
 





 





 





 

 المقام الثّاني

 في االستصحاب



 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رّب العالمين ، والصالة والسالم على خير خلقه  ححّمهد وهله  
 الطاهرين ، ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.



 (1)المقام الثاني 

 في االستصحاب

، وحنه  : اتصصهحاب أجه ا  حها    (2)الشهء  حصهاا ا وهو لغة : أخذ 

 يؤكل لحم  فء الصالة.

إفقهها  حهها »وعنههد ا لههوليّين عههّرر فصعههاريه ، أتههدّها وأخصههرها : 
، والمهرا  فابفقها  الح هم فال قها  ، و خهل الولهه فهء المو هو   (3) «كان

الح م ألجهل كان ، فيخرج إفقا   (4)حشعر فعلّيص  للح م ، فعلّة ابفقا  هو أنّ  

 وجو  علّص  أو  ليل .
إث ات الح م فء ال حان »وإلى حا ذكرنا يرجع تعريف  فء ال فدة فأنّ  : 

 ، فل نس   شارح (5) «الثانء تعويال على ث وت  فء ال حان األّول
__________________ 

 .14:  2( حن المقاحين المذكورين فء ح حث ال را ة 1)

 عها  إلهى  اتصصهح   :»فلفظ  فء كصب اللغة ، ففء القهاحو  :  ( لم نعثر على هذا الصعريه2)

كههّل شههء   هم شههي ا فقههد اتصصههح   ، واتصصههح   »، وفههء المصهه اح :  «الصههح ة و هحهه 

 .«لحب»، وكذا فء الصحاح وحجمع ال حرين ، حا ة  «ال صاب وغير  : املص  لح صء

 .346، وكذا  وافط ا لول :  223( انظر حناهج األا ام : 3)

 .«أن»: (ص)( فء 4)

 .73ـ  72( ال فدة : 5)

ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
 لغة والطالاا
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الدرو  إلى القوم ، فقال : إّن القوم ذكروا أّن ا تصصحاب إث هات ا هم فهء 

 .(1)هحان لوجو   فء هحان تافق علي  
كون ا م أو وله يقينّء الحصهول »وأهيه الصعاريه تعريف  فأنّ  : 

؛ إذ   يخفهى أّن كهون  (2) «حشه و  ال قها  فهء اآلن الالاهق فء اآلن السافق

ا م أو وله كذلك ، هو ححقّق حور  ا تصصحاب وححلّ  ،   نفس . ولذا 
: فهأّن اتصصهحاب الحهال ، ـ  (3)كمها عهن غايهة المهأحول ـ  لّرح فء المعهالم

ححلّ  أن يث ه  ا هم فهء و،ه  ، ثهّم يجهء  و،ه  هخهر ، و  يقهوم  ليهل علهى 

 (4) ؟  ذلك الح م ، فههل يح هم ف قائه  علهى حها كهان ، وههو ا تصصهحابانصفا
 انصهى.

ويم ههن توجيهه  الصعريههه المههذكور : فههأّن المحههدو  هههو ا تصصههحاب 

المعدو  حن األ لّة ، وليس الدليل إ ّ حا أفا  العلم أو الظهّن فهالح م ، والمفيهد 
ليس إ ّ كونه  يقينهّء الحصهول فهء اآلن  للظّن فوجو  الح م فء اآلن الالاق

السهههافق ، حشهههه و  ال قهههها  فههههء اآلن الالاهههق ؛ فههههال حنههههاص عههههن تعريههههه 

 .تر ،د فما ذكر   (5)ا تصصحاب المعدو  حن األحارات إ ّ 
فء أّول كصافه   تر ،د كما لّرح ف  هو ـ  ل ن في  : أّن ا تصصحاب

 ـ (6)
__________________ 

 .«. الخ.. إث ات ا م شرعءّ »، وفي  :  76( حشارق الشمو  : 1)

 .53:  2( هذا الصعريه للمحقّق القّمء فء القوانين 2)

، وا ها   128: الور،هة  (حخطهو )( غاية المأحول فء شرح هفدة ا لول للفا ل الجوا  3)

 .634عن  السيّد المجاهد فء حفاتيح ا لول : 

 .231( المعالم : 4)

 (. و ) (ت)فء  «إ ّ »( لم تر  5)

 .9:  1( القوانين 6)

يههههههه لههههههااب تعر
القههههههههههههههههههههههههههههههههوانين 

 والمنا،شة في 

توجيهههههههه  تعريههههههههه 
 القوانين

عههههههههههههدم تماحيههههههههههههة 
الصوجيهههههههههههههههههههههههههههههههه  

 كورالمذ
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، وإن اخذ حن األخ ار فيدخل  (1)إن اخذ حن العقل كان  اخال فء  ليل العقل 

فء السنّة ، وعلى كّل تقدير ، فال يسصقيم تعريف  فمها ذكهر  ؛ ألّن  ليهل العقهل 
 هم العقهل ف قها  هو ا م عقلّء يصوّلل ف  إلى ا م شرعّء ، وليس هنا إ ّ ا

، والمأخوذ حن السنّة ليس إ ّ وجوب الح م ف قها  حها  (2)حا كان على حا كان 

   (3)كههان علههى حهها كههان ، ف ههون الشههء  حعلوحهها تههافقا حشهه وكا فيهه   اقهها 
 ينط ق على ا تصصحاب فأاد الوجهين.

الح ههم أّن حعنههى اتصصههحاب الحههال أّن »نعههم ذكههر شههارح المخصصههر : 

 .(4) «الفالنء ،د كان ولم يظّن عدح  ، وكّل حا كان كذلك فهو حظنون ال قا 
فإن كان الحدّ هو خصوص الصغرى انط ق على الصعريه المذكور ، 

 المشهور. (5)وإن جعل خصوص ال  رى انط ق على تعاريه 

لمقدّحصين كون الصعريه حجمو  ا (6)وكأّن لااب الوافية اتصظهر حن  
ا تصصحاب هو الصمّسك فث وت حها ث ه  فهء و،ه   ، فوافق  فء ذلك ، فقال :

 أو اال على فقائ  فيما فعد ذلك الو،  أو فء غير تلك الحال ، فيقال :
__________________ 

 .«الدليل العقلء»، وفء غيرهما :  (ظو ) (ر)( كذا فء 1)

 (.ر)فء  «على حا كان»( لم تر  2)

 (. )حن  « اقا»( 3)

 .453:  2( شرح حخصصر ا لول 4)

 .«تعريه»: ( و ) (ت)( فء 5)

 (.ظ)فء  «حن »( لم تر  6)

تعريههههههههه شههههههههارح 
 المخصصر

تعريههههههه لههههههااب 
 الوافية
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،  (1)إّن األحر الفالنء ،د كان ولم يعلم عدح  ، وكهّل حها كهان كهذلك فههو فهاق 

 انصهى. و  ثمرة حهّمة فء ذلك.
__________________ 

 .200( الوافية : 1)
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 بقي الكالم في امور :

 ألّولا

أّن عدّ ا تصصحاب حن األا ام الظاهريّة الثافصة للشء  فوله كون  

ح نهّء علهى اتهصفا ت  ـ  نظير ألل ال را ة و،اعدة ا شصغالـ  حش و  الح م
حن األخ ار ، وأّحا فنا  على كون  حن أا ام العقل فهو  ليهل ظنّهّء اجصهها ّ  

 لقيا  وا تصقرا  ، على القول فهما.، نظير ا
وايههث إّن المخصههار عنههدنا هههو األّول ، ذكرنهها  فههء ا لههول العمليّههة 

المقّررة للمو هوعات فولهه كونهها حشه وكة الح هم ، ل هن ظهاهر كلمهات 

ولهههااب  (4)والشههههيدين  (3)والفا ههلين  (2)والسهههيّدين  (1)كالشههيخ ـ  األكثههر
 ـ (5)المعالم 

__________________ 

 .758:  2( العدّة 1)

الجواحههع )، والسهيّد افهن هههرة فهء الغنيهة  832ـ  829:  2( السهيّد المرتىهى فهء الذريعهة 2)

 .486:  (الفقهيّة

 ، والعالّحهة فهء ح ها ل الولهول : 32:  1، والمعص ر  208ـ  206( المحقّق فء المعارج : 3)

 .407:  (حخطو )، ونهاية الولول  105ولول : ، وتهذيب ال 251 و 250

، والشهههيد الثههانء فههء  132:  1، والقواعههد والفوائههد  53:  1( الشهههيد األّول فههء الههذكرى 4)

 .271تمهيد القواعد : 

 .234ـ  233( المعالم : 5)

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل 
حاب ا تصصههههههههههههههههههه

ألهههههههل عملهههههههّء أو 
 ؟أحارة ظنّية

خصهههههههههار كونههههههههه  الم
حههههههههههن ا لههههههههههول 

 العمليّة
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 هؤ   في  فخ ر حن األخ ار. (1)كون  ا ما عقليّا ؛ ولذا لم يصمّسك أاد 

حها رو  عهن الن هّء ـ  انصصارا للقائهل فحّجيصه ـ  (2)عدّة نعم ، ذكر فء ال
فههين أليصههء المصههلّء فههال  (3)أّن الشههيطان يههنفخ »حههن :  وتههلموهل علي هللاللى

 .(4) «ينصرفّن أادكم إ ّ فعد أن يسمع لوتا أو يجد ريحا

وحن العجب أنّ  انصصر فهذا الخ ر الىعيه المخصّص فمور  خاّص ، 
حهن ـ  فء اديث األرفعمائةـ   ار الصحيحة العاّحة المعدو ةولم يصمّسك فاألخ

 .(5)أفواب العلوم 

والههد الشههيخ ال هههائء ـ  فيمهها وجدتهه ـ  وأّول حههن تمّسههك فهههذ  األخ ههار
، وت ع  لااب الهذخيرة  (6)، فيما ا ء عن  فء العقد الطهمات ء  تر ،د 

 .(9)، وشا  فين حن تأّخر عنهم  (8)وشارح الدرو   (7)
__________________ 

 .«حن»هيا ة :  ( و ) (ت)( فء 1)

 .758ـ  757:  2( العدّة 2)

إّن الشيطان يأتء أادكم فينفخ فين أليصي  ، فيقول : أادث  أاهدث  ، فهال »( فء العدّة ه ذا : 3)

 .«ينصرفّن اصّى يسمع لوتا أو يجد ريحا

العاّحهة. نعهم ، ور  حها يقهرب حنه  ( لم نعثر علي  فعين  فء المجاحيع الحديثية حهن الخاّلهة و4)

 ، الحديث األّول. 380:  1فء عوالء الآللء 

، وانظهر الخصهال  6حن أفواب نوا،ض الو هو  ، الحهديث  1، ال اب  175:  1( الوتائل 5)

 .637ـ  609: 

 .28: الور،ة  (حخطو )( العقد الطهمات ء 6)

 .116ـ  115 و 44( الذخيرة : 7)

 .142ـ  141 و 76( حشارق الشمو  : 8)

 .55:  2، والقوانين  370، والفصول :  143ـ  142:  1( كما فء الحدائق 9)
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ا عصما  على هذ  األخ هار  (1)نعم ، رفما يظهر حن الحلّء فء السرائر 

؛ ايث ع ّر عن اتصصحاب نجاتة المها  المصغيّهر فعهد هوال تغيّهر  حهن ، هل 
 (3)وههذ  الع هارة ، الظهاهر  .(2) «عهدم نقهض اليقهين إ ّ فهاليقين»نفس  ، ب : 

 أنّها حأخوذة حن األخ ار.
__________________ 

 .62:  1( السرائر 1)

فهنقض اليقهين » : «عدم نقض اليقهين إ ّ فهاليقين»، وفء غيرهما فدل  ( و ) (ص)( كذا فء 2)

 .«فاليقين

 .«ظاهرة»: (ص)، وفء  «ظاهرة فء»: (ر)( فء 3)
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 الثاني

حهن ـ  علهى تقهدير اعص هار  حهن فهاب إفها ة الظهنّ ـ  أّن عدّ ا تصصحاب

األ لّة العقليّة ، كما فعل  غير وااد حنهم ؛ فاعص ار أنّ  ا م عقلّء يصوّلل ف  

إلههى ا ههم شههرعّء فواتههطة خطههاب الشههار  ، فنقههول : إّن الح ههم الشههرعء 
اعههه  ، وكهههّل حهها كهههان كههذلك فههههو فهههاق ، الفالنههء ث ههه  تههافقا ولهههم يعلههم ارتف

فالصههغرى شههرعيّة ، وال  ههرى عقليّههة ظنّيههة ، فهههو والقيهها  وا تصحسههان 
 حن العقليّات الغير المسصقلّة.ـ  نظير المفاهيم وا تصل احاتـ  (1)وا تصقرا  

__________________ 

 (.ت)، وشطب عليها فء  ( و ) (ظ)فء  «وا تصقرا »( لم تر  1)

 الوجهههههه  فههههههء عههههههدّ 
صصهههههههههههههههههههحاب ا ت

حههههههههههههههن األ لّههههههههههههههة 
 العقليّة
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 الثالث

أّن حسهألة ا تصصههحاب علههى القههول ف ونه  حههن األا ههام العقليّههة حسههألة 

الوليّة ي حث فيها عن كون الشء   ليال على الح م الشرعّء ، نظير اّجية 

 القيا  وا تصقرا .
فههء القههوانين  تههر ،د لمحقّههق القّمههء نعههم ، يشهه ل ذلههك فمهها ذكههر  ا

حن أّن حسائل ا لول حا ي حث فيها عن اال الدليل فعهد الفهرا   وااشيص  :
 .(1)عن كون   ليال ،   عن  ليليّة الدليل 

كمسائل اّجية ـ  ، في ون حسألة ا تصصحاب تر ،د وعلى حا ذكر  

حهههن الم ههها ل  ـ األ لّهههة الظنّيهههة ، كظهههاهر ال صهههاب وخ هههر الوااهههد ونحوهمههها
الصصديقيّة للمسائل ا لوليّة ، وايث لم تص يّن فء علم هخر ااصيج إلى فيانها 

 فء نفس العلم ، كأكثر الم ا ل الصصّوريّة.

 ذوات األ لّة حن ايث (3): أّن حو و  ا لول  (2)نعم ذكر فعىهم 
__________________ 

:  1 (1291  عهة )ص  ، انظهر القهوانين ( لم نقه علي  فء القوانين ، نعم ذكر ذلك فء ااشهي1)

 .«. الخ.. حو و  العلم هو حا ي حث في »، الحاشية الم دّوة فقول  :  6

 .12( هو لااب الفصول فء الفصول : 2)

 .«هء»هيا ة :  ( و ) (ت)( فء 3)

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل 
صهههههههههههههههههههحاب ا تص

حسههههههههألة الههههههههوليّة 
 ؟أو فقهيّة

فنههههها  علهههههى كونههههه  
ا مهههها عقليهههها فههههههو 

 حسألة الوليّة
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 ي حث عن  ليليّصها أو عّما يعرض لها فعد الدليليّة.

لعلم فالقواعد الممّهدة  تصن ا  ا»ولعلّ  حوافق لصعريه ا لول فأنّ  : 
 .(1) «األا ام الفرعيّة حن أ لّصها

أّحهها علههى القههول ف ونهه  حههن ا لههول العمليّههة ، ففههء كونهه  حههن  (2و )

ا تصصههحاب اين ههذ ،اعههدة  (3)المسههائل ا لههوليّة غمههوض ؛ حههن ايههث إّن 
حسصفا ة حن السنّة ، وليس الص لّم في  ت لّمها فهء أاهوال السهنّة ، فهل ههو نظيهر 

تائر القواعهد المسهصفا ة حهن ال صهاب والسهنّة ، والمسهألة ا لهوليّة ههء الصهء 

، وههء  «  تنقض اليقين فالشكّ »:  :فمعونصها يسصن ط هذ  القاعدة حن ،ولهم 
وال األلفهاظ الوا،عهة فيه  ، المسائل ال ااثة عن أاوال  ريق الخ ر وعن أاه

نفهء الىهرر »نظير ،اعدة ـ  «ا شصغال»و  «ال را ة»كقاعدة ـ  فهذ  القاعدة

، حن القواعد الفرعيّة المصعلّقة فعمل الم لّهه. نعهم ، تنهدرج تحه   «والحرج
هذ  القاعدة حسهألة الهوليّة يجهر  فيهها ا تصصهحاب ، كمها تنهدرج المسهألة 

، كمها ينفهى وجهوب الفحهص عهن  (4)ة نفء الحهرج ا لوليّة أايانا تح  أ لّ 

 المعارض اصّى يقطع فعدح  فنفء الحرج.
نعم ، يش ل كون ا تصصحاب حن المسائل الفرعيّة : فأّن إجرا ها فء 

أعنء : لورة الشّك فء فقا  الح م الشرعء السافق ، كنجاتهة ـ  (5)حور ها 

 حخصّص فالمجصهد وليس وظيفةـ    المصغيّر فعد هوال تغيّر الما
__________________ 

 .1، وحناهج األا ام :  9( كما فء الفصول : 1)

 (.ت)حن  «الواو»( 2)

 .«ألنّ »:  «حن ايث إنّ »فدل  (صو ) (ر)( فء 3)

 .«نفء الىرر والحرج»: (ظ)( فء 4)

 ، كما   يخفى. «فء حور   فأّن إجرا  »( كذا فء النسخ ، والمناتب : 5)

فنههههها  علهههههى كونههههه  
حههههههههههن ا لههههههههههول 
العمليّههههههههههههة ففههههههههههههء 

نههههههههههههههه  حهههههههههههههههن كو
المسههههههههههههههههههههههههههههههههائل 
ا لهههههههههههههههههههههههههههوليّة 

 غموض

ابشههههههههههه ال فهههههههههههء 
كههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههون 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
حهههههههههههن المسهههههههههههائل 

 الفرعية
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، فهههء حّمهها يحصههاج إليهه  المجصهههد فقههط و  ينفههع للمقلّههد ، وهههذا حههن  (1)للمقلّههد 

خههواّص المسههألة ا لههوليّة ؛ فههإّن المسههائل ا لههوليّة لّمهها حّهههدت لالجصههها  
واتصن ا  األا ام حن األ لّهة اخهصّص الهص لّم فيهها فالمسهصن ط ، و  اهّر لغيهر  

 فيها.

 : إّن اخصصاص هذ  المسألة فالمجصهد ؛ ألجهل أّن حو هوعهافإن ،ل  
  ـ  وهههو الشههّك فههء الح ههم الشههرعّء وعههدم ،يههام الههدليل ا جصههها   عليهه ـهه 

يصشّخص إ ّ للمجصهد ، وإ ّ فمىمون  وهو : العمل على   ق الحالة السافقة 

 وترتيب هثارها ، حشصر  فين المجصهد والمقلّد.
لوليّة كذلك ؛ ألّن وجوب العمل فخ ر الوااد ،ل  : جميع المسائل ا 

وترتيب هثار الصهدق عليه  لهيس حخصّصها فالمجصههد. نعهم ، تشهخيص حجهرى 

خ ر الوااد وتعيين حدلوله  وتحصهيل شهرو  العمهل فه  حخهصّص فالمجصههد ؛ 
فهء  (2)لصمّ ن  حهن ذلهك وعجه  المقلّهد عنه  ، ف هأّن المجصههد نائهب عهن المقلّهد 

فاأل لّههة ا جصها يّههة وتشههخيص حجههار  ا لههول  تحصههيل حقههدّحات العمههل

العمليّة ، وإ ّ فح م هللا الشرعّء فء ا لول والفرو  حشصر  فين المجصههد 
 والمقلّد.

ا تصصحاب  ليال على الح م  (3)هذا ، و،د جعل فعض السا ة الفحول 

ـ   لهيال علهى الهدليل «تنقض اليقهين فالشهكّ   »:  :فء حور   ، وجعل ،ولهم 
 ايث ،ال :ـ  نظير هية الن أ فالنس ة إلى خ ر الوااد

__________________ 

 .«المقلّد»: (ظ)( فء 1)

 .«عن »:  «عن المقلّد»فدل  ( و ) (ظ)،  (ت)( فء 2)

 ( هو السيّد فحر العلوم فء فوائد .3)

حههههر كههههالم السههههيد ف
العلههههههههههههوم فيمههههههههههههها 

 يرت ط فالمقام
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،  ليهل شهرعّء رافهع إّن اتصصحاب الح م المخاله لأللل فهء شهء  

إلهى أن ،هال فهء هخهر كهالم له  ـ  لح م األلل ، وحخّصهص لعموحهات الحهلّ 
فالقيها   «  تهنقض اليقهين فالشهكّ »:  :: وليس عموم ،هولهم ـ  (1)تيأتء نقل  

إلههى أفههرا  ا تصصههحاب وج ئيّاتهه  ، إ ّ كعمههوم هيههة الن ههأ فالقيهها  إلههى هاهها  

 ، انصهى. (2)األخ ار المعص رة 
كاتصصهحاب ـ  أ،ول : حعنى ا تصصحاب الج ئّء فء المور  الخاصّ 

ليس إ ّ الح م فث هوت النجاتهة فهء ذلهك المها  الهنجس ـ  نجاتة الما  المصغيّر

:  :وههل الهدليل عليه  إ ّ ،هولهم  ؟!تافقا ، وهل هذا إ ّ نفس الح هم الشهرعء
وفالجملة : فال فرق فين ا تصصحاب وتائر  ؟!(3) «  تنقض اليقين فالشكّ »

 القواعد المسصفا ة حن العموحات.

هذا كلّ  فهء ا تصصهحاب الجهار  فهء الشه هة الح ميّهة المث ه  للح هم 
 الظاهر  ال لّء.

كعدالة هيد ونجاتة ثوف  وفسق ـ  وأّحا الجار  فء الش هة المو وعيّة

فال إش ال فء كون  ا ما فرعيّا ، توا  كان الص لّم في  ـ  هارة فدن عمرو و 
حن فاب الظّن ، أم كان حن فاب كونهها ،اعهدة تع ّديّهة حسهصفا ة حهن األخ هار ؛ 

يهد »ألّن الص لّم في  على األّول ، نظير الص لّم فء اعص ار تائر األحهارات ،   

حوهههها فهههء الشههه هات ون «الغل هههة»و  «ال يّنهههة»و  «تهههو،هم»و  «المسهههلمين
الخارجيّة. وعلى الثانء ، حن فاب ألالة الطهارة وعدم ا عصنا  فالشّك فعهد 

 الفرا  ، ونحو ذلك.
__________________ 

 .277 و 276( انظر الصفحة 1)

 .117ـ  116( فوائد السيد فحر العلوم : 2)

 ّول.حن أفواب نوا،ض الو و  ، الحديث األ 1، ال اب  174:  1( الوتائل 3)

،شههههههههههة فيمهههههههههها مناال
أفهههههههههههههها   فحههههههههههههههر 

 العلوم

 ا تصصهههههههههههههههههههحاب
الجههههههههههههار  فههههههههههههء 
الشههههههههههههههههههههههههههههههههههه هة 

 المو وعيّة
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 الرابع

أّن المنا  فهء اعص هار ا تصصهحاب علهى القهول ف ونه  حهن فهاب الصع ّهد 

 ، هو حجّر  عدم العلم ف وال الحالة السافقة. (1)الظاهر  

ظهّن ، فهالمعهو  حهن  ريقهة الفقهها  وأّحا على القهول ف ونه  حهن فهاب ال
عههدم اعص ههار إفهها ة الظههّن فههء خصههوص المقههام ؛ كمهها يعلههم ذلههك حههن ا مهههم 

فمقصىيات ا لول كلّية حع عدم اعص ارهم أن ي هون العاحهل فهها ظانّها ف قها  
فههههء أا ههههام الع هههها ات  (3)، ويظهههههر ذلههههك فههههأ نى تص ّههههع  (2)الحالههههة السههههافقة 

 تات.والمعاحالت والمرافعات والسيا

فهء فهاب الشهّك ـ  فهء الح هل المصهين تر ،د نعم ، ذكر شيخنا ال هائء 
 حا يظهر حن  اعص ار الظّن الشخصّء ، ايث ،ال :ـ  فء الحدث فعد الطهارة

  يخفى أّن الظّن الحالل فا تصصحاب فء حهن تهيقّن الطههارة وشهّك 

  قى على نهج وااد ، فل يىعه فطول المدّة شي افء الحدث ،   ي
__________________ 

 (.ظ)فء  «الظاهر »( لم تر  1)

 .347:  2( انظر الجواهر 2)

 .«أل نى حصص ّع»، وفء غيرهما :  (تو ) ( )( كذا فء 3)

حنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها  
ب ا تصصهههههههههههههههههههحا

فنههههها  علهههههى كونههههه  
 حن فاب الصع ّد

لههههههههههههيس المنهههههههههههها  
ء الظههههههّن الشخصهههههه

فنههههها  علهههههى كونههههه  
 حن فاب الظنّ 

كههههههههههههالم الشههههههههههههيخ 
ائء فههههههههء أن ال ههههههههه

المنههههههههههها  الظهههههههههههن 
 الشخصء
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فشي ا ، فل ،د ي ول الرجحان ويصساوى الطرفهان ، فهل رفمها يصهير الهراجح 

أ عنههد الصهه ح وذهههل عههن الههصحفّر ، ثههّم شههّك عنههد حرجواهها ، كمهها إذا توّ هه
المغرب فء لدور الحدث حن  ، ولم ي ن حن عا ت  ال قا  على الطهارة إلى 

ذلك الو،ه . والحالهل : أّن المهدار علهى الظهّن ، فمها  ام فا،يها فالعمهل عليه  

 انصهى كالح  ، رفع فء الخلد حقاح . .(1)وإن  عه 
ويظهر حن شارح الدرو  ارتىاؤ  ؛ ايث ،ال فعد ا اية هذا ال الم 

: 

و  يخفى أّن هذا إنّما يصّح لو فنى المسألة على أّن حها تهيقّن فحصهول  
فء و،  ولم يعلم أو يظّن  رّو حا ي يل  ، يحصل الظّن ف قائ  ، والشهّك فهء 

 نقيى    يعار   ؛ إذ الىعيه   يعارض القوّ .

 نا   عيه جدّا ، فل فناؤها على الروايات حؤيّدة فألالة ل ن ، هذا ال
ال را ة فء فعض الموار  ، وههء تشهمل الشهّك والظهّن حعها ، فهإخراج الظهّن 

 ، انصهى كالح . (3)حّما   وج  ل  ألال  (2)حنها 

 رى ايث ذكر أّن :فء الذك تر ،د ويم ن اتصظهار ذلك حن الشهيد 
،   نعنء فه  اجصمها  اليقهين والشهّك ،  «اليقين   ينقى  الشكّ »،ولنا : 

فل المرا  أّن اليقين الذ  كان فهء اله حن األّول   يخهرج عهن ا مه  فالشهّك 

 فء ال حان الثانء ؛ أللالة فقا  حا كان ، فيؤول إلى اجصما  الظنّ 
__________________ 

 .37( الح ل المصين : 1)

 (صو ) (ظ)،  (ت)، وههههو األلهههّح ، وفهههء  (صو ) (ت)ونسهههخصء فهههدل  (ر)( كهههذا فهههء 2)

 .«عن »:  «حنها»والمصدر فدل 

 .142( حشارق الشمو  : 3)

اهر شههههههههههارح ظهههههههههه
الههههههههههههههههههههههههههههههدرو  

 ارتىاؤ  ذلك

اتهههههههههصظهار ذلهههههههههك 
حههههن كههههالم الشهههههيد 

فههههههههههء  تههههههههههر ،د 
 الذكرى
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والشّك فء ال حان الوااد ، فيرّجح الظّن علي  ، كما هو حّطر  فء الع ها ات 
 ، انصهى كالح . (1)

ر كالحهه  أّن المنهها  فههء وحههرا   حههن الشههّك حجههّر  ا اصمههال ، فههل ظههاه

أخ ار عدم نقهض اليقهين فالشهّك ، ههو الظهّن  (2)اعص ار ا تصصحاب حن فاب 

 أيىا ، فصأّحل.
__________________ 

 ، حع اخصالر فء فعض األلفاظ. 207:  1( الذكرى 1)

 (.ظ)فء  «اعص ار ا تصصحاب حن فاب»( لم تر  2)
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 الخامس

الظهاهر فهء اتهصنا  الح هم فال قها  ـ  (1)أّن المسصفا  حن تعريفنها السهافق 

 أّن ا تصصحاب يصقّوم فأحرين :ـ  إلى حجّر  الوجو  السافق

أادهما : وجو  الشء  فء هحان ، توا  علهم فه  فهء هحهان وجهو   أم 
ال قهها  فههالعلم أو الظههّن  . نعههم ،   فههدّ حههن إاههراه ذلههك اههين إرا ة الح ههم ف

المعص ر ، وأّحا حجّر  ا عصقا  فوجو  شء  فء هحان حع هوال ذلك ا عصقا  
فههء هحههان هخههر ، فههال يصحقّههق حعهه  ا تصصههحاب ا لههطالاء وإن تههوّهم 

 .(4)في  ، كما تنن ّ  علي   «  تنقض» (3): جريان عموم  (2)فعىهم 

   فء هحان  اق عليه  ؛ فلهو شهّك فهء هحهان والثانء : الشّك فء وجو
 تافق علي  فال اتصصحاب ، و،د يطلق علي  ا تصصحاب القهقرى حجاها.

__________________ 

 .«إفقا  حا كان»( وهو 1)

 .44( هو المحقّق الس  وار  فء ذخيرة المعا  : 2)

 (. و ) (ت)، وشطب عليها فء  (ظ)فء  «عموم»( لم تر  3)

 .303فحة ( انظر الص4)

تقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههّوم 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
فهههههههأحرين : اليقهههههههين 

الحههههههههههههههههههههههههدوث ، ف
والشهههههههههههههّك فهههههههههههههء 

 ال قا 

ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
 القهقر 
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ثهّم المعص هر هههو الشهّك الفعلهّء الموجههو  اهال ا لصفهات إليهه  ، أّحها لهو لههم 

 فال اتصصحاب وإن فرض الشّك في  على فرض ا لصفات. (1)يلصف  

فهههالمصيقّن للحهههدث إذا الصفههه  إلهههى االههه  فهههء الالاهههق فشهههّك ، جهههرى 
ى فطلهه  لههالت  ؛ لسهه ق ا تصصههحاب فههء اقّهه  ، فلههو غفههل عههن ذلههك ولههلّ 

، و  يجر  فء اقّ  ا م الشهّك فهء الصهّحة فعهد الفهرا   (2)األحر فالطهارة 
 .(3)عن العمل ؛ ألّن حجرا  الشّك الحا ث فعد الفرا  ،   الموجو  حن ، ل 

، لو غفل عن اال  فعد اليقين فالحدث وللّى ، ثّم الصف  وشهّك  (4)نعم 

صطّههرا ، جهرى فهء اقّه  ،اعهدة الشهّك فعهد فء كون  ححدثا اال الصهالة أو ح
الفههرا  ؛ لحههدوث الشههّك فعههد العمههل وعههدم وجههو   ، لهه  اصّههى يوجههب األحههر 

 فالطهارة والنهء عن الدخول في  فدونها.

نعم ، هذا الشّك الالاق يوجب ابعا ة فح م اتصصحاب عدم الطههارة 
 .(5)، لو   ا وحة ،اعدة الشّك فعد الفرا  علي  ، فافهم 

__________________ 

 .«إلي »هيا ة :  ( و ) (ظ)( فء 1)

 (.ظ)فء  «لس ق األحر فالطهارة»( لم تر  2)

 (.ظ)فء  «ألّن حجرا  الشّك الحا ث فعد الفرا    الموجو  حن ، ل»( لم تر  3)

 .«و»:  «نعم»فدل  ( و ) (ظ)،  (ت)( فء 4)

يجهههر  ا تصصهههحاب ؛ ألّن و  »حههها يلهههء :  «فهههافهمـ  إلهههىـ  لحهههدوث»فهههدل  (ظ)( فهههء 5)

ا تصصحاب ، ل  خول  فء العمل لم ينعقد ؛ لعهدم الشهّك الفعلهء وإن كهان غيهر عهالم فالحهال ، 

 .«وفعد الفرا  غير حعص ر ؛ لورو  ،اعدة الصّحة علي  ، فافهم

المعص ههههههههههههر هههههههههههههو 
 الشّك الفعلءّ 
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 السادس

فههء تقسههيم ا تصصههحاب إلههى أ،سههام ؛ ليعههرر أّن الخههالر فههء حسههألة 

  تصصحاب فء كلّها أو فء فعىها ، فنقول :ا

 إّن ل  تقسيما فاعص ار المسصصحب.
 وهخر فاعص ار الدليل الداّل علي .

 وثالثا فاعص ار الشّك المأخوذ في .

 (1)[تقسيم االستصحاب باعتبار المستصحبـ  1]

 أّحا فا عص ار األّول فمن وجو  :
 الوج  األّول

 شء  (2)كوجوب ـ  حن ايث إّن المسصصحب ،د ي ون أحرا وجو يّا
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

 .«كوجو »: (ظ)( فء 2)

تقسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيم 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 

 حن وجو  :

مسصصههههههحب إّحهههههها ال
وجههههههههههو ّ  وإّحهههههههههها 

 حءّ عد
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وههو  و،هد ي هون عهدحيّا.ـ  أو نحهو ذلهك (1)أو  هارة شهء  أو ر وفهة ثهوب 

 على ،سمين :
 (2)أادهما : عدم اشصغال الذّحة فص ليه شرعّء ، ويسهّمى عنهد فعىههم 

 .«ألالة النفء»و  «ال را ة األلليّة»ب : 

والثانء : غيهر  ، كعهدم نقهل اللفهر عهن حعنها  ، وعهدم القرينهة ، وعهدم 
 حوت هيد ور وفة الثوب وادوث حوجب الو و  أو الغسل ، ونحو ذلك.

 و  خالر فء كون الوجو ّ  ححّل الن ا .

إلهى عهدم الخهالر فيه  ،  تهر ،د  (3)أّحا العهدحء ، فقهد حهال ا تهصاذ و
: حن  عوى ابجما  على  ;ت عا لما ا ا  عن اتصاذ  السيّد لااب الرياض 

ـ  فعههد نقههل ابجمهها  المههذكورـ  اعص ههار  فههء العههدحيّات. واتصشهههد علههى ذلههك

لهالة عهدم أ فاتصقرار تيرة العلما  على الصمّسك فا لهول العدحيّهة ، حثهل :
القرينة والنقل وا شصرا  وغير ذلك ، وف نائهم هذ  المسألة على كفاية العلّة 

 المحدثة لإلفقا .
__________________ 

،  (ت)، وفههء  « هارتهه  أو ر وفصهه »:  « هههارة شههء  أو ر وفههة ثههوب»فههدل  (ر)( فههء 1)

 .« هارت  أو ر وفة ثوب»: ( و ) (ص)

،  132:  1، والشههههيد األّول فهههء القواعهههد والفوائهههد  32 : 1( حثهههل المحقّهههق فهههء المعص هههر 2)

:  (حخطههو )، والفا ههل الجهوا  فههء غايهة المههأحول  271والشههيد الثههانء فهء تمهيههد القواعهد : 

 .51:  1، والحدائق  34، والمحدّث ال حرانء فء الدرر النجفيّة :  128الور،ة 

 رات  رته  فهء  هوافط ا لهول :( هو المحقّق شريه العلمها  الماهنهدرانء ، انظهر تقريه3)

351. 

كهههههههههههالم شهههههههههههريه 
العلمههههههههههههها  فهههههههههههههء 

روج خهههههههههههههههههههههههههههههههههه
العهههههههههدحيّات عهههههههههن 

 ححّل الن ا 
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 : (1)  يخلو عن تأّحل  تر ،د أ،ول : حا اتصظهر  

أّحا  عوى ابجمها  ، فهال حسهرح لهها فهء المقهام حهع حها تهيمّر فهك حهن 

فخالفها ، وإن كان يشهد لها ظاهر الصفصاهانء فهء شهرح  (2)تصريحات كثير 
 ،ال :الشرح ؛ ايث 

إّن خالر الحنفيّة المن هرين لالتصصهحاب إنّمها ههو فهء ابث هات  ون »
 .(3) «النفء األللءّ 

وأّحههها تهههيرة العلمههها  ، فقهههد اتهههصقّرت فهههء فهههاب األلفهههاظ علهههى الصمّسهههك 

 فا لول الوجو يّة والعدحيّة كلصيهما.
فعد نقهل القهول فإن هار ـ  الوايد ال ه هانء فء رتالص  ا تصصحافيّة،ال 

اعص ار ا تصصحاب حطلقا عن فعض ، وإث ات  عهن فعهض ، والصفصهيل عهن 

 حا هذا لفظ  :ـ  فعض هخر
أنّههم يسهصدلّون ـ  اصّهى حهن المن هر حطلقهاـ  ل هّن الهذ  نجهد حهن الجميهع

ل ، فيقولون : األحر اقيقة فهء الوجهوب عرفها ، ف هذا لغهة ؛ فألالة عدم النق

أللههالة عههدم النقههل ، ويسههصدلّون فألههالة فقهها  المعنههى اللغههوّ  ، فين ههرون 
 ، انصهى. (4)الحقيقة الشرعيّة ، إلى غير ذلك ، كما   يخفى على المصص ّع 

__________________ 

 .«خفا »:  «تأّحل»فدل  (صو ) (ر)( فء 1)

 .«كثيرة»: (ر)( فء 2)

ع هارة الشهرح فهء  تهر ،د ، ونقهل المصهنّه  284:  2( ااشية شرح حخصصهر ا لهول 3)

 .51ااشيص  على اتصصحاب القوانين : 

 .425ـ  424( الرتائل ا لوليّة : 4)

فيمهههههههههها المنا،شههههههههههة 
أفههههههههههها   شهههههههههههريه 

 العلما 

،يههههام السههههيرة علههههى 
الصمّسهههههههههههههههههههههههههههههههههك 
فا لههههههههههههههههههههههههههههول 

و يّههههههههههههههههههههههههههههة الوج
والعدحيّههههههههههة فههههههههههء 

 فاب األلفاظ

كهههههههههههالم الوايهههههههههههد 
ال ه هههههههههههانء فههههههههههء 

 ذلك
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واين ذ ، فال شها ة فء السهيرة الجاريهة فهء فهاب األلفهاظ علهى خهروج 

 العدحيّات.
وأّحا اتهصد لهم علهى إث هات ا تصصهحاب فاتهصغنا  ال ها،ء عهن المهؤثّر 

فمع أنّ  حعارض فاخصصاص فعض أ لّصهم ـ  الظاهر ا خصصاص فالوجو  ّ 

، وفأنّ  يقصىء أن ي ون النه ا  حخصّصها فالشهّك حهن ايهث  (1)اآلتء فالعدحء 
أّن الغهرض األلهلّء هنها : فه (2)يم ن توجيه  ـ  المقصىء   حن ايث الرافع

لّما كان ههو الهص لّم فهء ا تصصهحاب الهذ  ههو حهن أ لّهة األا هام الشهرعيّة ، 

اكصفوا فذكر حا يث   ا تصصحاب الوجو ّ . حع أنّ  يم ن أن ي ون الغرض 
تصميم المطلب فهء العهدحّء فابجمها  المرّكهب ، فهل األولويّهة ؛ ألّن الموجهو  

 مؤثّر فالمعدوم كذلك فالطريق األولى.إذا لم يحصج فء فقائ  إلى ال

، وتعريفهم له  ،  «اتصصحاب الحال»نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة ب 
ا خصصههاص فههالوجو ّ  ، إ ّ أّن الوجهه  فيهه  : فيههان ا تصصههحاب  (3)ظههاهر 

ب ـ  فل األكثهرـ  الذ  هو حن األ لّة الشرعيّة لألا ام ؛ ولذا عنون  فعىهم

 .«اتصصحاب اال الشر »
علههى اخصصههاص ححههّل  (4)حّمهها ذكرنهها يظهههر عههدم جههواه ا تصشههها  و

 ، فء «اتصصحاب الحال»،ولهم فء عنوان المسألة :  (5)الن ا  فظهور 
__________________ 

 ( انظر الصفحة اآلتية.1)

 .«أيىا»هيا ة :  (صو ) (ر)( فء 2)

 فء أاد المو عين. «ظاهر»( كذا فء النسخ ، و  يخفى هيا ة لفظة 3)

 .351( ا تصشها  حن  وافط ا لول : 4)

 .«فظاهر»:  «فظهور»فدل  (صو ) (ر)( فء 5)

حههههههها يظههههههههر حنههههههه  
 خصصههههههههههههههههههههاص ا

 يّهههههههههههههههههههههات فالوجو
 وحنا،شص 
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 «اتصصحاب اهال الشهر »الوجو ّ  ؛ وإ ّ لدّل تقييد كثير حنهم العنوان ب 

 ، على اخصصاص الن ا  فغير ا حور الخارجيّة.
وحّمن يظهر حن   خول العدحيّات فء ححهّل الخهالر الوايهد ال ه ههانء 

، فل لعلّ  لريح فء ذلهك فمالاظهة حها ذكهر  ، هل ذلهك فهء  (1)تقدّم حن   فيما

 .(2)تقسيم ا تصصحاب 
وألرح حن ذلهك فهء عمهوم ححهّل النه ا  ، اتهصد ل النهافين فهء كصهب 

: فأنّ  لو كهان ا تصصهحاب حعص هرا له م تهرجيح فيّنهة  (4)والعاّحة  (3)الخاّلة 

 :ـ  كما فء المنيةـ  د ل المث صينفا تصصحاب ، واتص (5)النافء ؛  عصىا   
فأنّهه  لههو لههم يعص ههر ا تصصههحاب   نسههدّ فههاب اتههصن ا  األا ههام حههن األ لّههة ؛ 

 .(6)لصطّرق ااصما ت فيها   تندفع إ ّ فا تصصحاب 

وحّمن أن ر ا تصصحاب فء العدحيّات لهااب المهدار  ؛ ايهث أن هر 
كثهههر لنجاتهههة الجلهههد اعص هههار اتصصهههحاب عهههدم الصذكيهههة الهههذ  تمّسهههك فههه  األ

 .(7)المطروح 

 وفالجملة : فالظاهر أّن الصص ّع يشهد فأّن العدحيّات ليس  خارجة
__________________ 

 .28( راجع الصفحة 1)

 .423( انظر الرتائل ا لوليّة : 2)

 .407:  (حخطو )( انظر حا نقل  العالّحة فء نهاية الولول 3)

 .454:  2( انظر حا نقل  العىد  فء شرح حخصصر ا لول 4)

 ؛ لرجو  الىمير إلى ال يّنة. « عصىا ها»( كذا فء النسخ ، والمناتب : 5)

 .181: الور،ة  (حخطو )( حنية الل يب ؛ للعميد  6)

 .387:  2( انظر المدار  7)

الصص ّههههههههههههع يشهههههههههههههد 
روج فعهههههههههههدم خههههههههههه

العهههههههههدحيّات عهههههههههن 
 ححّل الن ا 
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أّن القهول فالصفصهيل ـ  أل،والعند فيان أ لّة اـ  عن ححّل الن ا  ، فل تيجء 

ـ  فنها  علههى اعص ههار ا تصصهحاب حههن فهاب الظههنّ ـ  فهين العههدحّء والوجهو  ّ 
وجو   فين العلما    يخلو حن إش ال ، فىال عن اتّفاق النافين علي  ؛ إذ حا 

حن اتصصحاب وجو ّ  إ ّ ويم ن حع  فهرض اتصصهحاب عهدحّء يله م حهن 

وجههو ّ  ، فيسههقط فائههدة نفههء اعص ههار الظههّن فهه  الظههّن فههذلك المسصصههحب ال
 .(1)ا تصصحافات الوجو يّة. وانصظر لصمام ال الم 

وحّما يشهد فعدم ا تّفاق فء العدحيّات : اخهصالفهم فهء أّن النهافء يحصهاج 

 تجد  شاهد لدق على حا ا ّعينا . (2)فالار ذلك العنوان  ؟إلى  ليل أم  
نعم ، رفما يظهر حن فعىهم خروج فعض األ،سهام حهن العهدحيّات حهن 

؛ فههإّن  «ال ههرا ة األلههليّة»ححههّل النهه ا  ، كاتصصههحاب النفههء المسههّمى ب 

ـ  (5)والفا ل الجوا   (4)والعالّحة  (3)كالمحقّق ـ  المصّرح ف  فء كالم جماعة
 المصّرح ف  فء اب  اق على العمل علي . وكاتصصحاب عدم النسخ ؛ فإنّ  :

: عههدم ـ  كالمحههدّث األتههصرافا   والمحههدّث ال حرانههءـ  كههالم غيههر وااههد

 ، وألحق (6)الخالر في  ، فل حال األّول إلى كون  حن  روريات الدين 
__________________ 

 .103( انظر الصفحة 1)

لهههول : ، وح ههها ل الو 210، والمعهههارج :  752:  2، والعهههدّة  827:  2( انظهههر الذريعهههة 2)

251. 

