجدّ ي ـ  ل  ادا الفحدصـ  االنقياد وت اها تجّ . وإذا لم  ّهلع علدى ذلدك

 أ ضا.
 نافيددا ؛ فددألّن وأّمددا إذا اددان وجددوب واقعددّي واددان اله  دد  الظددان يّ 

المف و. عدم ال مّبن من الودول إلى الواقع ، فالم ضّمن لل بليدل م عداّر 

 الودول إليا ، والاي  مبن الودول إليا ناف لل بليل.
 واألقو  : نو األّول ، و ظه  وجها بال نّمل في الوجوه األربعة.

بددا فددي الواقددع وإن فدد . تعدداّر الودددول وحادددلا : أّن ال بليددل الثا

إليا تفصيال ، إالّ أنّا ال مانع من العقاب بعد اون المبلّل مح مال لا ، قدادرا 
عليدا ، غيد  مّهلددع علدى ط  د  فدد عّي  نفيدا ، وال واجددا لدددليل  دؤّمن مددن 

العقاب عليا مع بقاء ت دّده ، ونو العقل والنقل الداالّن على ب اءة الاّمة بعد 

 ، وإن اح مل ال بليل وت دّد فيا. (1)والعجز عن الودول إليا  الفحص
وأّما إذا لم  بن ال بليل ثاب ا في الواقع ، فال مق ضي للعقاب من حيدث 

الخهابات الواقعيّة. ولو ف . نندا ط  د  ،دان ّي مثبدا لل بليدل لدم  عثد  

ول عليا المبلّل ، لم  عاق  عليا ؛ ألّن مؤدّ  اله  د  الظدان ّي غيد  مجعد
من حيث نو نو في مقابدل الواقدع ، وإنّمدا ندو مجعدول بعندوان اوندا ط  قدا 

إليا ، فإذا أ هن لم    تّ  عليا فيء ؛ ولاا لو أدّ  عبادة بهاا اله    ف بيّن 

 مخالف ها للواقع ، لم  سقط األم  ووج  إعادتها.
 نعم ، إذا عث  عليا المبلّل لم  جز مخالف ا ؛ ألّن المف و. عدم العلم

 (2)بمخالف ا للواقع ، فيبون معصية ،ان  ّة ؛ من حيث ف . اونا 
__________________ 

 (.،و ) (ص)،  (ر)في  «إليا»( لم ت د 1)

 .«اون دليلا»:  «اونا»، وفي غي نا بدل  (ر)( ااا في 2)

األقدددددددددو  الوجدددددددددا 
األّول والددددددددددددددددددليل 

 على ذلك
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ط  قا ف عيّا إلى الواقع ، فهو في الحقيقدة ندوع مدن ال جدّ ي. ونداا المعندى 

 ّطالع على ناا اله   .مفقود مع عدم اال
وجدددوب رجدددوع العددداّمي إلدددى المف دددي ألجدددل إحددد از الواجبدددات  (1و )

الواقعيّددة ، فددإذا رجددع ودددادف الواقددع وجدد  مددن حيددث الواقددع ، وإن لدددم 

 صددادف الواقددع لددم  بددن ال جددوع إليددا فددي ندداه الواقعددة واجبددا فددي الواقددع ، 
 (2)خدالف ، إالّ و   تّ  عليا لثار الوجوب ،ان ا مش وطة بعدم انبشاف ال

 اس حقال العقاب على ال  ك ؛ فإنّا  ثبا واقعا من باب ال جّ ي.

ومن ننا  ظه  : أنّا ال   عدّد العقاب مع مصادفة الواقع من جهة تعددّد 
 ال بليل.

نعم ، لو قلنا بنّن مؤدّ ات اله ل الش عيّة أحبدام واقعيّدة ثانو ّدة ، لدزم 

تلك اله ل ، وادان أوجدا االح مداالت من ذلك انقالب ال بليل إلى مؤدّ ات 
 حينئا الثاني منها.

__________________ 

 .«مثال»« : و»بدل  (،)( في 1)

 .«ال»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 2)
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 الثاني

: أّن الجاندل العامددل بمدا  وافدد  البد اءة مددع قدرتدا علددى  (1)قدد ع فددا 

ب وال مدن جهدة الفحص واس بانة الحدال ، غيد  معداور ، ال مدن حيدث العقدا

عقابا أو غي ه من ـ  سائ  اآلثار ، بمعنى : أّن فيئا من لثار الشيء المجهول
ال   تفع عدن الجاندل ألجدل ـ  اآلثار الم  تّبة على ذلك الشيء في حّ  العالم

 جهلا.
جه  واإل فدات ، وقد اس ثنى األدحاب من ذلك : القص  واإلتمام وال

و،ان  االمهدم إرادتهدم  .(2)فحبموا بمعاور ّة الجانل في نا ن المو عين 

العدار مدن حيددث الحبدم الو دعّي ، ونددي الصدّحة بمعندى سددقوط الفعدل ثانيددا 
 دون المؤا اة ، ونو الاي  ق ضيا دليل المعاور ّة في المو عين أ ضا.

فددي أنّددا إذا لددم  بددن معدداورا مددن حيددث الحبددم  فحينئددا :  قددع اإلفددبال

 ال بليفّي اسائ  األحبام المجهولة للمبلّل المقّص  ، فيبون تبليفا بالواقع
__________________ 

 .412( راجع الصفحة 1)

 .601:  3و ،  384:  2( انظ  مف اح الب امة 2)

معاور ّدددددددددددددددددددددددددددددة 
الجانددددددل بالقصددددددد  
واإلتمدددددددددددددددددددددددددددددددام 
والجهدددددددددددددددددددددددددددددددد  

  فاتواإل

اإلفدددددددبال الدددددددوارد 
 في المسنلة
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مدام المحبدوم مدن اإلتـ  ونو القص  بالنسبة إلى المساف  باقيا ، ومدا  دنتي بدا

وإن اان مدنمورا  ؟إن لم  بن منمورا با فبيل  سقط الواج ـ  ببونا مسقها
 ؟با فبيل  ج مع األم  با مع ف . وجود األم  بالقص 

ودفع ناا اإلفبال : إّما بمنع تعلّد  ال بليدل فعدال بدالواقعّي الم د وك ، 

 بمنع ال نافي بينهما.وإّما بمنع تعلّقا بالمنتّي با ، وإّما 
فداألّول ، إّمددا بدددعو  اددون القصدد  مدثال واجبددا علددى المسدداف  العددالم ، 

 وااا الجه  واإل فات.

وإّما بمعنى معاور ّ ا فيا ، بمعنى : اون الجهل بهاه المسنلة االجهدل 
وناا  بالمو وع  عار داحبا ، و حبم عليا ،ان ا بخالف الحبم الواقعّي.

امددا فددي ـ  وإن لددم   وّجددا إليددا  هدداب مشدد مل علددى حبددم ،ددان يّ  الجانددل

باع قداده لوجدوب نداا الشديء  (1)، إالّ أنّا مس غنى عنا ـ  الجانل بالمو وع
 عليا في الواقع.

وإّما من جهة القول بعدم تبليل الغافدل بدالواقع ، واوندا مؤا داا علدى 

 عاق  على عدم إزالدة ت ك ال علّم ، فال  ج  عليا القص  ؛ لغفل ا عنا. نعم 
 .(2)الغفلة ، اما تقدّم اس ظهاره من داح  المدارك ومن تبعا 

وإّما من جهة تسليم تبليفا بالواقع ، إالّ أّن الخهاب بالواقع  نقهع عندد 

الغفلة ؛ لقب   هاب العاجز. وإن اان العجز بسوء ا  ياره فهو معاق  حين 
با ح ّى  ج مع مع ف . وجود الغفلة على ت ك القص  ، لبنّا ليس منمورا 

 األم  باإلتمام.
__________________ 

 .«مس غن عنا»، ولعّل األنس  :  «مس ثنى عنا»، وفيها :  (ه)( ااا في غي  1)

 .421( راجع الصفحة 2)

فددددددددددبال دفددددددددددع اإل
 من وجوه ،

 الوجا األّول
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اما تقدّم ـ  لبن ناا الّا  الف ،ان  المشهور ؛ حيث إّن الظان  منهم
 بليل بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجانل ؛ ولاا  بهلون ددالة بقاء الـ  (1)

 الجانل بح مة الغص  ؛ إذ لو ال النهي حين الصالة لم  بن وجا للبهالن.

أّن غيدد  الواجدد   (2)والثدداني ، منددع تعلّدد  األمدد  بالمددنتّي بددا ، وال ددزام 
واجد  الدواقعّي غيد  مسقط عن الواج  ؛ فإّن قيدام مدا اع قدد وجوبدا مقدام ال

 مم نع.

نعم ، قد  وج  إتيان غي  الواجد  فدوات الواجد  ، فيحد م بنداء علدى 
داللددة األمدد  بالشدديء علددى النهددي عددن الضدددّ ، امددا فددي ل دد  الوقددا ؛ حيددث 

  س لزم فعل ال مام فوات القص .

و  دّ ناا الوجا : أّن الظان  من األدلّة اون المنتّي با مدنمورا بدا فدي 
ونحدو  (3) «تّما دالتا»في الجه  واإل فات :  السالمعلياقولا  حقّا ، مثل

 ذلك.

المدوارد ال دي قدام فيهدا غيد  الواجد  مقدام الواجد  نمندع عددم  (4)وفدي 
وجوب البددل ، بدل الظدان  فدي تلدك المدوارد سدقوط األمد  الدواقعّي وثبدوت 

 األم  بالبدل ، ف نّمل.

: مدددن أّن ال بليدددل  هللارحمدددالغهددداء ذاددد ه اافدددل ا (5)والثالدددث ، بمدددا 
 باإلتمام

__________________ 

 .420( راجع الصفحة 1)

 .«بال زام»: (هو ) (ت)( في 2)

 من أبواب الق اءة في الصالة ، الحد ث األّول. 26، الباب  766:  4( الوسائل 3)

 (.،و ) (ص)،  (ر)في  «في»( لم ت د 4)

 .«ما»: (،و ) (ص)،  (ر)( في 5)

المناقشددددة فددددي ندددداا 
 الوجا

 الوجا الثاني

 الوجا الثالث
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الشدارع ب د ك القصد  ، فقدد الّفدا بالقصد  واإلتمدام  (1)  علدى معصدية م تّ 

علددى تقددد   معصددي ا فددي ال بليددل بالقصدد . وسددلك ندداا اله  دد  فددي مسددنلة 
الضدّ في تصحي  فعل غي  األنّم من الواجبين المضيّقين ، إذا ت ك المبلّل 

 .(2)االم ثال باألنّم 

في المقدامين ، وإنّمدا  عقدل ذلدك فيمدا إذا  (3)عقل ال  تّ  و  دّه : أنّا ال ن
األّول ، امددن عصدددى ب ددد ك  (4)حدددث ال بليدددل الثدداني بعدددد تحقّدد  معصدددية 

 الصالة مع الههارة المائيّة ، فبلّل لضي  الوقا بال  ابيّة.
__________________ 

 .«معصي ا»: (رو ) (ت)( في 1)

 .270( انظ  اشل الغهاء : 2)

 .«ال  تي »: (هو ) (،)،  (ص)( في 3)

 .«معصي ا»: (تو ) (ر)( في 4)

المناقشددددة فددددي ندددداا 
 الوجا
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 الثالث

أّن وجددوب الفحددص إنّمددا نددو فددي إجدد اء األدددل فددي الشددبهة الحبميّددة 

 النافئة من عدم النّص ، أو إجمال بع  ألفا،ا ، أو تعار. النصوص.

 المو وعيّة : أّما إج اء األدل في الشبهة
فإن اانا الشبهة في ال ح  م ، فال إفبال وال  دالف ،دان ا فدي عددم 

 وجوب الفحص.
اددّل فدديء لددك »:  السددالمعليامثدل قولددا ـ  و ددّل عليددا إطددالل األ بددار

 «ح ّى  س بين لك غي  ناا أو تقوم با البيّنة»، وقولا :  (1) «حالل ح ّى تعلم
 (4)وغيد  ذلدك  (3) « شهدان أّن فيا المي ةح ّى  جيئك فاندان »، وقولا :  (2)

 السالم عّما  صل  ل قييده.ـ 
__________________ 

 .4من أبواب ما  ب س  با ، ددر الحد ث  4، الباب  60:  12( الوسائل 1)

 ( ذ ل الحد ث المااور.2)

 .2من أبواب األطعمة واألف بة ، الحد ث  61، الباب  91:  17( الوسائل 3)

و  1مدن أبدواب األطعمدة واألفد بة ، الحدد ث  61، الباب  92و  90:  17الوسائل ( انظ  4)

7. 