 .208( المعارج : 3)

 .424:  (حخطو )( انظر نهاية الولول 4)

 .128: الور،ة  (حخطو )( غاية المأحول 5)

 .143( الفوائد المدنيّة : 6)

ظهههههههههاهر جماعهههههههههة 
فعهههههههههض خهههههههههروج 

العهههههههههدحيّات عهههههههههن 
 الن ا ححّل 



 3فرائد ا ُلول / ج   ..............................................................................  32

 .(1)الثانء فذلك اتصصحاب عدم المخّصص والمقيّد 

فمعنهى الصعويهل فهء تحقّهق شهء  ـ  والصحقيق : أّن اعص ار ا تصصهحاب
حخصلهه فيه  ، حهن ـ  نء علهى تحقّقه  فهء ال حهان السهافق عليه فء ال حان الثا

غير فرق فين الوجو ّ  والعدحّء. نعم ، ،د يصحقّق فء فعهض المهوار  ،اعهدة 

،اعهدة ،ه ح الص ليهه حهن »اخرى توجب األخهذ فمقصىهى الحالهة السهافقة ،   
ظههور الهدليل الهداّل علههى »، أو  «عهدم الهدليل  ليهل العهدم»، أو  «غيهر فيهان

، أو غير ذلك ، وهذا   رفهط له   « م فء اتصمرار  أو عموح  أو إ ال، الح

 فاعص ار ا تصصحاب.
ثّم إنّا لم نجد فء ألحافنا حن فّرق فين الوجو ّ  والعدحّء. نعم ، ا ى 

 هذا الصفصيل عن الحنفيّة. (2)شارح الشرح 

 الوج  الثانء :
أّن المسصصهحب ،ههد ي ههون ا مهها شههرعيّا ، كالطهههارة المسصصههح ة فعههد 

خروج المذ  ، والنجاتة المسصصح ة فعد هوال تغيّهر المصغيّهر فنفسه  ، و،هد 

ي ون غير  ، كاتصصحاب ال ّرية ، والر وفهة ، والو هع األّول عنهد الشهّك 
 فء ادوث النقل أو فء تأريخ .

 يح جماعة و،و  الخالر فء كال القسمين.والظاهر فل لر

 نعم ، نسب إلى فعض الصفصيل فينهما فإن ار األّول وا عصرار
__________________ 

 .34، والدرر النجفيّة :  52:  1، وانظر الحدائق  «عدم الصخصيص والصقييد»: (ظ)( فء 1)

 .28( أ  الصفصاهانء ، و،د تقدّم كالح  فء الصفحة 2)

المسصصههههههحب إّحهههههها 
ّء ا ههههههههههم شهههههههههههرع

وإّحهههها حههههن ا حههههور 
 الخارجيّة

و،ههههههههو  الخههههههههالر 
 فء كليهما
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 .(1)ونسب إلى هخر الع س ، ا اهما الفا ل القّمء فء القوانين فالثانء ، 

فنقهول  وفي  نظر ، يظهر فصو يح المرا  حن الح م الشرعء وغير  ،
: الح ههم الشههرعّء يههرا  فهه  تههارة الح ههم ال لّههء الههذ  حههن شههأن  أن يؤخههذ حههن 

، كطهههارة حههن خههرج حنهه  المههذ  أو نجاتههة حهها هال تغيّههر  فنفسهه  ،  الشههار 

واخههرى يههرا  فهه  حهها يعههّم الح ههم الج ئههء الخههاّص فههء المو ههو  الخههاّص ، 
حن جهة عدم حال،ات  للنجس ـ  كطهارة هذا الثوب ونجاتص  ؛ فإّن الح م فهما

ل هّل  (2)ليس وظيفة للشار . نعم ، وظيفصه  إث هات الطههارة كلّيهة ـ  أو حال،ات 

 شء  شّك فء حال،ات  للنجس وعدحها.
وعلهههى اب هههالق األّول جهههرى األخ هههاريّون ؛ ايهههث أن هههروا اعص هههار 

ا تصصحاب فء نفس أا ام هللا تعالى ، وجعل  األتصرافا   حن أغهال  حهن 

ا تصصهحاب فهء حثهل  ههارة الثهوب  تأّخر عن المفيد ، حع اعصراف  فاعص ار
وغيرهما حّما شهّك فيه  حهن األا هام الج ئيّهة ألجهل ا شهص ا  فهء  (3)ونجاتص  

 .(4)ا حور الخارجيّة 

ولّرح المحدّث الحّر العاحلء : فأّن أخ ار ا تصصهحاب   تهدّل علهى 
اعص ار  فء نفس الح م الشرعّء ، وإنّمها تهدّل علهى اعص هار  فهء حو هوعات  

 .(5)لّقات  وحصع
__________________ 

 .57:  2( القوانين 1)

 .«ال لّية»: (رو ) (ت)( فء 2)

 .143( الفوائد المدنيّة : 3)

 .148( الفوائد المدنيّة : 4)

 .250، والفصول المهّمة فء الول األئّمة :  208( الفوائد الطوتيّة : 5)

للح هههههههم الشهههههههرعء 
ـ  1إ ال،ههههههههان : 
ـ  2الح ههههم ال لّههههء 

حههههههها يعهههههههّم الح هههههههم 
 الج ئء

إن ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههار 
األخ ههههههههههههههههههههههههاريين 
جريههههههههههههههههههههههههههههههههههان 

صصهههههههههههههههههههحاب ا ت
فههههههههههههههء الح ههههههههههههههم 

 فاب الق األّول
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 حرجع فيها إ ّ واأللل فء ذلك عندهم : أّن الش هة فء الح م ال لّء  

ا اصيا   ون ال را ة أو ا تصصحاب ؛ فإنّهما عندهم حخصّصان فالش هة فهء 
 المو و .

 وعلى اب الق الثانء جرى فعض هخر.

 ،ال المحقّق الخوانسار  فء حسألة ا تصنجا  فاألاجار :
الح هم المهأخوذ  (1)[انقسهام]ب إلى ،سمين ، فاعص هار وينقسم ا تصصحا

فيهه  إلههى شههرعء وغيههر . وحثّههل لههألّول فنجاتههة الثههوب أو ال ههدن ، وللثههانء 

فر وفص  ، ثّم ،ال : ذهب فعىهم إلى اّجيص  فقسهمي  ، وفعىههم إلهى اّجيهة 
 ، انصهى. (2)القسم األّول فقط 

صفصهيل فهين األا ههام أّن عهدّ القهول فال (3)إذا عرفه  حها ذكرنها  ، ظههر 

الشههرعيّة وا حههور الخارجيّههة ،ههولين حصعاكسههين لههيس علههى حهها ين غههء ؛ ألّن 
 المرا  فالح م الشرعّء :

إن كان هو الح هم ال لّهء الهذ  أن هر  األخ هاريّون فلهيس هنها حهن يقهول 

فاعص ار ا تصصحاب في  ونفي  فء غير  ؛ فإّن حا ا ا  المحقّق الخوانسار  
هههو اعص ههار  فههء الح ههم الشههرعء فههاب الق  (5)سهه  وار  واتههصظهر  ال (4)

 الثانء الذ  هو أعّم حن األّول.
__________________ 

 ( حا فين المعقوفصين حن المصدر.1)

 .76( حشارق الشمو  : 2)

 ( هذا وج  حا ذكر  حن النظر فء كالم المحقّق القمء ، المصقدّم فء الصفحة السافقة.3)

 .76( حشارق الشمو  : 4)

 .116 و 115( ذخيرة المعا  : 5)

تقسهههههههههيم المحقّهههههههههق 
الخوانسههههههههههههههههههههار  
ا تصحصهههههههههههههههههههاب 
فههههههههههههههء الح ههههههههههههههم 

 فاب الق الثانء
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وإن اريد فالح م الشرعّء اب الق الثانء األعّم ، فلم يقل أاد فاعص ار  

فههء غيههر الح ههم الشههرعّء وعدحهه  فههء الح ههم الشههرعّء ؛ ألّن األخ ههاريّين   
 ين رون ا تصصحاب فء األا ام الج ئيّة.

ّن المحّصل حن القهول فالصفصهيل فهين القسهمين المهذكورين فهء ههذا ثّم إ

 الصقسيم ثالثة :
ج ئيّها كهان ـ  األّول : اعص ار ا تصصهحاب فهء الح هم الشهرعّء حطلقها

وهههو ـ  كنجاتههة الثههوب ، أو كلّيهها كنجاتههة المهها  المصغيّههر فعههد هوال الصغيّههر

 .(1)الظاهر حّما ا ا  المحقّق الخوانسار  
عص ار  فء حا عدا الح م الشرعّء ال لّء وإن كان ا ما ج ئيا الثانء : ا

 .(2)، وهو الذ  ا ا  فء الرتالة ا تصصحافيّة عن األخ اريّين 

الثالث : اعص ار  فء الح م الج ئّء  ون ال لّء و ون ا حور الخارجيّة 
، وهههو الههذ  رفمهها يسههصظهر حّمهها ا هها  السههيّد شههارح الوافيههة عههن المحقّههق 

فهء تحهريم اتهصعمال  تهر ،د ر  فء ااشية ل  علهى ،هول الشههيد الخوانسا

 .(3)الما  النجس والمشص   

 الوجه الثالث :

 حن ايث إّن المسصصحب ،د ي ون ا ما ت ليفيّا ، و،د ي ون
__________________ 

 ( تقدّم كالح  فء الصفحة السافقة.1)

 .425 لوليّة : ( الرتائل ا2)

، ول ن لم نقه علهى ههذ  الحاشهية فهء المو هع المهذكور  339:  (حخطو )( شرح الوافية 3)

 .281فيما عندنا حن نسخة حشارق الشمو  ، انظر المشارق : 

األ،ههههههههههههوى فههههههههههههء 
اّجيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههة 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 

هههههههذا  حههههههن ايههههههث
 الصقسيم

ا المسصصههههههحب إّحهههههه
ا هههههههههههم ت ليفهههههههههههء 
وإّحهههههههههههههها ا ههههههههههههههم 

 و عء
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 كاألت اب والشرو  والموانع. (1)و عيّا شرعيّا 

، ففّصل لااب الوافية فهين الص ليفهّء و،د و،ع الخالر حن هذ  الجهة 
 .(2)وغير  ، فابن ار فء األّول  ون الثانء 

وإنّما لم ندرج هذا الصقسيم فء الصقسيم الثانء حع أنّ  تقسيم ألاهد ،سهمي  

؛ ألّن ظهههاهر كهههالم المفّصهههل المهههذكور وإن كهههان ههههو الصفصهههيل فهههين الح هههم 
ء إجهرا  ا تصصهحاب فهء الص ليفّء والو عّء ، إ ّ أّن هخر كالحه  ظهاهر فه

نفههس األتهه اب والشههرو  والموانههع ،  ون السهه  يّة والشههر يّة والمانعيّههة ، 

 .(3)وتيصّىح ذلك عند نقل ع ارت  عند الصعّرض أل لّة األ،وال 
__________________ 

 (.ت)فء  «شرعيا»( لم تر  1)

 .202( الوافية : 2)

 .124ـ  121( انظر الصفحة 3)

قهههههههول فالصفصهههههههيل ال
فهههههههههههين الص ليفهههههههههههء 

 وغير 
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 (1)[باعتبار دليل المستصحب تقسيم االستصحاب]

 وأّحا فا عص ار الثانء ، فمن وجو  أيىا :

 أادها :

حهن ايهث إّن الهدليل المث ه  للمسصصهحب إّحها أن ي هون ههو ابجمها  ، 
وإّحههها أن ي هههون غيهههر . و،هههد فّصهههل فهههين ههههذين القسهههمين الغ الهههء ، فهههأن ر 

فيمها ا هء ـ  ورفما يظههر حهن لهااب الحهدائق .(2)ا تصصحاب فء األّول 
أّن ححههّل النهه ا  فههء ا تصصههحاب حنحصههر فههء ـ  عنهه  فههء الههدرر النجفيّههة

وتيأتء تفصيل ذلك عنهد نقهل أ لّهة األ،هوال إن  .(3)اتصصحاب اال ابجما  

 شا  هللا.
 الثانء :

  ،د يث   فالدليل الشرعّء ، و،د يث   فالهدليل العقلهّء. ولهم حن ايث إنّ 

أجد حن فّصل فينهما ، إ ّ أّن فء تحقّق ا تصصحاب حع ث وت الح م فالدليل 
تأّحال ؛ نظرا إلى ـ  وهو الح م العقلّء المصوّلل ف  إلى ا م شرعءـ  العقلءّ 

، والشهّك فهء  (4)لح هم أّن األا ام العقليّة كلّها ح يّنة حفّصلة حن ايهث حنها  ا

 فقا  المسصصحب وعدح    فدّ وأن
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

 .128:  1( المسصصفى 2)

 .34( الدرر النجفيّة : 3)

 .«الشرعء»هيا ة :  (صو ) (ر)( فء 4)

 ليههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل 
صصههههههحب إّحهههههها المس

ابجمههههههههها  وإّحههههههههها 
 غير 

المسصصههههههحب إّحهههههها 
يل يث ههههههههههه  فالهههههههههههدل

العقلههههههههههههء وإّحهههههههههههها 
 فالدليل الشرعء
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ّن الجههات المقصىهية للح هم يرجع إلهى الشهّك فهء حو هو  الح هم ؛ أل

العقلههّء فالحسههن والقهه ح كلّهههها راجعههة إلههى ،يههو  فعهههل الم لّههه ، الههذ  ههههو 

فالشّك فء ا م العقل اصّى ألجل وجو  الرافع   ي ون إ ّ للشّك  المو و .
فهههء حو هههوع  ، والمو هههو    فهههدّ أن ي هههون ححهههرها حعلهههوم ال قههها  فهههء 

 .(1)ا تصصحاب ، كما تيجء  
مها ذكرنها ، فهين أن ي هون الشهّك حهن جههة الشهّك فهء وجهو  و  فرق في

الرافع ، وفين أن ي ون ألجل الشهّك فهء اتهصعدا  الح هم ؛ ألّن ارتفها  الح هم 

العقلههّء   ي ههون إ ّ فارتفهها  حو ههوع  ، فيرجههع األحههر فههاألخرة إلههى ت ههدّل 
لى   ترى أّن العقل إذا ا م فق ح الصدق الىاّر ، فح م  يرجع إأالعنوان ؛ 

أّن الىههاّر حههن ايههث إنّهه   ههاّر اههرام ، وحعلههوم أّن هههذ  القىههيّة غيههر ،افلههة 

لالتصصههحاب عنههد الشههّك فههء الىههرر حههع العلههم فصحقّقهه  تههافقا ؛ ألّن ،ولنهها : 
ا م  ائمّء   يحصمل ارتفاع  أفدا ، و  ينفع فء إث ات الق ح  «المىّر ، يح»

 عند الشّك فء فقا  الىرر.

ّن هذا الصدق كان ، يحا تافقا فيسصصهحب ، حه  و  يجوه أن يقال : إ
؛ ألّن المو و  فء ا م العقل فالق ح ليس هذا الصدق ، فل عنوان المىهّر 

، والح م ل  حقطو  ال قا  ، وهذا فخالر األا ام الشهرعيّة ؛ فإنّه  ،هد يح هم 

فيه  فهاق  (2)الشار  على الصدق ف ون  اراحا ، و  يعلم أّن المنا  الحقيقهّء 
إّحها حههن جههة جهههل المنها  أو حههن جههة الجهههل ـ  حهان الشههّك أو حرتفهعفهء ه

 فيسصصحب الح م الشرعّء.ـ  (3)ف قائ  حع حعرفص  
__________________ 

 .291( انظر الصفحة 1)

 (.ظ)فء  «الحقيقء»( لم تر  2)

 (. و ) (ر)،  (ت)فء  «حعرفص ـ  إلىـ  إّحا حن»( لم تر  3)

ابشههههههههههه ال فهههههههههههء 
ب ا تصصهههههههههههههههههههحا

حههههع ث ههههوت الح ههههم 
 فالدليل العقلء
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األا ام الشهرعيّة تافعهة لألا هام العقليّهة ،  فإن ،ل  : على القول ف ون

فمهها هههو حنهها  الح ههم وحو ههوع  فههء الح ههم العقلههّء فقهه ح هههذا الصههدق فهههو 
المنا  والمو و  فء ا م الشر  فحرحص  ؛ إذ المفروض فقاعدة الصطافق ، 

 أّن حو و  الحرحة وحنا ها هو فعين  حو و  الق ح وحنا  .

الفهرق فهين الح هم الشهرعّء والعقلهّء  ،ل  : هذا حسلّم ، ل نّه  حهانع عهن
حهههن ايهههث الظهههّن فال قههها  فهههء اآلن الالاهههق ،   حهههن ايهههث جريهههان أخ هههار 

ا تصصحاب وعدحه  ؛ فإنّه  تهافع لصحقّهق حو هو  المسصصهحب وحعرو ه  

فح م العرر ، فإذا ا م الشار  فحرحة شء  فء هحان ، وشهّك فهء ال حهان 
 (1)الهذ  ههو المنها  والمو هو  ـ  ،عاالثانء ، ولم يعلم أّن المنا  الحقيقء وا

فاق هنا أم   ، فيصدق هنا أّن الح م الشرعّء الثاف  لما هو ـ  فء ا م العقل

المو ههو  لهه  فههء األ لّههة الشههرعيّة كههان حوجههو ا تههافقا وشههّك فههء فقائهه  ، 
ويجر  في  أخ ار ا تصصحاب. نعم ، لو علم حنها  ههذا الح هم وحو هوع  

م العقهل لهم يجهر ا تصصهحاب ؛ لمها ذكرنها حهن عهدم المعلّق علي  فهء ا ه (2)

 إاراه المو و .
وحّمها ذكرنها يظههر : أّن ا تصصهحاب   يجهر  فهء األا هام العقليّهة ، 

يّة أم عدحيّة ، إذا و  فء األا ام الشرعيّة المسصندة إليها ، توا  كان  وجو 

كان العدم حسصندا إلى القىيّة العقليّة ، كعدم وجوب الصالة حع السورة على 
 ناتيها ، فإنّ    يجوه اتصصحاف  فعد ا لصفات ، كما لدر

__________________ 

 .«الذ  هو عنوان المو و »: (صو ) (ر)، وفء  «وعنوان المو و »: ( )( فء 1)

 .«عنوان »:  «حو وع » فدل (صو ) (ر)( فء 2)

عهههههههههههدم جريهههههههههههان 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
فههههههههههههء األا ههههههههههههام 
العقليّههههههههة و  فههههههههء 

ألا ههههههههههههههههههههههههههههههههام ا
الشههههههههههههههههههههههههههههههرعيّة 

 المسصندة إليها
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حههن حههال إلهى الح ههم فههابج ا  فههء ههذ  الصههورة وأحثالههها حههن  (1)حهن فعههض 

 حوار  األعذار العقليّة الرافعة للص ليه حع ،يام حقصىي .
وأّحهها إذا لههم ي ههن العههدم حسههصندا إلههى القىههيّة العقليّههة ، فههل كههان لعههدم 

فههأ  فاتصصههحاب  المقصىههء وإن كههان القىههيّة العقليّههة حوجههو ة أيىهها ، فههال

 العدم المطلق فعد ارتفا  القىيّة العقليّة.
وحههن هههذا ال ههاب اتصصههحاب اههال العقههل ، المههرا  فهه  فههء الههطالاهم 

اتصصحاب ال را ة والنفء ، فالمرا  اتصصحاب الحال الصء يح م العقل على 

الحهال المسهصندة إلهى العقهل ، اصّهى يقهال : إّن   ـ  وهو عدم الص ليههـ    قها
حقصىى حا تقدّم هو عدم جواه اتصصحاب عدم الص ليه عند ارتفا  القىهيّة 

 العقليّة ، وهء ، ح ت ليه غير المميّ  أو المعدوم.

فء تخصيص ـ  على القوم (2)وحّما ذكرنا ظهر أنّ    وج  لالعصراض 
فهأّن الثافه  فالعقهل ،هد ـ   هرا ةاتصصحاب اال العقهل فاتصصهحاب النفهء وال

عدحيّا و،د ي ون وجو يّا ، فال وج  للصخصيص ؛ وذلك لما عرفه   (3)ي ون 

 (4): حن أّن الحال المسصند إلهى العقهل المنهو  فالقىهيّة العقليّهة   يجهر  فيه  
ا تصصحاب وجو يّا كان أو عدحيّا ، وحا ذكر  حن األحثلة يظهر الحال فيها 

 حّما تقدّم.
__________________ 

 .445( لم نعثر علي  ، و،يل : إنّ  المحقّق القّمء ، انظر أوثق الوتائل : 1)

 .366( المعصرض هو لااب الفصول فء الفصول : 2)

 .«أحرا»هيا ة :  ( و ) (ت)( فء 3)

 .«فيها»: (صو ) (ر)،  (ت)( فء 4)

اتصصههههههحاب اههههههال 
 يسههههههههصند العقههههههههل  

إلههههههههههههى القىههههههههههههيّة 
 العقليّة
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 الثالث :

أّن  ليل المسصصحب : إّحها أن يهدّل علهى اتهصمرار الح هم إلهى اصهول 
رافع أو غاية ، وإّحها أن   يهدّل. و،هد فّصهل فهين ههذين القسهمين المحقّهق فهء 

المعهارج ، والمحقّههق الخوانسههار  فههء شههرح الههدرو  ، فههأن را الحّجيههة فههء 

أو فشهر   ، (1)الثانء واعصرفا فها فء األّول ، حطلقا كما يظهر حن المعهارج 
 .(2)كون الشّك فء وجو  الغاية كما يأتء حن شارح الدرو  

: أّن ،ههول المحقّهههق ـ  (4)ت عهها لصههااب المعهههالم ـ  (3)وتخيّههل فعىهههم 

حوافق للمن رين ؛ ألّن ححّل الن ا  حا لم ي ن الدليل حقصىيا للح م  تر ،د 
لههى كههالم فههء اآلن الالاههق لههو   الشههّك فههء الرافههع. وهههو غيههر فعيههد فههالنظر إ

وغيهههرهم ؛ ايهههث إّن المفهههروض فهههء  (7)وافهههن هههههرة  (6)والشهههيخ  (5)السهههيّد 

كالحهم هو كون  ليل الح م فء ال حان األّول ،ىيّة حهملة تهاكصة عهن ا هم 
 ال حان الثانء ولو حع فرض عدم الرافع.

__________________ 

 .210ـ  209( المعارج : 1)

 .169 و 50( انظر الصفحة 2)

 .130: الور،ة  (حخطو )الفا ل الجوا  فء غاية المأحول ( حثل : 3)

 .235( المعالم : 4)

 .830:  2( الذريعة 5)

 .758ـ  756:  2( العدّة 6)

 .486:  (الجواحع الفقهيّة)( الغنية 7)

 ليههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل 
المسصصهههههههحب ،هههههههد 
يهههههههههههههههدّل علهههههههههههههههى 
ا تهههههههصمرار و،هههههههد 

   يدلّ 
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 (1)حثهل : إن هار السهيّد ـ  إ ّ أّن الذ  يقصىي  الصدفّر فهء فعهض كلمهاتهم

ال حهر حهع كهون الشهّك فيه  نظيهر الشهّك   تصصحاب ال لد الم نّء على تاال
فء وجو  الرافع للح م الشرعّء ، وغير ذلك حّما يظهر للمصأّحل ، ويقصىهي  

: ـ  الجمع فين كلماتهم وفين حها يظههر حهن فعهض اتهصد ل المث صهين والنهافين

أخيهرا لهيس  (2)هو عموم الن ا  لما ذكهر  المحقّهق ، فمها ذكهر  فهء المعهارج 
أّو  ، فل لعلّ  فيان لمور  تلك األ لّة الصء ذكرها  عص هار رجوعا عّما ذكر  

ا تصصههحاب ، وأنّههها   تقصىههء اعص ههارا أهيههد حههن حههور  ي ههون الههدليل فيهه  

 حقصىيا للح م حطلقا ويشّك فء رافع .
__________________ 

 .833:  2( الذريعة 1)

 .210ـ  209( المعارج : 2)
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 (1)[المأخوذ فيهتقسيم االستصحاب باعتبار الشّك ]

 وأّحا فاعص ار الشّك فء ال قا  ، فمن وجو  أيىا :

 أادها :

الشّك فهء  حثل :ـ  حن جهة أّن الشّك ،د ينشأ حن اشص ا  األحر الخارجءّ 
هة فهههء ويسهههّمى فالشههه ـ  اهههدوث ال هههول ، أو كهههون الحههها ث فهههو  أو وذيههها

المو ههو  ، تههوا  كههان المسصصههحب ا مهها شههرعيّا ج ئيّهها كالطهههارة فههء 
المثالين ، أم حو وعا كالر وفة وال ّريّة ونقهل اللفهر عهن حعنها  األلهلء ، 

 وش   ذلك.

و،د ينشأ حن اشص ا  الح م الشرعّء الصها ر حهن الشهار  ، كالشهّك فهء 
ه فعهد اهدوث المهذ  فقا  نجاتة المصغيّر فعهد هوال تغيّهر  ، و ههارة الم لّه

 حن  ، ونحو ذلك.

والظههاهر  خههول القسههمين فههء ححههّل النهه ا  ، كمهها يظهههر حههن كهههالم 
المن رين ؛ ايث ين رون اتصصحاب اياة هيد فعد غي ص  عن النظر ، وال لد 

الم نّء على تاال ال حر ، وحن كهالم المث صهين ايهث يسهصدلّون يصو،ّهه نظهام 

 النا  وحعا هم على ا تصصحاب. حعاش
ويح ى عن األخ اريّين اخصصاص الخالر فالثانء ، وهو الذ  لّرح 

 ، ويظهر حن كالم المحدّث األتصرافا   ، (2)ف  المحدّث ال حرانء 
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

 .34، والدرر النجفيّة :  143 و 52:  1 ( انظر الحدائق2)

حنشهههههأ الشهههههّك إّحههههها 
اشهههههههههههص ا  األحهههههههههههر 

ارجء وإّحهههههههها الخهههههههه
اشههههههههههص ا  الح هههههههههههم 

 الشرعء

 خهههههههول القسهههههههمين 
 فء ححّل الن ا 

المح هههههههههههء عهههههههههههن 
األخ ههههههههههههههههههههههههاريين 

صصهههههههههههههههههههههههههاص اخ
النهههههههه ا  فالشهههههههه هة 

 الح ميّة
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 ايث ،ال فء فوائد  :

 اعلههم أّن لالتصصههحاب لههورتين حعص ههرتين فاتّفههاق ا ّحههة ، فههل أ،ههول :
 اعص ارهما حن  روريّات الدين.

إاههداهما : أّن الصههحافة وغيههرهم كههانوا يسصصههح ون حهها جهها  فهه  ن يّنهها 

 إلى أن يجء  ناتخ . وتلموهل علي هللالىل
حثههل : كههون ـ  الثانيههة : أنّهها نسصصههحب كههّل أحههر حههن ا حههور الشههرعيّة

الرجل حالك أرض ، وكونه  هوج احهرأة ، وكونه  ع هد رجهل ، وكونه  علهى 

و و  ، وكون الثوب  اهرا أو نجسا ، وكون الليل أو النهار فا،يا ، وكون 
إلهى أن يقطهع فوجهو  شهء  جعله  ـ  ة أو  هوارذّحة ابنسان حشغولة فصهال

ثّم ذلك الشء  ،د ي ون شها ة العهدلين ،  .(1)الشار  ت  ا لنقض تلك ا حور 

و،د ي ون ،ول الحّجام المسلم أو حن فء ا م  ، و،د ي هون ،هول القّصهار أو 
حههن فههء ا مهه  ، و،ههد ي ههون فيههع حهها يحصههاج إلههى الههذفح والغسههل فههء تههوق 

 ، انصهى. (2)لك حن ا حور الحّسية المسلمين ، وأش ا  ذ

ولو   تمثيل  فاتصصحاب الليل والنهار  اصمل أن ي ون حعقد إجماع  
الشههّك حههن ايههث المههانع وجههو ا أو حنعهها ، إ ّ أّن الجههاحع فههين جميههع أحثلههة 

الصهههورة الثانيهههة لهههيس إ ّ الشههه هة المو هههوعيّة ، ف أنّههه  اتهههصثنى حهههن ححهههّل 

 ـ أعنء الشّك فء النسخـ  هة الح ميّةالخالر لورة واادة حن الش 
__________________ 

ته  ا » ، وفهء تهائر النسهخ : «ت  ا ح يال لصلك ا حور»:  «ص»( كذا فء المصدر ، وفء 1)

 ، و  يخفى حا في . «ح يال لنقض تلك ا حور

 .143( الفوائد المدنيّة : 2)

كهههههههههالم المحهههههههههدّث 
تههههههصرافا   فههههههء األ

 الفوائد المدنية
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 وجميع لور الش هة المو وعيّة.

وألرح حن الع هارة المهذكورة فهء اخصصهاص ححهّل الخهالر فالشه هة 
: إّن ـ  فههء جملهة كههالم له ـ  أنّهه  ،هال (1)الح ميّهة ، حها ا ههء عنه  فههء الفوائهد 

لههور ا تصصههحاب المخصلههه فيهه  راجعههة إلههى أنّهه  إذا ث هه  ا ههم فخطههاب 

شهرعّء فههء حو هو  فههء اهال حههن اا ته  نجريهه  فهء ذلههك المو هو  عنههد 
لههة القديمههة واههدوث نقيىههها فيهه . وحههن المعلههوم أنّهه  إذا ت ههدّل ،يههد هوال الحا

حو و  المسألة فنقيض ذلك القيد اخصله حو و  المسألصين ، فالذ  تّمو  

اتصصحافا راجع فء الحقيقة إلى إتهرا  ا هم لمو هو  إلهى حو هو  هخهر 
 ، انصهى. (2)حصّحد حع  فالذات حخصله فالقيد والصفات 

 الثانء :

حههن ايههث إّن الشههّك فهههالمعنى األعههّم الههذ  ههههو المههأخوذ فههء تعريهههه 
 ا تصصحاب :

،ههد ي ههون حههع تسههاو  الطههرفين ، و،ههد ي ههون حههع رجحههان ال قهها  ، أو 

 ا رتفا .
ثالههث فقههد و  إشهه ال فههء  خههول األّولههين فههء ححههّل النهه ا  ، وأّحهها ال

 يصرا ى حن فعض كلماتهم عدم و،و  الخالر في .

 ،ال شارح المخصصر : حعنى اتصصحاب الحال أّن الح م الفالنء ،د
__________________ 

 ( أ  : الفوائد المّ ية.1)

،  212 ، وا ا  عن  الفا ل الصونء فهء الوافيهة : 103: الور،ة  (حخطو )( الفوائد المّ ية 2)

 ، أيىا. 143ون فء الفوائد المدنيّة : وور  هذا المىم

كالحهههههههههههههه  فههههههههههههههء 
 يةالفوائد الم 

ل قههههها  الشهههههّك فهههههء ا
،هههههههد ي هههههههون حهههههههع 
تسههههههاو  الطههههههرفين 

ون حههههههع و،ههههههد ي هههههه
رجحهههههههههان ال قههههههههها  

 أو ا رتفا 
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كان ولم يظّن عدح  ، وكّل حا كان كذلك فهو حظنون ال قا  ، و،د اخصله فء 

 ، انصهى. (1)لّحة ا تصد ل ف  بفا ت  الظّن ، وعدحها لعدم إفا ت  
اب والصحقيق : أّن ححّل الخالر إن كان فء اعص ار ا تصصحاب حهن فه

وإن  الصع ّد والطريق الظاهرّ  ، عهّم لهورة الظهّن الغيهر المعص هر فهالخالر.

فإن كان حن فاب ـ  كما لّرح ف  شارح المخصصرـ  كان حن فاب إفا ة الظنّ 
كشيخنا ال هائّء فهء الح هل ـ  الظّن الشخصّء ، كما يظهر حن كلمات فعىهم

فهء غيهر لههورة  كهان ححهّل الخههالرـ  (3)وفعهض حههن تهأّخر عنه   (2)المصهين 

الظّن فالخالر ؛ إذ حع وجو     يعقل ظّن ال قها  ، وإن كهان حهن فهاب إفها ة 
وإن عرض ل عض أفرا   حا يسقط  عهن إفها ة ـ  نوع  الظّن لو خلّء و  ع 

 عّم الخالر لورة الظّن فالخالر أيىا.ـ  الظنّ 

ويم ن أن يحمل كالم العىدّ  علهى إرا ة أّن ا تصصهحاب حهن شهأن  
  أن يفيههد الظههّن عنههد فههرض عههدم الظههّن فههالخالر ، وتههيجء  هيهها ة فههالنو

 إن شا  هللا. (4)تو يح لذلك 

 الثالث :
 حن ايث إّن الشّك فء فقا  المسصصحب :

 ،د ي ون حن جهة المقصىء ، والمرا  ف  : الشّك حن ايث اتصعدا  
__________________ 

 .453:  2خصصر ا لول ( شرح ح1)

 .21( تقدّم كالح  فء الصفحة 2)

 .22( يعنء ف  شارح الدرو  ، المحقّق الخوانسار  ، انظر الصفحة 3)

 .87( انظر الصفحة 4)

ححهههههههههّل الخهههههههههالر 
 فء هذ  الصور

ّحههههههها فهههههههء الشهههههههّك إ
المقصىههههههههء وإّحهههههههها 

 فء الرافع
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و،افليّصهه  فههء ذاتهه  لل قهها  ، كالشههّك فههء فقهها  الليههل والنهههار وخيههار الغهه ن فعههد 

 ال حان األّول.
حن جهة  رّو الرافع حع القطع فاتصعدا   لل قا  ، وهذا على  و،د ي ون

أ،سام : ألّن الشّك إّحا فء وجو  الرافع ، كالشّك فء ادوث ال هول ، وإّحها أن 

ي ون فء رافعيّة الموجو  ؛ إّحا لعدم تعيّن المسصصحب وتر ّ   فين حا ي ون 
كونهه  رافعهها وفههين حهها   ي ههون ، كفعههل الظهههر المشهه و   (1)الموجههو  رافعهها 

لشغل الذّحة فالصالة الم لّه فها ، ل العصر يوم الجمعة حن جهة تر ّ   فين 

الظهر والجمعة ، وإّحا للجهل فصفة الموجهو  حهن كونه  رافعها كالمهذ  ، أو 
حصههدا،ا لرافههع حعلههوم المفهههوم كالر وفههة المههر ّ ة فههين ال ههول والههو   ، أو 

 حجهول المفهوم.

و  إش ال فهء كهون حها عهدا الشهّك فهء وجهو  الرافهع ححهال للخهالر ، 
وإن كان ظاهر اتصد ل فعض المث صين : فأّن المقصىء للح م األّول حوجهو  

 . إلى هخر  ، يوهم الخالر... (2)

وأّحا هو فالظاهر أيىا و،و  الخالر في  ؛ كما يظهر حن إن ار السيّد 
نّء على تاال ال حر ، وهيد الغائب عن لالتصصحاب فء ال لد الم  تر ،د 

، وأّن ا تصصهههحاب لهههو كهههان اّجهههة ل هههان فيّنهههة النهههافء أولهههى ؛  (3)النظهههر 

  عصىا ها فا تصصحاب.
 وكيه كان ، فقد يفّصل فين كون الشّك حن جهة المقصىء وفين

__________________ 

 .«رافعا ل »( كذا فء النسخ ، والمناتب : 1)

 .206:  ( كما فء المعارج2)

 .833 و 832:  2( الذريعة 3)

أ،سهههههام الشهههههّك حهههههن 
 جهة الرافع

ححهههههههههل الخهههههههههالر 
 حن هذ  األ،سام
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 كون  حن جهة الرافع ، فين ر ا تصصحاب فء األّول.

و،د يفّصل فء الرافع فين الشّك فء وجو   والشّك فء رافعيّص  ، فين ر 
 الثانء حطلقا ، أو إذا لم ي ن الشّك فء المصداق الخارجء.

 هذ  جملة حا اىرنء حن كلمات األلحاب.

 فء فا ل النظر أاد عشر ،و  :والمصحّصل حنها 
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 (1)[األقوال في حّجية االستصحاب]

 األّول : القول فالحّجية حطلقا.

 الثانء : عدحها حطلقا.

 الثالث : الصفصيل فين العدحّء والوجو ّ .
 الرافع : الصفصيل فين ا حور الخارجيّة وفهين الح هم الشهرعّء حطلقها ،

 فال يعص ر فء األّول.
، فهال يعص هر فهء  ل فين الح م الشهرعّء ال لّهء وغيهر الخاحس : الصفصي

 األّول إ ّ فء عدم النسخ.

، فههال يعص ههر فههء غيههر  السهها   : الصفصههيل فههين الح ههم الج ئههء وغيههر 
األّول ، وهذا هو الذ  تقدّم أنّ  رفما يسصظهر حن كالم المحقّق الخوانسهار  

 ، على حا ا ا  السيّد فء (3)الدرو   (2)فء ااشية شرح 
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

 (.ت)فء  «شرح»( لم تر  2)

 .35( راجع الصفحة 3)
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 .(1)شرح الوافية 

يعنهههء نفهههس األتههه اب ـ  السهههافع : الصفصهههيل فهههين األا هههام الو هههعيّة
واألا ههام الص ليفيّههة الصافعههة لههها ، وفههين غيرههها حههن ـ  والشههرو  والموانههع

 .(2)ّول  ون الثانء األا ام الشرعيّة ، فيجر  فء األ

 الثاحن : الصفصيل فين حا ث   فابجما  وغير ، فال يعص ر فء األّول.
 الصاتع : الصفصيل فين كون المسصصحب حّما ث   فدليل  أو حن الخارج

اتصمرار  فشّك فء الغايهة الرافعهة له  ، وفهين غيهر  ، فيعص هر فهء األّول  ون 

 .(3)الثانء ، كما هو ظاهر المعارج 
، كمها ههو  شر : ههذا الصفصهيل حهع اخصصهاص الشهّك فوجهو  الغايهةالعا

 .(4)الظاهر حن المحقّق الس  وار  فيما تيجء  حن كالح  

 الحهها   عشههر : هيهها ة الشههّك فههء حصههداق الغايههة حههن جهههة ا شههص ا 
المصهههدا،ّء  ون المفههههوحّء ، كمههها ههههو ظهههاهر حههها تهههيجء  حهههن المحقّهههق 

 .(5)الخوانسار  

 لى حالاظة ظواهر كلمات حن تعّرض لهذ  المسألةثّم إنّ  لو فنء ع
__________________ 

 .«هائهد»: (ص)، وكصهب فو،هها فهء  ( )فء  «شرح الوافيةـ  إلىـ  وهذا هو الذ »( لم تر  1)

 .339:  (حخطو )وانظر شرح الوافية 

لّههء الصفصههيل فههين ال »، وور  فههدلها :  (ظ)فههء  « ون الثههانءـ  إلههىـ  الصفصههيل»( لههم تههر  2)

 .«الص ليفء الغير الصافع للح م الو عء وغير  ، فال يعص ر فء األّول

 .210ـ  209( المعارج : 3)

 .166ـ  165( تيأتء كالح  فء الصفحة 4)

 .177ـ  169( تيأتء كالح  فء الصفحة 5)



 51  ............................................................  (2)[باحصتسالا يف لاوقألا ىوقأ]

، فهل  (1)فء ا لول والفرو  ، له ا ت األ،هوال علهى العهد  المهذكور ف ثيهر 

ن أو أهيد فء المسألة ، إ ّ أّن لرر الو،  فء هذا يحصل لعالم وااد ،و 
 حّما   ين غء.

 (2)[أقوى األقوال في االستصحاب]

واأل،وى : هو القول الصاتع ، وهو الذ  اخصار  المحقّق ، فإّن المح ّء 

 ،ال : أنّ  (3)عن  فء المعارج 
إذا ث   ا م فء و،  ، ثّم جا  و،  هخر ولم يقم  ليل على انصفا  ذلك 

أم يفصقر الح هم فهء الو،ه   ؟الح م ، هل يح م ف قائ  حا لم يقم   لة على نفي 

 ؟الثانء إلى   لة
، وههو المخصهار. و،هال  (4): أنّ  يح هم ف قائه   تر ،د ا ء عن المفيد 

 .(5):   يح م  تر ،د ىى المرت
__________________ 

للفا هههل الدرفنهههد  ، فهههّن  «خههه ائن ا لهههول»( للو،هههور علهههى تهههائر األ،هههوال ، انظهههر 1)

، وا ّعى فعىهم : أّن األ،هوال ترتقهء إلهى نيّهه وخمسهين ،  18ـ  16ا تصصحاب ، الصفحة 

، حهن ح ااهث  12، الصهفحة انظر وتيلة الوتائل فء شرح الرتائل للسيّد ححّمد فا،ر اليه    

 ا تصصحاب.

 ( العنوان حنّا.2)

 .235 و 234( ا ا  عن  فء المعالم : 3)

حصهنّفات )، وانظهر الصهذكرة فالهول الفقه   756:  2( ا ا  عن  الشيخ الطوتهء فهء العهدّة 4)

 .45:  9 (الشيخ المفيد

 .829:  2( انظر الذريعة 5)

حخصههههههار المصههههههنّه 
والمحقّهههههههق اّجيهههههههة 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
عنههههههد الشههههههّك فههههههء 
الرافهههههههههههههههههههههههع  ون 

 المقصىء

كههههههههههالم المحقههههههههههق 
 عارجفء الم
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نا  الصالة ، ثّم ااصّج للحّجية فوجو  ثّم حثّل فالمصيّمم الواجد للما  فء أث

، حنها : أّن المقصىهء للح هم األّول حوجهو  ، ثهّم ذكهر أ لّهة المهانعين وأجهاب 
 عنها.

ثههّم ،ههال : والههذ  نخصههار  : أن ننظههر فههء  ليههل ذلههك الح ههم ، فههإن كههان 

، فإنّهه   «عقههد الن ههاح»يقصىههي  حطلقهها وجههب الح ههم فاتههصمرار الح ههم ،   : 
طلقا ، فإذا و،ع الخالر فء األلفاظ الصء يقع فها الطهالق يوجب اّل الو   ح

اّل الو   ثاف  ، ل النطق »، فالمسصدّل على أّن الطالق   يقع فها لو ،ال : 

ـ  وهو العقدـ  كان لحيحا ؛ ألّن المقصىء للصحليل «فهذ  األلفاظ ، ف ذا فعد 
ا ،صىها  ، فيث ه  ا،صىا  حطلقا ، و  يعلم أّن األلفاظ المذكورة رافعة لذلك 

 الح م عمال فالمقصىء.

   يقال : إّن المقصىء هو العقد ، ولم يث   أنّ  فاق.
ألنّا نقول : و،و  العقد ا،صىى اّل الو     حقيّدا فو،  ، فيله م  وام 

الحههّل ؛ نظههرا إلههى و،ههو  المقصىههء ،   إلههى  واحهه  ، فيجههب أن يث هه  الحههّل 

 اصّى يث   الرافع.
كان الخصم يعنء فا تصصحاب حا أشهرنا إليه  فلهيس ههذا ثّم ،ال : فإن 

عمال فغير  ليل ، وإن كان يعنء أحرا هخهر ورا  ههذا فهنحن حىهرفون عنه  
 ، انصهى. (1)

ويظهههر حههن لههااب المعههالم اخصيههار  ؛ ايههث جعههل هههذا القههول حههن 

، فيظهر أّن ا تصصهحاب المخصلهه فيه   (2)المحقّق نفيا لحّجية ا تصصحاب 

 غير .
__________________ 

 ، حع اخصالر يسير. 210ـ  206( المعارج : 1)

 .235( المعالم : 2)
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 (1)[االستدالل على القول المختار]

 لنا على ذلك وجو  :
 جماعة فء ا تّفاق علي . مظهور كال األّول :

م هها ل ، ايههث ،ههال : ا تصصههحاب اّجههة ؛ بجمهها  فمنههها : حهها عههن ال
 ؟الفقها  على أنّ  حصى اصل ا م ، ثّم و،ع الشّك فء أنّ   رأ حا ي يله  أم  

وجب الح م ف قائ  على حا كان أّو  ، ولو   القول فأّن ا تصصحاب اّجة ، 
 ، انصهى. (2)ل ان ترجيحا ألاد  رفء المم ن حن غير حرّجح 

ا تصد ل ف  علهى اّجيهة حطلهق ا تصصهحاب ، فنها  وحرا   وإن كان 

على حا ا ّعا  : حن أّن الوج  فء ابجمها  علهى ا تصصهحاب حهع الشهّك فهء 
 هههرّو الم يهههل ، ههههو اعص هههار الحالهههة السهههافقة حطلقههها ، ل نّههه  حمنهههو  ؛ لعهههدم 

 .(3)المالهحة ، كما تيجء  

كثههرة  علههىـ  ونظيههر هههذا حهها عههن النهايههة : حههن أّن الفقههها  فأتههرهم
اتّفقوا على أنّا حصى تيقّنا اصول شء  وش  نا فء ادوث الم يل ـ  اخصالفهم

ل  أخذنا فالمصيقّن ، وهو عين ا تصصحاب ؛ ألنّهم رّجحوا فقها  ال ها،ء علهى 

 .(4)ادوث الحا ث 
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

 .251( ح ا ل الولول إلى علم ا لول : 2)

 .82و  54( انظر الصفحة 3)

 .411و  410:  (حخطو )( نهاية الولول 4)

ا تهههههههصد ل علهههههههى 
 المخصار فوجو 

ظههههههههههههههور ـ  1
كلمههههههههات جماعههههههههة 
فههههههههههههء ا تّفهههههههههههههاق 

 علي .
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: فأّن حا ذكهر   (2)والفا ل الجوا   (1)وحنها : تصريح لااب المعالم 

راجههع إلههى ،ههول السههيّد المرتىههى المن ههر  (3)المحقّههق أخيههرا فههء المعههارج 
؛ فإّن هذ  شها ة حنهما علهى خهروج حها ذكهر  المحقّهق عهن  (4)لالتصصحاب 

ون  حو ع وفاق. إ ّ أّن فء لّحة هذ  الشها ة نظرا ؛ ألّن حور  الن ا  وك

هو فعين  حا  (6)حثال الن اح  (5)حا حثّل فء المعارج حن الشّك فء الرافعيّة حن 
؛ فإّن الطهارة كالن هاح  (7)أن ر  الغ الء وحثّل ل  فالخارج حن غير الس يلين 

 رافع. ائما إلى أن يث   ال (8)فء أّن ت  ها حقصض لصحقّق  

أنّها تص ّعنهها حهوار  الشههّك فهء فقهها  الح هم السههافق المشه و  حههن  الثهانء :
جهة الرافع ، فلم نجد حن أّول الفق  إلى هخهر  حهور ا إ ّ وا هم الشهار  فيه  

فال قا  ، إ ّ حع أحارة توجب الظّن فهالخالر ، كهالح م فنجاتهة الخهارج ، هل 

وإ ّ لوجههب ـ  س لعههدم اعص ههار الحالههة السههافقةا تههص را  ؛ فههإّن الح ههم فههها لههي
 فل لغل ة فقا  ج   حن ال ولـ  الح م فالطهارة لقاعدة الطهارة

__________________ 

 .235( المعالم : 1)

 .130: الور،ة  (حخطو )( غاية المأحول 2)

 .210( المعارج : 3)

 .829:  2( الذريعة 4)

 .«و»:  «حن»فدل  (ظ)( فء 5)

 .209:  ( المعارج6)

، نعهم ا هى تمثيله   «الخهارج حهن غيهر السه يلين»، وليس في  حثهال  224:  1( المسصصفى 7)

 .151فذلك فء نهاية الولول ، كما تيأتء فء الصفحة 

 ؛ لرجو  الىمير إلى الطهارة. «لصحقّقها»( كذا فء النسخ ، والمناتب : 8)

 ا تصقرا ـ  2
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كمها فهء غسههالة أو المنهّء فهء المخهرج ، فههرّجح ههذا الظهاهر علهى األلههل ، 

 الحّمام عند فعض ، وال نا  على الصّحة المسصندة إلى ظهور فعل المسلم.
وابنصههار : أّن هههذا ا تهههصقرا  ي هها  يفيهههد القطههع ، وههههو أولههى حهههن 

ولهااب الريهاض  (1)كهالمحقّق ال ه ههانء ـ  ا تصقرا  الذ  ذكر غير وااد
  الق.أنّ  المسصند فء اّجية شها ة العدلين على اب :ـ  (2)

 الثالث : األخ ار المسصفيىة

 ،ههال : ،لهه  لهه  :»ـ  و  يىههّرها اب ههمارـ  حنههها : لههحيحة هرارة

 ؟توجب الخفقة والخفقصان علي  الو و أالرجل ينام وهو على و و  ، 
عين ،ال : يا هرارة ، ،د تنام العين و  ينام القلب وا ذن ، فإذا ناح  ال

 فقد وجب الو و . (3)وا ذن 

 ؟جن   شء  ، وهو   يعلم (4)،ل  : فإن اّر  إلى 
،ال :   ، اصّى يسصيقن أنّ  ،د نام ، اصّى يجء  حن ذلك أحر فيّن ، وإ ّ 

فإنّ  علهى يقهين حهن و هوئ  ، و  يهنقض اليقهين أفهدا فالشهّك ، ول هن ينقىه  

 .(5) «فيقين هخر
__________________ 

 .277، والفوائد الحائرية :  429لرتائل ا لوليّة : ( ا1)

 .441:  2و ،  440:  1 (الط عة الحجريّة)( الرياض 2)

 .«والقلب»( فء المصدر هيا ة : 3)

 .«على جن  »( كذا فء الصهذيب ، وفء الوتائل : 4)

ض ، ال ههاب األّول حههن أفههواب نههوا، 174:  1، والوتههائل  11، الحههديث  8:  1( الصهههذيب 5)

 الو و  ، الحديث األّول.

 السنّةـ  2
لههههههههههحيحة ـ  1

 هرارة ا ولى :
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وإ ّ فإنّ  »:  السالمعلي وتقرير ا تصد ل : أّن جواب الشر  فء ،ول  

ححذور ، ،اح  العلّة حقاح  لد لصها علي  ، وجعلها نفس الج ا   «على يقين

يحصههاج إلههى ت لّههه ، وإ،احههة العلّههة حقههام الجهه ا    تحصههى كثههرة فههء القههرهن 
هرَّ َوأَْخ هى)، حثل ،ول  تعالى : وغير   ْْلَهم  الّسِ و ،  (1)(َوإِْن تَْجَهْر بِاْلقَْوِل فَِإنَّهه  ََ

ِْك مْ ) ََِِهيع َعه وا فَهِإنَّ هللاَ  ََهِرَم  )و ،  (2)(إِْن تَْك  ر  ََِِهيع  ََ َهَر فَهِإنَّ َربِّهي  و ،  (3)(َمهْن 
ََِِيع َعِن اْلْالَِمينَ ) ََ ََر فَِإنَّ هللاَ  ََّْلِا بِهها )و ،  (4)(َمْن  الِء فَقَْد َو فَِإْن ََْك  ْر بِها هؤ 

َْ أَل  لَهه  ِمهْن قَْبهل  )و ،  (5)(قَْوماً لَْيس هوا بِهها بِكهافِِرَنَ  ْْ فَقَهْد َسهَر و ،  (6)(إِْن ََْسهِر

بَتْ ) َ ذِّ ب وَك فَقَْد   ، إلى غير ذلك. (7)(إِْن َ َكذِّ
أنّ  ،د نام فال يجب علي  الو و  ؛ ألنّ  فمعنى الرواية : إن لم يسصيقن 

على يقين حن و وئ  فء السافق ، وفعد إهمال تقييد اليقين فالو و  وجعل 

فمن لههة  «و  يههنقض اليقههين»:  السههالمعلي العلّههة نفههس اليقههين ، ي ههون ،ولهه  
 ك رى كلّية للصغرى الم فورة.

للجهنس ؛ إذ  «اليقهين»ل على كون الهالم فهء هذا ، ول ّن ح نى ا تصد 

 و  ينقض»ـ  المنىّمة إلى الصغرىـ  لو كان  للعهد ل ان  ال  رى
__________________ 

(1 :    )7. 

 .7( ال حر : 2)

 .40( النمل : 3)

 .97( هل عمران : 4)

 .89( األنعام : 5)

 .77( يوته : 6)

 .4( فا ر : 7)

تقريهههههههههههههههههههههههههههههههههههههر 
 ا تصد ل

 حعنى الرواية

ون الههههههالم فههههههء كهههههه
 «اليقهههههههههههههههههههههههههههههين»

 للجنس
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يفيههد ،اعههدة كليّههة فههء فههاب الو ههو  ، وأنّهه    ، ف «اليقههين فالو ههو  فالشههكّ 

وإن كهان ظهاهرا فهء الجهنس ، إ ّ أّن  «الالم»و ينقض إ ّ فاليقين فالحدث ، 
ت ق يقهين الو هو  رفمها يهوهن الظههور المهذكور ، فحيهث لهو فهرض إرا ة 

خصوص يقين الو و  لم ي ن فعيدا عن اللفر. حع ااصمال أن   ي ون ،ول  

علّهة ،ائمهة حقهام الجه ا  ، فهل ي هون الجه ا   «إنّ  علهى يقهينف»:  السالمعلي 
فإنّهه  »:  السههالمعلي ، و،ولهه   «و  يههنقض»:  السههالمعلي حسههصفا ا حههن ،ولهه  

تو  ههة لهه  ، والمعنههى : أنّهه  إن لههم يسههصيقن النههوم فهههو حسههصيقن  «علههى يقههين

  »لو وئ  السافق ، ويث   على حقصىى يقين  و  ينقى  ؛ فيخرج ،ول  : 
عن كون  فمن لة ال  رى ، فيصير عموم اليقهين وإرا ة الجهنس حنه   «ينقض

 أوهن.

ل ههّن ابنصههار : أّن ال ههالم حههع ذلههك   يخلههو عههن ظهههور ، خصولهها 
 فىميمة األخ ار األخر اآلتية المصىّمنة لعدم نقض اليقين فالشّك.

ورفمهها يههور  علههى إرا ة العمههوم حههن اليقههين : أّن النفههء الههوار  علههى 

 .(1)موم   يدّل على السلب ال لّء الع
وفي  : أّن العموم حسصفا  حن الجنس فء ايّ  النفء ؛ فالعموم فمالاظة 

لههم هخههذ كههّل »،   فههء ايّهه   كمهها فههء  «  رجههل فههء الههدار»النفههء كمهها فههء 

 فقرينةـ  (3)الظاهر  (2)، ولو كان الالم  تصغراق األفرا  كان  «الدراهم
__________________ 

هههذا ابيههرا  حح ههّء عههن العالّحههة المجلسههء ، انظههر الحاشههية علههى اتصصههحاب القههوانين  (1)

إّن ابيرا  نقل  فعهض الفىهال  فهء رتهالص  المعمولهة »، وفء شرح الوافية :  158للمصنّه : 

 .356:  (حخطو )انظر شرح الوافية  «فء ا تصصحاب عن المجلسء

 .«ق كان  تصغراق األفرا  وكانولو كان الالم لالتصغرا»ه ذا :  (ظ)( فء 2)

 .«ظاهرا»: ( )( فء 3)
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 إرا ة عموم النفء ،   نفء العموم. (1)هو ـ  «أفدا»المقام والصعليل و،ول  : 

و،د أور  على ا تصد ل فالصهحيحة فمها   يخفهى جوافه  علهى الفطهن 
(2). 

 والمهّم فء هذا ا تصد ل إث ات إرا ة الجنس حن اليقين.

 (3)،ال : ،له  له  »: ـ  حىمرة أيىاـ  وحنها : لحيحة اخرى ل رارة
: ألاب ثوفء  م رعار أو غير  أو شء  حن المنهء ، فعلّمه  أثهر  إلهى أن 

الههيب لهه  المهها  ، فألهه   ، فحىههرت الصههالة ، ونسههي  أّن فثههوفء شههي ا 

 ؟وللّي  ، ثّم إنّء ذكرت فعد ذلك
 صالة وتغسل .: تعيد ال السالمعلي ،ال 

،ل  : فإن لم أكن رأي  حو ع  ، وعلم  أنّ  ،د ألاف  ، فطل صه  ولهم 

 ؟أ،در علي  ، فلّما للّي  وجدت 
 : تغسل  وتعيد. السالمعلي ،ال 

،لهه  : فههإن ظننهه  أنّهه  ألههاف  ولههم أتههيقّن ذلههك ، فنظههرت فلههم أر شههي ا 

 ؟فصلّي  ، فرأي  في 
 ،ال : تغسل  و  تعيد الصالة.

 ؟ذلك ،ل  : لم

،ال : ألنّك كن  على يقين حن  هارتك فش    ، وليس ين غهء لهك أن 
 تنقض اليقين فالشّك أفدا.
__________________ 

 .«فء»:  «هو»فدل  ( و ) (ت)( فء 1)

( و،ههد أشههار إلههى جملههة حنههها حههع أجوفصههها الفا ههل الدرفنههد  فههء خهه ائن ا لههول ، فههّن 2)

 .11ا تصصحاب ، الور،ة 

 فء الصهذيب وإادى روايات الوتائل. « ل»( لم تر  3)

لههههههههههحيحة ـ  2
 رارة الثانيةه
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 ؟،ل  : فإنّء ،د علم  أنّ  ،د ألاف  ، ولم أ ر أين هو فأغسل 

،ال : تغسل حن ثوفك الناايهة الصهء تهرى أنّه  ،هد ألهافها ، اصّهى ت هون 
 على يقين حن  هارتك.

 ؟،ل  : فهل علّء إن ش    فء أنّ  ألاف  شء  ، أن انظر في 

 الذ  و،ع فء نفسك. (1)ما تريد أن تذهب فالشّك ،ال :   ، ول نّك إنّ 
 ؟،ل  : إن رأيص  فء ثوفء وأنا فء الصالة

،ال : تنقض الصالة وتعيد إذا ش    فء حو هع حنه  ثهّم رأيصه  ، وإن 

لم تشّك ثّم رأيص  ر  ا ،طع  الصالة وغسلص  ثّم فني  علهى الصهالة ؛ ألنّهك 
 ء لهك أن تهنقض اليقهين فالشهكّ   تدر  ، لعلّ  شء  او،ع عليك ؛ فلهيس ين غه

 .(2) «. الحديث..

، وإرا ة الجههنس حههن  (3)والصقريههب : كمهها تقههدّم فههء الصههحيحة ا ولههى 
 اليقين لعلّ  أظهر هنا.

 وأّحا فق  الحديث ، ف يان  : أّن حور  ا تصد ل يحصمل وجهين :
__________________ 

 .«الشكّ »:  «فالشكّ »( فء المصدر فدل 1)

، ال هاب  1063 : 2. وأور   فء الوتائل 1335، الحديث  22، ال اب  421:  1( الصهذيب 2)

حهن األفهواب ، الحهديث األول ،  41، ال هاب  1061و ،  2حن أفواب النجاتات ، الحهديث  42

يث حهن األفهواب ، الحهد 37، ال هاب  1053و ،  2حهن ا فهواب ، الحهديث  7، ال اب  1006و 

 حن ا فواب ، الحديث األّول. 44، ال اب  1065و األّول ، 

 .56( راجع الصفحة 3)

فقهههههههههههه  الحههههههههههههديث 
وحههههههههههههههههههههههههههههههههههور  

 ا تصد ل :
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أادهما : أن ي ون حور  السؤال في  أن رأى فعد الصهالة نجاتهة يعلهم 

أنّها هء الصء خفي  علي  ، ل الصالة ، واين ذ فالمرا  : اليقين فالطهارة ، ل 
 الصالة.ظّن ابلافة ، والشّك اين إرا ة الدخول فء 

ل ن ، عدم نقهض ذلهك اليقهين فهذلك الشهّك إنّمها يصهلح علّهة لمشهروعيّة 

الدخول فء الع ا ة المشهرو ة فالطههارة حهع الشهّك فيهها ، وأّن ا حصنها  عهن 
الدخول فيها نقض آلثار تلك الطهارة المصيقّنة ،   لعدم وجوب ابعا ة علهى 

ـ  (2)  السيّد الشارح للوافيهة ف (1)كما لّرح ـ  حن تيقّن أنّ  للّى فء النجاتة

إذ ابعا ة ليس  نقىا ألثر الطهارة المصيقّنة فالشّك ، فل هو نقض فهاليقين ؛ 
فنا  على أّن حن هثار اصول اليقين فنجاتة الثوب اهين الصهالة ولهو فعهدها 

 وجوب إعا تها.

ا،صىهها   (4): اسهن الصعليههل لعهدم ابعها ة ؛ فمالاظهة  (3)ورفمها يصخيّهل 
األحر الظاهر  لإلجه ا  ، في هون الصهحيحة حهن ايهث تعليلهها  لهيال احصثال 

 على تلك القاعدة وكاشفة عنها.

، يعنء ليس ين غهء لهك ابعها ة  «فليس ين غء»وفي  : أّن ظاهر ،ول  : 
 : (6)فء الصحيحة ا ولى  السالمعلي ،ول   (5)ل ون  نقىا ، كما أّن ظاهر 

__________________ 

 .«ج م»:  «لّرح»فدل  (ظو ) ( )( فء 1)

 .361:  (حخطو )( شرح الوافية 2)

، انظههر تقريههرات  رتهه  فههء  ههوافط  (اتههصاذ المصههنّه)( هههذا الصخيّههل حههن شههريه العلمهها  3)

 .354ا لول : 

 .«فموجب»:  «لعدم ابعا ة فمالاظة»فدل  (ظ)( فء 4)

 (.ص)حن  «ظاهر»( 5)

 (. و ) (ت)حن  «ا ولى»( 6)



 61  .............................................................  (1)[راتخملا لوقلا ىلع لالدتسالا]

، عدم إيجاب إعا ة الو و  ، فافهم ؛ فإنّه     «فالشّك أفدا   ينقض اليقين»

 يخلو عن  ،ّة.
وعهدم  (1)و عوى : أّن حن هثار الطههارة السهافقة إجه ا  الصهالة حعهها 

 .(2)وجوب ابعا ة لها ، فوجوب ابعا ة نقض آلثار الطهارة السافقة 

هههارة حدفوعههة : فههأّن الصههّحة الوا،عيّههة وعههدم ابعهها ة للصههالة حههع الط
المصحقّقة تافقا ، حن اآلثار العقليّة الغير المجعولهة للطههارة المصحقّقهة ؛ لعهدم 

حعقوليّة عدم ابج ا  فيها ، حع أنّ  يوجب الفرق فين و،و  تمام الصالة حع 

النجاتههة فههال يعيههد وفههين و،ههو  فعىههها حعههها فيعيههد ، كمهها هههو ظههاهر ،ولهه  
إ ّ أن  .«حو هع حنه  ثهّم رأيصه  وتعيد إذا شه    فهء»فعد ذلك :  السالمعلي 

على حا لو علم ابلهافة ـ  (3)كما اتصظهر  شارح الوافية ـ  يحمل هذ  الفقرة

وشّك فء حو عها ولم يغسلها نسيانا ، وههو حخهاله لظهاهر ال هالم وظهاهر 
 .«. الخ.. وإن لم تشّك ثّم رأيص »فعد ذلك :  السالمعلي ،ول  

ؤية النجاتة فعد الصالة حع ااصمال والثانء : أن ي ون حور  السؤال ر

يقين الطههارة فمجهّر   (4)و،وعها فعدها ، فالمرا  : أنّ  ليس ين غء أن تنقض 
 ااصمال وجو  النجاتة اال الصالة.

وهذا الوج  تالم عّما ير  على األّول ، إ ّ أنّه  خهالر ظهاهر السهؤال. 

 هو «. الخ.. فليس ين غء لك»أخيرا :  السالمعلي نعم ، حور  ،ول  
__________________ 

 (.ر)فء  «حعها»( لم تر  1)

 ( هذ  الدعوى حن شريه العلما  أيىا.2)

 .361:  (حخطو )( شرح الوافية 3)

 .«ينقض»: (ظو ) (ص)،  (ر)( فء 4)
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الشههّك فههء و،وعهه  أّول الصههالة أو اههين الرؤيههة ، وي ههون المههرا  حههن ،طههع 

م تخلّهل المنهافء ،   إفطالهها ثهّم الصالة ا شصغال عنها فغسهل الثهوب حهع عهد
ال نا  عليها الذ  ههو خهالر ابجمها  ، ل هن تفريهع عهدم نقهض اليقهين علهى 

 ااصمال تأّخر الو،و  يأفى عن امل الالم على الجنس ، فافهم.

وإذا لم يدر فء ثالث هو أو فء أرفع »وحنها : لحيحة ثالثة ل رارة : 
ث ، ،هام فأ هار إليهها اخهرى ، و  شهء  عليه . و  يهنقض و،د أاره الهثال

اليقين فالشّك ، و  يدخل الشّك فء اليقين ، و  يخلط أادهما فاآلخر ، ول نّ  

ينقض الشّك فهاليقين ، ويهصّم علهى اليقهين ، في نهء عليه  ، و  يعصهدّ فالشهّك فهء 
 .(1) «اال حن الحا ت

، وت ع  جماعة حّمهن  (3)  الشارح ، و،ّرر (2)و،د تمّسك فها فء الوافية 

 .(4)تأّخر عن  
،ام فأ هار إليهها »:  السالمعلي وفي  تأّحل : ألنّ  إن كان المرا  فقول  

، القيههام للركعههة الرافعههة حههن  ون تسههليم فههء الركعههة المههر ّ ة فههين  «اخههرى

 لجواب هو : ال نا  على األ،ّل ،، اصّى ي ون االل ا (5)الثالثة والرافعة 
__________________ 

 .3حن أفواب الخلل الوا،ع فء الصالة ، الحديث  10، ال اب  321:  5( الوتائل 1)

 .206( الوافية : 2)

 .361:  (حخطو )( شرح الوافية 3)

يّة ، والوايد ال ه هانء فهء الرتهائل ا لهول 143:  1( حثل المحدّث ال حرانء فء الحدائق 4)

 .58:  2، والمحقّق القمء فء القوانين  370، ولااب الفصول فء الفصول :  442: 

 (.ظ)فء  «الرافعةـ  إلىـ  حن  ون»( لم تر  : 5)

لههههههههههحيحة ـ  3
 هرارة الثالثة

ل فههههههههههههههء الصأّحهههههههههههههه
ا تهههههههصد ل فههههههههذ  

 الصحيحة
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فهو حخاله للمذهب ، وحوافق لقول العاّحة ، وحخاله لظاهر الفقرة ا ولهى 

ة تعيهين فقرينهـ  ؛ فإّن ظاهرها «ركعصين ففاتحة ال صاب (1)يركع »حن ،ول  : 
إرا ة ركعصههين حنفصههلصين ، أعنههء : لههالة ا اصيهها  ، فصعههيّن أن ـ  الفاتحههة

إلى ركعهة حسهصقلّة ، ـ  فعد الصسليم فء الركعة المر ّ ةـ  ي ون المرا  ف  القيام

 كما هو حذهب ابحاحيّة.
،  (2)لموثّقهة اآلتيهة الوار  فهء ا «اليقين»كما فء ـ  «اليقين»فالمرا  ب 

فهء  السهالمعلي ، واتهصفيد حهن ،وله   (3) ;على حا لّرح ف  السهيّد المرتىهى 

: ـ  (4)أخ ار ا اصيا  : إن كن  ،د نقص  ف ذا ، وإن كنه  ،هد أتممه  ف هذا 
هو اليقين فال را ة ، في ون المرا  وجوب ا اصيا  وتحصيل اليقين فال را ة 

 لالة حسصقلّة ،افلة لصدار  حا يحصمل نقص .، فال نا  على األكثر وفعل 

فهء غيهر وااهد حهن األخ هار ههذا  «ا اصيا »و  «اليقين»و،د اريد حن 
إذا شه    »فهء الموثّقهة اآلتيهة :  السهالمعلي النحو حن العمل ، حنهها : ،وله  

 .(5) «فافن على اليقين

 فال نهها  علههى اليقههين وعههدم نقىهه  ، يههرا  حنههها : فهههذ  األخ ههار اآلحههرة
 ال نا  على حا هو المصيقّن حن العد  ، والصسليم علي  ، حع ج ر  فصالة

__________________ 

 .«ركع»والصهذيب :  (ص)( فء 1)

 .66( هء حوثّقة إتحاق فن عّمار اآلتية فء الصفحة 2)

 .49( راجع ا نصصار : 3)

 .3حن أفواب الخلل الوا،ع فء الصالة ، الحديث  8ل اب ، ا 318:  5( الوتائل 4)

 .66( وهء حوثّقة إتحاق فن عّمار اآلتية فء الصفحة 5)

حهههههههههههههن المهههههههههههههرا  
فههههههههههء  «اليقههههههههههين»

 هذ  الصحيحة

المهههههههههههههرا  حهههههههههههههن 
 نههههههههههها  علهههههههههههى ال»

فههههههههههههء  «اليقههههههههههههين
 األخ ار
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 (1)ا اصيها  ؛ ولههذا ذكههر فهء غيهر وااههد حهن األخ هار حهها يهدّل علهى أّن هههذا 

 (2)  اعلّمك شي ا إذا لنعص  أ»:  السالمعلي العمل ححره للوا،ع ، حثل ،ول  
 .(3) «؟أنّك نقص  أو أتمم  ، لم ي ن عليك شء ، ثّم ذكرت 

ل يان أّن هذا العمهل ههو ـ  ت عا للسيّد المرتىىـ  (4)و،د تصدّى جماعة 

األخههذ فههاليقين وا اصيهها  ،  ون حهها يقولهه  العاّحههة : حههن ال نهها  علههى األ،ههّل. 
فء هذ  الصحيحة فص هرار عهدم ا عصنها  فالشهّك ،  السالمعلي وح الغة ابحام 

فال نا  علهى اليقهين وا اصيها  ، يشهعر ف ونه  فهء  (5)مية ذلك فء غيرها وتس

حقافل العاّحة ال اعمين ف ون حقصىى ال نا  على اليقين هو ال نا  على األ،هّل 
 و ّم الركعة المش وكة.

ثّم لو تلّم ظهور الصحيحة فء ال نا  على األ،ّل المطافق لالتصصحاب 

 ، حثل :، كان هنا  لوارر عن هذا الظاهر 
__________________ 

 ، ل ن شطب عليها ، والمناتب إث اتها. (ت)حن  «هذا»( 1)

 .«فعلص »:  «لنعص »( كذا فء النسخ ، ول ن فء روايصء الوتائل والصهذيب فدل 2)

، والصههذيب  3حن أفواب الخلل الوا،ع فء الصالة ، الحهديث  8، ال اب  318:  5( الوتائل 3)

 .1448، الحديث  349:  2

:  7، والمحقّهق النرا،هء فهء حسهصند الشهيعة  240:  4( حنهم السيّد الط ا  ائء فهء الريهاض 4)

 391:  2، وأشار إلي  المحقّق فء المعص هر  334:  12، ولااب الجواهر فء الجواهر  146

، والحهّر العهاحلء فهء الوتهائل ،  416ـ  415:  1 (الط عهة الحجريهة)، والعالّحة فهء المنصههى 

 حوثّقة إتحاق فن عّمار. ذيل

، وحثل : المرو  عهن ،هرب ابتهنا   66( حثل : حوثّقة اتحاق فن عّمار اآلتية فء الصفحة 5)

 319:  5، انظر الوتهائل  «... رجل للّى ركعصين وشّك فء الثالثة ، ،ال ي نء على اليقين»: 

 .2حن أفواب الخلل الوا،ع فء الصالة ، الحديث  9، ال اب 
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 ها اين ذ على الصقيّة ، وهو حخاله لأللل.تعيّن امل

ثههّم ارت ههاب الحمههل علههى الصقيّههة فههء حههور  الروايههة ، وامههل القاعههدة 
لي ون الصقيّهة فهء ـ  المسصشهد فها لهذا الح م المخاله للوا،ع على فيان الوا،ع

حخالفهة اخههرى للظههاهر وإن كههان ـ  إجهرا  القاعههدة فههء المهور    فههء نفسههها

 حم نا فء نفس .
أّن هذا المعنى حخاله لظاهر لدر الرواية اآلفء عن الحمل على  حع

 الصقيّة.

 حع أّن العلما  لم يفهموا حنها إ ّ ال نا  على األكثر.
 إلى غير ذلك حّما يوهن إرا ة ال نا  على األ،ّل.

كون المهرا  حهن عهدم نقهض اليقهين فالشهّك عهدم جهواه  (1)وأّحا ااصمال 

ـ  كمها ههو حقصىهى ا تصصهحابـ  مجّر  الشكّ ال نا  على و،و  المش و  ف
في ون حفا   : عدم جواه ا ،صصار على الركعة المر ّ ة فين الثالثة والرافعة 

يهرا  فه  : أّن الركعهة المشه و  فيهها  «  يدخل الشهّك فهء اليقهين»، و،ول  : 

القهدر المصهيقّن حهن  (2)أعنهء ـ  الم نّء على عدم و،وعها   يىّمها إلى اليقين
 فل يأتء فها حسصقلّة على حا هو حذهب الخاّلة.ـ  لصالةا

الفقرات السّ  أو الس ع حا   يخفى على  (3)ففي  : حن المخالفة لظاهر 

 المصأّحل ؛ فإّن حقصىى الصدفّر فء الخ ر أاد حعنيين :
__________________ 

 .371( هذا ا اصمال حن لااب الفصول فء الفصول : 1)

 .«يعنء»: ( )( فء 2)

 .«لظواهر»: (ظو ) (ص)،  (ت)( فء 3)
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 إّحا الحمل على الصقيّة ، و،د عرف  حخالفص  لاللول والظواهر.

وإّحهها املهه  علههى وجههوب تحصههيل اليقههين فعههد  الركعههات علههى الوجهه  
األاههو  ، وهههذا الوجهه  وإن كههان فعيههدا فههء نفسهه  ، ل نّهه  حنحصههر فعههد عههدم 

 أ،هّل حهن حسهاوات  لمها ذكهر  إح ان الحمل على حا يطافق ا تصصهحاب ، و 

 هذا القائل ، فيسقط ا تصد ل فالصحيحة ، خصولا على حثل هذ  القاعدة.
: أّن املهها علهى وجهوب تحصهيل اليقهين  (1)وأ عه حن ههذا  عهوى 

علهى ـ  فء الصالة فالعمل على األكثر ، والعمل علهى ا اصيها  فعهد الصهالة

  ينهافء إرا ة العمهوم حهن ـ  حا هو فصوى الخاّلة ولهريح أخ هارهم اآلخهر
 القاعدة لهذا وللعمل على اليقين السافق فء الموار  األخر.

: حهن عهدم إح هان  (2)وتيظهر اندفاعها فما تيجء  فء األخ هار اآلتيهة 

 الجمع فين هذين المعنيين فء المرا  حن العمل على اليقين وعدم نقى .
عهن أفهء  (4)فموثّقهة عّمهار  (3)وحّما ذكرنا ظهر عهدم لهّحة ا تهصد ل 

 ؟.،ال : إذا ش    فافن على اليقين. ،ل  : هذا ألل»:  السالمعلي الحسن 
__________________ 

( الدعوى حن لااب الفصول أيىا فء كالح  المشار إلي  فهء الصهفحة السهافقة ، الههاح  1)

(1). 

 .74 ( انظر الصفحة2)

الفا ههل الدرفنههد  فههء خهه ائن ا لههول ، فههّن ا تصصههحاب ، ـ  فيمهها عثرنههاـ  ( اتههصدّل فههها3)

 .13الور،ة 

 كما فء المصا ر الحديثيّة. «إتحاق فن عمار»( كذا ، والصحيح : 4)

ا تهههههههههصد ل ـ  4
إتههههههههحاق  فموثّقههههههههة

فهههههههههههههههن عّمهههههههههههههههار 
 في  وابش ال
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 .(1) «،ال : نعم

فإّن جعل ال نا  على األ،ّل ألال ينافء حا جعل  الشار  ألال فء غير 
أجمههع لههك السهههو كلّهه  فههء »:  السههالمعلي ، حثههل : ،ولهه  وااههد حههن األخ ههار 

فيمها تقهدّم  السالمعلي ، و،ول   (2) «كلمصين : حصى حا ش    فافن على األكثر

: 
 .(3) «. إلى هخر حا تقدّم..   اعلّمك شي اأ»

األلحاب  (4)فالوج  في  : إّحا الحمل على الصقيّة ، وإّحا حا ذكر  فعض 
: فإرا ة ال نا  على األكثر ، ثهّم ا اصيها  ففعهل حها ينفهع  فء حعنى الرواية (5)
 ألجل الصالة على تقدير الحاجة ، و  يىّر فها على تقدير ا تصغنا . (6)

نعههم ، يم ههن أن يقههال فعههدم الههدليل علههى اخصصههاص الموثّقههة فشهه و  

الصالة ، فىال عن الشّك فء ركعاتها ، فهو ألل كلّء خرج حن  الشهّك فهء 
 عات ، وهو غير ،ا ح.عد  الرك

 ل ن ير  علي  : عدم الد لة على إرا ة اليقين السافق على الشّك ،
__________________ 

 .2حن أفواب الخلل الوا،ع فء الصالة ، الحديث  8، ال اب  318:  5( الوتائل 1)

 ، 1حهن أفهواب الخلهل الوا،هع فهء الصهالة ، الحهديث  8، ال هاب  318ـ  317:  5( الوتائل 2)

 .«فخذ فاألكثر»:  «فافن على األكثر»وفي  فدل 

 .64( راجع الصفحة 3)

 (.ظ)فء  «فعض»( لم تر  4)

:  7( حثل : الحّر العاحلء فهء الوتهائل ذيهل الروايهة ، والفا هل النرا،هء فهء حسهصند الشهيعة 5)

145. 

 .«ينصفع»: (ظ)( فء 6)
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ة حهن الروايهة و  المصيقّن السافق على المش و  الالاق ، فهء أ هعه   له

اآلتية الصريحة فء اليقين السافق ؛  اصمالها برا ة إيجاب العمل فا اصيا  
 .(1)، فافهم 

وحنها : حا عن الخصهال فسهند  عهن ححّمهد فهن حسهلم عهن أفهء ع هد هللا 

علي  : حن كهان ،ال أحير المؤحنين للوات هللا وتالح  »، ،ال :  السالمعلي 
 .(2) «على يقين فشّك فليمض على يقين  ؛ فإّن الشّك   ينقض اليقين

حن كان على يقهين فألهاف  شهّك »:  السالمعلي وفء رواية اخرى عن  

فهء ـ  وعهدّها المجلسهء .(3) «فليمض على يقين  ؛ فهإّن اليقهين   يهدفع فالشهكّ 
 .(4)عد ال لّية فء تلك األخ ار الصء يسصفا  حنها القواـ  ال حار

أ،ههول :   يخفههى أّن الشههّك واليقههين   يجصمعههان اصّههى يههنقض أاههدهما 

 اآلخر ، فل   فدّ حن اخصالفهما :
إّحا فء هحان نفس الولهفين ، كهأن يقطهع يهوم الجمعهة فعدالهة هيهد فهء 

 حان.هحان ، ثّم يشّك يوم الس   فء عدالص  فء ذلك ال 

وإّحهها فههء هحههان حصعلّقهمهها وإن اتّحههد هحانهمهها ، كههأن يقطههع يههوم السهه   
 فء يوم (5)فعدالص  ـ  فء هحان هذا القطعـ  فعدالة هيد يوم الجمعة ، ويشكّ 

__________________ 

 (.ظ)فء  «فافهم»( لم تر  1)

و  ، حهن أفههواب نهوا،ض الو هه 4، ال هاب  176ـ  175:  1، والوتهائل  619( الخصهال : 2)

 .6الحديث 

 .4، ال اب األّول حن أفواب نوا،ض الو و  ، الحديث  228:  1( المسصدر  3)

 .272:  2( ال حار 4)

 ، ول ن شطب عليها. (ت)، كما فء  «فء عدالص »( المناتب : 5)

ل ا تهههههههههصد ـ  5
فروايههههههة الخصههههههال 

 ورواية اخرى

ء المنا،شهههههههههههة فههههههههههه
ا تهههههههههههههههههههههههههههصد ل 
فههههههههههههههههههههههههههههههههههههاتين 

 الروايصين
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ـ  الس   ، وهذا هو ا تصصحاب ، وليس حنو ا فصعدّ  هحهان الشهّك واليقهين

 عن تأّخر األّول عن الثانء.فىال ـ  كما عرف  فء المثال
وايث إّن لريح الرواية اخصالر هحهان الولهفين ، وظاهرهها اتّحها  

هحان حصعلّقهما ؛ تعيّن املها على القاعدة ا ولهى ، واالهلها : عهدم الع هرة 

 فطرّو الشّك فء شء  فعد اليقين فذلك الشء .
يههد عههن ويؤيّهد  : أّن الههنقض اين ههذ ححمههول علههى اقيقصه  ؛ ألنّهه  رفههع ال

نفههس اآلثههار الصههء رتّ ههها تههافقا علههى المصههيقّن ، فخههالر ا تصصههحاب ؛ فههإّن 

المرا  فنقض اليقين في  رفع اليد عن ترتيهب اآلثهار فهء غيهر هحهان اليقهين ، 
وهههذا لههيس نقىهها لليقههين السههافق ، إ ّ إذا اخههذ حصعلّقهه  حجههّر ا عههن الصقييههد 

 فال حان األّول.