عددددددددددددم وجدددددددددددوب 
ي الفحدددددددددددص فدددددددددددد

الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة 
المو دددددددددددددددددددددوعيّة 

 ال ح  ميّة
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وإن اانا الشبهة وجوبيّة ، فمق ضى أدلّة البد اءة ح ّدى العقدل ادبع  

المات العلماء : عدم وجوب الفحص أ ضا ، ونو مق ضى حبم العقدالء فدي 

، فإنّا  «أا م العلماء أو المؤمنين»رد ، مثل قول المولى لعبده : بع  الموا
 ال  ج  الفحص في المشبوك حالا في المثالين.

إالّ أنّا قد   د اء  : أّن بنداء العقدالء فدي بعد  المدوارد علدى الفحدص 
أو أطبّائهدددا ، أو  واالح يددداط ، امدددا إذا أمددد  المدددولى بإحضدددار علمددداء البلدددد

إ اف هم ، أو إعهاء اّل واحد منهم د ندارا ، فإنّدا قدد  ددّعى أّن بنداءنم علدى 

الفحص عن اولئك ، وعدم االق صار على المعلوم اب داء مدع اح مدال وجدود 
 غي نم في البلد.

قددال فددي المعددالم ، فددي مقددام االسدد دالل علددى وجددوب ال بدديّن فددي  بدد  

 ي  ب  الفاس  :مجهول الحال ب  ة ال ثبّا ف
إّن وجوب ال ثبّا فيها م علّ  بنفس الودل ، ال بما تقدّم العلم بدا مندا 

ال تد   أّن أ، ومق ضى ذلك إرادة الفحدص والبحدث عدن حصدولا وعدمدا ؛ 

 ق ضدي  «درنماـ  مثالـ  أعط اّل بالغ رفيد من ناه الجماعة»قول القائل : 
إرادة السؤال والفحص عّمدن جمدع الوددفين ، ال االق صدار علدى مدن سدب  

 ، ان هى. (1)العلم باج ماعهما فيا 

 في القوانين : س هقدسوأ ّد ذلك المحقّ  القّمي 
أّن الواجبات المش وطة بوجدود فديء إنّمدا   وقّدل وجوبهدا علدى »ب 

 الش ط ال على العلم بوجوده ، فبالنسدبة إلدى العلدم مهلد  ال مشد وط. وجود

 لعدم علما بمقدارـ  مثل : أّن من فّك في اون مالا بمقدار اس هاعة الحجّ 
__________________ 

 .201( المعالم : 1)

ندددددددددددددددل  جددددددددددددددد  
 الفحدددددددددددص فددددددددددددي

الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددبهة 
المو دددددددددددددددددددددوعيّة 

 ؟الوجوبيّة

عقدددددالء فدددددي بنددددداء ال
بعدددددددد  المددددددددوارد 

 على الفحص

ادددددددددالم ددددددددددداح  
 المعدددددددددددددالم فدددددددددددددي

وجددددددوب الفحددددددص 
فددددددددددددددددي  بدددددددددددددددد  

 مجهول الحال

اددددددددددالم المحقّدددددددددد  
القّمددددددددددددي تا يدددددددددددددا  

 لصاح  المعالم
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ال  مبنا أن  قول : إنّي ال أعلم أنّي مسد هيع وال  جد  علدّي فديء ، ـ  المال

 اسبة مالا ؛ ليعلم أنّا واجد لالس هاعة أو فاقد لها.بل  ج  عليا مح
نعم ، لو فّك بعد المحاسبة في أّن ناا المال نل  بفيدا فدي االسد هاعة 

 .(1) «فاألدل عدم الوجوب حينئا ؟أم ال

 .(2)ثّم ذا  المثال المااور في المعالم بال ق    الم قدّم عنا 
المات الفقهاء فمخ لفة في ف وع نداه المسدنلة : فقدد أف دى جماعدة  وأّما

بننّا لو اان لا فّضة مغشوفدة ـ  (5)وغي نم  (4)والفا لين  (3)االشيخ ـ  منهم

بغي نددا وعلددم بلددو  الخددالص نصددابا وفددّك فددي مقددداره ، وجدد  ال صددفية ؛ 
 ا الب اءة.مع (7)العلم بالمقدار ، أو االح ياط بإ  اج ما   يقّن  (6)ليحصل 

 ، ودّ ح غي  واحد (8)نعم ، اس شبل في ال ح    في وجوب ذلك 
__________________ 

 .460:  1( القوانين 1)

 ( في الصفحة السابقة.2)

 .210:  1( المبسوط 3)

 .340:  1، وقواعد األحبام  151:  1( الش ائع 4)

 .156 : 9ي مس ند الشيعة ، والفا ل الن اقي ف 386:  1( االشهيد الثاني في المسالك 5)

 .«ل حصيل»: (صو ) (ر)( في 6)

 .«تيقّن»، وفي غي نما :  (هو ) (،)( ااا في 7)

 .62:  1( ال ح    8)

المدددددددات  ا ددددددد الف
الفقهددددددددددددداء فدددددددددددددي 

 ف وع المسنلة
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ال  جدد   (2)مددع عدددم العلددم ببلددو  الخددالص النصدداب : بننّددا  (1)مددن نددؤالء 

 ال صفية.
ل بليل والف ل بين المسنل ين مفقود إالّ ما ربما   وّنم : من أّن العلم بدا

 ثابا مع العلم ببلو  النصاب ، بخالف ما لم  علم با.

وفيا : أّن العلم بالنصاب ال  وج  االح ياط مع القدر الم يقّن ودوران 
األم  بين األقّل واألاث  مع اون الزائدد علدى تقدد   وجوبدا تبليفدا مسد قالّ ؛ 

ح يدداط ال تدد   : أنّددا لددو علددم بالدددّ ن وفددّك فددي قدددره ، لددم  وجدد  ذلددك االأ

 والفحص.
مع أنّا لو اان ناا المقدار  منع مدن إجد اء البد اءة قبدل الفحدص لمندع 

منهدا بعدده ؛ إذ العلدم اإلجمدالي ال  جدوز معدا ال جدوع إلدى البد اءة ولدو بعدد 

 الفحص.
وقال في ال ح    في باب نصاب الغالّت : ولدو فدّك فدي البلدو  ، وال 

،  (3)جددوب دون االسدد حباب مبيددال ننددا وال ميددزان ، ولددم  وجددد ، سددقط الو

 ان هى.
 و،ان ه : ج  ان األدل مع تعاّر الفحص وتحصيل العلم.

وبالجملة : فما ذا وه من إ جاب تحصيل العلم بالواقع مدع الد مّبن فدي 

 بع  أف اد االف باه في المو وع ، مشبل.
وأفبل منا : ف قهم بين الموارد ، مع ما تقّ ر عندنم مدن أددالة نفدي 

 دوران األم  بين األقّل واألاث . الزائد عند
__________________ 

، والفا دددل  386:  1، والشدددهيد الثددداني فدددي المسدددالك  340:  1( االعالّمدددة فدددي القواعدددد 1)

 .155:  9الن اقي في المس ند 

 .«مع عدم»قبل قولا :  (ت)، ووردت في  (هو ) (،)في  «بننّا»( لم ت د 2)

 .63:  1( ال ح    3)
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وتبعددا عليددا المحقّدد  القّمددي  هللارحمدداوأّمددا مددا ذادد ه ددداح  المعددالم 

من تق    االس دالل ب  ة ال ثبّا على ردّ  ب  مجهدول الحدال  : (1) هللارحما

وجدوب الفحدص  (3)تعلّد  األمد  بالمو دوع الدواقعّي  (2)، من جهة اق ضداء 
 قدر المعلوم ، فال  خفى ما فيا.عن مصاد قا وعدم االق صار على ال

ألّن ردّ  ب  مجهول الحال ليس مبنيّا على وجوب الفحص عندد الشدّك 
؛ وإالّ لجاز األ ا با ، ولم  جد  ال بديّن فيدا بعدد الفحدص واليدنس عدن العلدم 

بحالددا ، امددا ال  جدد  اإلعهدداء فددي المثددال المددااور بعددد الفحددص عددن حددال 

 ين فيا.المشبوك وعدم العلم باج ماع الودف
بل وجا ردّه قبل الفحص وبعده : أّن وجوب ال بيّن ف طّي ، وم جعا 

إلى اف  اط قبول الخب  في نفسا من دون اف  اط ال بيّن فيا بعدالدة المخبد  

، فإذا فّك في عدال ا فّك في قبول  ب ه في نفسا ، والم جع في ناا الشدّك 
 ة فيء ااف في عدم حّجي ا.والم عيّن فيا عدم القبول ؛ ألّن عدم العلم بحّجي

ثدددّم الددداي  مبدددن أن  قدددال فدددي وجدددوب الفحدددص : أنّدددا إذا ادددان العلدددم 

بالمو وع المنوط با ال بليدل   وقّدل اثيد ا علدى الفحدص بحيدث لدو انمدل 
الفحددص لددزم الوقددوع فددي مخالفددة ال بليددل اثيدد ا ، تعدديّن ننددا بحبددم العقددالء 

؛ فددإّن  (4)العمددل بددالب اءة ، اددبع  األمثلددة الم قدّمددة  اع بددار الفحددص ، ثددمّ 

 إ افة جميع علماء البلد أو أطبّائهم ال  مبن للشخص الجانل إالّ بالفحص ،
__________________ 

 .443ـ  442( تقدّم االمهما في الصفحة 1)

 (.ر)في  «اق ضاء»( لم ت د 2)

 .«المق ضي»ز ادة :  (هو ) (ص)،  (ر)( في 3)

 .442جع الصفحة ( را4)

ة فيمددددددددددا مناقشددددددددددال
ذاددددددددد ه دددددددددداح  

 المعالم

مدددددددددددا  مبدددددددددددن أن 
  قال في المسنلة
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نافيا لوجوب إ افة من عدداه ـ  فإذا حّصل العلم ببع  ، واق ص  على ذلك

عدددّ ـ  بنددالة البد اءة مدن غيدد  تفّحدص زائدد علددى مدا حّصدل بددا المعلدومين
من تحصديل  (1)مس حقّا للعقاب والمالمة عند انبشاف ت ك إ افة من تمّبن 

 العلم با بفحص زائد.

: إّن العلددددم  (2)مثددددال الحددددّج الم قدددددّم  ومددددن ننددددا  مبددددن أن  قددددال فددددي
باالس هاعة في أّول أزمنة حصولها   وقّل غالبدا علدى المحاسدبة ، فلدو بندي 

األم  على ت اها ونفي وجوب الحّج بندالة الب اءة ، لزم تن ي  الحدّج عدن 

أّول سنة االس هاعة بالنسبة إلى اثي  من األفخاص ، لبّن الشنن في ددل 
 ناه الدعو .

وأّمددا مددا اسدد ند إليددا المحقّدد  الم قدددّم : مددن أّن الواجبددات المشدد وطة 

  وقّل وجوبها على وجود الش ط ال العلم بوجدوده ، ففيدا : أنّدا مسدلّم ، وال 
المشد وط  (3) جدي ؛ ألّن الشّك في وجود الش ط  وج  الشدّك فدي وجدوب 

 وثبوت ال بليل ، واألدل عدما.

الفد ل بدين افد  اط ال بليدل بوجدود الشديء وافد  اطا  (4) ة األم  غا
 (6)مع عدم العلم فدي الصدورة الثانيدة  قهدع بان فداء ال بليدل  (5)بالعلم با ؛ إذ 

مدددن دون حاجدددة إلدددى األددددل ، وفدددي الصدددورة االولدددى  شدددّك فيدددا ، فينفدددى 

 باألدل.
__________________ 

 .«  مّبن»: (صو ) (ر)، وفي  (هو ) (،)( ااا في 1)

 .443ـ  442( الم قدّم في الصفحة 2)

 .«وجود»: (صو ) (ر)،  (ت)( في 3)

 (.هو ) (،)،  (ت)في  «األم »( لم ت د 4)

 .«أنّ »:  «إذ»بدل  (هو ) (،)،  (ت)( في 5)

 .«واقعا»ز ادة :  (،)( في 6)

إلددددددددددددى  رجددددددددددددوع
مناقشدددددددة المحقّددددددد  

 القّمي
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 (1)[مقدار الفحص]

ّخصا : أّن حددّ الفحدص ندو اليدنس وأّما البالم في مقدار الفحص ، فمل

عن وجدان الدليل فيما بن د نا من األدلّة ، و خ لل ذلك با  الف األعصار ؛ 

فددإّن فددي زماننددا ندداا إذا ،ددّن المج هددد بعدددم وجددود دليددل ال بليددل فددي الب دد  
ال دي  سدهل تناولهدا علدى ـ  األربعة وغي نا من الب   المع ب ة فدي الحدد ث

جددا دددار من وسددا ، افددى ذلددك منددا فددي إجدد اء علددى وـ  نددوع أنددل العصدد 
 الب اءة.