لها فء  (1)ية ، وأغمض عن ذكر فعض وفالجملة : فمن تأّحل فء الروا
 ذكرنا  فء حعنى الرواية. (2)أ لّة ا تصصحاب ، ج م فما 

ثههّم لههو تههلّم أّن هههذ  القاعههدة فإ ال،ههها حخالفههة لإلجمهها  ، أح ههن تقييههدها 

ـ  فعدم نقض اليقين السهافق فالنسه ة إلهى األعمهال الصهء رتّ هها اهال اليقهين فه 
أو ـ  عدالهة ، أو العمهل ففصهوا  أو شهها ت كا ،صدا  فذلك الشخص فهء حثهال ال

تقييههد الح ههم فصههورة عههدم الصههذّكر لمسههصند القطههع السههافق ، وإخههراج لههورة 

 .(3)تذّكر  والصفّطن لفسا   وعدم ،افليّص  بفا ة القطع 
__________________ 

:  2ين ، والمحقّهق القمهء فهء القهوان 440( حثل : الوايد ال ه هانء فء الرتائل ا لهولية : 1)

 .227، والفا ل النرا،ء فء حناهج األا ام :  62

 .«رفما اتصظهر حا»:  «ج م فما»فدل  ( و ) (ت)( فء 2)

ـ  اللههم إ ّ »فعهد ع هارة  «بفها ة القطهعـ  إلىـ  ثّم لو تلّم»ذكرت ع ارة  (صو ) (ر)( فء 3)

 .«فافهمـ  إلى
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عد ظهور كون ال حان الما هء فهء الروايهة ظرفها فـ  اللهم إ ّ أن يقال

: إّن الظههاهر تجريههد حصعلّههق اليقههين عههن الصقييههد فال حههان ؛ فههإّن ،ههول ـ  لليقههين

ظهاهر فهء إرا ة ألهل العدالهة ،    «كن  حصيقّنها أحهس فعدالهة هيهد»القائل : 
فهء الوا،هع ظهرر  (2)فال حهان الما هء ، وإن كهان ظرفه   (1)العدالهة المقيّهدة 

ين ، ل ن لم يالاظ  على وج  الصقييد ، في ون الشّك فيما فعد هذا ال حان اليق
، حصعلّقا فنفس ذلك المصيقّن حجّر ا عن ذلك الصقييد ، ظهاهرا فهء تحقّهق ألهل 

 .(3)العدالة فء هحان الشّك ، فينط ق على ا تصصحاب ، فافهم 

:  لسههالماعلي ،ولهه   (5)تههيّما فمالاظههة ـ  : أّن الروايههة (4)فابنصههار 
فمالاظة حا ته ق فهء الصهحاح حهن  (7و )،  (6) «فإّن الشّك   ينقض اليقين»

ظهاهرة فهء ـ  ايث إّن ظاهر  حسهاو،ص  لهها «  ينقض اليقين فالشكّ »،ول  : 

 ذكرنا. (9)، وي عد املها على المعنى الذ   (8)ا تصصحاب 
__________________ 

 .«المصقيّدة»: (ص)( فء غير 1)

 ؛ لرجو  الىمير إلى العدالة. «ظرفها»ء النسخ ، والمناتب : ( كذا ف2)

 (.ظ)فء  «فافهمـ  إلىـ  اللهم إ ّ »( لم تر  3)

 .«ل ن ابنصار»:  «فابنصار»فدل  (ظو ) (ص)،  (ر)( فء 4)

 (.ظو ) (ص)فء  «الرواية تيّما فمالاظة»( لم تر  5)

 .«فإّن اليقين   ينقض فالشكّ »:  «فإّن الشّك   ينقض اليقين»فدل  (ظو ) (ر)( فء 6)

 (.ر)فء غير « و»( لم تر  7)

 (.ظو ) (ص)فء  «ظاهرة فء ا تصصحاب»و  «ايث إنّ »( لم تر  ع ارتا 8)

 .«فيان القاعدة الصء»:  «المعنى الذ »فدل  ( و ) (ت)( فء 9)

إح هههههههههههههان  فهههههههههههههع 
المنا،شهههههههههههههههههههههههههههههههة 

 المذكورة
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؛ لصىهعيه  «القاتهم فهن يحيهى»، ل ن تند الرواية  هعيه ب  (1)هذا 

فاتهههصنا   إلهههى  (3)، وإن  هههعّه ذلهههك فعهههض  (2)الخاللهههة  العالّحهههة لههه  فهههء
 فصأّحل.ـ  المعرور عدم ،دا ـ  تىعيه افن الغىائر 

وأنهها ـ  ،ههال : كص هه  إليهه »وحنههها : ح ات ههة علههء فههن ححمههد القاتههانء : 

ف صهب  ؟عن اليوم الذ  يشّك في  حن رحىان ، ههل يصهام أم   (4)ـ  فالمدينة
 .(5) «: اليقين   يدخل  الشّك ، لم للرؤية وافطر للرؤية السالمعلي 

فرؤيهة هاللهء رحىههان ـ  فهإّن تفريهع تحديهد كهّل حهن الصهوم وابفطهار

  يسههصقيم إ ّ  «اليقههين   يدخلهه  الشههكّ »:  السههالمعلي علههى ،ولهه  ـ  وشههّوال
 لشّك ، أ  ح ااما ف .فإرا ة عدم جعل اليقين السافق حدخو  فا

وابنصههار : أّن ههههذ  الروايهههة أظههههر حههها فههء ههههذا ال هههاب حهههن أخ هههار 

 ا تصصحاب ، إ ّ أّن تندها غير تليم.
هذ  جملة حا و،ف  علي  حن األخ ار المسصدّل فهها لالتصصهحاب ، و،هد 

؛ فلعهّل  (7)، وعدم لهّحة الظهاهر حنهها  (6)عرف  عدم ظهور الصحيح حنها 

 مجمو  فاعص ار الصجافر والصعا د.ا تصد ل فال
__________________ 

 (. و ) (ت)حن  «هذا»( 1)

 .389:  (رجال العالّحة الحلّء)( خاللة األ،وال فء حعرفة الرجال 2)

 .264( هو الوايد ال ه هانء فء الحاشية على حنهج المقال : 3)

 .«أتأل »هيا ة :  (الوتائل)( فء 4)

 .13حن أفواب أا ام شهر رحىان ، الحديث  3اب ، ال  184:  7( الوتائل 5)

 ( وهء الصحاح الثالثة ل رارة وحوثّقة عّمار.6)

 ( وهء روايصا الخصال وح ات ة القاتانء.7)

ح ات ههههة علههههء ـ  6
فههههههههههههههن ححّمهههههههههههههههد 

 القاتانء

تقريهههههههههههههههههههههههههههههههههههب 
 ا تصد ل
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 ورفما يؤيّد ذلك فاألخ ار الوار ة فء الموار  الخاّلة :

الوار ة فيمن يعير ثوفه  الهذّحّء ، وههو ـ  د هللا فن تنانحثل : رواية ع 

 ؟،هال : فههل علهّء أن أغسهل »: ـ  يعلم أنّ  يشرب الخمر ويأكل لحم الخن ير
 «:   ؛ ألنّك أعرت  إيّا  وهو  اهر ، ولم تسصيقن أنّ  نّجسه  السالمعلي فقال 

(1). 
علهى الطههارة وعهدم وجهوب  وفيها   لة وا حة على أّن وجه  ال نها 

غسل  ، ههو ته ق  هارته  وعهدم العلهم فارتفاعهها ، ولهو كهان المسهصند ،اعهدة 

الطهارة لهم ي هن حعنهى لصعليهل الح هم فسه ق الطههارة ؛ إذ الح هم فهء القاعهدة 
 حسصند إلى نفس عدم العلم فالطهارة والنجاتة.

عههد نعههم ، الروايههة حخصّصههة فاتصصههحاب الطهههارة  ون غيرههها ، و  ي 

 عدم القول فالفصل فينها وفين غيرها حّما يشّك فء ارتفاعها فالرافع.
كّل شء   اهر اصّى تعلم »فء حوثّقة عّمار :  السالمعلي وحثل : ،ول  

 .(2) «أنّ  ،ذر

فنهها  علههى أنّهه  حسههوق ل يههان اتههصمرار  هههارة كههّل شههء  إلههى أن يعلههم 
ا واتههصمرار هههذا الث ههوت إلههى أن يعلههم اههدوث ،ذارتهه  ،   ث وتههها لهه  ظههاهر

 عدحها.

علههى األّول ، غايههة للطهههارة رافعههة ـ  وهههء العلههم فالقههذارةـ  فالغايههة
  تصمرارها ، ف ّل شء  حح وم ظاهرا فاتصمرار  هارت  إلى اصول

__________________ 

 .1حن أفواب النجاتات ، الحديث  74، ال اب  1095:  2( الوتائل 1)

كهّل شهء  » ، وفيه  : 4حهن أفهواب النجاتهات ، الحهديث  37، ال هاب  1054:  2( الوتائل 2)

 .«... نظيه

ييههههههههههد المخصههههههههههار تأ
فاألخ ههههههههههههههههههههههههههههههار 

روايهههههة ع هههههد ـ  1 الخاّلة
 هللا فن تنان

تقريهههههههههههههههههههههههههههههههههههب 
 ا تصد ل

 حوثّقة عّمارـ  2
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 العلم فالقذارة ، فغاية الح م غير حذكورة و  حقصو ة.

 وهء العلم فعدم الطههارةـ  وعلى الثانء ، غاية للح م فث وتها ، والغاية
إذا اصهل  رافعة للح هم ، ف هّل شهء  يسهصمّر الح هم فطهارته  إلهى كهذا ، فهـ 

 الغاية انقطع الح م فطهارت  ،   نفسها.

توا  كان  إخ هارا عهن الوا،هع ـ  واأللل فء ذلك : أّن القىيّة المغيّاة
وكانهه  الغايههة ،يههدا للمحمههول ، كمهها فههء ،ولنهها : الثههوب  ههاهر إلههى أن يال،ههء 

ـ  نجسا ، أم كان  ظاهريّة حغيّاة فالعلم فعدم المحمول ، كما فء حها نحهن فيه 

يقصد المص لّم حجّر  ث وت المحمول للمو و  ظاهرا أو وا،عا ، حن غير ،د 
حالاظة كون  حس و،ا فث وت  ل  ، و،د يقصد المص لّم ف  حجّر  ا تصمرار ،   

واألّول أعههّم حههن  ألههل الث ههوت ، فحيههث ي ههون ألههل الث ههوت حفروغهها عنهه .

 الثانء حن ايث المور .
 إذا عرف  هذا فنقول : إّن حعنى الرواية :

إّحههها أن ي هههون خصهههوص المعنهههى الثهههانء ، وههههو القصهههد إلهههى فيهههان 

ا تهههصمرار فعهههد الفهههرا  عهههن ث هههوت ألهههل الطههههارة ، في هههون  لهههيال علهههى 
 اتصصحاب الطهارة. ل نّ  خالر الظاهر.

  لة على وإّحا خصوص المعنى األّول األعّم حن  ، واين ذ لم ي ن في  

الح م فيما علهم  هارته  ولهم  (1)اتصصحاب الطهارة وإن شمل حور   ؛ ألّن 
يعلم  رّو القذارة ل  ليس حن ايث ت ق  هارت  ، فهل فاعص هار حجهّر  كونه  

حش و  الطهارة ، فالرواية تفيد ،اعدة الطهارة اصّى فهء حسه وق الطههارة ، 

 أ،وى  اتصصحافها ، فل تجر  فء حس وق النجاتة على 
__________________ 

 .«إ ّ أنّ »:  «ألنّ »فدل  (رو ) (ظ)،  ( )( فء 1)

حعنهههههههههى الموثّقهههههههههة 
إّحهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها 
أو ا تصصههههههههههههحاب 

 عدة الطهارة،ا
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 الوجهين اآلتيين فء فاب حعار ة ا تصصحاب للقاعدة.

ثّم   فرق فء حفا  الرواية ، فين المو هو  الخهارجء الهذ  يشهّك فهء 
 هارتهه  حههن ايهههث الشهه هة فهههء ا ههم نوعهه  ، وفهههين المو ههو  الخهههارجء 

 ن ايث اشص ا  المو و  الخارجء.المش و   هارت  ح

فعلم حّما ذكرنا : أنّه    وجه  لمها ذكهر  لهااب القهوانين : حهن احصنها  
أعنههء : ،اعههدة الطهههارة فههء الشهه هة ـ  (1)إرا ة المعههانء الثالثههة حههن الروايههة 

؛ إذ   حههانع ـ  الح ميّهة ، وفهء الشه هة المو هوعيّة ، واتصصهحاب الطههارة

لين ، أعنهء : ،اعهدة الطههارة فهء الشه هة الح ميّهة عن إرا ة الجاحع فين األوّ 
 والمو وعيّة.

نعههم ، إرا ة القاعهههدة وا تصصههحاب حعههها يوجههب اتهههصعمال اللفههر فهههء 

أّن المقصهو  فهء القاعهدة حجهّر  إث هات الطههارة فهء  (2)حعنيين ؛ لمها عرفه  
حاب خصوص إفقائهها فهء حعلهوم الطههارة تهافقا ، المش و  ، وفء ا تصص

والجاحع فينهما غير حوجو  ، فيل م حا ذكرنا. والفرق فينهمها ظهاهر ، نظيهر 

 .(3)الفرق فين ،اعدة ال را ة واتصصحافها ، و  جاحع فينهما 
، ف عم جهواه إرا ة القاعهدة  (4)و،د خفء ذلك على فعض المعالرين 

 على لااب القوانين فقال :وا تصصحاب حعا ، وأن ر ذلك 
__________________ 

 .60:  2( القوانين 1)

 ( فء الصفحة السافقة.2)

و،ههد تفّطههن للهه وم هههذا ا تههصعمال »:  «و  جههاحع فينهمههاـ  إلههىـ  فيلهه م»فههدل  (ظ)( فههء 3)

 .«لااب القوانين

 ( هو لااب الفصول.4)

عههههههههههههدم إح ههههههههههههان 
ة إرا ة القاعهههههههههههههههههههد
وا تصصههههههههههههههههحاب 

 حعا حن الموثّقة
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 واية تدّل على أللين :إّن الر

أادهما : أّن الح م األّولء لألشيا  ظاهرا هء الطههارة حهع عهدم العلهم 

 فالنجاتة ، وهذا   تعلّق ل  فمسألة ا تصصحاب.
الثههانء : أّن هههذا الح ههم حسههصمّر إلههى هحههن العلههم فالنجاتههة ، وهههذا حههن 

 ، انصهى. (1)حوار  ا تصصحاب وج ئيّات  
هههذا الح ههم حسههصمّر إلههى »أ،ههول : ليهه  شههعر  حهها المشههار إليهه  فقولهه  : 

 ؟«هحن العلم فالنجاتة

فههإن كههان هههو الح ههم المسههصفا  حههن األلههل األّولههء ، فلههيس اتههصمرار  
ظاهرا و  وا،عا حغيّا ف حان العلم فالنجاتة ، فل هو حسصمّر إلهى هحهن نسهخ 

إذا جعههل حههن توافههع  «اصّههى تعلههم»:  هههذا الح ههم فههء الشههريعة ، حههع أّن ،ولهه 

الح م األّول الذ  هو المو و  للح م الثانء ، فمن أيهن يصهير الثهانء حغيّها 
إذ   يعقل كون شء  فء اتصعمال وااد غاية لح هم ولح هم هخهر ي هون  ؟!ف 

 الح م األّول المغيّا حو وعا ل .

ث صه  وا،عها يعنء أّن الطهارة إذا ـ  وإن كان هو الح م الوا،عّء المعلوم
في هون ال هالم ـ  فء هحان ، فهو حسصمّر فء الظاهر إلى هحن العلم فالنجاتهة

حسو،ا ل يان ا تصمرار الظاهرّ  فيما علم ث وت الطهارة ل  وا،عا فء هحهان 

، فأين هذا حن فيان ،اعدة الطهارة حن ايث هء للشء  المش و  حهن ايهث 
 ؟!هو حش و 

حالاظهههة عمهههوم القاعهههدة لمهههور  وحنشهههأ ا شهههص ا  فهههء ههههذا المقهههام : 

 : (2)ا تصصحاب ، فيصخيّل أّن الرواية تدّل على ا تصصحاب ، و،د عرف  
__________________ 

 .373( الفصول : 1)

 .73( راجع الصفحة 2)

كهههههههههالم لههههههههههااب 
فهههههههههههء  الفصهههههههههههول

جهههههههههههههههههههههههواه إرا ة 
 كليهما حنها

نا،شههههههههههة فيمهههههههههها الم
ااب أفهههههههههها   لهههههههههه

 الفصول
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أّن   لة الرواية على  هارة حسصصحب الطههارة غيهر   لصهها علهى اعص هار 

إلهى أّن القاعهدة تشهمل حسصصهحب  (1)اتصصهحاب الطههارة ، وإ ّ فقهد أشهرنا 
 النجاتة أيىا ، كما تيجء .

ألهالة »ونظير ذلك حها لهنع  لهااب الوافيهة ؛ ايهث ذكهر روايهات 

 .(2)الوار ة فء حشص   الح م أو المو و  فء هذا المقام  «الحلّ 
ثههّم علههى هههذا ، كههان ين غههء ذكههر أ لّههة ألههالة ال ههرا ة ؛ ألنّههها أيىهها 

 يث المور .حصصا ،ة حع ا تصصحاب حن ا

حخهاله للقواعهد الهثالث : ـ  حن ايث هوـ  فالصحقيق : أّن ا تصصحاب
 ال را ة ، والحّل ، والطهارة ، وإن تصا ،  حوار ها.

فث ه  حهن جميهع حهها ذكرنها : أّن المصعهيّن امههل الروايهة المهذكورة علههى 

كهّل شهء  »:  السهالملي عنظير ،ول  ـ  أاد المعنيين ، والظاهر إرا ة القاعدة
؛ ألّن املهه  علههى ا تصصههحاب وامههل ال ههالم علههى إرا ة ـ  (3) «لههك اههالل

خصههوص ا تههصمرار فيمهها علههم  هارتهه  تههافقا خههالر الظههاهر ؛ إذ ظههاهر 

الجملة الخ ريّهة إث هات ألهل المحمهول للمو هو  ،   إث هات اتهصمرار  فهء 
 حور  الفرا  عن ث وت ألل .

يهدّل علهى اتهصمرار المغيّها ، ل هن المغيّها فه   «لهماصّهى تع»نعم ، ،وله  : 

الح ههم فالطهههارة ، يعنههء : هههذا الح ههم الظههاهر  حسههصمّر لهه  إلههى كههذا ،   أّن 
 الطهارة الوا،عيّة المفرو  عنها حسصمّرة ظاهرا إلى هحن العلم.

__________________ 

 .73( راجع الصفحة 1)

 .207( الوافية : 2)

 .2حن أفواب األ عمة الم ااة ، الحديث  61ل اب ، ا 91:  17( الوتائل 3)

الظههههههههههههههههههاهر إرا ة 
 القاعدة
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 .(1) «الما  كلّ   اهر اصّى تعلهم أنّه  نجهس»:  السالمعلي وحنها : ،ول  

إ ّ أّن  (3)حهن ايهث الح هم والغايهة  (2)وهو وإن كان حصّحدا حع الخ ر السافق 

غيهر حصحقّهق غال ها ،  ا شص ا  فء الما  حن غير جهة عروض النجاتة للمها 
فهههاألولى املهههها علهههى إرا ة ا تصصهههحاب ، والمعنهههى : أّن المههها  المعلهههوم 

. ، أ  : تسههصمّر  هارتهه  ..  هارتهه  فحسههب ألههل الخلقههة  ههاهر اصّههى تعلههم
المفرو ة إلى اين العلهم فعهروض القهذارة له  ، تهوا  كهان ا شهص ا  وعهدم 

ال،هء للهنجس وال  هر ، أم كهان العلم حن جهة ا شص ا  فء الح هم ، كالقليهل الم

حن جهة ا شص ا  فء األحر الخارجّء ، كالشّك فء حال،ات  للنجاتة أو نجاتة 
 حال،ي .

إذا اتصيقن  أنّك توّ أت فإيّها  أن تحهدث »:  السالمعلي وحنها : ،ول  

 .(4) «و و ا ، اصّى تسصيقن أنّك أادث 
 ة ظاهرة.و  لص  على اتصصحاب الطهار

__________________ 

 .«اصّى يعلم» ، وفي  : 5حن أفواب الما  المطلق ، الحديث  1، ال اب  100:  1( الوتائل 1)

 .72( أ  حوثّقة عّمار المصقدّحة فء الصفحة 2)

 .«فص ون ظاهرة فء إرا ة القاعدة كما عرف »هيا ة :  ( و ) (ت)( فء 3)

 .268، الحديث  102:  1( الصهذيب 4)

الروايههههههههههههة ـ  3
 الثالثة

الروايههههههههههههة ـ  4
 الرافعة
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 (1)[اختصاص األخبار بالشّك في الرافع]

 ثّم إّن اخصصاص حا عدا األخ ار العاّحة فالقول المخصار وا ح.

وأّحا األخ ار العاّحهة ، فهالمعرور فهين المصهأّخرين ا تهصد ل فهها علهى 

 .(2)اّجية ا تصصحاب فء جميع الموار  
 .(3)وفي  تأّحل ، ،د فصح فاف  المحقّق الخوانسار  فء شرح الدرو  

تو يح  : أّن اقيقة النقض هو رفع الهي ة ا تّصاليّة ، كما فهء نقهض 
 الح ل.

 .(4)هو رفع األحر الثاف  ـ  على تقدير حجاهيّص ـ  واأل،رب إلي 

ـ  صىهء له ولهو لعهدم المقـ  و،د يطلق على حطلق رفع اليد عن الشء 
عهدم ا تهصمرار عليه  وال نها   «الهنقض»فعد أن كان هخهذا فه  ، فهالمرا  حهن 

 .(5)على عدح  فعد وجو   
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

 .52:  2، والقوانين  443( انظر الرتائل ا لوليّة : 2)

 .76( حشارق الشمو  : 3)

 .«واأل،رب إلي  رفع حا ل  حقصىهى الث هوتكما فء نوا،ض الطهارة ، »هيا ة :  (ص)( فء 4)

هو رفع األحر الثاف  كمها » ه ذا : «هو رفع الهي ة ـ إلى ـ األحر الثاف »فدل ع ارة  (ظ)وفء 

فههء نههوا،ض الطهههارة واأل،ههرب إليهه   فههع األحههر الغيههر الثافهه  وحنههع حقصىههي  وهههو المسههّمى 

 .«فالمانع

 (.ظ)فء  «وال نا  على عدح  فعد وجو  »( لم تر  5)

تأّحههههههههههل المحقّههههههههههق 
الخوانسههههههار  فههههههء 
ل ا تهههههههههههههههههههههههههههصد 

فاألخ هههههههههار علهههههههههى 
 ية حطلقاالحجّ 
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 إذا عرف  هذا ، فنقول : إّن األحر يدور :

وهههو ـ  حطلههق تههر  العمههل وترتيههب األثههر «الههنقض»فههين أن يههرا  ب 
 وي قى المنقوض عاّحا ل ّل يقين.ـ  (1)المعنى الثالث 

فيخهصّص ـ  (2)وههو المعنهى الثهانء ـ  وفين أن يرا  حهن الهنقض ظهاهر 

، المخصّص فالموار  الصء يوجد  (3)حصعلّق  فما حن شأن  ا تصمرار وا تّصال 
 فيها هذا المعنى.

رجحهههان هههذا علهههى األّول ؛ ألّن الفعههل الخهههاّص يصهههير  (4)و  يخفههى 

حخّصصههها لمصعلّقههه  العهههاّم ، كمههها فهههء ،هههول القائهههل :   تىهههرب أاهههدا ؛ فهههإّن 
الىرب ،رينة على اخصصاص العاّم فاألايها  ، و  ي هون عموحه  لألحهوات 

 طلق الىرب علي  كسائر الجما ات.إرا ة ح ،رينة على (5)

ثّم   يصوّهم ا اصياج اين ذ إلى تصّرر فء اليقين فإرا ة المصيقّن حن  ؛ 
ألّن الصصههّرر  هم علههى كههّل اههال ؛ فههإّن الههنقض ا خصيههار  القافههل لههورو  

حها كهان نقهض  النهء علي    يصعلّق فنفس اليقين على كّل تقدير ، فل المرا  :

 أو أا ام اليقين.ـ  وهو الطهارة السافقةـ  على يقين حن 
لههيس أا ههام نفههس ولههه اليقههين ؛ إذ لههو  «أا ههام اليقههين»والمههرا  ب 

 فر نا ا ما شرعيّا ححمو  على نفس لفة اليقين ارتفع فالشّك ،طعا ،
__________________ 

 .«الرافع»: (ص)( فء نسخة فدل 1)

 .«الثالث»: (ص)وفء نسخة فدل ،  «األّول»: (ظ)( فء 2)

 (. و ) (ت)حن  «ا تّصال»( 3)

 .«والظاهر»:  «  يخفى»فدل  (ص)( فء 4)

 (.ظ)فء  «لألحوات»( لم تر  5)

المهههههههههههههرا  حهههههههههههههن 
 «نقض اليقين»
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 كمن نذر فعال فء حدّة اليقين فحياة هيد.

فل المرا  : أا ام المصهيقّن المث صهة له  حهن جههة اليقهين ، وههذ  األا هام 
صمرار شههأنّء   يرتفههع إ ّ فههالرافع ؛ فههإّن جههواه كههنفس المصههيقّن أيىهها لههها اتهه

 الدخول فء الصالة فالطهارة أحر حسصمّر إلى أن يحدث نا،ىها.

وكيه كان ، فهالمرا  : إّحها نقهض المصهيقّن ، والمهرا  فه  رفهع اليهد عهن 
ـ  أ  الثافصهة للمصهيقّن حهن جههة اليقهين فه ـ  حقصىا  ، وإّحا نقض أا ام اليقين

 ع اليد عنها.والمرا  اين ذ رف

 ، حثل : (1)ويم ن أن يسصفا  حن فعض األحارات إرا ة المعنى الثالث 
 .(2) «فل ينقض الشّك فاليقين»:  السالمعلي ،ول  

 .(3) «و  يعصدّ فالشّك فء اال حن الحا ت»:  السالمعلي و،ول  

اليقهههين   يدخلههه  الشههّك ، لهههم للرؤيهههة وأفطهههر »:  السهههالمعلي و،ولهه  
، فإّن حهور   اتصصهحاب فقها  رحىهان ، والشهّك فيه  لهيس شهّ ا  (4) «للرؤية

 فء الرافع ، كما   يخفى.

حهن كهان علهى يقهين فشههّك »فهء روايهة األرفعمائهة :  السهالمعلي و،وله  
 .(5) «فليمض على يقين  ، فإّن اليقين   يدفع فالشكّ 

 .(6) «إذا ش    فافن على اليقين»و،ول  : 
__________________ 

 .«الرافع»: (ص)( فء نسخة فدل 1)

 ،  من لحيحة هرارة الثالثة. 62تقدّم فء الصفحة  (3و  2)

 ،  من ح ات ة القاتانء. 71( تقدّم فء الصفحة 4)

 .68( تقدّم الحديث فء الصفحة 5)

 .66( تقدّم الحديث فء الصفحة 6)
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نها  فإّن المسصفا  حن ههذ  وأحثالهها : أّن المهرا  فعهدم الهنقض عهدم ا عص

إذا خرج  حن »:  السالمعلي فا اصمال المخاله لليقين السافق ، نظير ،ول  
 .(1) «شء  و خل  فء غير  فشّ ك ليس فشء 

ههههذا ، ول هههّن ابنصهههار : أّن شهههي ا حهههن ذلهههك   يصهههلح لصهههرر لفهههر 

 عن ظاهر . «النقض»
 حعنا  رفع الشّك ؛ ألّن الشّك حّما «فل ينقض الشّك فاليقين»ألّن ،ول  : 

 إذا اصل   يرتفع إ ّ فرافع.

أنّه   (2)، فقد عرف   «حن كان على يقين فشكّ »:  السالمعلي وأّحا ،ول  
، حهع  (3)غير ظاهر فء ا تصصحاب  «إذا ش    فافن على اليقين»كقول  : 

فإّن اليقين   ينقض فالشهّك ، أو   يهدفع »:  السالمعلي إح ان أن يجعل ،ول  

اص لهدر الروايهة فمهوار  الهنقض ، حهع أّن الظهاهر ،رينة على اخصصه «ف 
إ ّ  (4)حههن المىههّء : الجههر  علههى حقصىههى الههداعء السههافق وعههدم الصو،ّههه 

إذا كثههر عليههك السهههو فههاحض علههى »:  السههالمعلي لصههارر ، نظيههر ،ولهه  

 ونحو  ، فهو أيىا حخصّص فما ذكرنا. (5) «لالتك
__________________ 

، وفيهه   1حهن أفههواب الخلهل الوا،هع فههء الصهالة ، الحهديث  23ل هاب ، ا 336:  5( الوتهائل 1)

 .«ثّم  خل »:  «فدخل »فدل 

 .69ـ  68( راجع الصفحة 2)

ابشه ال فهء ظههور  فهء »:  «ا تصصهحابـ  إلهىـ  أنّه »، وفهء غيهر  فهدل  (ظ)( كذا فء 3)

 .«إذا ش    فافن على اليقين»اعص ار ا تصصحاب ، كقول  : 

 .«الو،ه»:  «الصو،ّه»، وفء غيرهما فدل  ( و ) (ظ)( كذا فء 4)

 .1حن أفواب الخلل الوا،ع فء الصالة ، الحديث  16، ال اب  329:  5( الوتائل 5)
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فصفّر  ابفطار للرؤية  «اليقين   يدخل  الشكّ »:  السالمعلي وأّحا ،ول  

 علي  حن جهة اتصصحاب ا شصغال فصوم رحىان إلى أن يحصل الرافع.
جملة : فالمصأّحهل المنصهه يجهد أّن ههذ  األخ هار   تهدّل علهى أهيهد وفال

 حن اعص ار اليقين السافق عند الشّك فء ا رتفا  فرافع.
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 (1):  [حجة القول األّول]

 احتّج للقول األّول بوجوه :
صحاب اّجة لهم يسهصقم اتهصفا ة األا هام حهن حنها : أنّ  لو لم ي ن ا تص

األ لّة اللفظيّة ؛ لصو،ّفهها علهى ألهالة عهدم القرينهة والمعهارض والمخّصهص 
 والمقيّد والناتخ وغير ذلك.

وفي  : أّن تلك ا لول ،واعد لفظيّة حجمع عليهها فهين العلمها  وجميهع 

م القهول فهها أهل اللسان فء فاب ا تصفا ة ، حع أنّهها الهول عدحيّهة   يسهصل 
القول فاعص ار ا تصصحاب حطلقا ، إّحها ل ونهها حجمعها عليهها فالخصهوص ، 

 وإّحا لرجوعها إلى الشّك فء الرافع.

وحنههها : حهها ذكههر  المحقّههق فههء المعههارج ، وهههو : أّن المقصىههء للح ههم 
األّول ثافهه  ، والعههارض   يصههلح رافعهها ، فيجههب الح ههم فث وتهه  فههء اآلن 

ء. أّحههها أّن المقصىهههء ثافههه  ، فألنّههها نهههص لّم علهههى ههههذا الصقهههدير. وأّحههها أّن الثهههان

العههارض   يصههلح رافعهها ؛ فههألّن العههارض ااصمههال تجههدّ  حهها يوجههب هوال 
الح م ، ل ّن ااصمال ذلك حعارض فااصمال عدح  ، في ون كّل حنهما حدفوعا 

 ، انصهى. (2)فمقافل  ، في قى الح م الثاف  تليما عن الرافع 

 وفي  : أّن المرا  فالمقصىء ؛ إّحا العلّة الصاّحة للح م أو للعلم ف 
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

 .207و  206( المعارج : 2)

ا تهههههههصد ل علهههههههى 
 الحجيهههههههههة حطلقههههههههها

 : فوجو 

الوجهههههههههههههههههههه  األّول 
 والمنا،شة في 

 الوج  الثانء
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 ، أو المقصىء فالمعنى األخّص.ـ  أعنء الدليلـ 

، فال فدّ حن أن يرا  حن ث وت  ث وت  فء ال حان  (1)وعلى الصقدير األّول 
ن المعلههوم عههدم ا،صىهها  ذلههك لث ههوت المعلههول أو المههدلول فههء األّول ، وحهه

 ال حان الثانء ألال.

، فال فدّ حن أن يهرا  ث وته  فهء ال حهان الثهانء حقصىهيا  (2)وعلى الثانء 
 للح م.

: أّن حجهّر  ااصمهال عهدم الرافهع   ـ  حع أنّ  أخّص حن المهدّعىـ  وفي 

 ّن فث وت المقصىى ، فالفصح.يث   العلم و  الظ
 والمرا  حن حعار ة ااصمال الرافع فااصمال عدح  الموج ة للصسا،ط :

إن كههان تههقو  ا اصمههالين فههال حعنههى لهه  ، وإن كههان تههقو  المحصملههين عههن 

ا عص ار اصّى   يح هم فهالرافع و  فعدحه  ، فمعنهى ذلهك الصو،ّهه عهن الح هم 
   ث وت .ـ  فالفصحـ  فث وت المقصىى

فههيظّن »، فقولهه  :  «فيجههب الح ههم فث وتهه »ورفمهها يح ههى إفههدال ،ولهه  : 

، ويصخيّل أّن هذا أفعد عن ابيرا  ، وحرجع  إلى  ليل هخر ذكهر   (3) «ث وت 
 ، وهو : أّن حا ث   فء و،  ولم يظّن عدح  (5)وغير   (4)العىد  

__________________ 

 .«الصقديرين األّولين»: ( و ) (ت)( فء 1)

 .«الثالث»:  «الثانء»فدل  ( )( فء حصّححة 2)

 .52:  2، وكذا القوانين  128: الور،ة  (حخطو )( انظر غاية المأحول 3)

 .454:  2( انظر شرح حخصصر ا لول 4)

 .53 : 2، والمحقّق القّمء فء القوانين  407:  (حخطو )( حثل العالّحة فء نهاية الولول 5)

المنا،شهههههههههههة فهههههههههههء 
 الوج  الثانء
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 .(1)في   فهو حظنون ال قا . وتيجء  حا

،  (2)ثّم إّن ظاهر ههذا الهدليل  عهوى القطهع ف قها  الحالهة السهافقة وا،عها 
ولم يعرر هذ  الدعوى حن أاهد ، واعصهرر فعدحه  فهء المعهارج فهء أجوفهة 

 .(3)النافين ، ولّرح فدعوى رجحان ال قا  

علهى الحالهة السهافقة ولهو حهع عهدم  (4)ويم ن أن يريد ف  : إث ات ال نها  
 هو فء غاية ال عد عن عمل العقال  فا تصصحاب فء احورهم.رجحان  ، و

والظاهر أّن حرجع ههذا الهدليل إلهى أنّه  إذا ااهره المقصىهء وشهّك فهء 

فنههء علههى عدحهه  ـ  فعههد تحقّههق المقصىههء وعههدم المههانع فههء السههافقـ  المههانع
 ووجو  المقصىء.

،  «والهذ  نخصهار »فهء ،وله  :  (5)ويم ن أن يسصفا  حن كالح  السهافق 

أّن حهههرا   فالمقصىهههء للح هههم  ليلههه  ، وأّن المهههرا  فالعهههارض ااصمهههال  هههرّو 
المخّصص لذلك الدليل ، فمرجع  إلى أّن الشّك فء تخصيص العهاّم أو تقييهد 

المطلههق   ع ههرة فهه  ، كمهها يظهههر حههن تمثيلهه  فالن ههاح والشههّك فههء اصههول 

اح يحدث عال،ة الطالق ف عض األلفاظ ، فإنّ  إذا  ّل الدليل على أّن عقد الن 
 ال وجيّة ، وعلم حن الدليل  واحها ، ووجد فء الشر  حا ث  

__________________ 

 .87( انظر الصفحة 1)

 (.ظ)فء  «وا،عا»( لم تر  2)

 .209( المعارج : 3)

 .«ال قا »: ( و ) (ر)( فء 4)

 .52( السافق فء الصفحة 5)
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ّل أو فر  حن ذلك الرافع كون  رافعا لها ، وشّك فء شء  هخر أنّ  رافع حسصق

أم   ، وجب العمل فدوام ال وجيّة ؛ عمال فالعموم إلى أن يث   المخّصص. 
 وهذا اّق ، وعلي  عمل العلما  كافّة.

كظلمة أو ـ  نعم ، لو شّك فء لدق الرافع على حوجو  خارجّء لش هة

لعلما  أكرم ا»كما إذا ،يل : ـ  ففء العمل فالعموم اين ذ وعدح ـ  عدم الخ رة
،هههو ن فهههء فهههاب العهههاّم ـ  فشهههّك فهههء إنسهههان أنّههه  هيهههد أو عمهههرو «إ ّ هيهههدا

المخّصهههص ، ألهههّحهما عهههدم ا عص هههار فهههذلك العهههاّم. ل هههن ، كهههالم المحقّهههق 

فهههء الشههه هة الح ميّهههة ، فهههل حفههروض كهههالم القهههوم أيىههها اعص هههار  تههر ،د 
احلة ا تصصههحاب المعههدو  حههن أ لّههة األا ههام فيههها ،  ون حطلههق الشهه هة الشهه

 للش هة الخارجيّة.

 هذا غاية حا أح ننا حن توجي  الدليل المذكور.
ل ّن الذ  يظهر فالصأّحل : عدم اتصقاحص  فء نفس  ، وعدم انط ا،  علهى 

وت ع  غيهر   (2)، كما ن ّ  علي  فء المعالم  (1) «والذ  نخصار »،ول  المصقدّم : 
 ، فصأّحل. (3)

ـ  فههء ال حههان األّول حم ههن الث ههوت فههء اآلن الثههانءوحنههها : أّن الثافهه  

فيث   فقاؤ  حا لم يصجدّ  حؤثّر العدم ؛  تصحالة خروج ـ  وإ ّ لم يحصمل ال قا 

المم ههن عّمهها عليهه  فههال حههؤثّر ، فههإذا كههان الصقههدير تقههدير عههدم العلههم فههالمؤثّر 
 فالراجح فقاؤ  ، فيجب العمل علي .

__________________ 

 .«وإخراج  للمدّعى عن عنوان ا تصصحاب»هيا ة :  (ر)( فء 1)

 .235( المعالم : 2)

 .130: الور،ة  (حخطو )( حثل الفا ل الجوا  فء غاية المأحول 3)

 الوج  الثالث
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وفيههه  : حنهههع اتهههصل ام عهههدم العلهههم فهههالمؤثّر رجحهههان عدحههه  المسهههصل م 

 : (1)ذكر  العىدّ  وغير  لرجحان ال قا  ، حع أّن حرجع هذا الوج  إلى حا 

 حن أّن حا تحقّق وجو   ولم يظّن عدح  أو لم يعلم عدح  ، فهو حظنون ال قا .
عهن ههذا وأحثاله  حهن أ لّهصهم الراجعهة إلهى  عهوى ـ  وححّصل الجهواب

ء  تافقا حقصىيا لظّن فقائ  : حنع كون حجّر  وجو  الشـ  اصول ظّن ال قا 
 ؛ كما يشهد ل  تصّ ع حوار  ا تصصحاب.

يعنههء ـ  حهع أنّهه  إن اريههد اعص ههار ا تصصههحاب حههن فههاب الظههّن النههوعءّ 

ـ  كون  لو خلّء و  ع  يفيهد الظهّن فال قها  وإن لهم يفهد  فعهال لمهانع (2)لمجّر  
 ففي  : أنّ     ليل على اعص ار  ألال.

د اصول الظّن فعال حنه  ، فههو وإن اتهصقام علهى وإن اريد اعص ار  عن

: حهن ألهالة اّجيهة الظهّن ، إ ّ أّن  (3)حا يظهر حن فعض حن ،ارب عصرنا 
اصّهى أنّه  ـ  القول فاعص ار ا تصصحاب فشر  اصول الظّن الشخصهّء حنه 

لم ـ  فء الموار  الوااد يخصله الح م فاخصالر األشخاص واألهحان وغيرها

فء ع ارت   تر ،د أعلم ، عدا حا يظهر حن شيخنا ال هائء  يقل ف  أاد فيما
 حخاله لإلجما  ظاهرا ؛ ألّن فنا  تر ،د ، وحا ذكر   (4)المصقدّحة 

__________________ 

 .5و  4، الهاح   84( راجع الصفحة 1)

 .«فمجّر »: (ر)( فء 2)

 429 فء الرتائل ا لهوليّة : ، والوايد ال ه هانء 493( حثل المحقّق القّمء فء القوانين : 3)

 .29: الور،ة  (حخطو )، والمحقّق ال اظمء فء الوافء  435ـ 

 .21( تقدّح  فء الصفحة 4)

المنا،شهههههههههههة فهههههههههههء 
 الوج  الثالث

 عهههههههههههههههههههههههههههوى أّن 
وجهههههههههو  الشهههههههههء  

ىههههههههههء تهههههههههافقا يقص
الظههههههههههههّن ف قائهههههههههههه  

 والجواب عنها
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 العلما  فء العمل فا تصصحاب فء األا ام الج ئيّة وال لّيهة والمو هوعات

 على عدم حراعاة الظّن الفعلّء.ـ  خصولا العدحيّاتـ 
ايث أخذ فء إفا ت  الظّن فال قها  عهدم ـ  (1)ثّم إّن ظاهر كالم العىد  

أّن ا تصصحاب أحارة ايث   أحارة ، وليس فء األحارات ـ  الظّن فا رتفا 

 حا ي ون كذلك. نعم ،   ي عد أن ي ون الغل ة كذلك.
حنع إفا ة حجّر  اليقين فوجو  الشء  للظّن  (2)وكيه كان ، فقد عرف  

 ف قائ .

أّن المنشهأ ـ  فعهد ا عصهرار فهذلكـ   عضت عا له (3)و،د اتصظهر فعض 
 فء اصول الظّن غل ة ال قا  فء ا حور القاّرة.

 :ـ  فعد  عوى رجحان ال قا ـ  ،ال السيّد الشارح للوافية

إّن الرجحههان   فههدّ لهه  حههن حوجههب ؛ ألّن وجههو  كههّل حعلههول يههدّل علههى 
ليقهين المصقهدّم فنفسه  ؛ ألّن حها ث ه  جهاه وجو  علّة ل  إجما  ، وليس  هء ا

ههء كهون األغلهب فهء أفهرا   (4)أن يدوم وجاه أن   يدوم ، ويش   أن ي ون 

المم ههن القههاّر أن يسههصمّر وجههو   فعههد الصحقّههق ، في ههون رجحههان وجههو  هههذا 
المم ن الخاّص لإللحاق فاألعّم األغلب. هذا إذا لم ي ن رجحان الدوام حؤيّدا 

 رة ، وإ ّ فيقوى فهما. و،سفعا ة أو أحا
__________________ 

 .454:  2( انظر شرح حخصصر ا لول 1)

 ( فء الصفحة السافقة.2)

 .90( اتصظهر  لااب القوانين ت عا للسيّد الشارح للوافية ، كما تيشير إلي  فء الصفحة 3)

 .«ت ون»( كذا فء النسخ والمصدر ، والمناتب : 4)

كهههههههههههههالم السهههههههههههههيد 
الصههههههههههههدر فههههههههههههء 

 المقام
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 انصهى كالح  ، رفع حقاح . .(1)إذا كان يقينيّا على الوجو  اال العدم 

وفي  : أّن المهرا  فغل هة ال قها  لهيس غل هة ال قها  أفهد اآلفها  ، فهل المهرا  
ال قا  على حقدار خاّص حن ال حان ، و  ريب أّن ذلك المقدار الخاّص ليس 

ات ، والقهدر المشهصر  فهين أحرا حى و ا فهء المم نهات و  فهء المسصصهح 

ال ّل أو األغلب حن  حعلوم الصحقّق فء حوار  ا تصصحاب ، وإنّما الشّك فهء 
 ال ائد.

 : (2)وإن اريد فقا  األغلب إلى هحان الشّك 

 فإن اريد أغلب الموجو ات السافقة فقول حطلق ، ففي  :
 أّو  : أنّا   نعلم فقا  األغلب فء هحان الشّك.

ينفع فقا  األغلهب فهء إلحهاق المشه و  ؛ للعلهم فعهدم الهرافط وثانيا :   

فل ال قا  فء كّل ـ  كما   يخفىـ  ، وعدم اتصنا  ال قا  فيها إلى جاحع (3)فينها 
فهء  (4)وااد حنها حسصند إلى حا هو حفقهو  فهء غيهر . نعهم ، فعىهها حشهصر  

 حنا  ال قا .

اركة حههع نجاتههة وفالجملههة : فمههن الوا ههح أّن فقهها  الموجههو ات المشهه
فهء هحهان الشهّك فهء ـ  حهن الجهواهر واألعهراضـ  الما  المصغيّر فء الوجو 

النجاتههة ؛ لههذهاب الصغيّههر المشهه و  حدخليّصهه  فههء فقهها  النجاتههة ،   يوجههب 

 الظّن ف قائها وعدم حدخليّة الصغيّر فيها. وه ذا ال الم فء كّل حا شّك فء
__________________ 

 .325:  (طو حخ)( شرح الوافية 1)

 .«فء فقا  المسصصحب»هيا ة :  ( و ) (ت)( فء 2)

 .«فينهما»:  «فينها»فدل  (ظ)( فء 3)

 .«يصشار »: ( و ) (ظ)، وفء  «حصشار »: (ت)( فء نسخة فدل 4)

نا،شههههههههههة فيمهههههههههها الم
أفههههههههههههها   السهههههههههههههيد 

 الصدر
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 فقائ  ألجل الشّك فء اتصعدا   لل قا .

فعد ـ  لااب القوانين (2)لمصقدّم حا وّج  ف  كالم السيّد ا (1)وإن اريد ف  
حا ت ع  فء ا عصرار فأّن هذا الظّن لهيس حنشهؤ  ححهض الحصهول فهء اآلن 

 ،ال :ـ  السافق ؛ ألّن حا ث   جاه أن يدوم وجاه أن   يدوم

فل ألنّا لّما فصّشنا ا حور الخارجيّة حهن األعهدام والموجهو ات وجهدناها 
دا اتها وتفاوتههها فههء حرات ههها ، حسههصمّرة فوجو ههها األّول علههى اسههب اتههصع

 فنح م فيما لم نعلم اال  فما وجدنا  فء الغالب ؛ إلحا،ا ل  فاألعّم األغلب.

ثّم إّن كّل نو  حن أنوا  المم نهات يالاهر هحهان الح هم ف قائه  فحسهب 
حا غلب فء أفرا  ذلك النو  ؛ فا تصعدا  الحالل للجدران القويمة يقصىهء 

العهها ة ، وا تههصعدا  الحالههل لإلنسههان يقصىههء حقههدارا حههن ال قهها  فحسههب 

حقدارا حن  ، وللفهر  حقهدارا هخهر ، وللحشهرات حقهدارا هخهر ، ولهدو  القهّ  
 وال ّق والذفاب حقدارا هخر ، وكذلك الر وفة فء الصيه والشصا .

 فهنا حرالصان :

 ا ولى : إث ات ا تصمرار فء الجملة.
 والثانية : إث ات حقدار ا تصمرار.

ما جهل اال  حن المم نات القاّرة ، يث   ظّن ا تصمرار فء الجملة ففي

 فمالاظة اال أغلب المم نات حع ،طع النظر عن تفاوت أنواعها ،
__________________ 

 .«وحن هنا يظهر  عه»:  «وإن اريد ف »فدل  (ظو ) (ر)( فء 1)

 .88( أ  : كالم السيّد شارح الوافية المصقدّم فء الصفحة 2)

كهههههههههالم لههههههههههااب 
القهههههههههههوانين فهههههههههههء 

 المقام
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 ظّن حقدار خاّص حن ا تصمرار فمالاظة اال النو  الذ  هو حن جملصها.و

نههو  حههن المم نههات ،ههد يالاههر حههن جهههة ـ  حههثالـ  فههالح م الشههرعءّ 
حالاظههة حطلههق المم ههن ، و،ههد يالاههر حههن جهههة حالاظههة حطلههق األا ههام 

الصهها رة حههن المههوالء إلههى الع يههد ، و،ههد يالاههر حههن جهههة حالاظههة تههائر 

. فهإذا أر نها الهص لّم فهء إث هات الح هم الشهرعّء فنأخهذ الظهّن األا هام الشهرعيّة
الهههذ  ا ّعينههها  حهههن حالاظهههة أغلهههب األا هههام الشهههرعيّة ؛ ألنّههه  األنسهههب فههه  

واأل،رب إلي  ، وإن أح ن ذلك فمالاظة أا ام تائر المهوالء وعه ائم تهائر 

 الع ا .
ل  : ثّم إّن الظّن الحالل حن جهة الغل ة فء األا ام الشهرعيّة ، ححّصه

أنّها نههرى أغلهب األا ههام الشههرعيّة حسهصمّرة فسهه ب  ليله  األّول ، فمعنههى أنّههها 

ليس  أا احا هنيّة حخصّصة فهنن الصهدور ، فهل يفههم حهن االه  حهن جههة أحهر 
خارجّء عن الدليل أنّ  يريد اتصمرار ذلك الح م األّول حن  ون   لة الح هم 

اهين ـ   هع عديهدة أنّه  اكصفهىاألّول على ا تصمرار ، فإذا رأينا حن  فء حوا

فاألحر المطلق القافل لالتهصمرار وعدحه  ، ثهّم علمنها أّن حهرا   ـ  إفدا  الح م
حههن األحههر األّول ا تههصمرار ، نح ههم فيمهها لههم يظهههر حههرا   ، فا تههصمرار ؛ 

فا تهصمرار. ـ  وهو ،ول الشهار ـ  إلحا،ا فاألغلب ، فقد اصل الظّن فالدليل

عات األا ههام حههن ا حههور الخارجيّههة ؛ فههإّن غل ههة وكههذلك ال ههالم فههء حو ههو
 ، انصهى. (1)ال قا  يورث الظّن القوّ  ف قا  حا هو حجهول الحال 

__________________ 

 .54ـ  53:  2( القوانين 1)
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 .(2)حّما أشرنا إلي   (1)فيظهر وج   عه هذا الصوجي  أيىا 

لشّك فء الح م الشرعء ، ،د ي ون حن جههة الشهّك فهء تو يح  : أّن ا
 حقدار اتصعدا   ، و،د ي ون حن جهة الشّك فء تحقّق الرافع.

أّحههها األّول ، فلهههيس فيههه  نهههو  و  لهههنه حىههه و  حهههن ايهههث حقهههدار 

ا تصعدا  ، حثال : إذا ش  نا فء حدخليّة الصغيّر فء النجاتهة اهدوثا وارتفاعها 
الظّن فعهدم المدخليّهة تص ّهع األا هام الشهرعيّة  وعدحها ، فهل ينفع فء اصول

األخر ، حثل : أا ام الطهارات والنجاتهات ، فىهال عهن أا هام المعهاحالت 

 ؟والسياتات ، فىال عن أا ام الموالء إلى الع يد
وفالجملههة : ف ههّل ا ههم شههرعّء أو غيههر  تههافع لخصههوص حهها فههء نفههس 

و و  ل  ول   خل فهء الحاكم حن األغراض والمصالح ، وحصعلّق فما هو ح

تحقّقه  ، و   خهل لغيههر  حهن الح هم المغههاير له  ، ولهو اتّفههق حوافقصه  له  كههان 
 فمجّر  ا تّفاق حن  ون رفط.

وحههن هنهها لههو شههّك وااههد حههن الع يههد فههء حدخليّههة شههء  فههء ا ههم حههو   

ألجل الظّن فعدم المدخليّة وفقا  الح هم فعهد ارتفها  ـ  ادوثا وارتفاعا ، فصص ّع
أا هام تهائر المهوالء ، فهل أا هام ههذا المهولى المغهايرة للح هم ـ  شء ذلك ال

 المش و  حو وعا وححمو  ، عدّ حن أتف  السفها .

فإن كان الشّك فهء رافعيّهة الشهء  ـ  وهو الشّك فء الرافعـ  وأّحا الثانء
  تهرى أّن الشهّك فهء رافعيّهة أللح م ، فهو أيىا    خل ل  فسائر األا ام ؛ 

 طهارة   ينفع في  تص ّع حوار  الشّك فءالمذ  لل
__________________ 

 (.ظو ) (ر)فء  «أيىا»( لم تر  1)

 .89( راجع الصفحة 2)

المنا،شههههههههههة فيمهههههههههها 
   لههههههههههااب أفهههههههههها
 القوانين
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الرافعيّة ، حثل : ارتفا  النجاتة فالغسل حّرة ، أو نجاتة الما  فابتمهام كهّرا 

 ، أو ارتفا   هارة الثوب وال دن فعصير العنب أو ال فيب أو الصمر.
الشّك فء وجو  الرافع وعدح  ، فال الم في  هو ال الم فء ا حور وأّحا 

 الخارجيّة.

وححّصل  : أنّ  إن اريد أنّ  يحصل الظّن فال قا  إذا فرض ل  لنه أو 
نو  ي ون الغالب فء أفرا   ال قا  ، فال نن ر  ؛ ولهذا يظهّن عهدم النسهخ عنهد 

اصّههى   يحصههل  (1) الشههّك فيهه . ل نّهه  يحصههاج إلههى حالاظههة الصههنه أو النههو 

الصغاير ؛ فإّن المصطّهر فء الص ح إذا شّك فء و،  الىحى فء فقا   هارت  
وأرا  إث ههات ذلههك فالغل ههة ، فههال ينفعهه  تص ّههع الموجههو ات الخارجيّههة ، حثههل : 

فياض ثوف  و هارت  واياة هيد و،عو   وعدم و  ة الحمل الفالنء ، ونحهو 

ّهههر فههء و،هه  الصهه ح المصّحههد أو ذلههك. نعههم ، لههو لههوار لههنه هههذا المصط
المصقارب فيما ل  حدخل فء فقها  الطههارة ، ووجهد األغلهب حصطّههرا فهء ههذا 

 ال حان ، اصل الظّن ف قا   هارت .

وفالجملة : فما ذكر  حن حالاظة أغلب الصنه فحصول الظّن ف  اّق 
، إ ّ أّن ال نهها  علههى هههذا فههء ا تصصههحاب يسههقط  عههن ا عص ههار فههء أكثههر 

 ر  .حوا

ـ  وإن فنههء علههى حالاظههة األنههوا  ال عيههدة أو الجههنس ال عيههد أو األفعههد
كما ههو ظهاهر كهالم السهيّد المصقهدّم ، ففيه  : حها تقهدّم حهن ـ  وهو المم ن القارّ 

 الشّك وحوار  ا تصقرا  ، يصلح (2)القطع فعدم جاحع فين حور  
__________________ 

 .«الصأّحلو»:  «أو النو »فدل  (ظو ) (ر)( فء 1)

 .«حوار »: ( )( فء 2)
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 تههصنا  ال قهها  إليهه  ، وفههء حثلهه    يحصههل الظههّن فابلحههاق ؛ ألنّهه    فههدّ فههء 

الظههّن فلحههوق المشهه و  فاألغلههب حههن الظههّن أّو  فث ههوت الح ههم أو الولههه 
 الظّن فث وت  فء الفر  المش و . (2)، ليحصل  (1)للجاحع 

اعص ار ا تصصحاب فء حور ين  وحّما يشهد فعدم اصول الظّن فال قا 

يعلم فمخالفة أادهما للوا،ع ؛ فإّن المصطّهر فمائع شّك فء كون  فو  أو حا  ، 
يح م فاتصصحاب  هارة فدن  وفقا  ادث  ، حهع أّن الظهّن فهمها ححهال. وكهذا 

الحوض الوااد إذا لّب في  المها  تهدريجا ف لهل إلهى حو هع شهّك فهء فلهو  

اين ذ ف قا  ،لّص  ، فإذا احصأل واخذ حن  الما  تدريجا إلى  حائ  كّرا ، فإنّ  يح م
ذلك المو ع ، فيشّك اين ذ فء نقصه  عهن ال هّر ، فهيح م ف قها  كّريصه  ، حهع 

 أّن الظّن فالقلّة فء األّول وفال ّرية فء الثانء ححال.

 ونه  خهر  ـ  علهى تقهدير تسهليم ـ  ثّم إّن إث ات اّجيهة الظهّن المهذكور
لا فء الش هة الخارجيّة الصء   تعص ر فيها الغل هة اتّفا،ها ؛ فهإّن القصا  ، خصو

اعص ار اتصصحاب  هارة الما  حن جهة الظهّن الحالهل حهن الغل هة ، وعهدم 

حّمهها   ـ  كطههين الطريههق حههثالـ  اعص ههار الظههّن فنجاتههص  حههن غل ههة اخههرى
يجصمعان. وكذا اعص ار ،ول المن هر حهن فهاب ا تصصهحاب حهع الظهّن فصهدق 

 مدّعء ألجل الغل ة.ال

 ;وحنها : فنا  العقال  على ذلك فء جميع احورهم ، كما ا ّعا  العالّحهة 
 وأكثر حن تأّخر عن . (3)فء النهاية 

__________________ 

 .«الجاحع»: (صو ) (ر)( فء 1)

 .«فيحصل»، وفء غيرهما :  (ظو ) (ت)( كذا فء 2)

 .407:  (حخطو )ول ( نهاية الول3)

الوجهههههههه  الرافههههههههع : 
 فنا  العقال 
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: أنّ  لو   ذلك  خصّل نظام العالم وأتها  عهي  فنهء  (1)وها  فعىهم 

 ه م.
: أّن العمل على الحالة السافقة أحهر حركهوه فهء النفهو   (2)وها  هخر 

  ترى أّن الحيوانات تطلهب عنهد الحاجهة الموا هع الصهء أاصّى الحيوانات ؛ 

و  حن األحاكن ال عيهدة إلهى أوكارهها ، عهدت فيها الما  وال أل ، والطيور تع
 لم ي ن وج  لذلك. (3) «إفقا  حا كان على حا كان»ولو   ال نا  على 

والجههواب : أّن فنهها  العقههال  إنّمهها يسههلّم فههء حو ههع يحصههل لهههم الظههّن 

لحالهة فال قا  ألجل الغل ة ، فإنّهم فء احورهم عاحلون فالغل ة ، توا  وافق  ا
  ترى أنّهم   ي ات ون حن عهدو  فء اال   يغلب في  أالسافقة أو خالفصها ؛ 

و  ـ  إ ّ على ت يل ا اصيا   اصمال الحيهاةـ  السالحة ، فىال عن المهالك

يرتلون إلي  ال ىائع للصجارة ، و  يجعلون  وليّا فء األحوال أو ،يّما علهى 
حال إذا كان حن أهل ا تصد ل ، وتراهم لو األ فال ، و  يقلّدون  فء هذا ال

شهّ وا فههء نسهخ الح ههم الشهرعّء ي نههون علههى عدحه  ، ولههو شهّ وا فههء رافعيّههة 

 المذ  شرعا للطهارة فال ي نون على عدحها.
 وفالجملة : فالذ  أظّن أنّهم غير فانين فء الشّك فء الح م

__________________ 

، وشههريه العلمهها  فههء تقريههرات  رتهه  فههء  75:  2( حثههل المحقّههق القّمههء فههء القههوانين 1)

 .354 وافط ا لول : 

 .369( ا ا  فء الفصول : 2)

 (.ظو ) (ص)،  (ر)فء  «على حا كان»( لم تر  3)

المنا،شهههههههههههة فهههههههههههء 
 الوج  الرافع
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 الشرعّء حن غير جهة النسخ على ا تصصحاب.

نعههم ، ابنصههار : أنّهههم لههو شههّ وا فههء فقهها  ا ههم شههرعّء فلههيس عنههدهم 
ا  علهى العهدم ، ولعهّل ههذا حهن جههة عهدم وجهدان كالشّك فء ادوثه  فهء ال نه

الدليل فعد الفحص ؛ فإنّها أحارة على العدم ؛ لما علم حهن فنها  الشهار  علهى 

 الص ليل ، فظّن عدم الورو  يسصل م الظّن فعدم الوجو .
حن غيهر  هّم ا هم العقهل فقه ح ـ  وال الم فء اعص ار هذا الظّن فمجّر  

 .(1)ب ألل ال را ة فء فاـ  الصع ّد فما   يعلم

فعد حا اخصار عدم اعص ار ا تصصحاب فء حثهل المصهيّمم ـ  ،ال فء العدّة
: والذ  يم ن أن ينصصهر فه   ريقهة اتصصهحاب الحهال ـ  الداخل فء الصالة

حا أوحأنا إلي  حن أن يقال : لو كان  الحالهة الثانيهة حغيّهرة للح هم األّول ل هان 

 ليههل ، وإذا تص ّعنهها جميههع األ لّههة فلههم نجههد فيههها حهها يههدّل علههى أّن الحالههة  عليهه 
الثانية حخالفة للحالة ا ولهى ،  ّل علهى أّن ا هم الحالهة ا ولهى فهاق علهى حها 

 كان.

فإن ،يل : هذا رجو  إلى ا تهصد ل فطريهق هخهر ، وذلهك خهارج عهن 
 اتصصحاب الحال.

ذا الهذ  ذكرنها  ، وأّحها غيهر ،يل : إّن الذ  نريد فاتصصهحاب الحهال هه

 ، انصهى. (2)ذلك فال ي ا  يحصل غرض القائل ف  
__________________ 

 .60ـ  59:  2( راجع ح حث ال را ة 1)

 .758:  2( العدّة 2)

كههههههههههههالم الشههههههههههههيخ 
الطوتههههههههههء فهههههههههههء 

 العدة
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 (1)[قول الثانيحجة ال]

 ااصّج النافون فوجو  :

لغنية ، حن أّن المصعلّق فا تصصحاب يث   حنها : حا عن الذريعة وفء ا

 الح م عند الصحقيق حن غير  ليل.
تو ههيح ذلههك : أنّهههم يقولههون : ،ههد ث هه  فابجمهها  علههى حههن شههر  فههء 

الصالة فالصيّمم وجوب المىّء فيها ، ل حشاهدة الما  ، فيجب أن ي ون على 
د المشاهدة. وهذا حنهم جمع فين الحالصين فء ا م حن غير  ليل هذا الحال فع

ا،صىههى الجمههع فينهمهها ؛ ألّن اخههصالر الحههالصين   شهه هة فيهه  ؛ ألّن المصههلّء 

غيهر واجههد للمها  فههء إاهداهما وواجههد له  فههء ا خهرى ، فههال يجهوه الصسههوية 
ى ، وكانه  فينهما حن غير   لة ، فإذا كان الهدليل   يصنهاول إ ّ الحالهة ا وله

 ، انصهى. (2)الحالة ا خرى عارية حن  ، لم يج  أن يث   فيها حثل الح م 

أ،ول : إن كان ححّل ال الم فيما كان الشهّك لصخلّهه ولهه وجهو ّ  أو 
عدحّء حصحقّق تافقا يشّك فء حدخليّص  فء ألل الح هم أو فقائه  ، فا تهصد ل 

عدم   لة  ليل الح م األّول ، وفقد  ليل  (3)رض المذكور حصين جدّا ؛ ألّن الف

 عاّم يدّل على انسحاب كّل ا م ث   فء الحالة
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

 ، واللفر للثانء. 486:  (الجواحع الفقهيّة)، والغنية  830ـ  829:  2( الذريعة 2)

 .«المفروض»: (صو ) (ت)( فء 3)

تهههههههصد ل علهههههههى ا 
عهههههههههههدم الحجيهههههههههههة 

 : فوجو  حطلقا

 عههههههههوى أّن ـ  1
صهههههههههههههههههههحاب ا تص

إث ههههات للح ههههم حههههن 
 غير  ليل

المنا،شهههههههههههة فهههههههههههء 
 ذلك
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نيههة ؛ ألّن عمههدة حهها ذكههرو  حههن الههدليل هههء األخ ههار ا ولههى فههء الحالههة الثا

حعنهى الهنقض ، وههو  (1)المذكورة ، و،د عرف  اخصصالهها فمهور  يصحقّهق 
 الشّك حن جهة الرافع.

نعم ،د يصخيّل : كون حثال الصيّمم حن ، يل الشهّك حهن جههة الرافهع ؛ ألّن 

جدانه  ، لهها ، الشّك فء انصقاض الصيّمم فوجدان الما  فء الصالة كانصقا   فو
توا  ،لنها فهأّن الصهيّمم رافهع للحهدث ، أم ،لنها : إنّه  ح هيح ؛ ألّن ابفااهة أيىها 

 حسصمّرة إلى أن ينصقض فالحدث أو يوجد الما .

ول نّ  فاتد : حن ايث إّن وجدان الما  ليس حن الروافهع والنهوا،ض ، 
م اهدوثا فل الفقدان الذ  هو وله الم لّه لّما كان حأخوذا فء لهّحة الصهيمّ 

وفقا  فء الجملة ، كان الوجدان رافعا لوله المو و  الذ  هو الم لّه ، 

فهو نظير الصغيّر الذ  يشّك فء هوال النجاتة ف واله  ، فوجهدان المها  لهيس 
اهين ته ل عهن جهواه الصهلوات ـ  السالمعلي كالحدث وإن ،رن ف  فء ،ول  

؛ ألّن المرا  حن  (2) «يجد حا نعم ، حا لم يحدث أو »: ـ  المصعدّ ة فصيّمم وااد

 ذلك تحديد الح م ف وال المقصىء أو  رّو الرافع.
وكيه كان ، فإن كان ححّل ال هالم فهء ا تصصهحاب حها كهان حهن ، يهل 

 هذا المثال فالحّق حع المن رين ؛ لما ذكرو .

وهههو الشههّك فههء نا،ىههيّة ـ  وإن شههمل حهها كههان حههن ، يههل تمثههيلهم اآلخههر
 ،لنا : إّن إث ات الح م فعد خروج الخارجـ  يلينالخارج حن غير الس 

__________________ 

 .«في »هيا ة :  (ص)( فء 1)

 .«أو يجد الما »:  «أو يجد حا »، وفي  فدل  2، الحديث  544:  2( المسصدر  2)
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ليس حن غيهر  ليهل ، فهل الهدليل حها ذكرنها حهن الوجهو  الثالثهة ، حىهافا إلهى 

فء المعارج ، ل ن عرف   ;فء توجي  كالم المحقّق  إح ان الصمّسك فما ذكرنا
 .(1)حا في  حن الصأّحل 

عمل فغيهر »ثّم إنّ  أجاب فء المعارج عن الدليل المذكور : فأّن ،ول  : 

غير حسلّم ؛ ألّن الهدليل  ّل علهى أّن الثافه    يرتفهع إ ّ فرافهع ، فهإذا  « ليل
ا فهء نظهر المجصههد ، والعمهل كان الصقدير تقدير عدح  كان فقا  الثاف  راجح

 ، انصهى. (2)فالراجح  هم 

وكههأّن حههرا   فصقههدير عههدم الرافههع عههدم العلههم فهه  ، و،ههد عرفهه  حهها فههء 
 عوى اصول الظّن فال قا  فمجّر  ذلك ، إ ّ أن يرجع إلى عهدم الهدليل فعهد 

 الفحص الموجب للظّن فالعدم.

وحنها : أنّ  لو كان ا تصصحاب اّجة لوجب فيمن علم هيدا فهء الهدار 
ولم يعلم فخروج  حنها أن يقطع ف قائ  فيها ، وكذا كان يل م إذا علم فأنّ  اّء 

 ثّم انقى  حدّة لم يعلم فيها فموت  أن يقطع ف قائ  ، وهو فا ل.

فهء  و،ال فء حح ّء الذريعهة : ،هد ث ه  فهء العقهول أّن حهن شهاهد هيهدا
الدار ثّم غاب عن  لم يحسن اعصقا  اتصمرار كون  فء الدار إ ّ فهدليل حصجهدّ  

و،ههد لههار كونهه  فههء الههدار فههء  (3)، و  يجههوه اتصصههحاب الحههال ا ولههى 

 .(4)ال حان الثانء و،د هال  الرؤية ، فمن لة كون عمرو فيها حع فقد الرؤية 
__________________ 

 .86( راجع الصفحة 1)

 .209عارج : ( الم2)

 .«الحال األّول»( فء المصدر : 3)

 .832:  2( الذريعة 4)

لهههه وم القطههههع ـ  2
 قهههها  فنهههها  علههههى فال

اّجيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههة 
 ا تصصحاب
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وأجههاب فههء المعههارج عههن ذلههك : فأنّهها   نههدّعء القطههع ، ل ههن نههدّعء 

 .(1)رجحان ا عصقا  ف قائ  ، وهذا ي فء فء العمل ف  
 .(2)أ،ول : ،د عرف  حّما ت ق حنع اصول الظّن كلّية ، وحنع اّجيص  

وحنها : أنّ  لهو كهان اّجهة له م الصنها،ض ؛ إذ كمها يقهال : كهان للمصهلّء 

، ل وجهدان المها  المىهّء فهء لهالت  ف هذا فعهد الوجهدان ، كهذلك يقهال : إّن 
وجدان الما  ، ل الدخول فء الصالة كان نا،ىا للصيّمم ف ذا فعد الدخول ، أو 

 ا شصغال فصالة حصيقّنة ثاف  ، ل فعل هذ  الصالة فيسصصحب.يقال : 

،ال فء المعص ر : اتصصحاب الحهال لهيس اّجهة ؛ ألّن شهرعيّة الصهالة 
فشههر  عههدم المهها    يسههصل م الشههرعيّة حعهه  ، ثههّم إّن حثههل هههذا   يسههلم عههن 

 ، (3)المعارض ؛ ألنّك تقول : الذّحة حشغولة فالصالة ، هل ابتمهام ف هذا فعهد  

 انصهى.
وأجاب عن ذلك فء المعهارج : فمنهع وجهو  المعهارض فهء كهّل حقهام ، 

ووجهو  المعهارض فهء األ لّههة المظنونهة   يوجهب تههقو ها ايهث تسهلم عههن 

 .(4)المعارض 
أ،ول : لو فنء على حعار ة ا تصصحاب فمثل اتصصهحاب ا شهصغال 

رض ؛ إذ ،لّمهها ينفههّك عههن المعهها (5)لهم يسههلم ا تصصههحاب فههء أغلههب المههوار  

حسصصحب عن أثر اا ث يرا  ترتّ   على فقائ  ، فيقال : األلهل عهدم ذلهك 
 األثر.

 واألولى فء الجواب : أنّا إذا ،لنا فاعص ار ا تصصحاب بفا ت 
__________________ 

 .209المعارج :  (4و  1)

 .87( راجع الصفحة 2)

 .32:  1( المعص ر 3)

 .209المعارج :  (4و  1)

 .«فء حو ع»:  «فء أغلب الموار »فدل  (ظو ) (ص)( فء 5)

 المنا،شة في 

لههههههههههههههه وم  ـ 3
ا  الصنهههههههههها،ض فنهههههههههه

علههههههههههى الحّجيههههههههههة 
 والمنا،شة في 

 المنا،شة في 
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الظّن فال قا  ، فإذا ث   ظّن ال قا  فء شء  ل ح  عقال ظهّن ارتفها  كهّل أحهر 

فرض كون فقا  المسصصحب رافعا ل  أو جه  ا أخيهرا له  ، فهال يعقهل الظهّن 
، ف قائ  ؛ فإّن ظّن فقا   هارة حا  غسل ف  ثوب نجهس أو توّ هأ فه  ححهدث 

ثوفهه  وفدنه  وفههرا ة ذّحصه  فالصههالة فعهد تلههك  (1)حسهصل م عقهال للظههّن فطههارة 

الطهههارة. وكههذا الظههّن فوجههوب المىههّء فههء الصههالة يسههصل م الظههّن فارتفهها  
 اشصغال الذّحة فمجّر  إتمام تلك الصالة.

وتوّهم إح ان الع س ، حهدفو  فمها تهيجء  تو هيح  حهن عهدم إح انه  
(2). 

ار  حههن فههاب الصع ّههد فالنسهه ة إلههى اآلثههار الشههرعيّة وكههذا إذا ،لنهها فاعص هه

المصرتّ ة على وجو  المسصصحب أو عدحه  ؛ لمها تهصعرر : حهن عهدم إح هان 

، وحنهههه  يظهههههر اههههال حعار ههههة  (3)شههههمول الروايههههات إ ّ للشههههّك السهههه  ء 
 اتصصحاب وجوب المىّء فاتصصحاب انصقاض الصيّمم فوجدان الما .

وحنها : أنّ  لو كهان ا تصصهحاب اّجهة ل هان فيّنهة النفهء أولهى وأرجهح 

 حن فيّنة ابث ات ؛  عصىا ها فاتصصحاب النفء.
 والجواب عن  :

: حهن  (4)أّو  : فاشصرا  هذا ابيرا  ؛ فنا  على حا لهّرح فه  جماعهة 

 حعص را إجماعا ، « ة األلليّةال را»كون اتصصحاب النفء المسّمى ب : 
__________________ 

 .«لطهارة»:  «للظّن فطهارة»، وفء غيرها فدل  (ص)( كذا فء 1)

 .397ـ  396( انظر الصفحة 2)

 .399و  395( انظر الصفحة 3)

 ، فراجع. 21( تقدّم ذكرهم فء الصفحة 4)

اتهههههههههههصل ام ـ  4
فالحّجيههههههههة  القههههههههول
جيح فيّنههههههههههههة تههههههههههههر
 النافء

المنا،شهههههههههههة فهههههههههههء 
 ذلك
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يقههال : إّن  ألجههل الظههّن ، أو (1)اللهههم إ ّ أن يقههال : إّن اعص ارههها لههيس 

فلهو كههان أاههد ـ  ابجمها  إنّمهها ههو علههى ال هرا ة األلههليّة فهء األا ههام ال لّيهة
  فهء فهاب الشهّك فهء اشهصغال ذّحهة ـ  الدليلين حعصىدا فا تصصحاب اخهذ فه 

 النا  ؛ فإنّ  حن ححّل الخالر فء فاب ا تصصحاب.

ّوتهها علههى ، حهن أّن تقهديم فيّنهة ابث هات لق (2)وثانيها : فمها ذكهر  جماعهة 
نعم  فا تصصحاب ؛ إذ رّب  ليل أ،وى حن  ليلين. (3)فيّنة النفء وإن اعصىد 

، لههو ت افههأ  لههيالن رّجههح حوافههق األلههل فهه  ، ل ههن فيّنههة النفههء   ت ههاف  فيّنههة 

واين هههذ  ابث ههات ، إ ّ أن يرجههع أيىههها إلههى نههو  حهههن ابث ههات ، فيص اف ههان.
ـ  كهالصرجيح فهء األ لّهةـ  يح فء ال يّناتفالوج  تقديم فيّنة النفء لو كان الصرج

حنو ا فقّوة الظّن حطلقا ، أو فهء غيهر المهوار  المنصولهة علهى الخهالر ، 

 كصقديم فيّنة الخارج.
، يظهر االها فمالاظة حا ذكرنا فء حها  (4)ورفما تمّس وا فوجو  أخر 

 ذكرنا حن أ لّصهم.

 ا.هذا حلّخص ال الم فء أ لّة المث صين والنافين حطلق
__________________ 

 (.ظ)فء  «ليس»( لم تر  1)

، وشهرح حخصصهر  141:  4، وابا هام لآلحهد   407:  (حخطهو )( انظر نهاية الولول 2)

 .454:  2ا لول 

 .«فيّنة»؛ لرجو  الىمير إلى  «اعصىدت»( كذا فء النسخ ، والمناتب : 3)

، وحها نقله   66:  2ا ها  فهء القهوانين ، وحها  143ـ  141( حثل : حها فهء الفوائهد المدنيّهة : 4)

، وحهها ذكههر  المحههدّث  454ـ  453:  2الحههاج ء والعىههد  فههء شههرح حخصصههر ا لههول 

 .37و  36ال حرانء فء الدرر النجفيّة : 
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 (1)[حّجة القول الثالث]

 فقء ال الم فء اجج المفّصلين.

لعههدحّء والوجههو ّ  فا عص ههار فهههء األّول فنقههول : أّحهها الصفصههيل فهههين ا

وعدحهه  فههء الثههانء ، فهههو الههذ  رفمهها يسههصظهر حههن كههالم الصفصههاهانء ، ايههث 
فهههء نقهههل الخهههالر : أّن خهههالر حن هههر   (2)اتهههصظهر حهههن ع هههارة العىهههد  

 .(3)ا تصصحاب إنّما هو فء ابث ات  ون النفء 
 وحا اتصظهر  الصفصاهانء   يخلو ظهور  عن تأّحل.

 (4)،هد أشهرنا إليه  فهء تقسهيم ا تصصهحاب فهء ـ   هنا إش ا  هخرحع أنّ 

وههههو : أّن القهههول فاعص هههار ا تصصهههحاب فهههء ـ  (5)تحريهههر ححهههّل الخهههالر 
العدحيّات يغنء عن الص لّم فء اعص ار  فء الوجو يّات ؛ إذ حا حن حسصصهحب 

  وجو ّ  إ ّ وفء حور   اتصصحاب عدحّء يل م حن الظّن ف قائه  الظهّن ف قها

المسصصحب الوجو   ، وأ،ّل حا ي ون عدم  دّ  ؛ فإّن الطهارة   تنفّك عن 
عدم النجاتهة ، والحيهاة   تنفهّك عهن عهدم المهوت ، والوجهوب أو غيهر  حهن 

 األا ام   ينفّك عن عدم حا عدا 
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

 .453:  2( فء شرح حخصصر ا لول 2)

 .28فصاهانء فء الصفحة ( تقدّم كالم الص3)

 .«و»:  «فء»فدل  ( و ) (ر)( فء 4)

 .31( راجع الصفحة 5)

فالصفصهههههههيل القهههههههول 
فههههههههههههين العههههههههههههدحء 

 والوجو  
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حهههن أ هههدا   ، والظهههّن ف قههها  ههههذ  األعهههدام   ينفهههّك عهههن الظهههّن ف قههها  تلهههك 

الوجو ات ، فال فدّ حن القول فاعص ار  ، خصولا فنا  على حها ههو الظهاهر 
إن هار ا تصصهحاب أّن »، حهن :  (1)المصّرح فه  فهء كهالم العىهد  وغيهر  

 تهر ،د كالسيّد ـ  ، وإن كان ظاهر فعض النافين «لعدم إفا ت  الظّن فال قا 
اتههصنا هم إلهى عههدم إفا تهه  للعلههم ؛ فنها  علههى أّن عههدم اعص ههار ـ  (3)وغيهر   (2)

 الظّن عندهم حفرو  عن  فء أخ ار اآلاا  ، فىال عن الظّن ا تصصحافء.

وفالجملههة : فإن ههار ا تصصههحاب فههء الوجو يّههات وا عصههرار فهه  فههء 

 العدحيّات   يسصقيم فنا  على اعص ار ا تصصحاب حن فاب الظّن.
لّح أن يقال ـ  حن جهة األخ ارـ  نعم ، لو ،لنا فاعص ار  حن فاب الصع ّد

وت حها ،ارنه  حهن الوجهو ات ، : إّن ث وت العهدم فا تصصهحاب   يوجهب ث ه

فاتصصحاب عدم أ دا  الوجوب   يث   الوجوب فء ال حان الالاق ، كما 
ث وت  (4)أّن عدم حا عدا هيد حن أفرا  ابنسان فء الدار   يث   فاتصصحاف  

 .(5)هيد فيها ، كما تيجء  تفصيل  إن شا  هللا تعالى 

 فينـ  األخ ارل ّن المص لّم فء ا تصصحاب حن فاب الصع ّد و
__________________ 

 .407:  (حخطو )، ونهاية الولول  453:  2( انظر شرح حخصصر ا لول 1)

 .832:  2( الذريعة 2)

 .36( انظر الدرر النجفيّة للمحدّث ال حرانء : 3)

 .«فاتصصحاب»: (ت)( فء 4)

 .233( فء ح حث األلل المث   ، الصفحة 5)

عههههههههههدم اتههههههههههصقاحة 
هههههههذا القههههههول فنهههههها  

عص هههههههههههار ا علهههههههههههى
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 

 حن فاب الظنّ 
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، حههع أّن فعههض  (1)لههى هحهان حصههأّخر  المصهأّخرين فهء غايههة القلّهة إـ  العلمها 

وجههدناهم   يفّر،هههون فههء حقارنههات المسصصهههحب فههين أفرا هههها ،  (2)هههؤ   
ويث صههون فا تصصههحاب جميههع حهها   ينفههّك عههن المسصصههحب ، علههى خههالر 

 .(3)الصحقيق اآلتء فء الصن يهات اآلتية إن شا  هللا تعالى 

عدحيّة لعلّ  ليس ألجل الظّن اصّى و عوى : أّن اعص ار ا تصصحافات ال
يسر  إلى الوجو يّات المقارنة حعهها ، فهل ل نها  العقهال  عليهها فهء احهورهم 

 فمقصىى ج لّصهم.

حدفوعهههة : فهههأّن عمهههل العقهههال  فهههء حعاشههههم علهههى حههها   يفيهههد الظهههّن 
فهء غايهة ال عهد ، ـ  فمحض الشّك والصر ّ ـ  فمقالدهم والمىّء فء احورهم

   حن أنفسنا حعاشر العقال .فل خالر حا نجد

وأ هههعه حهههن ذلهههك أن يهههدّعى : أّن المعص هههر عنهههد العقهههال  حهههن الظهههّن 
ا تصصحافء هو الحالل فالشء  حن تحقّق  السافق ،   الظّن السهار  حهن 

هذا الظّن إلى شء  هخر ، واين ذ فنقول : العدم المحقّهق تهافقا يظهّن فصحقّقه  

فخالر الوجو  المحقّق تافقا فإنّ  ـ  فالوجو حا لم يعلم أو يظّن ت دّل  ـ   اقا
  يحصههل الظههّن ف قائهه  لمجههّر  تحقّقهه  السههافق ، والظههّن الحالههل ف قائهه  حههن 

 الظّن ا تصصحافء المصعلّق فالعدحّء المقارن ل  غير
__________________ 

ب ( حثههل : الفا ههل الصههونء والوايههد ال ه هههانء وشههريه العلمهها  والمحقّههق القّمههء ولههاا1)

 الفصول وغيرهم.

، والرتههائل  275( حثههل : الوايههد ال ه هههانء وشههريه العلمهها  ، انظههر الفوائههد الحائريههة : 2)

 .374، و وافط ا لول :  423ا لوليّة : 

 .233( فء ح حث األلل المث   ، الصفحة 3)
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حعص ر ، إّحا حطلقا ، أو إذا لم ي هن ذلهك الوجهو ّ  حهن هثهار العهدحّء المصرتّ هة 

 .(2)حن جهة ا تصصحاب  (1) علي 
أّن ايهاة الغائهب »ولعلّ  المرا  فما ا ا  الصفصاهانء عن الحنفيّة ، حهن : 

لعهدم انصقهال إرثه  ـ  حن جهة ا تصصحابـ  فا تصصحاب إنّما يصلح عندهم

فإّن حعنى ذلهك أنّههم يعص هرون  (4) «حوّرث  إلي  (3)إلى وارث  ،   انصقال إرث 
الغائب إلى وارث  ،   انصقهال حهال حوّرثه  إليه  وإن كهان  ظّن عدم انصقال حال

 .(5)أاد الظنّين   ينفّك عن اآلخر 

 ثّم إّن حعنى عدم اعص ار ا تصصحاب فء الوجو ّ  :
إّحا عدم الح م ف قا  المسصصحب الوجو ّ  وإن كان لصرتّب أحر عدحّء 

ته ويج المهرأة المفقهو  هوجهها المصرتّهب علهى  (6)جهواه علي  ، كصرتّهب عهدم 

 ايات .
وإّحههها عهههدم ث هههوت األحهههر الوجهههو ّ  ألجهههل ا تصصهههحاب وإن كههههان 

 المسصصحب عدحيّا ، فال يصرتّب انصقال حال ،ريب الغائب إلي  وإن كان
__________________ 

هيها ة » : «. عليه .. إّحها حطلقها»تحه  ع هارة  (ص)، وكصهب فهء  (ر)فء  «علي »( لم تر  1)

 .«فء فعض النسخ

 .«هائد»كصب عليها :  (ص)، وفء  (ظ)فء  «حن جهة ا تصصحاب»( لم تر  2)

 .«حال»:  «إرث»فدل  (ظ)( فء 3)

 .285:  2( ااشية شرح حخصصر ا لول 4)

، وكصهب عليهها  (ت)، وشطب عليها فء  ( )فء  «عن اآلخرـ  إلىـ  ولعلّ  المرا »( لم تر  5)

 .«نسخة» :(ص)فء 

 (.ص)، وشطب عليها فء  (ظ)فء  «جواه»( لم تر  6)

 حعنهههههههههههههى عهههههههههههههدم
اعص هههههههههههههههههههههههههههههههههههار 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 

 فء الوجو  
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حصرتّ ا على اتصصحاب عدم حوت . ولعّل هذا هو المرا  فما ا ها  الصفصهاهانء 

 .(1)عن الحنفيّة : حن أّن ا تصصحاب اّجة فء النفء  ون ابث ات 
وفالجملة : فلم يظهر لء حا يدفع هذا ابشه ال عهن القهول فعهدم اعص هار 

 صصحاب فء ابث ات واعص ار  فء النفء حن فاب الظّن.ا ت

لو ،يل فاعص ار  فء النفهء حهن  (3)إلى أنّ   (2)نعم ، ،د أشرنا فيما حىى 
فاب الصع ّد ، لم يغن ذلك عن الص لّم فء ا تصصحاب الوجو ّ  ؛ فنا  على حا 

 ههة : حههن أنّهه    يث هه  فا تصصههحاب إ ّ هثههار المسصصههحب المصرتّ  (4)تههنحقّق  

 علي  شرعا.
على هذا : أّن هذا الصفصيل حساو للصفصيل المخصار المصقدّم  (5)ل ن ير  

؛ إذ الشههّك فههء فقهها  األعههدام  (7)، و  يفصر،ههان فيغنههء أاههدهما عههن اآلخههر  (6)

والشهّك فهء ـ  وهء علّة الوجو ـ  السافقة حن جهة الشّك فء تحقّق الرافع لها
 فء الرافع ،   ينفّك عنفقا  األحر الوجو   حن جهة الشك 

__________________ 

 .28( تقدّم كالم الصفصاهانء فء الصفحة 1)

 .104( راجع الصفحة 2)

 (.ظ)فء  «،د أشرنا فيما حىى إلى أنّ »( لم تر  3)

 .233( فء ح حث األلل المث   ، الصفحة 4)

 .«ي قى»:  «ير »فدل  (ت)ونسخة فدل  (ظ)( فء 5)

 .51( راجع الصفحة 6)

و  يفصههرق أاههدهما عههن »:  «و  يفصر،ههان فيغنههء أاههدهما عههن اآلخههر»فههدل  (ص)( فههء 7)

 ، وفء نسخة فدل  حا أث صنا . «اآلخر
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الشّك فء تحقّق الرافع ، فيسصصحب عدحه  ، ويصرتّهب عليه  فقها  ذلهك األحهر 

 الوجو ّ .
وتخيّههل : أّن األحههر الوجههو ّ  ،ههد   ي ههون حههن اآلثههار الشههرعيّة لعههدم 

 ، فال يغنء العدحّء عن الوجو ّ . الرافع

حدفو  : فأّن الشّك إذا فرض حن جهة الرافع في ون األا هام الشهرعيّة 
المصرتّ ة على ذلك األحر الوجو ّ  حسصمّرة إلى تحقّق ذلك الرافع ، فإذا ا م 

عليه  شهرعا جميهع تلهك األا هام ، فيغنهء ذلهك  (1)فعدح  عند الشهّك ، يصرتّهب 

  ّ .عن ا تصصحاب الوجو
 واين ذ ، فيم ن أن يحصّج لهذا القول :

 .(2)أّحا على عدم الحّجية فء الوجو يّات ، فيما تقدّم فء أ لّة النافين 

: حهن  (3)وأّحا على الحّجية فء العهدحيّات ، فيمها تقهدّم فهء أ لّهة المخصهار 
الشههء  المشهه و  فههء  (4)أّن ابجمهها  ، وا تههصقرا  ، واألخ ههار ؛ فنهها  علههى 

فقائ  حن جههة الرافهع إنّمها يح هم ف قائه  لصرتّ ه  علهى اتصصهحاب عهدم وجهو  

الرافهع ،    تصصههحاف  فههء نفسه  ؛ فههإّن الشههاّ  فههء فقها  الطهههارة حههن جهههة 
 الشّك فء وجو  الرافع يح م فعدم الرافع ، فيح م حن أجل  ف قا  الطهارة.