عددم وجدوب الزائدد ؛ فللدزوم الحد ج ، وتعهيدل اسد عالم سدائ   (2)أّما 

ال باليل ؛ ألّن ان هاء الفحص فدي واقعدة إلدى حددّ  حصدل العلدم بعددم وجدود 
دليل ال بليل  وج  الح مان من االطالع على دليل ال بليل في غي نا من 

فيها إّما االح ياط ، ونو  ؤدّي إلى العس  ، وإّما لزوم ال قليد الوقائع ، فيج  

لمن بال جهده علدى وجدا علدم بعددم دليدل ال بليدل فيهدا ، وجدوازه ممندوع ؛ 
ألّن ناا المج هد الم فّحص ربما  خّهئ ذلك المج هدد فدي اثيد  مدن مقددّمات 

 اس نباطا للمسنلة.

 المج هد ، واان نعم ، لو اان جميع مقدّماتا مّما   تضيها ناا
__________________ 

 ( العنوان منّا.1)

 .«وأّما»: (رو ) (ت)( في 2)

حددددددّ الفحدددددص ندددددو 
 الياس
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ال فاوت بينهما أنّا اّطلع على ما لم  ّهلع ناا ، أمبن أن  بون قولا حّجة فدي 

أن   فّحص في جميدع المسدائل إلدى حيدث  حصدل ـ  حينئاـ  حقّا. لبّن الالزم
ال جدوع إلدى نداا المج هدد ، فدإن ادان  الظّن بعددم وجدود دليدل ال بليدل ، ثدمّ 

مانبا مهابقا للب اءة اان مؤ ّدا لمدا ،نّدا مدن عددم الددليل ، وإن ادان مانبدا 

 على وجود دليل ال بليل. (1)مخالفا للب اءة اان فاند عدل 
 (2و )فددإن لددم  ح مددل فددي حقّددا االع مدداد علددى االسدد نباطات الحدسدديّة 

 وجود دليل ، وجعل ف واه ا وا  ا.العقليّة من األ بار ، أ ا بقولا في 

، من أّن القدماء اانوا  عملدون  (3)ومن ناا القبيل : ما حباه غي  واحد 
 ب سالة الشيخ أبي الحسن علّي بن بابو ا عند إعواز النصوص.

وال قييددد بددإعواز النصددوص مبنددّي علددى تدد جي  الددنّص المنقددول بلفظددا 

 عنى.على الف و  ال ي  ح مل الخهن في النقل بالم
وإن اح مل فدي حقّدا اب نداء ف دواه علدى الحددس والعقدل ، لدم  بدن دليدل 

 على اع باره في حقّا ، وتعيّن العمل بالب اءة.
__________________ 

فداندا » : (ه)، وفي  «عادل»: (صو ) (ت)، وفي  (ت)ونسخة بدل  (،)،  (ر)( ااا في 1)

 .«عدال

 .«أو»: (صو ) (ر)( في 2)

 .127:  7، والمحدّث البح اني في الحدائ   51:  1لاا   ( االشهيد في ا3)
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 تذنيب

 : (2)ألدل الب اءة ف وطا أ    (1)ذا  الفا ل ال وني 

ل :  األو 

  أن ال  بون إعمال األدل موجبا لثبوت حبم ف عّي مدن جهدة ا د 

، مثل أن  قال في أحد اإلنداء ن المشد بهين : األددل عددم وجدوب االج نداب 
عنددا ، فإنّددا  وجدد  الحبددم بوجددوب االج ندداب عددن اآل دد  ، أو عدددم بلددو  

علددى ـ  حيددث  علددم بحدددوثهاـ  المالقددي للنجاسددة اددّ ا ، أو عدددم تقدددّم البّ  ددة

اآل د  أو  مالقاة النجاسة ؛ فإّن إعمال االدول  وج  االج ناب عدن اإلنداء
 المالقي أو الماء.

أقول : تو ي  البالم في ناا المقام : أّن إ جاب العمل باألدل لثبوت 

 حبم ل   :
إّما بإثبات األدل المعمول بدا لمو دوع انديط بدا حبدم فد عّي ، ادنن 

اف بدالحّج مدن  ثبا باألدل ب اءة ذّمة الشخص الواجد لمقددار مدن المدال و

الد ن ، فيصي  بضميمة أدالة البد اءة مسد هيعا ، فيجد  عليدا الحدّج ؛ فدإّن 
الدد ن مددانع عددن االسدد هاعة ، فيدددفع باألدددل ، و حبددم بوجددوب الحددّج بددالك 

 المال. ومنا المثال الثاني ؛ فإّن أدالة عدم بلو  الماء المالقي
__________________ 

 .193 و 187ـ  186( انظ  الوافية : 1)

 (.هو ) (ر)في  «أ  »( لم ت د 2)

فددددددد طان ل ددددددد ان 
ذا نمددددددا الفا ددددددل 
ال دددددددددوني ألددددددددددل 

 ءةالب ا

أن ال  بدددددددون ـ  1
موجبدددددددددا لثبددددددددددوت 

 حبم ل  

قددددددددام تو ددددددددي  الم
ومناقشدددددددددة ادددددددددالم 

 الفا ل ال وني
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 للنجاسة اّ ا  وج  الحبم بقلّ ا ال ي انيط بها االنفعال.

عقال أو ف عا أو عادة ولو ـ  وإّما الس لزام نفي الحبم با حبما  س لزم
ثبوت حبم تبليفّي في ذلك المورد أو فدي مدورد ـ  في ناه القضيّة الشخصيّة

 أحد اإلناء ن.ل   ، انفي وجوب االج ناب عن 

فدإن اددان إ جابددا للحبددم علددى الوجدا األّول االمثددال الثدداني ، فددال  بددون 
مدن غيد  ـ  مدن العقدل والنقدلـ  ذلك مانعا عن ج  ان األدل ؛ لج  ان أدلّ ا

وجددودّي ل دد  ال  بددون مانعددا عددن  (1)مددانع. ومجددّ د إ جابددا لمو ددوع حبددم 

 ان أدلّ ا ، اما ال  خفى على من ت ّبع األحبام الش عيّة والع فيّة.ج  
وم جعا في الحقيقة إلدى رفدع المدانع ، فدإذا انحصد  الههدور فدي مداء 

بحيددث لددو اددان محددّ م االسدد عمال لددم  جدد  الصددالة لفقددد ـ  مشددبوك اإلباحددة

ر ، فال مانع من إج اء أدالة الحّل ، وإثبات اونا واجدا للههوـ  الههور ن
 ، فيج  عليا الصالة.

ومثالددا الع فددّي : مددا إذا قددال المددولى لعبددده : إذا لددم  بددن عليددك فددغل 

واج  من قبلي فاف غل بباا ، فإّن العقدالء  وجبدون عليدا االفد غال ببداا إذا 
 لم  علم بوجوب فيء على نفسا من قبل المولى.

بثبدوت وإن اان على الوجا الثاني ، ال اجع إلى وجود العلم اإلجمالّي 

 حبم م دّد بين حبمين :
فإن ار د بإعمال األدل في نفي أحدنما إثبات اآل   ، ففيا : أّن مفداد 

 أدلّة أدل الب اءة مجّ د نفي ال بليل ، دون إثباتا وإن اان اإلثبات
__________________ 

 .«لحبم وجودي»:  «لمو وع حبم»بدل  (ت)( في 1)

ال إذا ار ددددددد بإعمدددددد
األددددددددددل إثبدددددددددات 
مو دددددددوع لحبددددددددم 

 ف عي

إذا ار ددددددد بإعمددددددال 
ل نفددددي أحددددد األددددد

الحبمددددددين وإثبددددددات 
 اآل  
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الزما واقعيّدا لدالك النفدي ؛ فدإّن األحبدام الظان  ّدة إنّمدا تثبدا بمقددار مددلول 

أدلّ ها ، وال   عدّ  إلى أز د منا بمجّ د ثبدوت المالزمدة الواقعيّدة بيندا وبدين 
ما ثبا. إالّ أن  بون الحبم الظان ّي الثابا باألدل مو دوعا لدالك الحبدم 

وسدديجيء  .(1)مثددال بدد اءة الاّمددة عددن الددد ن والحددّج اآل دد  ، امددا ذا نددا فددي 

 .(2)تو ي  ذلك في باب تعار. االس صحابين 
وإن ار د بإعمالا في أحدنما مجّ د نفيا دون اإلثبات ، فهو جدار ، إالّ 

أنّا معار. بج  انا فدي اآل د  ، فدالالزم إّمدا إجد اؤه فيهمدا ، فيلدزم طد ح 

العلددم اإلجمددالّي ؛ ألجددل العمددل باألدددل ، وإّمددا إنمالددا فيهمددا ، فهدددو ذلددك 
 المهلوب ، وإّما إعمال أحدنما بالخصوص ، ف  جي  بال م ّج .

نعم ، لو لم  بن العلم اإلجمالّي في المقام مّما  ضّ  ط حدا لدزم العمدل 

أنّدددا أحدددد الدددوجهين فيمدددا إذا دار األمددد  بدددين الوجدددوب  (3)بهمدددا ، امدددا تقددددّم 
 ال ح  م.و

وايل اان : فسقوط العمل باألدل فدي المقدام ألجدل المعدار. ، وال 

ا  صاص لهاا الشد ط بنددل البد اءة ، بدل  جد ي فدي غيد ه مدن االددول 
 واألدلّة.

عدن نداا  سد هقدسولعّل مقصود داح  الوافية ذلدك ، وقدد عبّد  ندو 

 .(4)المعار. الش ط في باب االس صحاب بعدم 
__________________ 

 .«لوجوب الحجّ »:  «والحجّ »بدل  (ص)( في 1)

 .394ـ  393:  3( انظ  مبحث االس صحاب 2)

 .180( راجع الصفحة 3)

 .209( الوافية : 4)

إذا ار ددددددددد مجددددددددّ د 
نفددددددددددددددددي أحددددددددددددددددد 

 الحبمين

وط العمددددددددددل سددددددددددق
ببددددّل أدددددل ألجددددل 

 المعار.
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أنّا  : (1)المالقي للنجاسة اّ ا ، فقد ع فا وأّما أدالة عدم بلو  الماء 

ال مددانع مددن اسدد لزام ج  انهددا الحبددم بنجاسددة المالقددي ؛ فإنّددا نظيدد  أدددالة 

 الب اءة من الدّ ن المس لزم لوجوب الحّج.
، حيث اع  ف : بننّدا ال مدانع  هللارحماوقد فّ ل بينهما المحقّ  القّمي 

وجدوب الحدّج ، ولدم  حبدم بنجاسدة من إج اء الب اءة في الدد ن وإن اسد لزم 
الماء مع ج  ان أدالة عدم البّ  ة ؛ جمعا بينهدا وبدين أددالة طهدارة المداء 

(2). 

 ولم  ع ف وجا ف ل بينهما أدال.
ثّم إّن مورد الشّك في البلو  اّ ا : الماء المسبول بعددم البّ  دة ، وأّمدا 

 نقصانا من البّ  ة ، واألدل ننا بقاؤنا. المسبول بالبّ  ة فالشّك في

 ولو لم  بن مسبوقا بحال :
ففددي ال جددوع إلددى طهددارة المدداء ؛ للشددّك فددي اددون مالقاتددا مددؤثّ ة فددي 

 االنفعال ، فالشّك في رافعيّ ها للههارة.

؛ ألّن المالقدداة مق ضددية للنجاسددة ، والبّ  ددة مانعددة  (3)أو إلددى نجاسدد ا 
 «إذا اان الماء قدر اّ  لدم  نّجسدا فديء»:  لسالماعليابمق ضى قولا ـ  عنها

 ، المس لزمة لبونها (5)، ونحوه مّما دّل على سببيّة البّ  ة لعدم االنفعال  (4)
__________________ 

 .449( راجع الصفحة 1)

 .47ـ  46:  2( القوانين 2)

 .«النجاسة»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 3)

 وغي نما. 2و  1من أبواب الماء المهل  ، الحد ث  9 ، الباب 117:  1( الوسائل 4)

 وغي نما. 7و  4من أبواب الماء المهل  ، الحد ث  9، الباب  117:  1( الوسائل 5)

عددددددم الفددددد ل بدددددين 
أدددددددددددددالة عدددددددددددددم 
بلدددددددددو  المالقدددددددددي 

ادددددددددددّ ا  للنجاسددددددددددة
وأددددددددالة البددددددد اءة 

 من الدّ ن

مدددددورد الشدددددّك فدددددي 
 البلو  اّ ا
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 ، والشّك في المانع في حبم العلم بعدما ، وجهان.ـ  مانعة عنا

المالقداة ، فهدو فدي نفسدا لديس مدن وأّما أددالة عددم تقددّم البّ  دة علدى 
 الحوادث المسبوقة بالعدم ح ّى  ج ي فيا األدل.