وإ ّ فإنّهه  علههى يقههين حههن و ههوئ  و  » : السههالمعلي واين ههذ ، فقولهه  

 ينقض
__________________ 

 .«ترتّب»: (ر)( فء 1)

 .102ـ  97( راجع الصفحة 2)

 .55ـ  53( راجع الصفحة 3)

 .«إفقا »هيا ة :  (ظ)، وفء  «فقا »هيا ة :  ( و ) (ص)،  (ر)( فء 4)

يم هههههههههههن أن  حههههههههههها
يحهههههههصّج فههههههه  لههههههههذا 

 القول
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فشهه     ألنّههك كنهه  علههى يقههين حههن  هارتههك»، و،ولهه  :  (1) «اليقههين فالشههكّ 

، وغيرهمها حّمها  ّل علهى أّن اليقهين    (2) «وليس ين غء لك أن تنقض اليقين
ينقض أو   يدفع فالشهّك ، يهرا  حنه  أّن ااصمهال  هرّو الرافهع   يعصنهى فه  ، 

و  يصرتّب علي  أثر النقض ، في ون وجو   كالعهدم ، فهالح م ف قها  الطههارة 

 .(3)جهة اتصصحافها السافقة حن جهة اتصصحاب العدم ،   حن 
واأللل فء ذلك : أّن الشّك فء فقا  الشهء  إذا كهان حسه ّ ا عهن الشهّك 

تهوا  ـ  «  تنقض»فء شء  هخر ، فال يجصمع حع  فء الدخول تح  عموم 

فههل الههداخل هههو الشههّك ـ  تعههارض حقصىههى اليقههين السههافق فيهمهها أم تعا ههدا
 ّب فههه  ، وتهههيجء  السههه  ّء ، وحعنهههى عهههدم ا عصنههها  فههه  هوال الشهههّك المسههه

 .(4)تو يح ذلك 

،د ي هون األحهر الوجهو ّ  أحهرا خارجيّها  (5)هذا ، ول ن ير  علي  : أنّ  
يصرتّب عليها هثار شرعيّة ، فهإذا شهّك فهء وجهو  الرافهع لهها لهم  (6)كالر وفة 

: حهن  (7)ء  يج  أن يث   ف  الر وفة اصّى يصرتّب عليها أا احها ؛ لما تهيج

 أّن المسصصحب   يصرتّب علي  إ ّ هثار  الشرعيّة
__________________ 

 ،  من لحيحة هرارة ا ولى. 56( تقدّم فء الصفحة 1)

 ،  من لحيحة هرارة الثانية. 58( تقدّم فء الصفحة 2)

 .« تصصحافها»:  «حن جهة اتصصحافها»فدل  (ر)( فء 3)

 ا.وحا فعده 394( انظر الصفحة 4)

 (.ظ)فء  «ير  علي  أنّ »( لم تر  5)

 .«و»هيا ة :  (ظ)( فء 6)

 .233( فء ح ااث األلل المث   ، الصفحة 7)

المنا،شهههههههههههة فهههههههههههء 
ا اصجهههههههههههههههههههههههههههاج 

 المذكور
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المصرتّ هة عليهه  فهال واتههطة أحهر عقلههّء أو عها ّ  ، فيصعههيّن اين هذ اتصصههحاب 

 نفس الر وفة.
كهالريح ـ  وألالة عهدم الرافهع : إن اريهد فهها ألهالة عهدم ذات الرافهع

لههم ينفههع فههء األا ههام المصرتّ ههة شههرعا علههى نفههس ـ  ر وفههة حههثالالمجفّههه لل

 .(1)الر وفة ؛ فنا  على عدم اعص ار األلل المث   ، كما تيجء  
وحرجعهها إلهى ـ  وإن اريد فها ألالة عدح  حن ايث ولهه الرافعيّهة

فهههء وإن لههم ي ههن يصرتّههب عليههها إ ّ األا ههام ـ  ألههالة عههدم ارتفهها  الر وفههة

 فة ، ل نّها ع ارة اخرى عن اتصصحاب نفس الر وفة.الشرعيّة للر و
 (2)فابنصار : افصراق القولين فء هذا القسم 

__________________ 

 .233( فء ح ااث األلل المث   ، الصفحة 1)

 .«فافهم وانصظر ل قيّة ال الم»هيا ة :  ( و ) (ت)( فء 2)
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 (1)[حّجة القول الرابع]

المحقّهق  (2)اّجة حن أن ر ا تصصحاب فء ا حور الخارجيّة حها ذكهر  

فء ااشية ل  عند كالم الشهيد :  (3)الخوانسار  فء شرح الدرو  ، وا ا  

ـ  (4)على حا ا ا  شارح الوافية ـ  «ويحرم اتصعمال الما  النجس والمشص  »
 حن الس  وار  ، حن : تر د ،واتصظهر  المحقّق القّمء 

حثهل ر وفهة الثهوب ـ  أّن األخ ار   يظههر شهمولها لالحهور الخارجيّهة
إذ ي عهد أن ي هون حهرا هم فيهان الح هم فهء حثهل ههذ  ا حهور الهذ  ـ  ونحوها

ليس ا ما شرعيّا وإن كهان يم هن أن يصهير حنشهأ لح هم شهرعّء ، وههذا حها 

 ، انصهى. (5)ة   ع رة ف  يقال : إّن ا تصصحاب فء ا حور الخارجيّ 
 وفي  :

أّحها أّو  : ف هالنقض فاألا ههام الج ئيّهة ، حثههل  ههارة الثههوب حهن ايههث 

 عدم حال،ات  للنجاتة ، ونجاتص  حن ايث حال،ات  لها ؛ فإّن فيانها
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

 .«ا ا »:  «ذكر »فدل  (ص)ونسخة فدل  ( و ) (ر)( فء 2)

 .«وا ا »( كذا فء النسخ ، والظاهر هيا ة 3)

، ول ن لم نعثر علهى تلهك الحاشهية فيمها فأيهدينا حهن شهرح  339:  (حخطو )( شرح الوافية 4)

 الدرو .

 .116ـ  115، وراجع ذخيرة المعا  :  63:  2( القوانين 5)

اجههههههههههههة القههههههههههههول 
فالصفصهههههههههيل فهههههههههين 
ر األحههههههههههههههههههههههههههههههههههو

الخارجيههههههههههههههههههههههههههههة 
والح هههههههههههههههههههههههههههههههههم 

 الشرعء حطلقا

 المنا،شهههههههههههة فهههههههههههء
 الحُجة المذكورة
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ليس وظيفة المجصههد ، و  ، كما أنّ   السالمعلي أيىا ليس حن وظيفة ابحام 

فيههان ـ  حههن ايههث كونهه  ح يّنهها للشههر ـ  يجههوه الصقليههد فيههها ، وإنّمهها وظيفصهه 
 .(1)األا ام ال لّية المشص هة على الرعيّة 

وأّحا ثانيا : ف الحّل ، تو يح  : أّن فيان الح م الج ئّء فهء المشهص هات 
، ا ههم المشههص   الخارجيّههة لههيس وظيفههة للشههار  و  ألاههد حههن ، لهه . نعههم  (2)

ا م شرعّء كلهّء لهيس فيانه  ـ  كمش و  النجاتة أو الحرحةـ  ا م  الج ئءّ 

وظيفة إ ّ للشار . وكذلك المو و  الخارجّء كر وفهة الثهوب ، فهإّن فيهان 

ث وتههها وانصفائههها فههء الوا،ههع لههيس وظيفههة للشههار . نعههم ، ا ههم المو ههو  
ا م كلّء ليس فيان  ـ  والخمر كالمائع المر ّ  فين الخلّ ـ  المشص   فء الخارج

كههّل شههء  لههك اههالل »:  السههالمعلي وظيفههة إ ّ للشههار  ، و،ههد ،ههال الصهها ق 

،  (3) «إلههى هخههر  ... اصّههى تعلههم أنّهه  اههرام ، وذلههك حثههل الثههوب ي ههون عليههك
 .(4) «تاخ ر  عن الج ن وغير »و،ول  فء خ ر هخر : 

إفقها  نفهس المصهيقّن  «  تنقض»ولعّل الصوّهم نشأ حن تخيّل : أّن ظاهر 

 السافق ، وليس إفقا  الر وفة حّما يق ل ا م الشار  فوجوف .
فعهد الهنقض فالطههارة المصيقّنهة تهافقا ؛ فهإّن إفقا هها لهيس حهن ـ  ويدفع 

: أّن المرا  حهن ابفقها  وعهدم الهنقض ، ـ  األفعال ا خصياريّة القافلة لإليجاب

 ى المصيقّن ، فمعنىهو ترتيب اآلثار الشرعيّة المصرتّ ة عل
__________________ 

 (.ظ)فء  «المشص هة على الرعيّة»( لم تر  1)

 .«الش هات»: (ظ)( فء 2)

 .4حن أفواب حا ي صسب ف  ، الحديث  4، ال اب  60:  12( الوتائل 3)

 .1حن أفواب األ عمة الم ااة ، الحديث  61، ال اب  90:  17( الوتائل 4)
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هثارهههها الشهههرعيّة فهههء هحهههان الشهههّك ، نظيهههر  اتصصهههحاب الر وفهههة ترتيهههب

اتصصحاب الطهارة ، فطهارة الثوب ور وفص  تهيّان فهء عهدم ،افليّهة الح هم 
فإفقائهما عند الشّك ، وفء ،افليّة الح هم فصرتيهب هثارهمها الشهرعيّة فهء هحهان 

الشّك ، فالصفصيل فين كون المسصصحب حن ، يل ر وفهة الثهوب وكونه  حهن 

 فء غاية الىعه.ـ  لألّول «  تنقض»م شمول أ لّة لعدـ  ، يل  هارت 
إذا كان حعنا  ـ  نعم ، ي قى فء المقام : أّن اتصصحاب ا حور الخارجيّة

 (1)  يظهر ل  فائدة ؛ ألّن تلك اآلثار المصرتّ ة علي  ـ  ترتيب هثارها الشرعيّة

كان  حشاركة حع  فهء اليقهين السهافق ، فاتصصهحافها يغنهء عهن اتصصهحاب 
فس المو و  ، فإّن اتصصحاب ارحة حال هيد الغائب وهوجص  يغنء عهن ن

اتصصحاب ايات  إذا فهرض أّن حعنهى إفقها  الحيهاة ترتيهب هثارهها الشهرعيّة. 

نعم ، ،د يحصاج إجرا  ا تصصحاب فء هثار  إلى أ نى تدفّر ، كما فء اآلثار 
حههن ،ري هه  الغيههر المشههاركة حعهه  فههء اليقههين السههافق ، حثههل : توريههث الغائههب 

المصوفّى فء هحان الشّك فهء ايهاة الغائهب ، فهإّن الصوريهث غيهر حصحقّهق اهال 

اليقههين فحيههاة الغائههب ؛ لعههدم حههوت ،ري هه  فعههد. ل ههن حقصىههى الصههدفّر إجههرا  
ا تصصحاب على وجه  الصعليهق ، فهأن يقهال : لهو حهات ،ري ه  ، هل الشهّك فهء 

ك كان حالهحا برثه  حوت ،ري   ، ل ذل ايات  لورث حن  ، وفع ارة اخرى :

 حن  ولم يعلم انصفا  المالهحة فيسصصحب.
 وفالجملة : اآلثار المصرتّ ة على المو و  الخارجّء ، حنها حا يجصمع

__________________ 

 (. )فء  «علي »( لم تر  1)
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حع  فء هحان اليقين ف  ، وحنها حا   يجصمع حع  فء ذلك ال حان ، ل ن عدم 

لهيس إ ّ ـ  حهع فهرض كونه  حهن هثهار  شهرعاـ  ك ال حهانالصرتّب فعال فء ذل
لمانع فء ذلك ال حان أو لعدم شر  ، فيصدق فء ذلك ال حان أنّ  لو   ذلهك 

المانع أو عدم الشر  لصرتّب اآلثار ، فإذا فقد المانع الموجو  أو وجد الشر  

، المفقو  ، وشّك فء الصرتّب حهن جههة الشهّك فهء فقها  ذلهك األحهر الخهارجّء 
وتيأتء لذلك ح يد تو يح فء فعض  ا م فاتصصحاب ذلك الصرتّب الشأنّء.

 .(1)الصن يهات اآلتية 

جريان ا تصصحاب فء األحر  (2)هذا ، ول ّن الصحقيق : أّن فء حو ع 
الخارجّء   يجر  اتصصحاب األثر المصرتّب علي  ، فإذا شّك فء فقا  ايهاة 

 فح م الشار  فعدم جواه نقض ايات  هيد فال ت يل إلى إث ات هثار ايات  إ ّ 

، فمعنى وجوب ترتيب اآلثار الشرعيّة المصرتّ هة علهى الشهخص الحهّء ، و  
يغنء عن ذلك إجهرا  ا تصصهحاب فهء نفهس اآلثهار ، فهأن يقهال : إّن ارحهة 

حال  وهوجص  كان  حصيقّنهة ، فيحهرم نقهض اليقهين فالشهّك ؛ ألّن ارحهة المهال 

ن فهء السهافق علهى الشهخص الحهّء فولهه أنّه  اههّء ، وال وجهة إنّمها تصرتّ ها
ـ  (3)و  أ،هّل حهن الشهّك فهء ذلهك ـ  فالحياة  اخهل فهء حو هو  المسصصهحب

فء اله حن الالاهق ، وتهيجء  اشهصرا  القطهع ف قها   (4)فالمو و  حش و  

 واتصصحاب الحياة .(5)المو و  فء ا تصصحاب 
__________________ 

 .221صعليقء ، الصفحة ( فء ح حث ا تصصحاب ال1)

 .«حور »:  «حو ع»فدل  (ص)ونسخة فدل  ( )،  (ر)( فء 2)

 .«نسخة»: (ص)، وكصب عليها فء  (ر)فء  «. ذلك.. و  أ،ل»( لم تر  3)

 .«وهء حش وكة»:  «فالمو و  حش و »فدل  (ص)ونسخة فدل  (ر)( فء 4)

 .291( انظر الصفحة 5)
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لههط ؛ ألّن حعنههى اتصصههحاب باههراه المو ههو  فههء اتصصههحاب اآلثههار غ

 المو و  ترتيب هثار  الشرعيّة.
فصحقّهههق : أّن اتصصهههحاب اآلثهههار نفسهههها غيهههر لهههحيح ؛ لعهههدم إاهههراه 

المو ههو  ، واتصصههحاب المو ههو  كههار فههء إث ههات اآلثههار. و،ههد حههّر فههء 

، وفهء  (2)، وتيجء  فء اشصرا  فقا  المو هو   (1)حسصند الصفصيل السافق 
: أّن الشّك المس ّب عن شّك هخر   يجاحع حعه   (4)(3)تعارض ا تصصحافين 

، فل الداخل هو الشّك الس  ّء ، وحعنهى  «  تنقض»فء الدخول تح  عموم 

 عدم ا عصنا  ف  وعدم جعل  نا،ىا لليقين ، هوال الشّك المس ّب ف  ، فافهم.
__________________ 

 .109( راجع الصفحة 1)

 .289( فء الصفحة 2)

 .395حة ( فء الصف3)

و،هد أشههرنا فههء حهها حههّر »:  «ا تصصههحافينـ  إلههىـ  و،ههد حههرّ »فههدل  ( و ) (ظ)،  (ت)( فهء 4)

 .«ون يد تو يح  فيما تيجء 
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 (1)[حّجة القول الخامس]

وههو الصفصهيل فهين الح هم الشهرعّء ال لّهء وفهين ـ  وأّحا القول الخاحس

فهو المصّرح ف  فء كالم المحدّث األتصرافا   ـ  يعص ر فء األّولغير  ، فال 

حهههدّعيا ابجمههها  فهههل  (2)، ل نّههه  لهههّرح فاتهههصثنا  اتصصهههحاب عهههدم النسهههخ 
فعهد ذكهر أخ هار ـ  (3)الىرورة على اعص ار . ،ال فهء حح هّء فوائهد  المّ يهة 

 حا لفظ  :ـ  ا تصصحاب
  يقال : هذ  القاعدة تقصىء جواه العمل فا تصصحاب فء أا هام هللا 

ـ  كمهها ذهههب إليهه  المفيههد والعالّحههة حههن ألههحافنا ، والشههافعيّة ،ا  ههةـ  تعههالى

 وتقصىء فطالن ،ول أكثر علمائنا والحنفيّة فعدم جواه العمل ف .
لهوليّين ألنّا نقول : ههذ  شه هة عجه  عهن جوافهها كثيهر حهن فحهول ا 

 : (4)والفقها  ، و،د أج نا عنها فء الفوائد المدنيّة 

عند النظر ـ  تارة ، فما حلّخص  : أّن لور ا تصصحاب المخصله فيها
راجعة إلى أنّ  إذا ث   ا م فخطاب شرعّء فء حو هو  ـ  الد،يق والصحقيق

فء اال حهن اا ته  ، نجريه  فهء ذلهك المو هو  عنهد هوال الحالهة القديمهة 

 وث نقيىها في . وحن المعلوم أنّ  إذا ت دّل ،يد حو و  المسألةواد
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

 .31( تقدم تصريح  فذلك فء الصفحة 2)

 .212( ا ا  الفا ل الصونء فء الوافية : 3)

 .143( الفوائد المدنيّة : 4)

القهههههههول فالصفصهههههههيل 
فهههههههههههههين الح هههههههههههههم 
الشهههههههرعء ال لهههههههء 

 وغير 

كهههههههههالم المحهههههههههدّث 
  فههههههء األتههههههصرافا 

ا تهههههههصد ل علهههههههى 
 هذا القول
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صصحافا راجع فنقيض ذلك القيد اخصله حو و  المسألصين ، فالذ  تّمو  ات

فء الحقيقة إلى إترا  ا م حو و  إلى حو و  هخر حصّحد حع  فء الذات 
حخصلهه حعه  فههء الصهفات ، وحهن المعلههوم عنهد الح هيم أّن هههذا المعنهى غيههر 

 حعص ر شرعا وأّن القاعدة الشريفة المذكورة غير شاحلة ل .

أ  الحالههة ـ  وتههارة : فههأّن اتصصههحاب الح ههم الشههرعّء ، وكههذا األلههل
إنّما يعمل فهمها حها لهم يظههر حخهرج ـ  لصء إذا خلّء الشء  ونفس  كان عليهاا

عنهما ، و،د ظهر فء ححّل الن ا  ؛ لصواتر األخ ار : فأّن كّل حها يحصهاج إليه  

، وكثيهههر حّمههها ور   (1)األّحهههة ور  فيههه  خطهههاب وا هههم اصّهههى أرش الخهههدش 
أا هام   نعلمهها ، فعلهم أنّه  ور  فهء ححهّل النه ا   :حخ ون عند أهل الذكر 

ـ  فعينها ، وتواتر األخ ار فحصر المسائل فء ثالث : فيّن رشد  ، وفيّن غيّ 

، وحهها لههيس هههذا و  ذا  ، وفوجههوب ـ  أ  حقطههو  فيهه  ذلههك ،   ريههب فيهه 
 ، انصهى. (2)الصو،ّه فء الثالث 

د اتصدّل ف  كّل حن نفى ا تصصحاب أ،ول :   يخفى أّن حا ذكر  أّو  ،

حههن ألههحافنا ، وأو ههحوا ذلههك غايههة ابيىههاح ، كمهها يظهههر لمههن راجههع 
 ، إ ّ أنّهم حنعوا حن إث ات (6)وغيرها  (5)والغنية  (4)والعدّة  (3)الذريعة 

__________________ 

وراجههع  حههن أفههواب  يههات األعىهها  ، الحههديث األّول ، 48، ال ههاب  272:  19( الوتههائل 1)

 .... ، فاب جهات علوحهم 66ـ  18:  26لصفصيل الروايات ، ال حار 

 .103: الور،ة  (حخطو )( الفوائد المّ ية 2)

 .830:  2( الذريعة 3)

 .757:  2( العدة 4)

 .486:  (الجواحع الفقهيّة)( الغنية 5)

 .32:  1( انظر المعص ر 6)

مهههههههههها المنا،شههههههههههة في
أفههههههههها   المحهههههههههدّث 

 األتصرافا  
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حهان هخهر ، حهن  ون تغيّهر الح م الثاف  لمو و  فء هحان ، ل  فعين  فء ه

كمهها يشهههد لهه  تمثههيلهم فعههدم ـ  واخههصالر فههء لههفة المو ههو  تههافقا و اقهها
ـ  ا عصما  على اياة هيد أو فقها  ال لهد علهى تهاال ال حهر فعهد الغي هة عنهمها

؛ لعهدم   لهة العقهل عليه  و   «ال نا  على اليقهين السهافق»،اعدة  (1)وأهملوا 

هم إلى األخ ار المذكورة ؛ لقصور   لصها عندهم النقل ، فنا  على عدم الصفات
 (3)، أو لغفلهصهم عنهها ، علهى أفعهد ا اصمها ت  (2)ف عض حا أشرنا إلي  تافقا 

 عن تااة حن هو  ونهم فء الفىل.

وههذا المحههدّث ،هد تههلّم   لههة األخ هار علههى وجههوب ال نها  علههى اليقههين 
 أنّ  ا ّعى تغاير حو و  ، إ ّ  (4)السافق وارحة نقى  حع اتّحا  المو و  

المسألة المصيقّنة والمسألة المش وكة ، فهالح م فيهها فهالح م السهافق لهيس فنها  

 على اليقين السافق ، وعدم الح م ف  ليس نقىا ل .
 فير  علي  :

أّو  : النقض فهالموار  الصهء ا ّعهى ابجمها  والىهرورة علهى اعص هار 

فإّن حنهها : اتصصهحاب الليهل ـ  (5)ا كما ا يناها عن  تافقـ  ا تصصحاب فيها
والنهار ؛ فإّن كون ال حان المش و  لهيال أو نههارا أشهدّ تغهايرا واخصالفها حهع 

 كون ال حان السافق كذلك ، حن ث وت خيار الغ ن أو
__________________ 

 .«حنعوا»:  «أهملوا»فدل  ( و ) (ت)( فء 1)

 .71( راجع الصفحة 2)

 .«ا اصمالين»: (ص)( فء 3)

 .«هائد»:  «حع اتّحا  المو و »فوق  (ت)( كصب فء 4)

 .44( راجع الصفحة 5)
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 الشفعة فء ال حان المش و  وث وتهما فء ال حان السافق.

ولههو اريههد حههن الليههل والنهههار  لههو  الفجههر وغههروب الشههمس   نفههس 
ألّن حرجهع ـ  وإن كهان  ون األّول فهء الظههورـ  ال حان ، كان األحر كهذلك

 الغروب إلى الحركة الحا ثة شي ا فشي ا.الطلو  و

ولهههو اريهههد اتصصهههحاب أا احهمههها ، حثهههل : جهههواه األكهههل والشهههرب 
فء السهافق كهان حنو ها وحصعلّقها فهء األ لّهة  (1)وارحصهما ، ففي  : أّن ث وتهما 

الشرعيّة ف حانء الليل والنهار ، فإجراؤهما حهع الشهّك فهء تحقّهق المو هو  

الح ههم حههن  (2)ئلين فا تصصههحاب ، حههن إتههرا  فمن لههة حهها أن ههر  علههى القهها
 حو و  إلى حو و  هخر.

وفمهها ذكرنهها يظهههر : ورو  الههنقض المههذكور عليهه  فههء تههائر األحثلههة ، 

الهذ  جعهل ـ  فأّ  فرق فين الشّك فهء تحقّهق الحهدث أو الخ هث فعهد الطههارة
، وفههين الشههّك فههء كههون المههذ  ـ  ا تصصههحاب فيهه  حههن  ههروريّات الههدين

فهإّن الطههارة السهافقة فهء كهّل حنهمها كهان  ؟!عا فرافعيّة الطههارةحح وحا شر

حنو ا فعدم تحقّق الرافع ، وهذا المنا  فء هحان الشّك غير حصحقّق ، ف يه 
 ؟!يسر  ا م االة وجو  المنا  إلي 

الهذ  يصو،ّهه ـ  وثانيا : فالحّل ، فأّن اتّحا  القىيّة المصيقّنهة والمشه وكة

أحهر راجهع إلهى العهرر ؛ ـ  نقى  فالشّك علي  (3و ) لدق ال نا  على اليقين
 ألنّ  المحّ م فء فاب األلفاظ ، وحن المعلوم أّن الخيار أو الشفعة إذا ث  

__________________ 

 .«ث وتها»: (ظ)( فء 1)

 .«إجرا »:  «إترا »، وفء النسخ فدل  (ص)( كذا فء نسخة فدل 2)

 .«عدم»هيا ة :  ( و ) (ت)( فء 3)
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ل حههان األّول وشههّك فههء ث وتهمهها فههء ال حههان الثههانء ، يصههدق عرفهها أّن فههء ا

 القىيّة المصيقّنة فء ال حان األّول فعينها حش وكة فء ال حان الثانء.
نعم ، ،د يصحقّق فء فعض المهوار  الشهّك فهء إاهراه المو هو  للشهّك 

حن أعظم الم ال فء حدخليّة الحالة المص دّلة في . فال فدّ حن الصأّحل الصاّم ، فإنّ  

 فء هذا المقام.
وأّحا حا ذكر  ثانيا : حن حعار هة ،اعهدة اليقهين واأللهل فمها  ّل علهى 

 الصو،ّه.

حىههافا إلههى حهها اقّقنهها  فههء ألههل ال ههرا ة ، حههن  ههعه   لههة ـ  ففيهه 
، وإنّمهها تههدّل علههى وجههوب الصحههّره عههن  (1)األخ ههار علههى وجههوب ا اصيهها  

ويّة ، واألخيهرة حخصّصهة فمهوار  ا هم العقهل حوار  الهل ة الدنيويّة أو ا خر

فوجهههوب ا اصيههها  حهههن جههههة القطهههع فث هههوت العقهههاب إجمههها  وتهههر ّ   فهههين 
علههى ـ  : أّن أخ ههار ا تصصههحاب ااكمههة علههى أ لّههة ا اصيهها ـ  المحههصمالت

فهههء حسهههألة تعهههارض  (2)كمههها تهههيجء  ـ  تقههدير   لهههة األخ هههار عليههه  أيىههها

   هللا تعالى.ا تصصحاب حع تائر ا لول إن شا
ثّم إّن حا ذكر  : حن أنّ  ش هة عج  عن جوافها الفحول ، حّما   يخفى 

حهها فيهه  ؛ إذ أّ  الههولّء أو فقيهه  تعههّرض لهههذ  األخ ههار وورو  هههذ  الشهه هة 

حهع أنّه  لهم يهذكر فهء الجهواب األّول عنهها إ ّ حها اشهصهر  ؟!فعج  عن جوافها
لثهههانء إ ّ حههها اشهههصهر فهههين فهههين النهههافين لالتصصهههحاب ، و  فهههء الجهههواب ا

 األخ اريّين : حن وجوب الصو،ّه وا اصيا  فء الش هة الح ميّة.
__________________ 

 .86ـ  63:  2( راجع ح حث ال را ة 1)

 .391( انظر الصفحة 2)
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 (1)[حّجة القول السادس]

ر وجو  القائل ف  ، على حا ت ق الصأّحل على تقديـ  اّجة القول السا  
 .(4)تظهر حع جوافها حّما تقدّم فء القولين السافقين ـ  (3)في   (2)

 (5)[حّجة القول السابع]

إلهى نفسه  ،  تهر ،د الذ  نسه   الفا هل الصهونء ـ  اّجة القول السافع
، فإنّه   (7)حا ذكر  فء كالم  ويهل له   (6): ـ   وإن لم يل م حّما اقّق  فء كالح

 فعد ابشارة إلى الخالر فء المسألة ، ،ال :

 ولصحقيق المقام   فدّ حن إيرا  كالم يصّىح ف  اقيقة الحال ،
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

 .«حن الصأّحل»: (صو ) (ر)( فء 2)

 .35ـ  34( راجع الصفحة 3)

،  116ّجيص  فء الح م ال لّء هء اّجة القول الخهاحس المصقدّحهة فهء الصهفحة ( فحّجة عدم ا4)

،  111واّجة عدم اّجيص  فء ا حور الخارجيّة هو حا نقل  فء فيان الدليل الرافهع فهء الصهفحة 

 حن : أّن األخ ار   يظهر شمولها لالحور الخارجيّة.

 ( العنوان حنّا.5)

 .«الوافية هو حا ذكر  فء»هيا ة :  ( )( فء 6)

ههو »: (ت)، ول هن ور  فهدلها فهء  (ظو ) (ت)فهء  «حا ذكر  فء كالم  ويل له »( لم تر  7)

 .«حا ذكر  فء الوافية

الصفصههههههههههيل فههههههههههين 
الح ههههههههم الج ئههههههههء 
وغيهههههههههههههههههههههههههههههههههههر  

 والجواب عن  :

الصفصههههههههههيل فههههههههههين 
الح ههههههههم الص ليفههههههههء 

 والو عء :
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 فنقول : األا ام الشرعيّة تنقسم إلى تصّة أ،سام :
األّول والثهههانء : األا هههام ا ،صىهههائيّة المطلهههوب فيهههها الفعهههل ، وههههء 

 والمندوب. الواجب

والثالههث والرافههع : األا ههام ا ،صىههائيّة المطلههوب فيههها الصههر  ، وهههء 
 الحرام والم رو .

 والخاحس : األا ام الصخييريّة الدالّة على ابفااة.

والسا   : األا ام الو عيّة ، كالح م على الشء  فأنّ  ت ب ألحر أو 
 اخهل فهء الح هم  شر  ل  أو حانع ل . والمىايقة فمنع أّن الخطاب الو عء

 الشرعّء ، حّما   يىّر فيما نحن فصد  .

إذا عرف  ههذا ، فهإذا ور  أحهر فطلهب شهء  ، فهال يخلهو إّحها أن ي هون 
 حو،ّصا أم  .

وعلههى األّول ، ي ههون وجههوب ذلههك الشههء  أو ندفهه  فههء كههّل جهه   حههن 

أجهه ا  ذلههك الو،هه  ثافصهها فههذلك األحههر ، فالصمّسههك فههء ث ههوت ذلههك الح ههم فههء 
الثانء فالنّص ،   فالث وت فء ال حان األّول اصّى ي ون اتصصحافا ،  ال حان

 وهو ظاهر.

وعلههى الثههانء ، أيىهها كههذلك إن ،لنهها فإفهها ة األحههر الص ههرار ، وإ ّ فذّحههة 
الم لّه حشغولة اصّى يأتء ف  فء أّ  هحان كهان. ونسه ة أجه ا  ال حهان إليه  

ا  ،لنا فهأّن األحهر للفهور أم نس ة واادة فء كون  أ ا  فء كّل ج   حنها ، تو

.  
والصوّهم : فأّن األحر إذا كان للفور ي هون حهن ، يهل المو،ّه  المىهيّق ، 

 اشص ا  غير خفّء على المصأّحل.

 فهذا أيىا ليس حن ا تصصحاب فء شء .

كههههههههههالم الفا ههههههههههل 
 الصهههههههههههههههههههههههههههههههههههونء

 تر ،د 
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و  يم ههن أن يقههال : إث ههات الح ههم فههء القسههم األّول فيمهها فعههد و،صهه  حههن 

 ف  أاد ، و  يجوه إجماعا. ا تصصحاب ؛ فإّن هذا لم يقل
وكذا ال الم فء النهء ، فل ههو األولهى فعهدم تهوّهم ا تصصهحاب فيه  ؛ 

 ألّن حطلق  يفيد الص رار.

 والصخيير  أيىا كذلك.
فاألا ام الص ليفيّة الخمسهة المجهّر ة عهن األا هام الو هعيّة   يصصهّور 

 فيها ا تصد ل فا تصصحاب.

ذا جعل الشار  شي ا ت  ا لح م حن األا ام وأّحا األا ام الو عيّة ، فإ
كالدلو  لوجوب الظههر ، وال سهور لوجهوب لهالت  ، وال ل لهة ـ  الخمسة

لصهالتها ، وابيجههاب والق هول بفااههة الصصههّرفات وا تهصمصاعات فههء الملههك 

والن هههاح ، وفيههه  لصحهههريم أّم ال وجهههة ، والحهههيض والنفههها  لصحهههريم الصهههوم 
ين غء أن ينظر إلى كيفيّة ت  يّة الس ب : هل هء فـ  والصالة ، إلى غير ذلك

كمها فهء ابيجهاب والق هول ؛ فهإّن ته  يّص  علهى نحهو خهاّص ،  ؟على اب الق

 ؟وهههو الههدوام إلههى أن يصحقّههق الم يههل ، وكههذا ال ل لههة ، أو فههء و،هه  حعههيّن
كالدلو  ونحهو  حّمها لهم ي هن السه ب و،صها ، وكال سهور والحهيض ونحوهمها 

و،صا للح م ، فإّن الس  يّة فء هذ  األشهيا  علهى نحهو هخهر ؛  حّما ي ون الس ب

 فإنّها أت اب للح م فء أو،ات حعيّنة.
وجميع ذلهك لهيس حهن ا تصصهحاب فهء شهء  ؛ فهإّن ث هوت الح هم فهء 

شء  حن أج ا  ال حان الثاف  في  الح م ، ليس تافعا للث وت فهء جه   هخهر 

  نسه ة وااهدة. وكهذا ال هالم ، فل نس ة الس ب فء ا،صىا  الح م فء كهّل جه 
 فء الشر  والمانع.

 فظهر حّما ذكرنا  : أّن ا تصصحاب المخصله في    ي ون إ ّ فء
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أعنء ، األت اب والشرائط والموانع لألا ام الخمسة حن ـ  األا ام الو عيّة

وو،وع  فء األا ام الخمسهة إنّمها ههو فص عيّصهها ، كمها يقهال ـ  ايث إنّها كذلك
ال ههّر المصغيّههر فالنجاتههة إذا هال تغيّهر  حههن ، ههل نفسهه  ، فأنّهه  يجههب  فهء المهها 

ا جصناب عن  فء الصالة ؛ لوجوف  ، هل هوال تغيّهر  ، فهإّن حرجعه  إلهى أّن 

 النجاتة كان  ثافصة ، ل هوال تغيّر  ، ف ذلك ت ون فعد .
ويقال فهء المصهيّمم إذا وجهد المها  فهء أثنها  الصهالة : إّن لهالت  كانه  

أ  : كان ح لّفا وحأحورا فالصالة فصيّمم  ـ  ة ، ل الوجدان ، ف ذا فعد لحيح

فإّن حرجع  إلى أنّ  كان حصطّهرا ، هل وجهدان المها  ، ف هذا ـ  ، ل  ، ف ذا فعد 
 فعد . والطهارة حن الشرو .

: عهدم اّجيهة ا تصصهحاب ؛ ـ  حع ،طع النظهر عهن الروايهاتـ  فالحقّ 

المانع فء و،    يقصىء العلم فل و   شر  أوألّن العلم فوجو  الس ب أو ال
الظّن فوجو   فء غير ذلك الو،  ، كما   يخفى. ف يه ي ون الح م المعلّق 

 ؟!علي  ثافصا فء غير ذلك الو، 

: أنّه  إذا علهم تحقّهق ـ  فدون حالاظهة الروايهاتـ  فالذ  يقصىي  النظر
ـ  ذلهك العلهم فطهرّو الشهكّ العالحة الو عيّة تعلّق الح م فهالم لّه ، وإذا هال 

يصو،ّهه عهن الح هم فث هوت ذلهك الح هم الثافه  أّو  ، إ ّ أّن ـ  فل الظّن أيىها

الظاهر حن األخ ار أنّ  إذا علم وجو  شء  ، فإنّ  يح م ف  اصّى يعلهم هواله  
 انصهى كالح  ، رفع حقاح . .(1)

فيانها على ذكر كّل فقرة هء حهور  للنظهر ، وفء كالح  أنظار يصو،ّه 

 ثّم تو يح النظر في  فما يخطر فء الذهن القالر ، فنقول :
__________________ 

 .203ـ  200( الوافية : 1)

المنا،شهههههة فهههههء حههههها 
أفهههههههههها   الفا ههههههههههل 

 الصونء



 125  ..............................................................  (2)[ةّيعضولا ماكحألا يف مالكلا]

والمىهايقة فمنهع أّن الخطهاب الو هعّء  اخهل فهء الح هم »،ول  أّو  : 

 .«الشرعّء ،   يىّر فيما نحن فصد  
وهو ـ  ذكور   يىّر فيما يل م حن تحقيق  الذ  ذكر في  : أّن المنع الم

اعص ار ا تصصحاب فء حو وعات األا ام الو عيّة ، أعنهء نفهس السه ب 

أعنهء ـ  فء الصفصيل فين األا ام الو عيّة (1)وإنّما يىّر ـ  والشر  والمانع
وكيهه   يىهّر فهء ههذا  واألا ام الص ليفيّة.ـ  ت  يّة الس ب وشر يّة الشر 

فصيل حنع كون الح م الو عّء ا ما حسصقال ، وتسليم أنّه  أحهر اعص هار  الص

وهههل يعقههل الصفصههيل حههع هههذا  ؟!حنصه   حههن الص ليههه ، تههافع لهه  اههدوثا وفقها 
 ؟!المنع

 (2)[الكالم في األحكام الوضْيّة]

م الو عّء ا هم حسهصقّل ثّم إنّ    فأ  فصرر ال الم إلى فيان أّن الح 

أو   ، وإنّمها حرجعه  إلهى الح هم ـ  (3)كما اشصهر فء ألسنة جماعة ـ  حجعول
 فنقول : ؟الص ليفء

__________________ 

 .« »:  «وإنّما يىر»، وفء غيرها فدل  (ص)( كذا فء 1)

 ( العنوان حنّا.2)

،  37 ء فههء تمهيههد القواعههد :، والشهههيد الثههان 9:  (حخطههو )( حههنهم : العالّحههة فههء النهايههة 3)

، والوايهد ال ه ههانء فهء  202، والفا ل الصونء فء الوافية :  30والشيخ ال هائء فء ال فدة : 

و  54:  2، وكذا يظهر حن القهوانين  3، والسيد فحر العلوم فء فوائد  :  95الفوائد الحائريّة : 

 .2، والفصول :  6، واشارات ا لول :  3، وهداية المسصرشدين :  100:  1

هههههههههههههههل الح ههههههههههههههم 
عء ا ههههههههم الو هههههههه

حسهههههههصقل حجعهههههههول 
 ؟، أو  
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فههل الههذ  اتههصقّر عليهه  رأ  ـ  (2)كمهها فههء شههرح ال فههدة ـ  (1)المشهههور 

: أّن الخطههاب ـ  (3)كمهها فههء شههرح الوافيههة للسههيّد لههدر الههدين ـ  المحقّقههين
الو عّء حرجع  إلى الخطاب الشرعّء ، وأّن كون الشء  ت  ا لواجهب ههو 

 نههى ،ولنهها :الح ههم فوجههوب ذلههك الواجههب عنههد اصههول ذلههك الشههء  ، فمع

، أنّ  يجهب عليه  غراحهة المثهل أو القيمهة إذا  «إتالر الص ّء ت ب لىمان »
اجصمع في  شرائط الص ليه حن ال لو  والعقل واليسار وغيرها ، فإذا خا هب 

،  «اغهرم حها أتلفصه  فهء اهال لهغر »الشار  ال الل العا،ل الموتر فقول  : 

ابتهالر للىهمان ، ويقهال :  انص   حن هذا الخطاب حعنى يع ّهر عنه  فسه  يّة
 إنّ   احن ، فمعنى أنّ  يجب علي  الغراحة عند اجصما  شرائط الص ليه.

الفعلهّء المنّجه   (4)ولم يهدّ  أاهد إرجها  الح هم الو هعّء إلهى الص ليهه 

اال اتصنا  الح م الو عّء إلى الشخص ، اصّى يهدفع ذلهك فمها ذكهر  فعهض 
  ،هد يصحقّهق الح هم الو هعّء فهء حهور  : حن أنّ  (5)حن غفل عن حرا  النافين 

 غير ،افل للح م الص ليفء ، كالص ّء والنائم وش ههما.
__________________ 

،  30 : 1، والقواعههد والفوائههد  40:  1( حههن جملههة المشهههور : الشهههيد األّول فههء الههذكرى 1)

فههء  وتههصأتء ع ارتهه  ، وشههريه العلمهها  76والمحقّههق الخوانسههار  فههء حشههارق الشههمو  : 

، حىههافا إلههى شههاراء ال فههدة والوافيههة كمهها اشههير  6تقريههرات  رتهه  فههء  ههوافط ا لههول : 

 إليهما ، وغيرهم.

 .59: الور،ة  (حخطو )( غاية المأحول فء شرح هفدة ا لول ؛ للفا ل الجوا  2)

 .350:  (حخطو )( شرح الوافية 3)

 .«الص ليفء»: (ظو ) (ت)( فء 4)

 .7ء إشارات ا لول : ( هو المحقّق ال ل اتء ف5)
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وكههذا ال ههالم فههء غيههر السهه ب ؛ فههإّن شههر يّة الطهههارة للصههالة ليسهه  

حجعولة فجعل حغهاير بنشها  وجهوب الصهالة الوا،عهة اهال الطههارة ، وكهذا 
حانعيّة النجاتة ليس  إ ّ حنص عة حهن المنهع عهن الصهالة فهء الهنجس ، وكهذا 

 الج ئيّة حنص عة حن األحر فالمرّكب.

فداهة فطالن حا ذكرنا ، حع حا عرفه  حهن أنّه   (1)ّمن ا ّعى والعجب ح
فهء شهرا  علهى  تر ،د المشهور والذ  اتصقّر علي  رأ  المحقّقين. فقال 

 :ـ  تعريىا على السيّد الصدرـ  الوافية

علهى حها ههو ـ  وأّحا حن هعم أّن الح هم الو هعّء عهين الح هم الص ليفهء
إّن كون الشء  ت  ا لواجب هو الح م فوجوب ذلك الواجب »لهم : ظاهر ،و

ف طالن  غنّء عن ال يان ؛ إذ الفرق فهين الو هع ـ  «عند اصول ذلك الشء 

والص ليههه حّمهها   يخفههى علههى حههن لهه  أ نههى حسهه ة ، والص ههاليه الم نيّههة علههى 
 الو ع غير الو ع ، وال الم إنّما هو فء نفس الو ع والجعل والصقرير.

و  « لهو  الشهمس ته ب لوجهوب الصهالة»وفالجملة : فقول الشار  : 

، خطههاب و ههعّء وإن اتههصص ع ت ليفهها وهههو إيجههاب  «الحههيض حههانع حنههها»
أَقِههِم )الصههالة عنههد الهه وال وتحريمههها عنههد الحههيض ، كمهها أّن ،ولهه  تعههالى : 

ل وِك الشَّْمِس  ، خطاب  (3) « عء الصالة أيّام أ،رائك»، و،ول  :  (2)(الصَّالةَ ِلد 

 ت ليفّء وإن اتصص ع و عا ، وهو كون الدلو  ت  ا واب،را  حانعا.
__________________ 

 ( وهو المحقّق ال اظمء المعرور فالسيّد األعرجء.1)

 .78( ابترا  : 2)

 .2حن أفواب الحيض ، الحديث  7، ال اب  546:  2( الوتائل 3)

كهههههههههههههالم السهههههههههههههيد 
 ال هههههههههههههههههههههههههههههاظمء

 تر ،د 
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نهمهها فههر  للح ههم ، فههال والحالههل : أّن هنهها  أحههرين حص ههاينين ، كههّل ح

يغنء اتصص ا  أادهما لآلخر عن حراعات  وااصساف  فء عدا  األا ام. انصهى 
 .(1)كالح  ، رفع حقاح  

أ،ول : لو فرض نفس  ااكما فح م ت ليفّء وو عّء فالنسه ة إلهى ع هد  

 «هيدا إن جا   أكرم»لوجد حن نفس  لدق حا ذكرنا ؛ فإنّ  إذا ،ال لع د  : 
أاههدهما :  ، فهههل يجههد المههولى حههن نفسهه  أنّهه  أنشههأ إنشهها ين وجعههل أحههرين :

 ؟وجوب إكرام هيد عند حجي   ، واآلخر : كون حجي   ت  ا لوجهوب إكراحه 

و   (2)أو أّن الثانء حفهوم حنص   حن األّول   يحصاج إلى جعل حغاير لجعل  
و  «ته  يّة الهدلو »ألسهنة الفقهها   إلى فيان حخاله ل يان  ؛ ولهذا اشهصهر فهء

، ولم ير  حن الشار  إ ّ إنشا   لهب الصهالة عنهد األّول  «حانعيّة الحيض»

 ؟، و لب تركها عند الثانء
وهمههها  !فهههإن أرا  ت اينهمههها حفهوحههها فههههو أظههههر حهههن أن يخفهههى ، كيهههه

 ححمو ن حخصلفا المو و .

وجههههدان   وإن أرا  كونهمهههها حجعههههولين فجعلههههين ، فالحوالههههة علههههى ال
 ال رهان.

وكذا لو أرا  كونهما حجعولين فجعل وااد ؛ فإّن الوجهدان شهاهد علهى 

أّن السههههه  يّة والمانعيّهههههة فهههههء المثهههههالين اعص هههههاران حنص عهههههان ، كالمسههههه  يّة 
 لههو  الشههمس تهه ب »والمشههرو يّة والممنوعيّههة ، حههع أّن ،ههول الشههار  : 

 فل هوـ  ر كما ذكـ  ليس جعال لإليجاب اتصص اعا «لوجوب الصالة
__________________ 

 .243: الور،ة  (حخطو )( الوافء فء شرح الوافية 1)

 .«األّولء»هيا ة :  (ص)( فء 2)

حنا،شهههههههههههة كهههههههههههالم 
 السيد ال اظمء
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 إخ ار عن تحقّق الوجوب عند الدلو .

هذا كلّ  ، حىافا إلى أنّ    حعنى ل ون الس  يّة حجعولة فيمها نحهن فيه  
نعقههل حههن جعههل الههدلو  تهه  ا  اصّههى يههص لّم أنّهه  فجعههل حسههصقّل أو   ؛ فإنّهها  

األا هههام حنو هههة  (كاألشهههاعرة)خصولههها عنهههد حهههن   يهههرى ـ  للوجهههوب

إ ّ إنشا  الوجوب عنهد الهدلو  ، ـ  فالمصالح والمفاتد الموجو ة فء األفعال
ي هون فيه  حعنهى  (1)وإ ّ فالس  يّة القائمة فالدلو  ليس  حن لواهم ذات  ، فأن 

ول  ، ولهو كانه  لهم ت هن حجعولهة حهن يقصىء إيجاب الشار  فعال عند اصه

الشههار  ، و  نعقلهههها أيىهها لهههفة أوجههدها الشهههار  فيهه  فاعص هههار الفصهههول 
 الخصوليّات المصنّفة والمشّخصة. (2)المنّوعة و  

 هذا كلّ  فء الس ب والشر  والمانع والج  .

الفعههل المههأتّء فهه   وأّحهها الصههّحة والفسهها  ، فهمهها فههء الع هها ات : حوافقههة
ـ  الموافقة والمخالفةـ  للفعل المأحور ف  وحخالفص  ل  ، وحن المعلوم أّن هاتين

 ليسصا فجعل جاعل.

وأّحا فء المعاحالت ، فهما : ترتّب األثهر عليهها وعدحه  ، فمرجهع ذلهك 
 .(3)إلى ت  يّة هذ  المعاحلة ألثرها وعدم ت  يّة تلك 

كهال يع بفااهة الصصهّرفات ، ـ  ت ليفهءّ فإن لواظ  المعاحلة ت  ا لح م 

فههال الم فيههها يعههرر حّمهها تهه ق فههء السهه  يّة ـ  والن ههاح بفااههة ا تههصمصاعات
 وأخواتها.

__________________ 

 .«فل»:  «فأن»فدل  ( )( فء 1)

 .« »شطب على  (ص)( فء 2)

 .«ل »هيا ة :  ( و ) (ت)( فء 3)

ال ههههههههههههههالم فههههههههههههههء 
 الصّحة والفسا 
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يع للمل يّة ، والن اح لل وجيّهة كس  يّة ال ـ  وإن لواظ  ت  ا ألحر هخر

فهههذ  ا حههور فنفسههها ليسهه  ـ  ، والعصههق للحريّههة ، وتهه  يّة الغسههل للطهههارة
أا احا شهرعيّة. نعهم ، الح هم فث وتهها شهرعّء. واقائقهها إّحها احهور اعص اريّهة 

كما يقال : المل يّهة كهون الشهء  فحيهث يجهوه ـ  حنص عة حن األا ام الص ليفيّة

 هه  ، والطهههارة كههون الشههء  فحيههث يجههوه اتههصعمال  فههء ا نصفهها  فهه  وفعو
وإّحها احهور وا،عيّهة كشهه عنهها ـ  األكل والشرب والصالة ، نقيض النجاتة

 الشار .

أته اب للص هاليه ، فصصهير ته  يّة ـ  فهء الحقيقهةـ  فأته افها علهى األّول
 كمس ّ اتها احورا انص اعيّة. (1)تلك األت اب 

كهنفس المسهه ّ ات احهورا وا،عيّهة ح شههوفا وعلهى الثهانء ، ي ههون أته افها 

 عنها ف يان الشار .
 وعلى الصقديرين فال جعل فء ت  يّة هذ  األت اب.

وحّما ذكرنا تعرر الحال فء غير المعاحالت حن أت اب هذ  ا حهور ، 

كسهه  يّة الغليههان فههء العصههير للنجاتههة ، وكالمال،ههاة لههها ، والسهه ء للر،ّيههة ، 
 ا   نفساخ ال وجيّة ، وغير ذلك. فافهم وتأّحل فء والصن يل للحريّة ، والر

 المقام ؛ فإنّ  حن ح اّل األ،دام.

* * * 
وعلى األّول ي ون وجوب ذلك الشء  أو ندف  فء كّل ج   »:  (2)،ول  

 حن أج ا  ذلك الو،  ثافصا فذلك األحر ، فالصمّسك فء ث وت الح م
__________________ 

 .«فء العا ة»هيا ة :  ( )( فء 1)

 .تر ،د ( رجو  إلى حنا،شة كالم الفا ل الصونء 2)

رجههههو  إلههههى كههههالم 
 الفا ل الصونء
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فههههء ال حههههان الثههههانء فههههالنّص ،   فث وتهههه  فههههء ال حههههان األّول اصّههههى ي ههههون 

 .«اتصصحافا
أ،هول : فيه  : أّن المو،ّهه  ،هد يصههر ّ  و،صه  فههين هحهان وحهها فعهد  فيجههر  

 ا تصصحاب.

 .(1)تارة : فأّن الشّك ،د ي ون فء النسخ  واور  علي 
واخرى : فأّن الشّك ،د يحصل فء الص ليه كمن شّك فء وجهوب إتمهام 

 .(2)الصوم لحصول حرض يشّك فء كون  ح يحا لإلفطار 

وثالثة : فأنّ  ،د ي ون أّول الو،  وهخر  حعلوحا ول نّ  يشّك فء ادوث 
فههالوجوب أو النههدب أو الح ههم اآلخههر والغايههة ، فيحصههاج المجصهههد فههء الح ههم 

 .(3)فعدحهما عند عروض ذلك الشّك إلى  ليل عقلّء أو نقلّء غير ذلك األحر 

 هذا ، ول ّن ابنصار : عدم ورو  شء  حن ذلك علي .
أّحا الشّك فء النسخ ، فهو خارج عّما نحن في  ؛ ألّن كالح  فء المو،ّ  

فعهض أجهه ا  الو،ه  ، كمهها إذا شهّك فهء جهه   حّمها فههين حهن ايهث الشههّك فهء 

اجلس فء المسجد حن الظهر »الظهر والعصر فء الح م المسصفا  حن ،ول  : 
، وهو الذ  ا ّعى أّن وجوف  فء الج   المش و  ثافه  فهنفس  «إلى العصر

 الدليل.

 وأّحا الشّك فء ث وت هذا الح م المو،ّ  ل ّل يوم أو نسخ  فء
__________________ 

 .244: الور،ة  (حخطو )( هذا ابيرا  للمحقّق ال اظمء فء الوافء 1)

 .53:  2( هذا ابيرا  للمحقّق القّمء فء القوانين 2)

 .351:  (حخطو )( هذا ابيرا  للسيّد الصدر فء شرح الوافية 3)

 حا أور  علي 

عهههههههههههههههههههههههههدم ورو  
شهههههههء  حّمههههههها اور  

 علي 
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 هذا اليوم ، فهو شّك   حن ايث تو،ي  الح م ، فل حن ايث نسخ المو،ّ .

الشّك فء النسهخ ا لهطالاء لهم ي هن اتصصهحاب عدحه  حهن فإن و،ع 
ا تصصههحاب المخصلههه فيهه  ؛ ألّن إث ههات الح ههم فههء ال حههان الثههانء ؛ لعمههوم 

األحر األّول لألهحان ولو كان فهم هذا العموم حن اتصمرار  ريقة الشار  ، 

 (2)علهى إرا ة  وام الح هم حها  احه  تلهك الشهريعة ،   حهن  (1)فل كّل شار  
 م لفظّء هحانّء.عمو

وكيه كان ، فاتصصحاب عدم النسخ لدفع ااصمال اصول الصخصيص 
فء األهحان ، كاتصصحاب عدم الصخصيص لدفع ااصمال المخّصهص فهء  (3)

 األفرا  ، واتصصحاب عدم الصقييد لدفع إرا ة المقيّد حن المطلق.

والظههاهر : أّن حثههل هههذا   حجههال بن ههار  ، ولههيس إث اتهها للح ههم فههء 

 حههان الثههانء لوجههو   فههء ال حههان األّول ، فههل لعمههوم  ليلهه  األّول ، كمهها   ال
 يخفى.

وفالجملة : فقد لّرح هذا المفّصهل فهأّن ا تصصهحاب المخصلهه فيه    

يجههر  فههء الص ليفيّههات ، وحثههل هههذا ا تصصههحاب حّمهها انعقههد علههى اعص ههار  
 .(4)ا   ابجما  فل الىرورة ، كما تقدّم فء كالم المحدّث األتصراف

__________________ 

 .«هحر»:  «شار »فدل  (ظ)( فء 1)

 .«ايث»هيا ة :  (ظ)( فء 2)

 .«خصوص المخّصص»:  «اصول الصخصيص»فدل  ( و ) (ظ)،  (ر)( فء 3)

 .44و  28( تقدّم كالح  فء الصفحة 4)
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ا هم لهم يث ه  له  حهن  ليله  و  حهن  (1)ولو فرض الشّك فء النسخ فهء 

، فهو خارج عن النسخ ا لهطالاء ،  اخهل فيمها  (2)انء الخارج عموم هح
ذكر  : حن أّن األحر إذا لم ي ن للص رار ي فء في  المّرة ، و  وج  للنقض ف  

 .(3)فء حسألة المو،ّ  ، فصأّحل 

كههالمرض الم ههيح لإلفطههار ، والسههفر ـ  وأّحهها الشههّك فههء تحقّههق المههانع
فههو الهذ  ذكهر  ـ  المحّرحاتالموجب ل  وللقصر ، والىرر الم يح لصناول 

المفّصل فء هخر كالح  فجريان ا تصصحاب فء الح م الص ليفء ت عها للح هم 

الو عء ؛ فإّن السالحة حن المرض الذ  يىّر ف  الصوم شر  فء وجوفه  
، وكذا الحىر ، وكذا األحهن حهن الىهرر فهء تهر  المحهّرم ، فهإذا شهّك فهء 

ة له  وجهو ا أو عهدحا ، ويص عه  وجو  شء  حن ذلك اتصصحب الحالهة السهافق

جريهان  (6)عهدم  (5)،هد عرفه  فيمها حهّر  (4)فقا  الح هم الص ليفهّء السهافق ، فهل 
ا تصصهههحاب فهههء الح هههم الص ليفهههء إ ّ حهههع ،طهههع النظهههر عهههن اتصصهههحاب 

 الح م الو عّء فء المقام. (7)حو وع  ، وهو 
__________________ 

 .«فء نسخ ا م»: (ر)، وفء  «فا ارت»:  «النسخ فء»فدل  (تو ) ( )( فء 1)

 .« خل فء ا تصصحاب المخصله في »هيا ة :  (ظ)( فء 2)

 (.ص)وشطب عليها فء  (ظ)فء  «فصأّحل»( لم تر  3)

 .«و»:  «فل»فدل  (ص)( فء 4)

 .115ـ  113( راجع الصفحة 5)

فههل يم ههن أن يقههال »:  «فههل ،ههد عرفهه  فيمهها حههّر عههدم»فههدل  (ص)ونسههخة فههدل  (ر)( فههء 6)

 .«عدمف

 .«نسخة»كصب عليها :  (ص)، وفء  (ر)فء  «حو وع  وهو»( لم تر  7)
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حثال : إذا أوجب الشار  الصوم إلى الليل على الم لّه فشر  تالحص  

حن المرض الذ  يصىهّرر فالصهوم ، فهإذا شهّك فهء فقائهها واهدوث المهرض 
فا تصصههههحاب أغنههههى عههههن  (1)المههههذكور وأاههههره الشههههر  أو عههههدم المههههانع 

المشرو  ، فل لم ي ق حجرى ل  ؛ ألّن حعنى اتصصحاب الشر   اتصصحاب

ترتيب هثار وجو   ، وهو ث وت المشرو  حع فرض وجهو   (2)وعدم المانع 
 .(3)فا،ء العلل النا،صة ، واين ذ فال ي قى الشّك فء فقا  المشرو  

وفع ارة اخرى : الشّك فهء فقها  المشهرو  حسه ّب عهن الشهّك فهء فقها  

صصحاب فء الشر  وجو ا أو عدحا ح يّن ل قها  المشهرو  أو الشر  ، وا ت
ارتفاع  ، فال يجر  في  ا تصصهحاب ،   حعار ها  تصصهحاب الشهر  ؛ 

 ألنّ  ح يل ل  ، و  حعا دا ، كما فيما نحن في .

، وفهء  (4)وتيصّىح ذلك فء حسألة ا تصصحاب فء ا حور الخارجيّة 
 .(5)  إن شا  هللا تعالى فيان اشصرا  ا تصصحاب ف قا  المو و

فما إذا كهان الشهّك ـ  وحّما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض الثالث علي 

فإنّه  إن جهرى حعه  اتصصهحاب ـ  فء فقا  الو،  المىروب للح م الص ليفهء
فهإّن ـ  كمها عرفه  فهء الشهر ـ  الو،  أغنى عن اتصصحاب الح م الص ليفء

 ب الح مالو،  شر  أو ت ب ، وإ ّ لم يجر اتصصحا
__________________ 

 (.ظو ) (ت)فء  «أو عدم المانع»( لم تر  1)

 (.ظو ) (ت)فء  «وعدم المانع»( لم تر  2)

 (.ظ)فء  «المشرو ـ  إلىـ  حع فرض»( لم تر  3)

 .111( تقدّم ال الم عن ا تصصحاب فء ا حور الخارجية فء الصفحة 4)

 .189( انظر الصفحة 5)
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 .(2)  كان حصحقّقا فقيد ذلك الو،  ؛ ألنّ  (1)الص ليفء 

ف ونهه  فههء النههههار   ينفههع اتصصهههحاب  (4)المقيّههد وجوفههه   (3)فالصههوم 
وجوف  فهء ال حهان المشه و  كونه  حهن النههار ، وألهالة فقها  الح هم المقيّهد 

فالنهههار فههء هههذا ال حههان   يث هه  كههون هههذا ال حههان نهههارا ، كمهها تههيجء  

 .(5)شا  هللا  تو يح  فء نفء ا لول المث صة إن
اللهّم إ ّ أن يقال : إنّ  ي فء فء ا تصصحاب تنّج  الص ليهه تهافقا وإن 

كههان لصعليقهه  علههى أحههر االههل ، فيقههال عرفهها إذا ارتفههع ا تههصطاعة المعلّههق 

عليها وجوب الحّج : إّن الوجوب ارتفهع. فهإذا شهّك فهء ارتفاعهها ي هون شهّ ا 
ن الح هم المعلّهق   يرتفهع فارتفها  فء ارتفها  الح هم المصنّجه  وفقائه  وإن كها

المعلّهههق عليههه  ؛ ألّن ارتفههها  الشهههر    يوجهههب ارتفههها  الشهههر يّة ، إ ّ أّن 

اتصصحاب وجو  ذلك األحر المعلّق علي  كار فء عدم جريان ا تصصحاب 
 المذكور ، فإنّ  ااكم علي  ، كما تصعرر.

ء عههدم جريههان ا تصصههحاب فههء الشههّك فهه (6)نعههم لههو فههرض فههء حقههام 

 كذهاب الحمرة واتصصارـ  الو،  ، كما لو كان الو،  حر ّ ا فين أحرين
__________________ 

 .«أيىا»هيا ة :  (ص)( فء نسخة فدل 1)

وفقههاؤ  علههى هههذا الوجهه  حههن الصقييههد   يوجههب تحقّههق القيههد وإاههراه  ، »هيهها ة :  (ظ)( فههء 2)

 .«تصصحاب في والشّك فء القيد يوجب الشّك فء المقيّد ، فال يجر  ا 

 .«والصوم»: (ظ)( فء 3)

 (.ظ)فء  «وجوف »( لم تر  4)

 .233( فء الصفحة 5)

 (.ت)فء  «حقام»( لم تر  6)
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 انحصر األحر اين ذ فء إجرا  اتصصحاب الص ليه ، فصأّحل.ـ  القرص

والحالل : أّن النقض علي  فالنس ة إلى الح م الص ليفّء المش و  فقاؤ  
تهه    أو شههر   أو حانعههة غيههر حصّجهه  ؛ ألّن حجههرى حههن جهههة الشههّك فههء  (1)

ا تصصحاب فء هذ  الموار  أّو  وفالذات هو نفس الس ب والشر  والمانع 

الح م الص ليفء ، و  يجوه إجهرا  ا تصصهحاب فهء الح هم  (2)، ويص ع  فقا  
 الص ليفء افصدا  ، إ ّ إذا فرض انصفا  اتصصحاب األحر الو عّء.

 .«. الخ.. وعلى الثانء أيىا كذلك إن ،لنا فإفا ة األحر الص رار»،ول  : 

،د ي ون الص رار حر ّ ا فين وجههين ، كمها إذا  (3)رفّما يور  علي  : أنّ  
علمنا فأنّ  ليس للص رار الدائمء ، ل ّن العد  المص ّرر كهان حهر ّ ا فهين ال ائهد 

 والنا،ص.

: حهن أّن الح هم فهء الص هرار  تهر ،د ابيرا    يندفع فما ذكهر  وهذا 
 كاألحر المو،ّ  ، كما   يخفى.

فالصههواب أن يقههال : إذا ث هه  وجههوب الص ههرار ، فالشههّك فههء فقهها  ذلههك 

الح ههم حههن هههذ  الجهههة حرجعهه  إلههى الشههّك فههء حقههدار الص ههرار ؛ لصههر ّ   فههين 
 ؛ ألّن كّل وااد حن الم هّرر :ال ائد والنا،ص ، و  يجر  في  ا تصصحاب 

إن كان ت ليفا حسصقال فالشهّك فهء ال ائهد شهّك فهء الص ليهه المسهصقّل ، وا مه  

 النفء فألالة ال را ة ،   ابث ات فا تصصحاب ، كما   يخفى.
__________________ 

 .«فإفقائ »: (صو ) (ظ)، وفء  «فء إفقائ »:  «فقاؤ »فدل  ( و ) (ت)( فء 1)

 .«إفقا »: (ص)غير ( فء 2)

 (.ظ)حن  «رفما يور  علي  أنّ »( 3)

 رجههههو  إلههههى كههههالم
لفا هههههههل الصهههههههونء ا

 والصعليق علي 
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فهأن ي هون ـ  وإن كان ال ائد على تقدير وجوف  جه  ا حهن المهأحور فه 

فمرجع  إلى الشّك ـ  األحر فمجمو  العد  المص ّرر حن ايث إنّ  حرّكب وااد
فء ج ئيّة شء  للمأحور ف  وعدحها ، و  يجهر  فيه  أيىها ا تصصهحاب ؛ 

ت الوجوب ل ا،ء األج ا    يث   وجوب هذا الشء  المشه و  فهء ألّن ث و

 ج ئيّص  ، فل   فدّ حن الرجو  إلى ال را ة أو ،اعدة ا اصيا .
 .«وإ ّ فذّحة الم لّه حشغولة اصّى يأتء ف  فء أّ  هحان كان»،ول  : 

 .(2)اال  فء الع ارة ا ولى  (1)،د يور  علي  النقض فما عرف  

شّك فء كون األحهر للص هرار أو المهّرة كهان الح هم كمها ذكرنها ثّم إنّ  لو 
 فء تر ّ  الص رار فين ال ائد والنا،ص.

كههالجلو  فههء ـ  وكههذا لههو أحههر المههولى ففعههل لهه  اتههصمرار فههء الجملههة

ـ  ولم يعلم حقدار اتصمرار  ، فإّن الشّك فين ال ائد والنا،ص يرجهعـ  المسجد
إلههى ـ  صقال علههى تقههدير وجوفهه حههع فههرض كههون ال ائههد المشهه و  واج هها حسهه

ألههالة ال ههرا ة ، وحههع فههرض كونهه  جهه  ا ، يرجههع إلههى حسههألة الشههّك فههء 

 .(4)فيها ال را ة أو وجوب ا اصيا   (3)الج ئيّة وعدحها ، فإّن 
__________________ 

 .«ف عض حا عرف »: ( و ) (ص)،  (ت)( فء 1)

 .132ـ  131( راجع الصفحة 2)

 .«فالمرجع»:  «فإنّ »فدل  (ص)( فء 3)

: (ت)، وكصهههب عليهههها فهههء  (ظ)فهههء  «فهههإّن فيهههها ال هههرا ة أو وجهههوب ا اصيههها »( لهههم تهههر  4)

 .«نسخة»
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وتههوّهم : أّن األحههر إذا كههان للفههور ي ههون حههن ، يههل المو،ّهه  »،ولهه  : 

 .«المىيّق ، اشص ا  غير خفّء على المصأّحل
 ج   الظاهر أنّ   فع اعصراض على تسويص  فء ث وت الوجوب فء كلّ 

حن الو،  فنفس األحر فهين كونه  للفهور وعدحه  ، و   خهل له  فمطل ه  وههو 

عدم جريهان ا تصصهحاب فهء األحهر الفهور  ؛ ألّن كونه  حهن ، يهل المو،ّه  
عنههد ـ  المىههيّق   يوجههب جريههان ا تصصههحاب فيهه  ؛ ألّن الفههور المنههّ ل

 حن لة المو،ّ  المىيّق :ـ  المصوّهم

ة فء أّول أهحنة ابح ان ، وإن لم يسهار  ففهء إّحا أن يرا  ف  المسارع
 ثانيها وه ذا.

وإّحهها أن يههرا  فهه  خصههوص ال حههان األّول فههإذا فههات لههم يث هه  فههاألحر 

 وجوب الفعل فء اآلن الثانء   فورا و  حصراخيا.
 حصراخيا. (1)وإّحا أن يرا  ف  ث وت  فء اآلن الثانء 

حههن ، يههل المو،ّهه   جهه   حههن الو،هه  (2)وعلههى األّول ، فهههو فههء كههّل 

 المىيّق.
وعلى الثانء ، فال حعنى لالتصصحاب ، فنا  على حا تيذكر  ؛ حهن أّن 

 ا تصصحاب لم يقل ف  أاد فيما فعد الو، .

وعلهى الثالهث ، ي هون فهء الو،ه  األّول كالمىهيّق وفيمها فعهد  كههاألحر 
 المطلق.

 : أّن  فع هذا الصوّهم ألجل (3)و،د ذكر فعض شّراح الوافية 
__________________ 

 (.ظ)فء  «فء اآلن الثانء»( لم تر  1)

 .«ف لّ »:  «فهو فء كلّ »فدل  (ظ)( فء 2)

 .244: الور،ة  (حخطو )( هو المحقّق ال اظمء فء الوافء فء شرح الوافية 3)
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اتههصل اح  ا اصيههاج إلههى ا تصصههحاب بث ههات الوجههوب فههء حهها فعههد الو،هه  

 األّول.
 ولم أعرر ل  وجها.

 .«وكذا النهء»:  ،ول 

لههم يسههصور أ،سههام األحههر ؛ ألّن حنههها حهها يصههر ّ   تههر ،د   يخفههى أنّهه  
األحر فهين المو،ّه  فو،ه  فيرتفهع األحهر ففواته  ، وفهين المطلهق الهذ  يجهوه 

احصثال  فعد ذلك الو،  ، كما إذا ش  نا فء أّن األحر فالغسل فهء يهوم الجمعهة 

 ؟أو حو،ّه  إلهى اله والـ  ن النههارفيجوه ابتيان ف  فء كّل جه   حهـ  حطلق
وكهذا وجههوب الفطههرة فالنسهه ة إلهى يههوم العيههد ، فههإّن الظهاهر أنّهه    حههانع حههن 

 اتصصحاب الح م الص ليفّء هنا افصدا .

 .«. الخ.. فل هو أولى ألّن حطلق »،ول  : 
لم يالار إ ّ األواحر والنواهء اللفظيّة ال يّنة المهدلول ،  تر ،د كأنّ  

إذا ،ام ابجما  أو  ليل لفظّء حجمل على ارحهة شهء  فهء هحهان ولهم وإ ّ ف

كحرحهة الهو   للحهائض المهر ّ ة فهين اخصصالهها فأيّهام ـ  يعلم فقاؤهها فعهد 
رؤية الدم فيرتفع فعد النقا  ، وشمولها ل حان فقا  ادث الحهيض فهال يرتفهع 

لنار ، والّية إ ّ فا غصسال ، وكحرحة العصير العن ّء فعد ذهاب ثلثي  فغير ا

فال حانع ـ  عصير ال فيب والصمر فعد غليانهما ، إلى غير ذلك حّما   يحصى
 فء ذلك كلّ  حن ا تصصحاب.

 فين غء أن ينظر إلى كيفيّة ت  يّة الس ب هل هء على اب الق»،ول  : 

 .«. الخ..
الظاهر أّن حرا   حهن ته  يّة السه ب تهأثير  ،   كونه  ته  ا فهء الشهر  

  م الو عء ؛ ألّن هذا   ينقسم إلى حا ذكر  حنوهو الح
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 األ،سام ، ل ون   ائميّا فء جميع األت اب إلى أن ينسخ.

فهإن أرا  حهن النظهر فهء كيفيّهة ته  يّة السه ب تحصهيل حهور  يشهّك فهء 
كيفيّة الس  يّة لي ون حور ا لالتصصحاب فء المس ّب ، فهو حنار لما ذكر  : 

 للو عيّات. (1)الص ليفيّات إ ّ ت عا حن عدم جريان ا تصصحاب فء 

وإن أرا  حههن ذلههك نفههء حههور  يشههّك فههء كيفيّههة تهه  يّة السهه ب ليجههر  
، فأنهه  خ يههر فههأّن حههوار  الشههّك كثيههرة ؛ فههإّن  (2)ا تصصههحاب فههء المسهه ّب 

كالخيار المس ّب عن الغ ن المصر ّ  ـ  ،د تصر ّ  فين الدائم والمو،ّ  (3)الس  يّة 

لو   المسقط وفين كون  فوريّا ، وكالشفعة المر ّ ة فين كون   فين كون   ائما
والمو،ّه  ،هد يصهر ّ  فهين ـ  حسصمّرا إلى الص ح لو علهم فه  لهيال أم   ، وه هذا

و،صين ، كال سور الذ  هو ت ب لوجهوب الصهالة المهر ّ  و،صهها فهين األخهذ 

 فء ا نجال  وتماح .
 .«. الخ.. وكذا ال الم فء الشر  والمانع»،ول  : 

لهم أعههرر المههرا  حههن إلحههاق الشههر  والمههانع فالسهه ب ؛ فههإّن شههي ا حههن 

المهانع وإن جهرى كلّهها أو فعىهها  (4)األ،سام المذكورة للس ب   يجر  فهء 
فء المانع إن لوار كونه  ته  ا للعهدم ؛ ل هّن المهانع فههذا ا عص هار يهدخل فهء 

  م.الس ب ، وكذا عدم الشر  إذا لوار كون  ت  ا لعدم الح

 فإنّ »وكذا حا ذكر  فء وج  عدم جريان ا تصصحاب فقول  : 
__________________ 

 .«لجريان »هيا ة :  (صو ) (ت)( فء 1)

 .«كما هو الظاهر حن كالح »هيا ة :  (ص)( فء هاح  2)

 .«المس ّ يّة»: (ر)، وفء  «المس ّب»:  «الس  يّة»فدل  (ص)( فء 3)

 .«  والشر»هيا ة :  (صو ) (ر)( فء 4)
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 .(1) «. الخ.. ث وت الح م

 الحالل حن النظر فء كيفيّة شر يّة الشر  أنّ  : (2)فإّن 
،ههد ي ههون نفههس الشههء  شههر ا لشههء  علههى اب ههالق ، كالطهههارة حههن 

الحهدث األلههغر للمههّس ، وحههن األك ههر للم ههث فههء المسههاجد ، وحههن الحههيض 

 للو   ووجوب الع ا ة.
شصرا  الطهارة حن الخ ث فء و،د ي ون شر ا فء اال  ون اال ، كا

 الصالة حع الصمّ ن ،   حع عدح .

و،د ي ون ادوث  فء هحان حا شر ا للشء  في قى المشهرو  ولهو فعهد 
 ارتفا  الشر  ، كا تصطاعة للحّج.

و،د ي ون تأثير الشر  فالنس ة إلى فعل  ون هخر ، كالو و  العذرّ  

 المؤثّر فيما يؤتى ف  اال العذر.
فء حسهألة الحهّج فهء فقها  وجوفه  فعهد ارتفها  ا تهصطاعة ، فإذا ش  نا 

 فال حانع حن اتصصحاف .

كمها ـ  وكذا لو ش  نا فء اخصصاص ا شصرا  فحال الصمّ ن حن الشر 
فإنّهه    حههانع حههن ـ  إذا ارتفههع الههصمّ ن حههن إهالههة النجاتههة فههء أثنهها  الو،هه 

 اتصصحاب الوجوب.

الهو   الطههارة فمعنهى النقها  وكذا لو ش  نا فء أّن الشهر  فهء إفااهة 
 حن الحيض أو ارتفا  ادث الحيض.

 وكذا لو ش  نا فء فقا  إفااة الصالة أو المّس فعد الو و 
__________________ 

 (.ظ)فء  «ث وت الح مـ  إلىـ  فإّن شي ا حن األ،سام»( لم تر  1)

 .«نعم»:  «فإنّ »فدل  ( و ) (ت)( فء 2)
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 .(1)رو  ف  فعد هوال العذر العذرّ  إذا كان الفعل المش

وفالجملههههة : فههههال أجههههد كيفيّههههة شههههر ية الشههههر  حانعههههة عههههن جريههههان 
 ا تصصحاب فء المشرو  ، فل ،د يوجب إجرا   في .

فظهر حّما ذكرنها أّن ا تصصهحاب المخصلهه فيه    يجهر  إ ّ »،ول  : 

 .«فء األا ام الو عيّة ، أعنء : األت اب والشرو  والموانع
فهههء ههههذا الصفريهههع ؛ فإنّههه  لهههم يظههههر حهههن كالحههه  جريهههان   يخفهههى حههها 

ا تصصحاب فء األا ام الو عيّة فمعنى نفس األت اب والشرو  والموانهع 

، و  عدح  فيها فالمعنى المعرور. نعم ، علم حهن كالحه  عهدم الجريهان فهء 
المسهه ّ ات أيىهها ؛ ل عمهه  انحصههارها فههء المؤفّههد والمو،ّهه  فو،هه  ححههدو  

 حعلوم.

ان : أادهما : نفس الح م الو عّء ، وهو جعل الشهء  ته  ا ف قء أحر
لشء  أو شر ا. والالهم عدم جريان ا تصصحاب فيها ؛ لعين حا ذكهر  فهء 

 األا ام الص ليفيّة.

 والثانء : نفس األت اب والشرو .
ويههر  عليههه  : أّن نفهههس السههه ب والشههر  والمهههانع إن كهههان أحهههرا غيهههر 

ححّل ال الم فء ا تصصهحاب المخصلهه ايث جعل ـ  شرعّء ، فظاهر كالح 

خروج حثل هذا عن  ، كحياة هيهد ور وفهة ثوفه . ـ  في  هء ا حور الشرعيّة
فههال يخفههى أّن هههذ  ا حههور ـ  كالطهههارة والنجاتههةـ  وإن كههان أحههرا شههرعيّا

 الشرعيّة حس ّ ة عن أت اب ، فإّن النجاتة الصء حثّل فها فء الما 
__________________ 

، وكصهب فو،هها فهء  ( و ) (ت)فهء  «هوال العهذرـ  إلهىـ  وكذا لو شه  نا فهء أنّ »ر  ( لم ت1)

 .«نسخة»: (ظو ) (ص)
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المصغيّر حس ّ ة عن الصغيّر ، والطهارة الصء حثّل فها فء حسهألة المصهيّمم حسه ّ ة 

  ي هون إ ّ للشهّك فهء كيفيّهة ته  يّة السه ب  (1)عن الصيّمم ؛ فالشّك فء فقائهما 
، و،د ـ  أعنء النجاتة والطهارةـ  جرا  ا تصصحاب فء المس ّبالموجب ب

 ت ق حن  المنع عن جريان ا تصصحاب فء المس ّب.

و عهههوى : أّن الممنهههو  فهههء كالحههه  جريهههان ا تصصهههحاب فهههء الح هههم 
 الص ليفّء المس ّب عن األت اب إ ّ ت عا لجريان  فء نفس األت اب.

ليسه  إ ّ ـ  (2)مفّصل عهن الشههيد كما ا ا  الـ  حدفوعة : فأّن النجاتة

ع هارة عهن وجهوب ا جصنهاب ، والطههر الحالهل حهن الصهيّمم لهيس إ ّ إفااههة 
الههدخول فههء الصههالة المسههصل حة لوجههوب المىههّء فيههها فعههد الههدخول ، فهمهها 

 حنص عان حن الح م الص ليفّء. (3)اعص اران 

 .«الخ ... وو،وع  فء األا ام الخمسة إنّما هو فص عيّصها»،ول  : 
أيىا : أنّ    خفا  فء أّن اتصصحاب النجاتهة  (4)،د عرف  وتصعرر 

أعنههء وجههوب ا جصنههاب فههء الصههالة ـ    يعقههل لهه  حعنههى إ ّ ترتيههب أثرههها

، فليس هنا اتصصحاب للح م الص ليفّء ،   افصدا  و  ت عا ـ  واألكل والشرب
فصحههريم عقههد ، وهههذا كاتصصههحاب ايههاة هيههد ؛ فههإّن اقيقههة ذلههك هههو الح ههم 

 هوجص  والصصّرر فء حال  ، وليس هذا اتصصحافا لهذا الصحريم.
__________________ 

 .«فقائها»، وفء غيرهما :  ( و ) (ظ)( كذا فء 1)

 .85:  2، وراجع القواعد والفوائد  185ـ  184( ا ا  فء الوافية : 2)

 .«أحران اعص اريّان»: (ت)( فء 3)

 .292و  112( انظر الصفحة 4)
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: عدم جواه إجرا  ا تصصحاب فء ـ  (2)كما تيجء  ـ  الصحقيق (1)فل 

ـ  األا ام الصء تسصصحب حو هوعاتها ؛ ألّن اتصصهحاب وجهوب ا جصنهاب
إن كهان فمالاظههة اتصصهحاب النجاتههة فقهد عرفهه  أنّه    ي قههى فهههذ  ـ  حهثال

: حههن أّن اقيقهة ا ههم  (3)المالاظهة شهّك فههء وجهوب ا جصنههاب ؛ لمها عرفه  

لشههار  فاتصصههحاب النجاتههة هههو ا مهه  فوجههوب ا جصنههاب اصّههى يحصههل ا
اليقهههين فالطههههارة. وإن كهههان حهههع ،طهههع النظهههر عهههن اتصصهههحافها فهههال يجهههوه 

ا تصصحاب ؛ فإّن وجوب ا جصناب تافقا عن الما  المهذكور إنّمها كهان حهن 

ايهث كونهه  نجسهها ؛ ألّن الههنجس هههو المو هو  لوجههوب ا جصنههاب ، فمهها لههم 
فهء  (4)  فء اال الشّك لم يجر ا تصصهحاب ، كمها تهيجء  يحره المو و

 .(5)حسألة اشصرا  القطع ف قا  المو و  فء ا تصصحاب 

* * * 
__________________ 

 .«فإنّ »:  «فل»فدل  ( )( فء 1)

 .293( انظر الصفحة 2)

 ( فء الصفحة السافقة.3)

 .289( انظر الصفحة 4)

،  (ظ)فههء  «ف قهها  المو ههو  فههء ا تصصههحابـ  ىإلههـ  ولههيس هههذا اتصصههحافا»( لههم تههر  5)

فليس هنا اتصصحاب لهذا الصحهريم ، فهإّن الصحقيهق عهدم جريهان »وور ت فدلها الع ارة الصالية : 

  ـ  كالنجاتهةـ  ا تصصحاب فء األا هام الصهء تسصصهحب حو هوعاتها ؛ إذ حهع اتصصهحافها

ب النجاتهة ههو ا مه  فوجههوب ي قهى الشهّك فهء وجو هها ؛ فههإّن اقيقهة ا هم الشهار  فاتصصههحا

ا جصناب ، وفدون    وج   تصصحاب األا ام ؛ لعهدم إاهراه المو هو  علهى وجه  القطهع ، 

 .«كما تصعرر اشصرا  
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ثّم اعلم : أنّ  فقهء هنها شه هة اخهرى فهء حنهع جريهان ا تصصهحاب فهء 

ة حطلقا ، وهء : أّن المو و  للح هم الص ليفهّء لهيس إ ّ فعهل األا ام الص ليفيّ 

إنّما يالار المو و  فجميع ـ  فل كّل ااكمـ  الم لّه ، و  ريب أّن الشار 
 حشّخصات  الصء لها  خل فء ذلك الح م ثّم يح م علي .

فإن كان ـ  كالجلو  فء المسجد حثالـ  واين ذ ، فإذا أحر الشار  ففعل
هو حطلق الجلو  في  الغير المقيّد فشء  ألال ، فهال إشه ال المو و  في  

فء عدم ارتفا  وجوف  إ ّ فابتيان ف  ؛ إذ لو ارتفع الوجوب فغير  كان ذلك 

الرافع حن ،يو  الفعل ، وكان الفعل المطلوب حقيّهدا فعهدم ههذا القيهد حهن أّول 
 األحر ، والمفروض خالف .