نعددم ، نفددس البّ  ددة حادثددة ، فددإذا فددّك فددي تحقّقهددا حددين المالقدداة حبددم 

 بندالة عدمها. وناا معنى عدم تقدّم البّ  ة على المالقاة.
لبن ننا أدالة عدم حدوث المالقاة حين حددوث البّ  دة ، وندو معندى 

وجددا لمددا ذادد ه مددن  (1)م تقدددّم المالقدداة علددى البّ  ددة ، في عار ددان ، فددال عددد

 األدل.
فيهدا بدين مدا ادان تدنر خ واحدد مدن البّ  دة والمالقدداة  (3) فّصدل  (2)وقدد 

معلوما ، فإنّا  حبم بندالة تنّ   المجهول بمعنى عدم ثبوتا في زمان  شدّك 

ي ثبوتا فيا ، فيلحقا حبما مدن الههدارة والنجاسدة ، وقدد  جهدل ال نر خدان ف
بالبلّيددة ، وقضدديّة األدددل فددي ذلددك ال قددارن ، وم جعددا إلددى نفددي وقددوع اددّل 

وقوعدا فيددا ، وندو  ق ضدي ورود النجاسددة  (4)منهمدا فدي زمدان  ح مددل عددم 

 ، ان هى. (6)با  (5)على ما نو اّ  حال المالقاة ، فال  نجس 
 وفيا : أّن تقارن ورود النجاسة والبّ  ة موج  النفعال الماء ؛

__________________ 

 .«وال»، وفي غي نما :  (ت)( ااا في 1)

 .«فقد»: (هو ) (،)( في 2)

 ( المفّصل نو داح  الفصول في الفصول.3)

   للمصدر.، وما أثب ناه مواف (هو ) (ت)في  «عدم»( لم ت د 4)

 .«فال   نّجس»والمصدر ، وفي غي نما :  (،)( ااا في 5)

 .365( الفصول : 6)

عدددددم تقدددددّم أدددددالة 
البّ  دددددددددددة علدددددددددددى 

 المالقاة

تفصدددددديل ددددددداح  
صدددددددددددول فدددددددددددي الف

مسدددددددددنلة البّ  ددددددددددة 
 والمالقاة

ناقشددددددددددة فيمددددددددددا لما
أفدددددددددداده ددددددددددداح  

 الفصول
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ألّن البّ  ة مانعة عدن االنفعدال بمدا  القيدا بعدد البّ  دة علدى مدا ندو مق ضدى 

؛ فدإّن الضدمي   «إذا اان الماء قدر ادّ  لدم  نّجسدا فديء»:  السالمعلياقولا 
، فدإذا حصدلا البّ  دة حدال  (1)  دا المنصوب راجع إلى البّ  المفد و. ا ّ 

المالقاة اان المع و. للمالقاة غي  اّ  ، فهو نظي  مدا إذا حصدلا البّ  دة 

 ، والحبم فيا النجاسة. (2)بنفس المالقاة فيما إذا تّمم الماء النجس اّ ا بهان  
إالّ أّن ،ددان  المشددهور فيمددا نحددن فيددا الحبددم بالههددارة ، بددل ادّعددى 

ليا اإلجماع ، حيث اس دّل باإلجماع علدى طهدارة ادّ  ع س هقدسالم تضى 

رئي فيا نجاسة لم  علم تقدّم وقوعها على البّ  ة ، علدى افا دة ت مديم الدنجس 
 .(3)اّ ا في زوال نجاس ا 

: بنّن الحبم بالههارة ننا ألجل الشدّك  (5)وغي نما  (4)وردّه الفا الن 

لدى الشددّك فدي اددون المالقدداة ؛ ألّن الشددّك م جعددا إ (7)ال نجديس  (6)فدي ثبددوت 
 أو غي  مؤثّ ة.ـ  لوقوعها قبل البّ  ةـ  مؤثّ ة

__________________ 

 .«البّ  ّة»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 1)

فيمدا إذا تّمدم المدداء »:  «بهدان ـ  إلدىـ  فيمدا إذا»بددل  (ص)ونسدخة بددل  (ه)( وردت فدي 2)

 .«الهان  اّ ا بماء نجس

 .362ـ  361:  2 تضى ( رسائل الش  ل الم3)

 .181:  1، والمخ لل  52:  1( انظ  المع ب  4)

 .125، والمحقّ  السبزواري في الا ي ة :  42:  1( االسيّد العاملي في المدارك 5)

 .«حدوث سب »:  «ثبوت»بدل  (،)( في 6)

 .«النجس»، وفي غي نما :  «ال نجس»: (ت)، وفي  (،)( ااا في 7)
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لدى أّن المالقداة سدب  لالنفعدال ، والبّ  دة مانعدة ، لبنّدا  شدبل ؛ بنداء ع

لم  علم فيا وجدود المدانع ، وجد  الحبدم  (1)فإذا علم بوقوع السب  في زمان 
 بالمسبّ .

إالّ أّن االا فاء بوجود السب  من دون إح از عدم المانع ولو باألددل 

 محّل تنّمل ، ف نّمل.

 الثاني

أن ال   ضّ ر بإعمالها مسلم ، اما لو فد   إنسدان قفدص طدائ  فهدار ، 

 أو حبس فاة فمات ولدنا ، أو أمسك رجال فه با دابّ ا.

فإّن إعمال البد اءة فيهدا  وجد  تضدّ ر المالدك ، فيح مدل اندراجدا فدي 
 «ال   ر وال   ار»:  وللاعلياهللاىدل، وعموم قولا  «اإلتالف»قاعدة 

؛ فإّن الم اد نفي الض ر من غي  جب ان بحس  الش ع ، وإالّ فالضد ر  (2)

بدنّن الواقعدة غيد  منصوددة ، فدال ـ  وال ،دنّ ـ  غي  منفّي ، فدال علدم حينئدا
  حقّ  فد ط ال مّسدك باألددل مدن فقددان الدنّص ، بدل  حصدل القهدع ب علّد  

ولبن ال  علدم أنّدا مجدّ د ال عز د  أو الضدمان أو نمدا حبم ف عّي بالضاّر ، 

 .(3)معا ، فينبغي لا تحصيل العلم بالب اءة ولو بالصل  
مع بدد ة فددي مددورد  «نفددي الضدد ر»و دد د عليددا : أنّددا إن اانددا قاعدددة 

 ة ، وإالّ األدل ، اانا دليال اسائ  األدلّة االج هاد ّة الحاامة على الب اء
__________________ 

 .«و»ز ادة :  (صو ) (ر)( في 1)

 .5و  4،  3من أبواب إحياء الموات ، الحد ث  12، الباب  341:  17( الوسائل 2)

 .194ـ  193( الوافية : 3)

الشدددددددددددد ط  ـ 2
الدددددددددددداي الثدددددددددددداني 

ذاددددددددد ه الفا دددددددددل 
 دددددددددوني ألددددددددددل ال

عددددددددددم  البددددددددد اءة :
تضدددددددددّ ر ل ددددددددد  ، 

 والمناقشة فيا

المناقشددددددددددة فيهددددددددددا 
ذاددددددددد ه الفا دددددددددل 

 ال وني
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 فال معنى لل وقّل في الواقعة وت ك العمل بالب اءة.

ال  «الضد ر»أو  «اإلتالف»ومجّ د اح مال اندراج الواقعة في قاعدة 
  وج  رفع اليد عن األدل.

والمعلوم تعلّقا بالضاّر فيما نحن فيا نو اإلثم وال عز   إن اان م عّمدا 

، وإالّ فال  علم وجوب فيء عليا ، فال وجا لوجوب تحصيل العلم بدالب اءة 
 ولو بالصل .

 وبالجملة : فال  علم وجا دحي  لما ذا ه في  صوص أدلّة الض ر.

ا لما ذاد ه : مدن تخصديص مجد   األددل بمدا إذا لدم  بدن اما ال وج
 ، بناء على أّن المثبا ألجزاء العبادة نو النّص. (1)جزء عبادة 

فإّن النّص قد  صي  مجمال ، وقد ال  بون نّص في المسدنلة ، فدإن قلندا 

المد دّد بددين  (2)بج  دان األدددل وعددم العبدد ة بدالعلم بثبددوت ال بليدل بدداألم  
  فال مانع منا ، وإالّ فدال مق ضدي لدا ، وقدد قددّمنا مدا عنددنا فدي األقّل واألاث

 المسنلة.
__________________ 

 .195( الوافية : 1)

 (.،)في غي   «باألم »( لم ت د 2)
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 (1)[قاعدة ال ضرر وال ضرار]

ناس  بسط البدالم  «نفي الض ر والض ار»وحيث ج   ذا  حد ث 

 في ذلك في الجملة ، فنقول :

: توات  األ بار ـ  (2)في باب ال نن ـ  قد ادّعى فخ  الد ن في اإل ضاح
، فال ن عّ . مدن األ بدار الدواردة فدي ذلدك  (3)على نفي الض ر والض ار 

 إالّ لما نو أدّ  ما في الباب سندا وأو حا داللة ، وني ال وا ة
__________________ 

 العنوان منّا. (1)

 .48:  2( إ ضاح الفوائد 2)

،  49، والصددفحة  4مددن أحبددام الهبددات ، الحددد ث  6، البدداب  339:  13( انظدد  الوسددائل 3)

من أبواب الشفعة ،  5، الباب  319:  17و من أبواب بيع الحيوان ، الحد ث األّول ،  2الباب 

، والصدفحة  2ء المدوات ، الحدد ث من أبواب إحيدا 7، الباب  333الحد ث األّول ، والصفحة 

 19و منهدا ، الحدد ث األّول ،  15الباب  343، والصفحة  2منها ، الحد ث  12، الباب  341

منهدا ،  9، البداب  181، والصدفحة  2من أبواب موجبات الضمان ، الحدد ث  8الباب  179: 

ت البثي ة الدواردة فدي ، مضافا إلى ال وا ا 5718، الحد ث  334 : 4الحد ث األّول ، والفقيا 

 .16ـ  14للمصنّل :  «نفي الض ر»قضيّة سم ة وسينتي بعضها ، وانظ  رسالة 

  دعدددددددددددو  فخددددددددددد
ات  الددددددددددددد ن تددددددددددددو

األ بددددددددددار بنفددددددددددي 
الضددددددددددددددددددددددددددددددددد ر 

 والض ار
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الم ضّمنة لقّصة سم ة بن جندب مع األنصاري ، وني مدا رواه غيد  واحدد 

 : السالمعلياعن زرارة ، عن أبي جعف  
ال ، واان ط  قا إليا في جوف منزل إّن سم ة بن جندب اان لا ع»

رجدددل مدددن األنصدددار ، وادددان  جددديء و دددد ل إلدددى عاقدددا بغيددد  إذن مدددن 

 األنصاري.
فقددال األنصدداري :  ددا سددم ة ، ال تددزال تفجننددا علددى حددال ال نحددّ  أن 

 تفجننا عليها ، فإذا د لا فاس نذن. فقال : ال أس نذن في ط  قي إلى عاقي.

، فنتداه ، فقدال لدا :  وللاعلياهللاددلىفشباه األنصاري إلدى رسدول هللا 
إّن فالنا قد فباك وزعم أنّك تمّ  عليا وعلى أنلا بغي  إذنا ، فاس نذن عليدا 

 إذا أردت أن تد ل.

 ؟فقال :  ا رسول هللا ، أس نذن في ط  قي إلى عاقي
:  ددّل عندا ولدك عددال فدي مبددان  وللاعلياهللاددلىفقدال لدا رسددول هللا 

 ااا.

 قال : ال.
 قال : فلك اثنان. فقال : ال ار د.

  ز د ح ّى بلغ عش  أعال. فقال : ال. وللاعلياهللادلىفجعل 

:  ددّل عنددا ولددك عشدد  أعددال فددي مبددان ادداا ،  وللاعلياهللادددلىفقددال 
 فنبى.

 فقال :  ّل عنا ولك بها عال في الجنّة. فقال : ال ار د.

رجدل مضداّر ، وال  د ر  : إنّدك وللاعلياهللاددلىفقال لا رسدول هللا 
 وال   ار على مؤمن.

فقلعدا ، ثدّم  وللاعلياهللاددلى: ثّم أمد  بهدا رسدول هللا  السالمعلياقال 

: انهلد  فاغ سدها حيدث  وللاعلياهللاددلىوقال لا رسول هللا  رمي بها إليا.
 .(1) «. الخب .. فئا

__________________ 

 وليسا للحد ث ت ّمة.،  118، الحد ث  135:  22( البحار 1)

ال وا دددددددددددددددددددددددددددددددددة 
الم ضدددددددددددددددددددددددددددّمنة 

م ة لقضدددددددددديّة سدددددددددد
 بن جندب
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إّن سددم ة بددن جندددب اددان لددا عددال فددي »وفددي روا ددة ا دد   موثّقددة : 

 وفي ل  ناـ  حائط ل جل من األنصار واان منزل األنصارّي بباب البس ان
 :ـ 

لألنصداري : اذند  فاقلعهدا وارم بهدا  وللاعلياهللادلىقال رسول هللا 

 .(1) «. الخب .. إليا ، فإنّا ال   ر وال   ار
 وأّما معنى اللفظين :

 فقال في الصدحاح : الضدّ   دالف النفدع ، وقدد  دّ ه و داّره بمعندى.

 .(2)واالسم الّض ر. ثّم قال : والّض ار المضاّرة 
ال  ددد ر وال  ددد ار فدددي »وعدددن النها دددة األثي  ّدددة : فدددي الحدددد ث : 

 ارا ، وأ ددّ  بددا الضددّ   دددّ النفددع ،  ددّ ه  ضددّ ه  ددّ ا و دد .«اإلسددالم

ال  ضدّ  ال جدل أ داه فينقصدا  «ال  د ر» ضّ ه إ  ارا ، فمعندى قولدا : 
 فيئا من حقّا.

والّضدد ار فعددال مددن الضدددّ  ، أي ال  جاز ددا علددى إ دد اره بإد دددال 

 الض ر عليا.
والّض ر فعل الواحد ، والّض ار فعل االثنين ، والض ر اب داء الفعدل 

 ، والّض ار الجزاء عليا.

الضدد ر مددا تضددّ  بددا ددداحبك وتن فددع أنددا بددا. والّضدد ار أن وقيددل : 
 تضّ ه من غي  أن تن فع.
__________________ 

، وليسدا للحدد ث  3من أبواب إحياء المدوات ، الحدد ث  12، الباب  341:  17( الوسائل 1)

 ت ّمة.

 .«  ر»، مادّة  720ـ  179:  2( الصحاح 2)

معنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى 
و  «الضددددددددددددددددددد ر»
 «الض ار»
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 ، ان هى. (1)وقيل : نما بمعنى. وال ب ار لل نايد 

مدن بداب ق دل : إذا فعدل بدا مب وندا  « ّ ه  ضدّ ه»وعن المصباح : 
وأ ّ  با.   عددّ  بنفسدا ثالثيّدا وبالبداء رباعيّدا. واالسدم الضد ر. وقدد  هلد  

 على نقص في األعيان.

 ، ان هى. (2)و اّره مضاّرة و  ارا بمعنى  ّ ه 
 را. ثّم قال :وفي القاموس : الضّ   دّ النفع ، و اّره  ضاّره و  ا

 ، ان هى. (3) «والض ر سوء الحال. ثّم قال : والض ار الضي 

 إذا ع فا ما ذا ناه ، فاعلم :
أّن المعنى بعد تعاّر إرادة الحقيقة : عددم تشد  ع الضد ر ، بمعندى أّن 

 لى أحد ، تبليفيّا اان أو و عيّا.الشارع لم  شّ ع حبما  لزم منا   ر ع

 (4)فلددزوم البيددع مددع الغددبن حبددم  لددزم منددا  دد ر علددى المغبددون فينفددى 
بالخب  ، واالك لزوم البيع من غي  ففعة للش  ك ، واالك وجوب الو وء 

على من ال  جد الماء إالّ بثمن اثي  ، واالك سلهنة المالك على الد ول إلى 

اان مدن األنصدارّي ، وادالك ح مدة ال  افدع عاقا وإباح ا لدا مدن دون اسد ئ
 إلى حّبام الجور إذا توقّل أ ا الحّ  عليا.

 ومنا : ب اءة ذّمة الضاّر من تدارك ما أد لا من الض ر ، إذ اما
__________________ 

 .«  ر»، مادّة  82ـ  81:  3( النها ة البن األثي  1)

 .«  ر»، مادّة  360( المصباح المني  : 2)

 .«الض ّ »، مادّة  75:  2لقاموس المحيط ( ا3)

 .«فين في»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 4)

ال »معددددددددددددددددددددددددداني 
 دددددددددددددددددددددددددد ر وال 

فدددددددددددي  « ددددددددددد ار
 ال وا ة :

عدددددم تشدددد  ع ـ  1
 الض ر
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أّن تش  ع حبم  حدث معا الض ر منفّي بالخب  ، االك تش  ع ما  بقى معا 

الض ر الحادث ، بل  ج  أن  بون الحبدم المشد وع فدي تلدك الواقعدة علدى 
 وجا   دارك ذلك الض ر انن لم  حدث.

، بناء على أّن معندى الضد ار  «ال   ار»نافي ناا قولا : إالّ أنّا قد  

المجددازاة علددى الضدد ر. وادداا لددو اددان بمعنددى المضدداّرة ال ددي نددي مددن فعددل 
االثنددين ؛ ألّن فعددل البددادئ منهمددا  دد ر قددد نفددي بددالفق ة االولددى فالضدد ار 

المنفّي بالفق ة الثانية إنّما  حصل بفعل الثاني. وانّن من فّس ه بدالجزاء علدى 

 أ اه من ناا المعنى ، ال على أنّا معنى مس قّل. (1)الض ر 
الدنفس أو الغيد  ،  (2)و ح مل أن  د اد مدن النفدي : النهدي عدن إ د ار 

اب داء أو مجازاة. لبن ال بددّ مدن أن  د اد بدالنهي زائددا علدى ال حد  م الفسداد 

اتددا علدى الحبدم الو ددعّي وعددم المضدّي ؛ لالسد دالل بددا فدي اثيد  مدن روا 
 (3)دون محدد  ال بليددل ، فدددالنهي ننددا نظيددد  األمدد  بالوفددداء فددي الشددد وط 

 والعقود ، فبّل إ  ار بالنفس أو الغي  محّ م غي  ما. على من أ ّ ه.

 وناا المعنى ق    من األّول ، بل راجع إليا.
ذا نا في ال وا ات واأل،ه  بمالحظة نفس الفق ة ونظائ نا وموارد 

(4) 
__________________ 

 (.مادة   ر) 81:  3( اابن األثي  في النها ة 1)

 .«  ّ »: (،)، وفي  «  ر»: (صو ) (ر)( في 2)

 .«بالش وط»: (صو ) (ر)( في 3)

 333من أبواب الشفعة ، الحدد ث األّول ، والصدفحة  5، الباب  319:  17( انظ  الوسائل 4)

منهدا ، الحدد ث  12، البداب  341، والصفحة  2اب إحياء الموات ، الحد ث من أبو 7، الباب 

 .4و  3

حمدددددل النفدددددي ـ  2
 على النهي

األ،هددددددد  المعندددددددى 
 األّول
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 : نو المعنى األّول. (1)وفهم العلماء 

ثّم إّن ناه القاعددة حاامدة علدى جميدع العمومدات الدالّدة بعمومهدا علدى 
لزوم العقود ، وسلهنة الناس على أموالهم ، تش  ع الحبم الض رّي ، اندلّة 

ووجددوب الو ددوء علددى واجددد المدداء ، وح مددة ال  افددع إلددى حّبددام الجددور ، 

 وغي  ذلك.
بدين العمومددات  (3): مدن أ دا ال عددار.  (2)ومدا  ظهد  مددن غيد  واحددد 

المثب ددة لل بليددل وندداه القاعدددة ، ثددّم تدد جي  ندداه إّمددا بعمددل األدددحاب وإّمددا 

، فهو  دالف مدا ـ  اءة في مقام ال بليل ، وغي نا في غي هاالب ـ  باالدول
رفددع الخهددن »و ،  «رفددع الحدد ج» ق ضدديا ال دددبّ  فددي نظائ نددا : مددن أدلّددة 

نفدددي السددبيل علدددى »و ،  «نفددي السدددهو علددى اثيددد  السددهو»و ،  «والنسدديان

 ، ونحونا. «نفي قدرة العبد على فيء»و ،  «المحسنين
 ن  بفي في تقد مها على العمومات.مع أّن وقوعها في مقام االم نا

والمدد اد بالحبومددة : أن  بددون أحددد الدددليلين بمدلولددا اللفظددّي م عّ  ددا 

 لحال دليل ل   من حيث إثبات حبم لشيء أو نفيا عنا.
__________________ 

ـ  51 ام :، وعوائدد األ ّد 522:  1 (الهبعة الحج  ّدة)، وال اا ة  440:  3( انظ  الخالف 1)

52. 

،  57و  53، والفا دل الن اقدي فدي عوائدد األ ّدام :  50:  2( ادالمحقّ  القّمدي فدي القدوانين 2)

 .469ـ  468وااا داح  ال  ا. والمحقّ  السبزواري ، وسينتي االمهما في الصفحة 

 .«وما  ظه  من غي  واحد االفا ل الن اقي من ال عار.»نباا :  (ه)( العبارة في 3)

حبومدددددددددددة نددددددددددداه 
القاعددددددددددددة علدددددددددددى 

مدددددددددددددددددددددددددددددات عمو
تشددددددد  ع األحبدددددددام 

 الض ر ّة

المددددددددددددد اد مدددددددددددددن 
 الحبومة
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العدلين ،  (1)ّول : مثل ما دّل على الههارة باالس صحاب أو فهادة فاأل

؛ فإنّدا  فيدد بمدلولدا  «ال ددالة إالّ بههدور»فإنّا حاام على مدا دّل علدى أنّدا 
 «ال ددالة إالّ بههدور»اللفظّي : أّن مدا ثبدا مدن األحبدام للههدارة فدي مثدل 

 وغي نا ، ثابا للم هّه  باالس صحاب أو بالبيّنة.

 اني مثل األمثلة المااورة.والث
وأّما الم عار ان ، فليس في أحدنما داللة لفظيّة على حال اآل   من 

حيث العموم والخصوص ، وإنّما  فيد حبما منافيا لحبم اآل   ، وبمالحظدة 

تنافيهما وعدم جواز تحقّقهما واقعا  حبم بدإرادة  دالف الظدان  فدي أحددنما 
فهدداا اآل دد  األقددو  ق  نددة عقليّددة علددى  المعدديّن إن اددان اآل دد  أقددو  منددا ،

الم اد من اآل   ، وليس في مدلولا اللفظّي تعّ . لبيان الم اد مندا. ومدن 

ننا وج  مالحظة ال  جي  في الق  ندة ؛ ألّن ق  نيّ دا بحبدم العقدل بضدميمة 
 الم ّج .

أّما إذا اان الدليل بمدلولا اللفظّي ااففا عدن حدال اآل د  ، فدال  ح داج 

وسدينتي لدالك  .(2)حظة م ّج  لا ، بل نو م عيّن للق  نيّة بمدلولا لا إلى مال
 .(3)تو ي  في تعار. االس صحابين إن فاء هللا تعالى 

مددن حبومددة ال وا ددة وورودنددا فددي مقددام ـ  ثددّم إنّددا  ظهدد  مّمددا ذا نددا

: أّن مصدلحة الحبدم الضد رّي ـ  ج واإلاد اهاالم نان ، نظي  أدلّة نفي الح 
 المجعول باألدلّة العاّمة ال تصل  أن تبون تداراا للض ر ، ح ّى  قال :

__________________ 

 .«بشهادة»، وفي غي نا :  (ر)( ااا في 1)

 (.ه)في غي   «لا»( لم ت د 2)

ل ذادد ه فددي ( لددم   عددّ . المصددنّل لهدداا المهلدد  فددي مبحددث تعددار. االس صددحابين ، بدد3)

 .13:  4مبحث ال عادل وال  اجي  

تدددددددددددددددددددددددددددددددوّنم أن 
رك الضددددددد ر   ددددددددا

بمصدددددددلحة الحبدددددددم 
الضددددددددددددددددددددددددددد ري 

 المجعول
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إّن الض ر   دارك بالمصلحة العائددة إلدى الم ضدّ ر ، وإّن الضد ر المقابدل 

 بمنفعة راجحة عليا ليس بمنفّي ، بل ليس   را.
تو ي  الفساد : أّن ناه القاعدة تدّل على عدم جعل األحبام الض ر ّة 

م بغي  مدوارد الضد ر. نعدم ، لدو ال الحبومدة ومقدام وا  صاص أدلّة األحبا

 االم نان اان لل وّنم المااور مجال.
وقد  دفع : بنّن العمومات الجاعلة لألحبدام إنّمدا تبشدل عدن المصدلحة 

في نفس الحبم ولو في غي  مورد الض ر ، ونداه المصدلحة ال   ددارك بهدا 

 ددّل علدى ـ  مدثالـ  فإّن األم  بالحّج والصالةالض ر الموجود في مورده ؛ 
عو. ولو مع عددم الضد ر ، ففدي مدورد الضد ر ال علدم بوجدود مدا  قابدل 

 الض ر.

وناا الدفع أفنع من أدل ال وّنم ؛ ألنّا إذا سدلّم عمدوم األمد  لصدورة 
 الض ر اشل عن وجود مصلحة   دارك بها الض ر في ناا المورد.

بفددي حينئددا فددي تدددارك الضدد ر األجدد  المسدد فاد مددن قولددا مددع أنّددا  

، ومدا افد ه  فدي األلسدن  (1) «أفضدل األعمدال أحمزندا» : وللاعلياهللادلى
 .«أّن األج  على قدر المشقّة»وارتبز في العقول من : 

فال حقي  في دفع ال وّنم المااور : ما ذا ناه مدن الحبومدة ، والدورود 

 في مقام االم نان.
ثّم إنّك قد ع فا بما ذا ندا : أنّدا ال قصدور فدي القاعددة المدااورة مدن 

 إالّ أّن الاي  ونن فيها ني : اث ة داللة ، (2و )حيث مدراها ، سندا 
__________________ 

 .237و  191:  70( البحار 1)

 .«أو»، وفي غي نا :  (،)( ااا في 2)

 فساد ناا ال وّنم

دفددددددددددددع ال ددددددددددددوّنم 
 ب جسٍا ل  

 فساد ناا الدفع

ة القاعدددددددددة تماميّدددددددد
 سندا وداللة
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ال خصيصات فيها بحيث  بون الخارج منها أ عاف البداقي ، امدا ال  خفدى 
،  (1)على الم  بّع ،  صودا على تفسي  الض ر بإد ال المبد وه امدا تقددّم 

 بل لو بني على العمل بعموم ناه القاعدة حصل منا فقا جد د.

بدل ومع ذلك ، فقد اس قّ ت سي ة الفد  قين علدى االسد دالل بهدا فدي مقا
العمومددات المثب ددة لألحبددام ، وعدددم رفددع اليددد عنهددا إالّ بمخّصددص قددوّي فددي 

غا ددة االع بددار ، بحيددث  علددم مددنهم انحصددار مدددرك الحبددم فددي عمددوم ندداه 

 القاعدة.
ولعّل نداا اداف فدي جبد  الدونن المدااور وإن ادان فدي افا  دا نظد  ؛ 

إرادة بنداء علددى أّن لددزوم تخصدديص األاثدد  علددى تقددد   العمددوم ق  نددة علددى 

معنددى ال  لددزم منددا ذلددك. غا ددة األمدد  تدد دّد األمدد  بددين العمددوم وإرادة ذلددك 
المعنى ، واس دالل العلماء ال  صل  معيّنا ،  صودا لهاا المعنى الم جوح 

 المنافي لمقام االم نان و  ب القاعدة.

إّن  :ـ  تدامضافا إلى منع أاث  ّة الخدارج وإن سدلّما اث ـ  إالّ أن  قال
الموارد البثي ة الخارجة عن العاّم إنّما   جا بعنوان واحد جدامع لهدا وإن 

لم نع فا على وجا ال فصديل ، وقدد تقدّ ر أّن تخصديص األاثد  ال اسد هجان 

فيا إذا اان بعنوان واحد جدامع ألفد اد ندي أاثد  مدن البداقي ، امدا إذا قيدل : 
ة ،  صودددددا إذا اددددان ودّل دليددددل علددددى اع بددددار العدالدددد «أادددد م الندددداس»

 المخّصص مّما  علم با المخاط  حال الخهاب.

ومن نندا ،هد  وجدا ددّحة ال مّسدك ببثيد  مدن العمومدات مدع  د وج 
 ، (2) «المؤمنون عند ف وطهم»:  السالمعلياأاث  أف ادنا ، اما في قولا 

__________________ 

 .460راجع الصفحة  (1)

 .4من أبواب المهور ،  من الحد ث  20، الباب  30:  15( الوسائل 2)

وندددددددددددددن القائدددددددددددددد 
ببثيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

  خصيصاتال

الجددددواب عددددن ندددداا 
 الونن

وجددددددددددا ال مّسددددددددددك 
 ببثيدددددددددددددد  مددددددددددددددن

العمومدددددددددات مدددددددددع 
 ددددددددددد وج أاثددددددددددد  

 أف ادنا
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، بناء علدى إرادة العهدود امدا فدي الصدحي   (1)(أَُوفُوا بِاُلعُقُودِ )وقولا تعالى : 
(2). 

ر المنفددّي الضدد  (3)ثددّم إنّددا  شددبل األمدد  مددن حيددث : إّن ،ددان نم فددي 

الض ر النوعّي ال الشخصّي ، فحبموا بش عيّة الخيار للمغبون ؛ نظ ا إلدى 

مالحظة نوع البيع المغبون فيا وإن ف . عدم تضّ ره في  صوص مقدام 
، اما إذا لم  وجد راغ  في المبيع وادان بقداؤه  د را علدى البدائع ؛ لبوندا 

 تّدد  علددى تدد ك فددي معدد . اإلبددال أو ال لددل أو الغصدد  ، وامددا إذا لددم   

 الشفعة   ر على الشفيع ، بل اان لا فيا نفع.
وبالجملة : فالض ر عندنم في بع  األحبام حبمة ال  ع ب  اّط ادندا 

، وفددي بعدد  المقامددات  ع بدد ون اّط ادنددا ، مددع أّن ،ددان  ال وا ددة اع بددار 

 الض ر الشخصي.
غالبدا  إالّ أن  س ظه  منها : ان فاء الحبم رأسا إذا ادان موجبدا للضد ر

 وإن لم  وجبا دائما ، اما قد  دّعى نظي  ذلك في أدلّة نفي الح ج.

ولددو قلنددا بددنّن ال سددلّط علددى ملددك الغيدد  بإ  اجددا عددن ملبددا قهدد ا عليددا 
 بخيار أو ففعة   ر أ ضا ، دار األم  أفبل.

إالّ أن  قال : إّن الض ر أوج  وقوع العقد علدى وجدا م زلدزل  دد ل 

 فيا الخيار ، ف نّمل.
__________________ 

 .1( المائدة : 1)

 .4من أبواب ا اب النار والعهد ، الحد ث  25، الباب  206:  16( الوسائل 2)

 .«من»: (صو ) (ر)( في 3)

منفددددددددي الضدددددددد ر ال
نددددددددددددو الضدددددددددددد ر 
النددددددددددددددددددددددددددوعي ال 

 الشخصي
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ثّم إنّا قد   عار. الض ران بالنسبة إلى فخص واحدد أو فخصدين ، 

ا أنّا إذا اا ه على فمع فقد الم ّج    جع إلى االدول والقواعد األ   ، ام

الوال ة مدن قبدل الجدائ  المسد لزمة لش د ار علدى النداس ، فإنّدا   جدع إلدى 
؛ ألّن إلزام الشخص ب حّمل الض ر لدفع الضد ر عدن  «نفي الح ج»قاعدة 

غي ه ح ج ، وقد ذا نا تو ي  ذلك في مسدنلة ال دولّي مدن قبدل الجدائ  مدن 
 .(1)ا اب المباس  

ومثلا : إذا اان تصّ ف المالك في ملبا موجبدا ل ضدّ ر جداره وت ادا 

الندداس مسددلّهون علددى »موجبددا ل ضددّ ر نفسددا ، فإنّددا   جددع إلددى عمددوم : 
، ولددو عدددّ مهلدد  حجدد ه عددن ال صددّ ف فددي ملبددا  دد را ، لددم  (2) «أمددوالهم

 ع ب  في ت جي  المالك   ر زائد علدى تد ك ال صدّ ف فيدا ، في جدع إلدى 

 م ال سلّط.عمو
؛ ألّن منددع المالددك لدددفع  «نفددي الحدد ج»و مبددن ال جددوع إلددى قاعدددة 

  ر الغي  حد ج و دي  عليدا ؛ إّمدا لحبوم دا اب دداء علدى نفدي الضد ر ، 

 .(3)وإّما ل عار هما وال جوع إلى األدل 
 بجواز (5)وتص    ل   ن  (4)ولعّل ناا أو بعضا منشن إطالل جماعة 

__________________ 

 .86:  2( انظ  المباس  1)

 .9، الحد ث  222:  1( عوالي اليلي 2)

 .«االدول»: (هو ) (ص)،  (ت)( في 3)

، والشدهيد  26:  7، والمحقّ  الثاني في جامع المقاددد  31:  2( مثل القا ي في المهاّب 4)

 .290:  2 (الهبعة الحج  ّة)الثاني في المسالك 

 .60 : 3، والشهيد في الدروس  220:  1 (الهبعة الحج  ّة)( مثل العالّمة في القواعد 5)

تعدددددددددددددددددددددددددددددددار. 
 الض ر ن

تعدددددددار.  ددددددد ر 
المالددددددددك و دددددددد ر 

 الغي 

ز تصددددددددّ ف جددددددددوا
المالددددددددددددددددددددددددك وإن 

 تضّ ر الجار
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تصّ ف المالك في ملبا وإن تضّ ر الجار ، بنن  بني داره مدبغة أو حّمامدا 

وابن زن ة  (2)والحلبّي  (1)أو بيا القصارة أو الحدادة ، بل حبي عن الشيخ 
 دعو  الوفال عليا. (3)

: مدن الفد ل بدين تصدّ ف اإلنسدان  (4)نشن ما في ال اا ة ولعلّا أ ضا م

في الشارع المباح بإ  اج روفن أو جناح ، وبين تصّ فا في ملبدا ، حيدث 
اع ب  في األّول عدم تضّ ر الجار بخالف الثاني ؛ فإّن المنع عن ال صدّ ف 

 في المباح ال  عدّ   را بل فوات ان فاع.

مع االع  اف بننّا المع وف بين ـ  نعم ، ناقش في ذلك داح  البفا ة
 : بمعار ة عموم ال سلّط بعموم نفي الض ر ، قال في البفا ة :ـ  األدحاب

و شبل جواز ذلك فيما إذا تضّ ر الجار تضّ را فاحشا ، اما إذا حف  

جعدل حانوتدا فدي ددّل العّهدار ن  في ملبا بالوعة ففسد بها بئد  الغيد  ، أو
 ، ان هى. (5)حانوت حدّاد ، أو جعل داره مدبغة أو مهبخة 

__________________ 

 .272:  3( المبسوط 1)

؛ ألنّدا مدن جملدة مدن حبدى عدنهم فدي مف داح  «الحلّدي»( ااا في النسدخ ، ولبدّن الصدحي  : 2)

 .382:  2، والس ائ   22:  7الب امة عدم الخالف في المسنلة ، انظ  مف اح الب امة 

 .295( الغنية : 3)

 .182:  2 (الهبعة الحج  ّة)( ال اا ة 4)

 .241( افا ة األحبام : 5)

إفددددددددبال المحقّدددددددد  
يمددددددا السددددددبزواري ف

تضددددددددددددددددددددددددددّ ر  إذا
الجدددددددددار  ددددددددد را 

 فاحشا
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بمددا حادددلا : أنّددا ال معنددى ـ  (2)تبعددا لل  ددا. ـ  (1)واع دد . عليددا 
، والخب  المعمول عليدا ـ  يالنقال وتحصـ  لل نّمل بعد إطبال األدحاب عليا

 .(3) «الناس مسلّهون على أموالهم»بل الم وات  : من أّن 

على  عل بعضها وعددم تبافؤندا ل لدك األدلّدة ،  (4)وأ بار اإل  ار 
اخبد  سدم ة ـ  محمولة على ما إذا لم  بن غ . لا إالّ اإل  ار ، بل فيها

 ك.إ ماء إلى ذلـ  (5)

سددلّمنا ، لبددّن ال عددار. بددين الخبدد  ن بددالعموم مددن وجددا ، وال دد جي  
 ، ان هى. (7)؛ لألدل ، واإلجماع  (6)للمشهور 

 ثّم فّصل المع  . بين أقسام ال صّ ف :

بننّا إن قصد با اإل د ار مدن دون أن    تّد  عليدا جلد  نفدع أو دفدع 
بدن جنددب ؛ حيدث   ر ، فال ر   في أنّا  منع ، اما دّل عليا  ب  سدم ة 

 .«إنّك رجل مضارّ »:  وللاعلياهللادلىقال لا النبّي 

 وأّما إذا ت تّ  عليا نفع أو دفع   ر وعلى جاره   ر  سي  ،
__________________ 

 ( المع  . نو السيّد العاملي في مف اح الب امة.1)

 .320:  2 (الهبعة الحج  ّة)( ال  ا. 2)

 .9الحد ث ،  222:  1( عوالي اليلي 3)

مدددن أبدددواب إحيددداء المدددوات ، بددداب عددددم جدددواز  12، البددداب  340:  17( انظددد  الوسدددائل 4)

 اإل  ار بالمسلم.

 .458( الم قدّم في الصفحة 5)

 .«للخب  المشهور»( في المصدر : 6)

 .22:  7( مف اح الب امة 7)

اع ددددددد ا. السددددددديّد 
العدددددددددداملي علددددددددددى 
المحقّددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 السبزواري

ادددددددددددددالم السددددددددددددديّد 
العددددددددددددددددددددددددددددددددداملي 

 س هقدس
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 فإنّا جائز قهعا. وعليا بنوا جواز رفع الجدار على سه  الجار.

ا اان   ر الجار اثي ا   حّمل عادة ، فإنّا جائز على ا انيّدة وأّما إذ
 فد دة. وعليا بنوا ا انيّة ال ولّي من قبل الجائ  لدفع   ر  صيبا.

وأّما إذا اان   ر الجار اثيد ا ال   حّمدل عدادة لنفدع  صديبا ، فإنّدا ال 

ـ   جوز لا ذلك. وعليا بنوا ح مة االح بار في مثل ذلك. وعليا بنى جماعة
الضمان إذا أّجج نارا بقددر ـ  (2)والشهيد في اللمعة  (1)االفا ل في ال ح    

 حاج ا مع ،نّا ال عدّي إلى الغي .

وأّما إذا اان  د ره اثيد ا و د ر جداره ادالك ، فإنّدا  جدوز لدا دفدع 
  ره وإن تضّ ر جاره أو أ وه المسلم. وعليا بنوا جواز الوال ة من قبدل 

 : ـ إلى أن قالـ  الجائ 

والحادددل : أّن أ بددار اإل دد ار فيمددا  عدددّ إ دد ارا مع دددّا بددا ع فددا 
،  (3)والحال أنّا ال   ر بالك على المضّ  ؛ ألّن الض ر ال  زال بالض ر 

 ان هى.

أقول : األوف  بالقواعد تقد م المالك ؛ ألّن حج  المالك عدن ال صدّ ف 
 «السدلهنة»لغي  ، في جع إلدى عمدوم قاعددة في مالا   ر  عار.   ر ا

نعددم ، فددي الصددورة االولددى ال ددي  قصددد المالددك مجددّ د  .«نفددي الحدد ج»و 

 اإل  ار من غي  غ . في ال صّ ف  ع دّ با ، ال  عدّ فواتا   را.
__________________ 

 .138:  2( ال ح    1)

 .33:  7، وال و ة البهيّة  235( اللمعة : 2)

 .23ـ  22:  7 امة ( مف اح الب3)

األوفدددددد  بالقواعددددددد 
 تقد م المالك
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والظان  : عدم الف ل بين اون   ر المالك ب  ك ال صّ ف أفدّ مدن 

  ر الغي  أو أقدّل ؛ إّمدا لعددم ثبدوت ال د جي  بقلّدة الضد ر امدا سديجيء ، 

  علدى الضد ر وإّما لحبومة نفي الح ج على نفي الض ر ؛ فإّن تحّمل الغيد
ولدداا  ولدو  سدي ا ألجددل دفدع الضدد ر عدن الغيد  ولددو اثيد ا ، حدد ج و دي .

بما دون الق دل ألجدل دفدع الضد ر  (1)اتّفقوا على أنّا  جوز للمب ه اإل  ار 
 عن نفسا ولو اان أقّل من   ر الغي .

 ناا الّا في تعار.   ر المالك و  ر الغي .

فهددل   جددع اب ددداء إلددى القواعددد األ دد  أو بعددد  وأّمددا فددي غيدد  ذلددك ،
 وجهان ، بل قوالن. ؟ال  جي  بقلّة الض ر

وبعدد   (2) ظهدد  ال دد جي  مددن بعدد  البلمددات المحبيّددة عددن ال دداا ة 

 .(5)، ورّجحا غي  واحد من المعاد  ن  (4)الدروس  (3)موا ع 
بّدة : مدن أنّدا لدو أد لدا الدا (6)و مبن أن  نّزل عليدا مدا عدن المشدهور 

رأسها في القدر بغيد  تفد  ط مدن أحدد المدالبين ، اسد  القددر و دمن قيم دا 

 داح  الدابّة ؛ معلاّل بنّن البس  لمصلح ا.
__________________ 

 .«على الغي »ز ادة :  (صو ) (ر)( في 1)

 .391:  2 (الهبعة الحج  ة)( ال اا ة 2)

 .«موارد»: (ص)( في 3)

 .110:  3( الدروس 4)

 .325 : 1، والسيّد الم اغي في العناو ن  208:  37الجوان  في الجوان   ( اصاح 5)

 .287:  6( انظ  مف اح الب امة 6)

عددددددم الفددددد ل بدددددين 
ادددددددددددون  دددددددددددد ر 

مالدددددك أفددددددّ مدددددن ال
 ددددددد ر الغيددددددد  أو 

 أقلّ 

تعدددددددار.  ددددددد ر 
 المالبين
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فيحمل إطالل االمهم على الغال  : من أّن ما  د ل من الض ر علدى 

مالك الدابّدة إذا حبدم عليدا ب لدل الدابّدة وأ دا قيم هدا ، أاثد  مّمدا  دد ل علدى 
يم ا. وبعبارة ا    : تلل إحد  العينين وتبددّلها داح  القدر ب لفا وأ ا ق

 بالقيمة أنون من تلل اال   .

وحينئا : فال  بقى مجال لالع  ا. على تعليل الحبم ببوندا لمصدلحة 
داح  الدابّة ، بما في المسالك : من أنّا قد  بون المصلحة لصداح  القددر 

 .(1)فقط ، وقد  بون المصلحة مش  اة بينهما 

م بضمان دداح  الدابّدة إذا د لدا فدي دار ال تخد ج إالّ واالك حبمه
بهدمها معلاّل بننّا لمصلحة دداح  الدابّدة ؛ فدإّن الغالد  أّن تددارك المهددوم 

 أنون من تدارك الدابّة.

 .(2)وبا نس عين ومنا نس مدّ 
__________________ 

 .215:  2 (الهبعة الحج  ة)( المسالك 1)

 (.ه)من  «نس مدّ  وبا نس عين ومنا»( عبارة 2)
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 تم  

 الجزء الثاني

 وطليه

 الجزء الثالث

 في

 االستصحاب
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 298 .............................................................  المشهور ال خيي
 299 .... عالمسنلة ال ابعة : اف باه الواج  بغي ه من جهة اف باه المو و

 299 .................................................... طاألقو  وجوب االح يا

 ل نبيا على امور :ا
 301 ...  األّول : لو اان االف باه المو وعي في ف ط من ف وط الواج

 301 ................................... ندعو  سقوط الش ط المجهول لوجهي

 302 ........................................................ نالمناقشة في الوجهي
االقبلدة ونحوند الثاني : ايفيّة النيّة في الصلوات الم عدّدة في مسنلة افد باه

 ................................................................................. 303 

 305 .................... ي عالثالث : وجوب اّل من المح مالت عقلّي ال ف
 307 ........... يال ابع : لو انبشفا مهابقة المنتّي با للواقع قبل فعل الباق

 308 .................. ةالخامس : لو اانا مح مالت الواج  غي  محصور



 2ف ائد االُدول / ج   ............................................................................  494

السددادس : نددل  شدد  ط فددي االم ثددال اإلجمددالي عدددم الدد مّبن مددن االم ثددال 

 310 .................................................................... ؟ال فصيلي
لددو قدددر علددى العلددم ال فصدديلي مددن بعدد  الجهددات وعجددز عنددا مددن جهددة 

 311 .........................................................................  ا  

 312 ................ االسابع : لو اان الواج  المش با أم  ن م  تّبين ف ع
 313 ............................................................ ةقوالن في المسنل

 314 ............................. إذا تحقّ  األم  بنحدنما في الوقا المخ صّ 

 القسم الثاني : دوران األم  بين األقّل واألاث  ، ونو على قسمين :
 القسم األّول : الشّك في الجزء الخارجي ، وفيا مسائل :

 316 .............. ى : الشّك في الجزئيّة من جهة فقدان النصّ المسنلة االول

 317 ............................... ةالمشهور إج اء أدالة الب اءة في المسنل
 318 ................................................... لاالس دالل عليا من العق

 319 ................... قب  المؤا اة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء

 319 .................لعدم اب ناء مسنلة الب اءة واالح ياط على مسنلة الله
 320 ........................... لاالم ثااللهل إنّما نو في اإلتيان على وجا 

 321 ................. كالجهل مانع عقلي عن توّجا ال بليل بالجزء المشبو

 322 .......... اعدم ج  ان الدليل العقلي الم قدّم في الم با نين فيما نحن في
 322 .............................................  عدم معاور ّة الجانل المقصّ 

 322 .......... طالعلم اإلجمالي فيما نحن فيا غي  مؤثّ  في وجوب االح يا

 323 .......................... ةمسنلال مّسك بندالة عدم وجوب األاث  في ال
 324 ..................................................... لالمناقشة في ناا األد

 325 .... اسائ  ما   مّسك با لوجوب االح ياط في المسنلة ، والمناقشة فيه



 495  ..................................................................................  ىوتحملا سرهف

 327 ........................................... ؟ايل تقصد الق بة بإتيان األقلّ 

 328 ........................... االس دالل باأل بار على الب اءة في المسنلة :
 328 ...........................................................  حد ث الحجـ  1

 328 ............................................................. عحد ث ال فـ  2

أو فددي  شددّك فددي الوجددوب النفسدديعدددم الفدد ل فددي أ بددار البدد اءة بددين ال
 329 ............................................................. يالوجوب الغي 

 330 .... طحبومة أ بار الب اءة على الدليل العقلّي الم قدّم لوجوب االح يا

البد اءة فدي  االم داح  الفصول فدي حبومدة أدلّدة االح يداط علدى أ بدار
 330 ........................................................................ ةالمسنل

 331 ....................................... لالمناقشة فيما أفاده داح  الفصو

 332 ................. اف غال أ ضحبومة أ بار الب اءة على اس صحاب اال
 332 ...ياس دالل داح  الفصول بن بار الب اءة على نفي الحبم الو ع

 333 ....................................... لالمناقشة فيما أفاده داح  الفصو

 336 ................... ادول أ   قد   مّسك بها على الب اءة في المسنلة :
 336 ............................ اأدالة عدم وجوب األاث  والمناقشة فيهـ  1

 336 .. امناقشة فيهأدالة عدم وجوب الشيء المشبوك في جزئيّ ا والـ  2

 336 ................ اأدالة عدم جزئيّة الشيء المشبوك والمناقشة فيهـ  3
 339 .............. المسنلة الثانية : الشّك في الجزئيّة من جهة إجمال النصّ 

 339 . ياإلجمال قد  بون في المعنى الع في وقد  بون في المعنى الش ع

 339 ....................................... ااألقو  ج  ان أدالة الب اءة أ ض
 340 ....................... اي المسنلة ، ودفعتخيّل ج  ان قاعدة االف غال ف

 341 ............... اعدم تعلّ  ال بليل بمفهوم الم اد من اللف  بل بمصداق

 341 ..................... يما ذا ه بع  من الثم ة بين الصحيحي واألعمّ 
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 341 ................ يعدم اون الثم ة وجوب االح ياط بناء على الصحيح

 342 ............................ يتو ي  ما ذا وه ثم ة للصحيحي واألعمّ 
 346 ............................... يعدم اون الثم ة الب اءة بناء على األعمّ 

 347 .......... يما  نبغي أن  قال في ثم ة الخالف بين الصحيحي واألعمّ 

 348 .......... نالمسنلة الثالثة : الشّك في الجزئيّة من جهة تعار. النّصي
 348 ...........................  مق ضى إطالل أاث  األدحاب ثبوت ال خيي

 348 ............................................................. ةمو وع المسنل

 349 ............................................  الم عار ان مع وجود المهل
 350 ............ ةة والنقليّ الف ل بين أدالة اإلطالل وسائ  االدول العقليّ 

 350 .................. لاإلنصاف حبومة أ بار ال خيي  على أدالة اإلطال

 352 ........ عالمسنلة ال ابعة : الشّك في الجزئيّة من جهة اف باه المو و
 352 ................................................. طالالزم في المسنلة االح يا

 352 ....................................... ةعدم ج  ان أدلّة الب اءة في المسنل

 353 .............. ةالف ل بين المسنلة والمسائل الم قدّمة من الشبهة الحبميّ 
 القسم الثاني : الشّك في الجزء الانني ، ونو القيد

 354 .......... االقيد قد  بون منشؤه مغا  ا للمقيّد وقد  بون قيدا م ّحدا مع

 354 ....................................................... االظان  اتّحاد حبمهم
 354 ... يقد  فّ ل بين القسمين بإلحال األّول بالشّك في الجزئيّة دون الثان

 356 ................................ نالمناقشة فيما ذا  من الف ل بين القسمي

 357 ........................................ نان األم  بين ال خيي  وال عييدور
 358 ................................................... لالمسنلة في غا ة اإلفبا

 359 .................................................... طاألقو  وجوب االح يا



 497  ..................................................................................  ىوتحملا سرهف

 359 ............................................................ ةالشّك في المانعيّ 

 359 ............................................................ةالشّك في القاطعيّ 
إذا اان الشّك فدي الجزئيّدة أو الشد طيّة نافدئا عدن الشدّك فدي حبدم تبليفدي 

 359 .......................................................................... ينفس

 ال نبيا على امور :
 361 ............................................ ةانيّ األم  األّول : الشّك في ال 

 361 .................................................ال ان في ادهالح الفقهاء

 362 ....................................... ةحبم اإل الل بالجزء نقيصة وز اد
 362 ........................................................... ننا مسائل ثالث :

 363 ................. ؟المسنلة االولى : نل تبهل العبادة ب  ك الجزء سهوا

 363 ...............................................ااألدل البهالن والدليل علي
 365 ................................ عدم اون ناه المسنلة من مسنلة اإلجزاء

 366 ................. اوالمناقشة فيال مّسك في المسنلة باس صحاب الصّحة 

 366 .................... عتوّنم أدل ثانوي في المسنلة من جهة حد ث ال ف
 367 ......................................... عالمناقشة في ال مّسك بحد ث ال ف

 368 ........................ ةإمبان دعو  أدل ثانوي في  صوص الصال

 370 .................. ؟المسنلة الثانية : نل تبهل العبادة بز ادة الجزء عمدا
 370 ............................................................. ةمو وع المسنل

 370 ...................................................... أقسام الز ادة العمد ّة :

 370 ........................................ ون الزائد جزءا مس قالّ قصد اـ  1
 370 ............... اقصد اون مجموع الزائد والمز د عليا جزءا واحدـ  2

 371 ....................................... دأن  نتي بالزائد بدال عن المز ـ  3
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 371 .............................................. لبهالن العبادة في القسم األوّ 

 371 ....................................... نعدم البهالن في القسمين األ ي  
 371 ............................. ااس دالل المحقّ  على البهالن والمناقشة في

 372 ............ اباس صحاب الصّحة والمناقشة في االس دالل على الصّحة

 373 ..................... ةعدم الحاجة إلى اس صحاب دّحة األجزاء السابق
 374 ................................. ةدّحة االس صحاب إذا فّك في القاطعيّ 

 374 ................................... ةالف ل بين الشّك في المانعيّة والقاطعيّ 

 375 ................... ااإلفبال في االس صحاب إذا فّك في القاطعيّة أ ض
 376 .................................................................. لدفع اإلفبا

 376 ............ «ال تبهلوا أعمالبم»قولا تعالى : االس دالل على الصّحة ب

 377 ...................................................... لالمناقشة في االس دال
 377 .................................................. لمعاني ح مة إبهال العم

 380 ...... ااالس دالل على الصّحة باس صحاب ح مة القهع والمناقشة في

 380 .... ااالس دالل على الصّحة باس صحاب وجوب اإلتمام والمناقشة في
 381 ... بناا الجوا الجواب عن االس صحابين بوجا ل   ، والمناقشة في

 382 ................. تالدليل الخاّص على مبهليّة الز ادة في بع  العبادا

 382 ........................................................... ةما ورد في الصال
 383 ..........................................................فما ورد في الهوا

 384 ................. ؟المسنلة الثالثة : نل تبهل العبادة بز ادة الجزء سهوا

 384 .............................................................. ناألقو  البهال
 384 ....................ااألدل في الجزء أن  بون نقصا مخالّ دون ز ادت

 385 ............................................................. لمق ضى االدو



 499  ..................................................................................  ىوتحملا سرهف

 385 ................................... ل ضى القواعد الحاامة على االدومق

الجدزء أو  األم  الثاني : ندل  سدقط ال بليدل بالبدّل أو المشد وط إذا تعداّر
 387 ............................................................... ؟الش ط ، أم ال

 387 ........................................................ االقول بالسقوط ودليل

 389 ...................................................االقول بعدم السقوط ودليل
 390 .......................... ااالس دالل على ناا القول بثالثة روا ات أ ض

 395 ................................... األدل في الش وط ما مّ  في األجزاء

 395 ............... طعدم ج  ان القاعدة المس فادة من ال وا ات في الش و
 395 ......................................... طج  ان القاعدة في بع  الش و

اب عداّر فد ط االس دالل ب وا ة عبدد األعلدى علدى عددم سدقوط المشد وط

 ................................................................................. 397 
 398 .............................. طلو دار األم  بين ت ك الجزء وت ك الش 

 398 .....................................الو جعل الشارع للبّل بدال ا ه ار 

 399 .................... ةر األم  بين الش طيّة والجزئيّ األم  الثالث : لو دا
األم  ال ابع : لو دار األم  بين اون الشيء ف طا أو مانعا أو بدين اوندا 

 400 ........................................................ ةجزءا أو ز ادة مبهل

 400 ........................................................... ةوجهان في المسنل
 400 ......................................................... اال خيي  والدليل علي

 402 .............................................. اوجوب االح ياط والدليل علي

 402 .......................................................... ةال حقي  في المسنل
 بالح ام المهل  الثالث : اف باه الواج 

 403 .................................................................. ةحبم المسنل
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 خاتمة

 فيما طعتبر في العمل باألصل ، والكالم في مقامين :

 المقام األّول : ما  ع ب  في العمل باالح ياط

 405 ................................... عال  ع ب  في االح ياط إالّ إح از الواق

 405 ............ صالمشهور عدم تحقّ  االح ياط في العبادات إالّ بعد الفح
 406 .................. داالج هاد وال قلي المشهور بهالن عبادة تارك ط  قي

 407 ............................. طلو اان ال ارك لله  قين بانيا على االح يا

 407 .................... راألقو  الصّحة إذا لم   وقّل االح ياط على ال ب ا
 408 ............................................ طاألحوط عدم االا فاء باالح يا

 409 ........................................... رلو توقّل االح ياط على ال ب ا

 409 .................. ةقّوة اح مال اع بار اإلطاعة ال فصيليّة دون االح ماليّ 
ي العبددادة بنيّددة الجددزم ثددّم اتّفدد  مددا  وجدد  تدد دّده فددي الصددّحة لددو د ددل فدد

 409 ...................................................................... نوالبهال

 411 .. هإمبان ال فصيل بين اون الموج  لل  دّد مّما  عّم با البلو  وغي 
 المقام الثاني : ما  ع ب  في العمل بالب اءة

 411 ............................. ةعدم اع بار الفحص في الشبهة المو وعيّ 

 412 ....................................... ةوجوب الفحص في الشبهة الحبميّ 
 البالم ننا في مقامين :

 المقام األّول : في وجوب أدل الفحص

 412 ....................................................... أدلّة وجوب الفحص :



 501  ..................................................................................  ىوتحملا سرهف

 412 .................................................................. عاإلجماـ  1

 412 ..................................... مما دّل على وجوب تحصيل العلـ  2
 412 ............................................ لما دّل على مؤا اة الجّهاـ  3

 413 ................................................................ لدليل العقـ  4

 414 ........................................................... يالعلم اإلجمالـ  5
 415 ................................................. يالمناقشة في العلم اإلجمال

 415 ............................................عالوجا ال اب األولى ما ذا  في

 416 ............................................ صاأل ا بالب اءة مع ت ك الفح
 416 ................ عالمشهور أّن عقاب الجانل المقّص  على مخالفة الواق

 416 ........................................ ععدم العقاب مع عدم مخالفة الواق

 417 ................................ عاالس دالل على العقاب عند مخالفة الواق
 417 ................... اعدم اون الجهل مانعا من العقاب ال عقال وال ف ع

الفدد وع  االجمدداع علددى مؤا دداة البفّددار علددىاالسدد دالل علددى العقدداب ب

 418 ................................................................. اوالمناقشة في
 418 ............... كجعل العقاب على ت ك ال علّم في االم داح  المدار

 418 ............................................... كتوجيا االم داح  المدار

 419 ............ ؟ما نو م اد المشهور القائلين بالعقاب على مخالفة الواقع
 419 .............. ا،ان  بع  الماتهم توّجا النهي إلى الجانل حين غفل 

 420 ............................... عين جانل الحبم وجانل المو والف ل ب

 420 .............................  اإلفبال في ناسي الحبم  صودا المقصّ 
 421 ............ اعدم إباء االم داح  المدارك عن اون العلم واجبا نفسي

 422 ............................... ا،ان  أدلّة وجوب العلم اونا واجبا غي  ّ 

 422 ......................... ؟نل العمل الصادر من الجانل دحي  أو فاسد
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 422 ........... االواقع ومخالف  المشهور أّن العب ة في المعامالت بمهابقة

دددورنا  عدم الف ل في دّحة معاملة الجانل بين فّبا في الصّحة حدين
 429 ............................................................. اأو قهعا بفسادن

 429 .................... ةإذا أوقع الجانل عبادة عمل فيها بما تق ضيا الب اء

 430 ................. اعدم تحقّ  قصد الق بة مع الشّك في اون العمل مقّ ب
 430 ...................................... بإذا اان غافال وعمل باع قاد ال ق ّ 

 في امور : البالم

 433 ..... ؟األّول : نل العب ة في عقاب الجانل بمخالفة الواقع أو اله   
 433 ..................................................... ةفي المسنلة وجوه أربع

 435 ................................................ ارأي المصنّل والدليل علي

 437 ......... تالثاني : معاور ّة الجانل بالقص  واإلتمام والجه  واإل فا
 437 ................................................. ةاإلفبال الوارد في المسنل

 438 .................................. ادفع اإلفبال من وجوه ، والمناقشة فيه

 441 ...... ةالثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة المو وعيّة ال ح  ميّ 
 442 ................... ؟نل  ج  الفحص في الشبهة المو وعيّة الوجوبيّة

 442 ............................. صبناء العقالء في بع  الموارد على الفح

 442 ..... لاالم داح  المعالم في وجوب الفحص في  ب  مجهول الحا
 443 ................................. ةا  الف المات الفقهاء في ف وع المسنل

 445 ........................................ مناقشة فيما ذا ه داح  المعالالم

 445 ................................................ ةما  مبن أن  قال في المسنل
 447 ................ سالمقام الثاني : في مقدار الفحص حدّ الفحص نو الين



 503  ..................................................................................  ىوتحملا سرهف

أن ال ـ  1 تاني  : ف طان ل  ان ذا نما الفا ل ال وني ألدل الب اءة :

 449 ..............................................   بون موجبا لثبوت حبم ل 
 449 ............................. يتو ي  المقام ومناقشة االم الفا ل ال ون

 450 .................. يإذا ار د بإعمال األدل إثبات مو وع لحبم ف ع

 450 ...............  إذا ار د بإعمال األدل نفي أحد الحبمين وإثبات اآل 
 451 ........................................... نإذا ار د مجّ د نفي أحد الحبمي

 451 ................................. .سقوط العمل ببّل أدل ألجل المعار

الب اءة من  عدم الف ل بين أدالة عدم بلو  المالقي للنجاسة اّ ا وأدالة
 452 ........................................................................... نالدّ 

 452 ................................................. امورد الشّك في البلو  ا ّ 

 453 ...................................... ةأدالة عدم تقدّم البّ  ة على المالقا
 453 .................... ةتفصيل داح  الفصول في مسنلة البّ  ة والمالقا

 453 ....................................... لالمناقشة فيما أفاده داح  الفصو

عدم تضدّ ر  الش ط الثاني الاي ذا ه الفا ل ال وني ألدل الب اءة :ـ  2
 455 ......................................................... ال   ، والمناقشة في

 قاعدة

 «ضرر وال ضرارال »
 457 ............... ردعو  فخ  الد ن توات  األ بار بنفي الض ر والض ا

 458 ................................بال وا ة الم ضّمنة لقضيّة سم ة بن جند

 459 ............................................«الض ار»و  «الض ر»معنى 
 460 ............................. في ال وا ة : «ال   ر وال   ار»معاني 
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 460 ..................................................... رعدم تش  ع الض ـ  1

 461 .................................................. يحمل النفي على النهـ  2
 461 ....................................................... لاأل،ه  المعنى األوّ 

 462 .......... ةبومة ناه القاعدة على عمومات تش  ع األحبام الض ر ّ ح

 462 .......................................................... ةالم اد من الحبوم
 463 .......... لتوّنم أن الض ر   دارك بمصلحة الحبم الض ري المجعو

 464 .............................................................. مفساد ناا ال ونّ 
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