قيّهد فقيهد ، كهان عهدم ذلهك القيهد وإن كان المو و  في  هو الجلو  الم

حوج ا  نعدام المو و  ، فعدم حطلوفيّص  ليس فارتفا  الطلب عنه  ، فهل لهم 
 ي ن حطلوفا حن أّول األحر.

واين ذ فإذا شّك فء ال حان المصأّخر فء وجوب الجلو  ، يرجع الشّك 

إلى الشّك فء كون المو و  للوجوب هو الفعهل المقيّهد ، أو الفعهل المعهّرى 
 عن هذا القيد.

وحن المعلوم عدم جريان ا تصصحاب هنا ؛ ألّن حعنا  إث ات ا م كان 

حصيقّنها لمو هو  حعهيّن عنهد الشهّك فهء ارتفاعه  عهن ذلهك المو هو  ، وههذا 
 غير حصحقّق فيما نحن في .

وكذا ال الم فء غير الوجهوب حهن األا هام األرفعهة األخهر ؛  شهصرا  

فعههل الم لّههه الملحههوظ للحههاكم فجميههع الجميههع فههء كههون المو ههو  لههها هههو 
حشّخصههات  ، خصولهها إذا كههان ا يمهها ، وخصولهها عنههد القائههل فالصحسههين 

 والصق يح ؛ لمدخليّة المشّخصات فء الحسن والق ح اصّى ال حان.

شهههه هة اخههههرى فههههء 
حنههههههههههههع جريههههههههههههان 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 

ا ههههههههههههام فههههههههههههء األ
 الص ليفيّة
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وف  يندفع حا يقال : إنّ  كما يم ن أن يجعهل ال حهان ظرفها للفعهل ، فهأن 

ب ، فهال يجهر  ا تصصهحاب إذا يقال : إّن الص ريد فهء هحهان الصهيه حطلهو
شّك فء حطلوفيّص  فهء هحهان هخهر ، أح هن أن يقهال : إّن الص ريهد حطلهوب فهء 

الصههيه ، علههى أن ي ههون المو ههو  نفههس الص ريههد وال حههان ،يههدا للطلههب ، 

واين هههذ فيجهههوه اتصصهههحاب الطلهههب إذا شهههّك فهههء فقائههه  فعهههد الصهههيه ؛ إذا 
 .(1)المو و  فاق على اال  

: أّن القيد فء الحقيقهة راجهع إلهى المو هو  ، وتقييهد تو يح ا ندفا  

 فافهم.ـ  كما   يخفىـ  أايانا فء ال الم حساححة فء الصع ير (2)الطلب ف  
وفالجملة : فينحصر حجرى ا تصصحاب فء ا حور القافلة لالتصمرار 

فههء حو ههو  ، ولالرتفهها  عههن ذلههك المو ههو  فعينهه  ، كالطهههارة والحههدث 

 يّة وال وجيّة والر وفة والي وتة ونحو ذلك.والنجاتة والمل 
أيىا  (3)وحن ذلك يظهر عدم جريان ا تصصحاب فء الح م الو عّء 

 إذا تعلّق ففعل الشخص.

خصولا إذا اتهصند ـ  هذا ، والجواب عن ذلك : أّن ح نى ا تصصحاب
ال حهان السهافق الصههء علهى القىههايا العرفيّهة المصحقّقهة فهء ـ  فيه  إلهى األخ هار

ينص عههها العههرر حههن األ لّههة الشههرعيّة ، فههإنّهم   يرتههافون فههء أنّهه  إذا ث هه  

 الشّك فء هذ  (4)تحريم فعل فء هحان ثّم شّك فء فقائ  فعد  ، أّن 
__________________ 

 .«فء الحالصين»: (ص)، وفء نسخة فدل  «فء الحالين»هيا ة :  (ظ)( فء 1)

 (.ظ) فء «ف »( لم تر  2)

 (.ظ)فء  «الو عء»( لم تر  3)

 .«فإنّ »:  «أنّ »فدل  (تو ) ( )( فء 4)

الجهههههههههههواب عهههههههههههن 
 هذ  الش هة
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المسههألة فههء اتههصمرار الحرحههة لهههذا الفعههل وارتفاعههها ، وإن كههان حقصىههى 

المدا،ّههههة العقليّههههة كههههون ال حههههان ،يههههدا للفعههههل. وكههههذلك ابفااههههة وال راهههههة 
 وا تصح اب.

عهرر ف هون الشهّك نعم ،د يصحقّق فء فعض الواج ات حهور    يح هم ال

فء ا تصمرار ، حثال : إذا ث   فء يوم وجوب فعل عند اله وال ، ثهّم شه  نا 
فء الغد أنّ  واجب اليوم عند اله وال ، فهال يح مهون فاتصصهحاب ذلهك ، و  

ي نون على كونه  حّمها شهّك فهء اتهصمرار  وارتفاعه  ، فهل يح مهون فهء الغهد 

  ذلك حهرارا ، ثهّم شهّك فيه  فعهد فألالة عدم الوجوب ، ل ال وال. أّحا لو ث 
أيّههام ، فالظههاهر ا مهههم فههأّن هههذا الح ههم كههان حسههصمّرا وشههّك فههء ارتفاعهه  ، 

 فيسصصحب.

وحههن هنهها تههرى األلههحاب يصمّسهه ون فاتصصههحاب وجههوب الصمههام عنههد 
الشّك فء ادوث الص ليه فالقصهر ، وفاتصصهحاب وجهوب الع ها ة عنهد شهّك 

لالة عدم السفر الموجب للقصر ، المرأة فء ادوث الحيض ،   حن جهة أ

اصّهى يح هم فوجهوب الصمهام ؛ ألنّه  ـ  وعدم الحيض المقصىء لوجوب الع ا ة
حن هثار عدم السفر الشرعّء الموجب للقصر ، وفوجوب الع ها ة ؛ ألنّه  حهن 

فل حن جهة كون الص ليه فالصمام وفالع ا ة عند هوال كّل ـ  هثار عدم الحيض

وإن كان الص ليهه يصجهدّ  يوحها فيوحها ، فههو فهء كهّل يوم أحرا حسصمّرا عندهم 
يهههوم حسههه وق فالعهههدم ، فين غهههء أن يرجهههع إلهههى اتصصهههحاب عدحههه  ،   إلهههى 

 اتصصحاب وجو  .

والحالل : أّن المعيار ا م العرر فهأّن الشهء  الفالنهّء كهان حسهصمّرا 
 فارتفع وانقطع ، وأنّ  حش و  ا نقطا . ولو   حالاظة هذا الصخيّل العرفءّ 

لم يصدق على النسخ أنّ  رفع للح م الثاف  أو لمثل  ؛ فهإّن عهدم الص ليهه فهء 

 و،  الصالة فالصالة إلى الق لة المنسوخة  فع فء الحقيقة
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 للص ليه ،   رفع.

حهها تههيجء  : حههن إجههرا  ـ  فههء غيههر األا ههام الشههرعيّةـ  ونظيههر ذلههك
دريجيّهة المصجهدّ ة ، وفهء ا حهور الص (1)ا تصصحاب فء حثل ال ّرية وعدحها 

فيما    (3)، وفء حثل وجوب النا،ص فعد تعذّر فعض األج ا   (2)شي ا فشي ا 

ي ون المو و  في  فا،يها إ ّ فالمسهاححة العرفيّهة ، كمها تهيجء  إن شها  هللا 
 تعالى.

__________________ 

 .281( انظر الصفحة 1)

 .205( انظر الصفحة 2)

 .280( انظر الصفحة 3)
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 (1)[القول الثامنحّجة ]

فنقول  اّجة القول الثاحن وجوافها يظهر فعد فيان  وتو يح القول في .

: 

إلى الغ الهّء القهول فحّجيّهة ا تصصهحاب وإن ارهها  (2)،د نسب جماعة 
 ة.فء اتصصحاب اال ابجما  ، وظاهر ذلك كون  حفّصال فء المسأل

حسألة ا تصصحاب ، ونسب إلهى جماعهة حهنهم  (3)و،د ذكر فء النهاية 
الغ الّء اّجيص  ، ثّم أ ال ال الم فء أ لّة النهافين والمث صهين ، ثهّم ذكهر عنوانها 

هخر  تصصحاب اال ابجما  ، وحثّهل له  فهالمصيّمم إذا رأى المها  فهء أثنها  

، ونسههب إلههى األكثههر  الصههالة ، وفالخههارج حههن غيههر السهه يلين حههن المصطّهههر
 وحنهم الغ الّء عدم اّجيّص .

إ ّ أّن الهذ  يظههر فالصهدفّر فهء كالحه  المح هّء فهء النهايهة : ههو إن ههار 

ا تصصهحاب المصنههاه  فيهه  رأتها وإن ث هه  المسصصههحب فغيهر ابجمهها  حههن 
معلوم انصفاؤها فء الحال الثانء ؛ فإنّ  األ لّة المخصّصة   لصها فالحال األّول ال

 ،د يع ّر عن جميع ذلك فاتصصحاب اال ابجما  ، كما تصعرر
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

، والسههيّد الصههدر فههء شههرح  285( حثههل الصفصههاهانء فههء ااشههية شههرح حخصصههر ا لههول : 2)

، حىههافا إلههى العالّحههة فههء  51:  2، والمحقّههق القّمههء فههء القههوانين  341:  (حخطههو )الوافيههة 

 النهاية.

 .412ـ  407:  (حخطو )( نهاية الولول 3)

الصفصههههيل فههههين حهههها 
مهههههههها  ث هههههههه  فابج

وغيههههههههر  ونسهههههههه ص  
 الى الغ الء

ظههههههههههههاهر كههههههههههههالم 
لغ الهههههههههء إن هههههههههار ا

ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
 حطلقا
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، وإنّما المسلّم عند  اتصصحاب عموم النّص أو إ ال،   (1) ;فء كالم الشهيد 

فمنشهأ نسه ة  الخارج عن ححّل الن ا  ، فهل عهن اقيقهة ا تصصهحاب اقيقهة.

ل إ ههالق الغ الههّء ا تصصههحاب علههى اتصصههحاب عمههوم الههنّص أو الصفصههي
إ ال،هه  ، وتخصههيص عنههوان حهها أن ههر  فاتصصههحاب اههال ابجمهها  ، وإن 

حّما يش   فء اخصصاص حدلول  فالحالة ـ  لّرح فء أثنا  كالح  فإلحاق غير 
 .(2)ف  فء حنع جريان ا تصصحاب فيما ث   ف  ـ  ا ولى

م ا م العقهل الغيهر المصو،ّهه علهى الخطهاب فعد تقسيـ  ،ال فء الذكرى

إلى خمسة أ،سام : حا يسصقّل ف  العقل كحسن العدل ، والصمّسك فألل ال را ة 
 :ـ  ، وعدم الدليل  ليل العدم ، واألخذ فاأل،ّل عند فقد  ليل على األكثر

الخاحس : ألالة فقا  حا كان ، ويسّمى اتصصحاب اال الشر  واهال 

. الخ ، واخصله األلحاب فهء .. خالر ، حثال  : المصيّممابجما  فء ححّل ال
 انصهى. .(3)اّجيص  ، وهو حقّرر فء ا لول 

ونحههو  حهها ا ههء عههن الشهههيد الثههانء فههء حسههألة أّن الخههارج حههن غيههر 

 ، ولااب الحدائق فء (4). الخ .. وفء حسألة المصيّمم ؟الس يلين نا،ض أم  
__________________ 

 ر.( وذلك فعد أتط1)

هيهها ة :  (ص)، وفههء  «كمهها»هيهها ة :  (ت)وفههء  (. و ) (ص)،  (ر)فههء  «فهه »( لههم تههر  2)

 .«كما تصعرر فء كالم الشهيد»

 .5( الذكرى : 3)

 .271( تمهيد القواعد : 4)

نسههههه ة ههههههذا حنشهههههأ 
الصفصههههههههههيل إلههههههههههى 

 الغ الء
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، فهل اتهصظهر ههذا حهن كهّل حهن حثّهل لمحهّل النه ا  فمسهألة  (1)الدرر النجفيّة 

 .(4)وغيرهما  (3)والمعالم  (2)المصيّمم ، كالمعص ر 
اصّى يصّىح اقيقة ـ  المح يّة فء النهايةـ  و  فدّ حن نقل ع ارة الغ الءّ 

 :ـ  (5)على حا ا ا  فء النهاية ـ  الحال. ،ال الغ الءّ 

المسصصحب إن أ،ّر فأنّ  لهم يقهم  لهيال فهء المسهألة ، فهل ،هال : أنها نهار 
الهدليل علهى النهافء ، وإن ظههّن و   ليهل علهى النهافء ، فسهيأتء فيههان وجهوب 

إ،احة الدليل فقد أخطأ ؛ فإنّا نقول : إنّمها يسهصدام الح هم الهذ   ّل الهدليل علهى 

 واح  ، وهو إن كان لفر الشار  فال فدّ حهن فيانه  ، فلعلّه  يهدّل علهى  واحهها 
وإن  ّل فعموحه   .(7)  عنهد وجهو    (6)عند عدم الخروج حهن غيهر السه يلين 

ند العدم والوجو  حعا كان ذلك تمّس ا فالعموم ، فيجب إظههار على  واحها ع

فابجمهها  إنّمهها انعقههد علهههى  وام  (8) ليههل الصخصههيص. وإن كههان فابجمهها  
الصالة عند العدم  ون الوجو  ، ولو كان ابجما  شاحال اهال الوجهو  كهان 

 المخاله ل  خار،ا لإلجما  ، كما أّن المخاله فء انقطا  الصالة
__________________ 

 .34( الدرر النجفيّة : 1)

 .32:  1( المعص ر 2)

 .131( المعالم : 3)

 .830:  2، والذريعة  486:  (الجواحع الفقهيّة)( حثل الغنية 4)

 .412:  (حخطو )( نهاية الولول 5)

 فء النهاية. «حن غير الس يلين»( لم تر  6)

 .«العدم   عند الوجو »:  «وجو  ـ  إلىـ  عدم الخروج»( فء المسصصفى فدل 7)

 : (ص)وحصهههههّححة  (ظ)، وفهههههء  «ابجمههههها »:  «فابجمههههها »فهههههدل  (رو ) (ت)( فهههههء 8)

 .«فإجما »، وفء النهاية والمسصصفى :  «إجماعا»

 كالم الغ الءّ 
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عند ه وب الرياح و لو  الشهمس خهارق لإلجمها  ؛ ألّن ابجمها  لهم ينعقهد 

المها  ، فهإذا  (1)حشرو ا فعدم اله وب وانعقد حشرو ا فعدم الخهروج وعهدم 
وجد فال إجما  ، فيجب أن يقا  اال الوجو  على اال العدم المجمع عليه  

لعلّهة جاحعهة ، فأّحها أن يسصصهحب ابجمها  عنهد انصفها  ابجمها  فههو ححههال. 

وهذا كما أّن العقل  ّل على ال هرا ة األلهليّة فشهر  عهدم  ليهل السهمع ، فهال 
ا هنا انعقد ابجما  فشهر  العهدم ، ي قى ل    لة حع وجو   ليل السمع ، ف ذ

 فانصفى ابجما  عند الوجو .

نفههس الخههالر فههال يم ههن  (2)وهههذ   ،يقههة : وهههو أّن كههّل  ليههل يىهها ّ 
اتصصحاف  حع الخالر ، وابجما  يىا ّ  نفهس الخهالر ؛ إذ   إجمها  حهع 

 الخالر ، فخالر العموم والنّص و ليل العقل ، فإّن الخالر   يىا ّ  ؛ فإنّ 

المخاله حقّر فأّن العموم فصيغص  شاحل لمحّل الخالر ؛ فإّن ،ول  علي  وهل  
شهههاحل  (3) «  لهههيام لمههن   ي يههه  الّصههيام حهههن اللّيههل»الصههالة والسههالم : 

اتههلّم شههمول »فصههيغص  لههوم رحىههان ، حههع خههالر الخصههم فيهه  ، فيقههول : 

اله   يسهلّم فعليه  الهدليل. وهنها ، المخه «فهدليل (4)الصيغة ، ل نّء أخّصص  
شهههمول ابجمههها  لمحهههّل الخهههالر ؛  تهههصحالة ابجمههها  حهههع الخهههالر ، و  

 يسصحيل شمول الصيغة حع الدليل. فهذ   ،يقة يجب الصن ّ  لها.

 ؟ثّم ،ال : فإن ،يل : ابجما  يحّرم الخالر ، ف يه يرتفع فالخالر
__________________ 

 فء المسصصفى. «الخروج وعدم»( لم تر  1)

 .«يىا ّ »فء النهاية : ( 2)

 حن أفواب وجوب الصوم ، الحديث األّول. 2، ال اب  316:  7( المسصدر  3)

 .«أخّص »( كذا فء المسصصفى ، وفء النهاية والنسخ : 4)
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وأجاب : فأّن هذا الخهالر غيهر ححهّرم فابجمها  ، ولهم ي هن المخهاله 

لعههدم ،   علههى االههة خار،هها لإلجمهها  ؛ ألّن ابجمهها  إنّمهها انعقههد علههى االههة ا
 الوجو  ، فمن ألحق الوجو  فالعدم فعلي  الدليل.

  يقال :  ليل لّحة الشرو   اّل على الدوام إلهى أن يقهوم  ليهل علهى 

 ا نقطا .
ألنّا نقول : ذلك الدليل لهيس ههو ابجمها  ؛ ألنّه  حشهرو  فالعهدم ، فهال 

ى ننظر هل يصناول اهال ، وإن كان نّصا ف يّن  اصّ  (1)ي ون  ليال عند الوجو  

 ؟الوجو  أم  
علههى حههن يقههول : األلههل أّن حهها ث هه   ام إلههى  (2)  يقههال : لههم ين ههروا 

وجو  ،ا ع ؛ فال يحصاج الدوام إلى  ليل فء نفس  ، فل الث وت هو المحصاج ، 

 كما إذا ث   حوت هيد أو فنا   ار كان  واح  فنفس    فس ب.
ّن كّل حا ث   جهاه  واحه  وعدحه  ، فهال ألنّا نقول : هذا وهم فا ل ؛ أل

فدّ لدواح  حن ته ب و ليهل تهوى  ليهل الث هوت. ولهو    ليهل العها ة علهى أّن 

الميّ    يحيى والدار   ينهدم إ ّ فها م أو  ول ال حان ، لمها عرفنها  واحه  
فمجّر  ث وت  ، كما لو اخ ر عن ،عو  األحير وأكل  و خول  الدار ، ولهم يهدّل 

وكهذا خ هر الشهار   على  وام ههذ  األاهوال ، فإنّها   نقىهء فهدواحها. العا ة

عن  وام الصالة حع عدم الما  لهيس خ هرا عهن  واحهها حهع وجهو   ، فيفصقهر 
 ، انصهى. (3)فء  واحها إلى  ليل هخر 
__________________ 

 .«عند العدم»( كذا فء المسصصفى ، ول ن فء النسخ والنهاية : 1)

 .«فم تن رون»، وفء المسصصفى :  «لم ين رون»نسخ ، وفء النهاية : ( كذا فء ال2)

 ، حع تفاوت يسير عّما ا ا  فء النهاية. 229ـ  224:  1( المسصصفى 3)
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خ ر الشهار  »خصولا ،ول  أخيرا : ـ  و  يخفى أّن كثيرا حن كلمات 

لريح فء أّن هذا الح م غير حخهصّص فابجمها  ، فهل يشهمل ـ  «عن  واحها
  ليههل يهدّل علههى ،ىهيّة حهملههة حههن ايهث ال حههان فحيهث يقطههع فانحصههار كهلّ 

 حدلول  الفعلّء فء ال حان األّول.

والعجهههب حهههن شهههارح المخصصهههر ؛ ايهههث إنّههه  نسهههب القهههول فحّجيهههة 
 ا تصصحاب إلى جماعة حنهم الغ الّء ، ثّم ،ال :

عند حن يرى لّحة ا تصد ل ف  فين أن ي ون الثاف  ف  نفيها  و  فرق

ألههليّا ، كمهها يقههال فيمهها اخصلههه كونهه  نصههافا : لههم ت ههن ال كههاة واج ههة عليهه  
واأللل فقاؤ  ، أو ا ما شرعيّا ، حثل ،هول الشهافعيّة فهء الخهارج حهن غيهر 

يث ه  الس يلين : إنّ  كان ، ل خروج الخارج حصطّهرا ، واأللل ال قها  اصّهى 

 ، انصهى. (1)حعارض ، واأللل عدح  
و  يخفههههى : أّن المثههههال الثههههانء ، حّمهههها نسههههب إلههههى الغ الههههّء إن ههههار 

 (4)المح يّههة  (3)حههن النهايههة وحههن ع ارتهه   (2)ا تصصههحاب فيهه  ، كمهها عرفهه  

 فيها.
 ية فين ،ولء الغ الّء :ثّم إّن السيّد لدر الدين جمع فء شرح الواف

تهارة : فهأّن ،وله  فحّجيّهة ا تصصهحاب لهيس ح نيّها علهى حها جعله  القههوم 

 لهههيال حهههن اصهههول الظهههّن ، فهههل ههههو ح نهههّء علهههى   لهههة الروايهههات عليهههها ، 
 والروايات   تدّل على اّجيّة اتصصحاب اال ابجما .

__________________ 

 .454( شرح حخصصر ا لول : 1)

 .149صفحة ( راجع ال2)

 .«ع ارة الغ الء»:  «ع ارت »فدل  (صو ) (ر)( فء 3)

 .«عن »هيا ة :  (صو ) (ر)( فء 4)

نسههههههههههه ة شهههههههههههارح 
المخصصههههههر القههههههول 
 فحّجيهههههههههههههههههههههههههههههههههههة
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
حطلقهههههههههههههها إلههههههههههههههى 

 الغ الء

كهههههههههههههالم السهههههههههههههيّد 
در فههههههههههههء الصهههههههههههه

الجمههههع فههههين ،ههههولء 
 الغ الء
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واخرى : فأّن غر   حهن   لهة الهدليل علهى الهدوام ، كونه  فحيهث لهو 

علم أو ظّن وجو  المدلول فء ال حان الثهانء أو الحالهة الثانيهة ألجهل حوجهب 
وابجمهها  لههيس كههذلك ؛ ألنّهه  يىهها ّ ل ههان امههل الههدليل علههى الههدوام حم نهها ، 

كمها يرشهد إليه   ؟الخالر ، ف يه يدّل على كهون المخصلهه فيه  حجمعها عليه 

وابجما  يىا ّ  نفس الخالر ، إذ   إجما  حع الخالر ، فخهالر »،ول  : 
وي هون غر ه  حهن  .«النّص والعموم و ليل العقل ، فإّن الخهالر   يىها ّ 

الر ّ على حهن ا ّعهى أّن علّهة الهدوام ههو حجهّر   «فال فدّ ل  حن ت ب»،ول  : 

تحقّق الشء  فء الوا،ع ، وأّن ابذعان ف  يحصل حن حجّر  العلم فهالصحقّق ، 
فر ّ علي  : فأنّ  ليس األحر كذلك ، وأّن ابذعان والظهّن فال قها    فهدّ له  حهن 

 ، انصهى. (1)أحر أيىا ، كعا ة أو أحارة أو غيرهما 

أ،ول : أّحا الوج  األّول ، فهو كما ترى ؛ فإّن الصمّسهك فالروايهات لهيس 
ل  أثر فء كالم الخاّلة الّذين هم األلل فء تدوينها فء كصه هم ، فىهال عهن 

 العاّحة.

وأّحا الوج  الثانء ، ففي  : أّن حنشأ العجب حن تنا،ض ،ولي  ؛ ايث إّن 
حهن اخصصهاص  ليهل الح هم فالحالهة ـ  ابجمها حا ذكر  فء اتصصحاب اال 

فعين  حوجو  فء فعض لور اتصصحاب اال غير ابجما  ، فإنّ  ـ  ا ولى

إذا ور  النّص على وج  ي ون تاكصا فالنس ة إلى حا فعد الحالة ا ولى ، كما 
إذا ور  أّن الما  يهنجس فهالصغيّر ، حهع فهرض عهدم إشهعار فيه  فح هم حها فعهد 

 فولهـ  فإّن وجو  هذا الدليل هوال الصغيّر ،
__________________ 

 .344:  (حخطو )( شرح الوافية 1)

،شهههههة فهههههء حههههها المنا
أفههههههههههههها   السهههههههههههههيّد 

 الصدر
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 حقطو  العدم فء الحالة الثانية ، كما فء ابجما .ـ  كون   ليال

وغر   حن   لة الدليل على الدوام كون  فحيث لو علهم »وأّحا ،ول  : 
 .«ذكر . إلى هخر حا .. أو ظّن فوجو  المدلول فء اآلن الثانء

: أنّ  إذا علم لدليل أو ظّن ألحارة ، فوجو  حىمون هذا الدليل  (1)ففي  

فإح هان امهل ههذا الهدليل علهى ـ  أعنء النجاتة فء المثال المذكورـ  الساك 
 الدوام :

إن اريد ف  إح ان كون   ليال على الدوام ، فهو حمنو  ؛  حصنا    لص  

   حن ت ب وا،صىا  ، والمفروض عدح .على ذلك ، ألّن   لة اللفر   فدّ ل
وإن اريد إح ان كون  حهرا ا فهء الوا،هع حهن الهدليل وإن لهم ي هن الهدليل 

فابجمها  عنهد العاّحهة ، الهذ  ههو نفهس  (2)حهع اخصصاله  ـ  حفيدا له  ، ففيه 

حسصند الح م ،   كاشه عن حسصند  الراجع إلهى الهنّص ، وجريهان حثله  فهء 
و الصقريههر ؛ فإنّهه  لههو ث هه   وام الح ههم لههم يم ههن المسصصههحب الثافهه  فالفعههل أ

: أّن هههذا المقههدار حههن الفههرق   يههؤثّر فيمهها ذكههر  ـ  امهل الههدليل علههى الههدوام

كمهها ـ  الغ الههّء فههء نفههء اتصصههحاب اههال ابجمهها  ؛ ألّن حنهها  نفيهه  لههذلك
ااصياج الح م فء ال حان الثانء إلى ـ  عرف  حن تمثيل  فموت هيد وفنا   ار

 أحارة. ليل أو 

هذا ، وعلى كّل اهال ، فلهو فهرض كهون الغ الهّء حفّصهال فهء المسهألة 
 فين ث وت المسصصحب فابجما  وث وت  فغير  ، فيظهر ر ّ  حّما ظهر حن

__________________ 

 .«أّو »هيا ة :  (ظو ) (ص)،  (ر)( فء 1)

 .«اخصصاص حنع »: ( )( فء نسخة فدل 2)
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ة ابث ات   يفّرق فيهها فهين ابجمها  وغيهر  ، تىاعيه حا تقدّم : حن أّن أ لّ 

خصولهها حهها كههان نظيههر ابجمهها  فههء السهه وت عههن ا ههم الحالههة الثانيههة ، 
خصولا إذا علم عدم إرا ة الدوام حن  فء الوا،هع كالفعهل والصقريهر ، وأ لّهة 

 النفء كذلك   يفّرق فيها فينهما أيىا.

الهنّص ح هيّن يم هن العلهم  فينهما : فأّن المو هو  فهء (2)،د يفّرق  (1و )
 «المها  إذا تغيّهر نجهس»فصحقّق  وعدم تحقّق  فء اآلن الالاق ، كما إذا ،ال : 

، فإّن الما  حو و  والصغيّر ،يد للنجاتة ، فإذا هال الصغيّر أح ن اتصصحاب 

 النجاتة للما .
، فظهههاهر  ث ههوت النجاتهههة للمههها   «المههها  المصغيّههر نجهههس»وإذا ،ههال : 

صغيّر ، فإذا هال الصغيّر لم يم ن ا تصصحاب ؛ ألّن المو و  هو المصل ّس فال

، فإنّه     «ال لهب نجهس»المصل ّس فالصغيّر وهو غير حوجهو  ، كمها إذا ،هال : 
 يم ن اتصصحاب النجاتة فعد اتصحالص  حلحا.

فههإذا فر ههنا انعقهها  ابجمهها  علههى نجاتههة المهها  المصّصههه فههالصغيّر ، 

في  تعّرض ل يان كون المها  حو هوعا والصغيّهر ،يهدا فابجما  أحر ل ّّء ليس 
 للنجاتة ، أو أّن المو و  هو المصل ّس فوله الصغيّر.

وكذلك إذا انعقد ابجما  على جهواه تقليهد المجصههد فهء اهال اياته  ثهّم 

ل ن هذا  حات ، فإنّ    يصعيّن المو و  اصّى يحره عند إرا ة ا تصصحاب.
 ة الغير اللفظيّة.ال الم جار فء جميع األ لّ 
__________________ 

 .«نعم»« : و»فدل  (رو ) (ت)( فء 1)

 .«ويم ن الفرق»، وفء نسخة فدل  :  «وكذا لو فرق»:  «و،د يفرق»فدل  (ص)( فء 2)
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حهههن أّن تعيهههين المو هههو  فهههء ـ  (3)وتقهههدّم  (2)، حههها تهههيجء   (1)نعهههم 

ي فهء فهء ـ  الشهرعيّة ا تصصحاب فهالعرر   فالمدا،ّهة و  فمراجعهة األ لّهة
 فههع الفههرق المههذكور ، فصههراهم يجههرون ا تصصههحاب فيمهها   يسههاعد  ليههل 

المسصصحب على فقا  المو و  في  فء ال حان الالاهق ، كمها تهيجء  فهء 

 .(4)حسألة اشصرا  فقا  المو و  إن شا  هللا 
__________________ 

فدلها :  (ص)، وفء حصّححة  «حع»:  «نعم»فدل  (ت)ونسخة فدل  ( )،  (ظ)،  (ر)( فء 1)

 .«حع أنّ »

 .295( انظر الصفحة 2)

 .147( راجع الصفحة 3)

 .289( فء الصفحة 4)
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 حّجة القول التاسع

وههههو الصفصهههيل فهههين حههها ث ههه  اتهههصمرار المسصصهههحب وااصياجههه  فهههء 

حههن هخههر كههالم المحقّههق فههء  ا رتفهها  إلههى الرافههع ، وفههين غيههر  : حهها يظهههر

 ايث ،ال :ـ  (1)كما تقدّم فء نقل األ،وال ـ  المعارج
والذ  نخصار  أن ننظر فء  ليل ذلك الح هم ، فهإن كهان يقصىهي  حطلقها 

وجب الح م فاتصمرار الح م ، كعقد الن اح فإنّ  يوجهب اهّل الهو   حطلقها ، 
ر فههء األلفههاظ الصههء يقههع فههها الطههالق ، فالمسههصدّل علههى أّن فههإذا وجههد الخههال

كهان  «اّل الو   ثاف  ، ل النطق فها ف ذا فعد »الطالق   يقع فها لو ،ال : 

ا،صىها  حطلقها ، و  يعلهم أّن ـ  وهو العقهدـ  لحيحا ؛ فإّن المقصىء للصحليل
 مقصىء.األلفاظ المذكورة رافعة لذلك ا ،صىا  ، فيث   الح م عمال فال

   يقال : إّن المقصىء هو العقد ، ولم يث   أنّ  فاق ، فلم يث   الح م.

ألنّا نقول : و،و  العقد ا،صىى اّل الو     حقيّهدا ، فيله م  وام الحهّل 
؛ نظههرا إلههى و،ههو  المقصىههء ،   إلههى  واحهه  ، فيجههب أن يث هه  الحههّل اصّههى 

أشهرنا إليه  فلهيس ذلهك يث   الرافع. فإن كان الخصم يعنء فا تصصهحاب حها 

عمال فغير  ليل ، وإن كان يعنء أحرا هخهر ورا  ههذا فهنحن حىهرفون عنه  
 ، انصهى. (2)

__________________ 

 .52ـ  51( راجع الصفحة 1)

 .210و  209( المعارج : 2)

الصفصههههههههههيل فههههههههههين 
ك فهههههههههههههههء الشههههههههههههههه

المقصىههههههههههههههههههههههههههههء 
والشهههههههههههههك فهههههههههههههء 

فههه  فهههء  حههها اتهههصدلّ  الرافع
المعهههههههههارج علهههههههههى 

 هذا القول
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واالل هذا ا تصد ل يرجع إلى كفايهة وجهو  المقصىهء وعهدم العلهم 

 .(1)فالرافع لوجو  المقصىى 
وفي  : أّن الح م فوجو  الشء    ي ون إ ّ حع العلم فوجو  علّص  الصاّحة 

الصء حن أج ائها عدم الرافع ، فعدم العلم فه  يوجهب عهدم العلهم فصحقّهق العلّهة 

الصاّحة ، إ ّ أن يث   الصع ّد حن الشار  فالح م فالعدم عند عدم العلم ف  ، وهو 
 فء اعص ار ا تصصحاب.عين ال الم 

فعهد ـ  حهن الروايهات السهافقة (2)واألولى : ا تصد ل ل  فما اتصظهرنا  

: حن أّن النقض رفع األحر المسصمّر فء نفسه  و،طهع الشهء  المصّصهل ـ  نقلها
لهك كذلك ، فال فدّ أن ي ون حصعلّقة حها ي هون له  اتهصمرار واتّصهال ، ولهيس ذ

نفس اليقين ؛  نصقا   فغير اخصيار الم لّه ، فال يقع فء ايّ  الصحريم ، و  

أا ام اليقين حن ايث هو وله حن األولار ؛  رتفاعها فارتفاع  ،طعها 
األا ام الثافصة للمصيقّن فواتطة اليقين ؛ ـ  فد لة ا ،صىا ـ  (3)، فل المرا  ف  

ل  حعنهى تهوى ههذا ، فحين هذ   فهدّ أن  ألّن نقض اليقين فعد ارتفاع    يعقل

 النا،ض. (4)ي ون أا ام المصيقّن كنفس  حّما ي ون حسصمّرا لو   
هذا ، ول ن   فدّ حن الصأّحل فهء أّن ههذا المعنهى جهار فهء المسصصهحب 

 و  ي عد تحقّق  ، فصأّحل. ؟العدحّء أم  
__________________ 

 .«هائد»:  «لوجو  المقصىى»كصب على  (ت)( فء 1)

 .78( راجع الصفحة 2)

 (.ظ)فء  «ف »( لم تر  3)

 .«المصيقّن»هيا ة :  (ت)( فء 4)

نا،شهههههههههههة فهههههههههههء الم
 الدليل المذكور

فههههههههههههههههههههههههههههء  األول
ا تهههههههصد ل علهههههههى 

 هذا القول
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ح نهّء علهى أّن حهرا    تر ،د ثّم إّن نس ة القول المذكور إلى المحقّق 
ـ  ورفقرينة تمثيل  فعقد الن اح فء المثال المذكـ  حن  ليل الح م فء كالح  (1)

هو المقصىء ، وعلى أن ي ون ا م الشّك فء وجهو  الرافهع ا هم الشهّك فهء 
رافعيّههة الشههء  ؛ إّحهها لد لههة  ليلهه  المههذكور علههى ذلههك ، وإّحهها لعههدم القههول 

فابث ات فء الشّك فهء الرافعيّهة وابن هار فهء الشهّك فهء وجهو  الرافهع ، وإن 
 .(2)  كان الع س حوجو ا ، كما تيجء  حن المحقّق الس  وار

 ل ن فء كال الوجهين نظر :

أّحا األّول ، فابح ان الفرق فء الدليل الذ  ذكر  ؛ ألّن حرجع حا ذكر  
فء ا تصد ل إلى جعل المقصىء والرافع حن ، يل العاّم والمخّصهص ، فهإذا 

ات ، فال لحّل الو   فء جميع األو،ـ  وهو عقد الن احـ  ث   عموم المقصىء

الن اح ؛  (3)يجوه رفع اليد عن  فاأللفاظ الصء و،ع الشّك فء كونها ح يلة لقيد 
 إذ حن المعلوم أّن العموم   يرفع اليد عن  فمجّر  الشّك فء الصخصيص.

وههو المقصىهء لحهّل الهو   ، أعنهء عقهد ـ  أّحا لو ث   تخصيص العامّ 

الن اح ،  (4)ون  ح يال لقيد فمخّصص ، وهو اللفر الذ  اتّفق على كـ  الن اح
فإذا شّك فء تحقّق  وعدح  فيم ن حنع الصمّسك فالعموم اين ذ ؛ إذ الشهّك لهيس 

فء  رّو الصخصيص على العاّم ، فل فء وجو  حها خّصهص العهاّم فه  يقينها ، 

 فيحصاج إث ات عدح  المصّمم للصمّسك فالعاّم إلى إجرا 
__________________ 

 .«يرا »: (ت)سخة فدل ون ( )،  (ظ)( فء 1)

 .165( انظر الصفحة 2)

 .«لعقد»: (ص)فء نسخة فدل  (4و  3)

ى نسههههه ة ههههههذا ح نههههه
القههههههههههههههول إلههههههههههههههى 

 المحقّق

المنا،شهههههههههههة فهههههههههههء 
 الم نى المذكور
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ا تصصحاب ، فخالر حها لهو شهّك فهء ألهل الصخصهيص ، فهإّن العهاّم ي فهى 

 .(1)بث ات ا م  فء حور  الشّك 
ـ  (2)فء حا نحن في  ـ  وفالجملة : فالفرق فينهما ، أّن الشّك فء الرافعيّة

ء تخصيص العاّم هائدا على حها علهم تخصيصه  ، نظيهر حها حن ، يل الشّك ف

فمرت  هء ال  هائر ، وشهّك فهء  «أكرم العلما »إذا ث   تخصيص العلما  فء 
 تخصيص  فمرت ب الصغائر ، فإنّ  يجب الصمّسك فالعموم.

شّك فء وجو  حا خّصص ـ  (3)فيما نحن في  ـ  والشّك فء وجو  الرافع

ذا علم تخصيص  فمرت  ء ال  ائر وشهّك فهء تحقّهق العاّم ف  يقينا ، نظير حا إ
ا رت اب وعدح  فء عالم ، فإنّ  لو   إاهراه عهدم ا رت هاب فألهالة العهدم 

الصء حرجعها إلى ا تصصحاب المخصله في  لم ينفهع العهاّم فهء إيجهاب إكهرام 

 ذلك المش و .
لّمها كهان  تهر ،د ح نهى كهالم المحقّهق  هذا ، ول ن يم ن أن يقال : إنّ 

على وجو  المقصىء اال الشّك وكفاية ذلك فء الح م فالمقصىى ، فال فرق 

 فء كون الشّك فء وجو  الرافع أو رافعيّة الموجو .
والفههرق فههين الشههّك فههء الخههروج والشههّك فههء تحقّههق الخههارج فههء حثههال 

موم ظهاهرا فهء العموم والخصوص ، حن جهة إاراه المقصىهء للح هم فهالع

 وعدم إاراه  فء المثال الثانءـ  (4)حن جهة ألالة الحقيقة ـ  المثال األّول
__________________ 

وأّحا ألالة عدم الصخصيص فهء حهن ا لهول اللفظيّهة المصّفهق »هيا ة :  (ظو ) (ص)( فء 1)

 (.ظ)فء  «ظاهر»، ولم تر  كلمة  «عليها كما هو ظاهر

 (.ر)فء  «نحن في فء حا »لم تر   (3و  2)

 .«والعموم»هيا ة :  ( و ) (ت)( فء 4)

  نسهههه ة هههههذا توجيهههه
القههههههههههههههول إلههههههههههههههى 

 المحقّق
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وههو وجهوب ـ  لعدم جريان ذلك األلل ،   باراه المقصىء لنفس الح هم

فء األّول  ون الثانء ، فظهر الفرق فين حا نحن في  وفين المثهالين ـ  ابكرام
(1). 

م وأّحا  عوى عدم الفصل فين الشّ ين على الوجه  المهذكور فههو حّمها له

 يث  .
لم يصعّرض لح م الشّك فهء  تر ،د نعم ، يم ن أن يقال : إّن المحقّق 

وجو  الرافع ؛ ألّن حا كان حن الش هة الح ميّة حن هذا الق يل ليس إ ّ النسهخ 

 .(3()2)، وإجرا  ا تصصحاب في  إجماعّء فل  رورّ  ، كما تقدّم 
ء كهالم القهدحا  عهن خروجها فه (4)وأّحا الش هة المو وعيّة ، فقد تقدّم 

حسألة ا تصصحاب المعدو  فء أ لّة األا ام ، فهالص لّم فيهها إنّمها يقهع ت عها  (5)

للش هة الح ميّة ، وحهن فهاب تمثيهل جريهان ا تصصهحاب فهء األا هام وعهدم 
 (7)فهء المو هوعات الخارجيّهة ، فصهرى المن هرين  (6)جريان  فا تصصهحاب 

 ال ال حر لم يجر العا ةيمثّلون فما إذا غ نا عن فلد فء تا
__________________ 

 (.ظ)فء  «فين المثالينـ  إلىـ  هذا ول ن»( لم تر  1)

 .31( راجع الصفحة 2)

 .«فصأّحل»هيا ة :  (ص)( فء 3)

 .43( راجع الصفحة 4)

 .«حعقد»هيا ة :  (صو ) (ر)( فء 5)

 .«هائد»: (ص)، وكصب فو،ها فء  (ت)فء  «فا تصصحاب»( شطب على 6)

 .833:  2( انظر الذريعة 7)
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فما إذا غاب هيد عن  (1)ف قائ  فإنّ    يح م ف قائ  فمجّر  ااصمال  ، والمث صين 

 أهل  وحال  فإنّ  يحرم الصصّرر فيهما فمجّر  ااصمال الموت.
ثّم إّن ظاهر ع ارة المحقّق وإن أوهم اخصصاص حور  كالح  فصهورة 

اصّهى ـ   يشمل حا لهو كهان الح هم حو،ّصها  لة المقصىء على تأييد الح م ، فال

هذا حن وجو  الفرق فين ،ول المحقّق والمخصار ، فعد حا ذكر  (2)جعل فعض 
شهمول  لهذلك إذا كهان  (3)ل ن حقصىى  ليل  ـ  وجوها أخر  عيفة غير فار،ة

 الشّك فء رافعيّة شء  للح م ، ل حجء  الو، .
__________________ 

 .207( انظر المعارج : 1)

 .369( هو لااب الفصول فء الفصول : 2)

 .«فصنقيح المنا  في »هيا ة :  ( )( فء 3)
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 حّجة القول الْاشر

، فإنّه  اتهصدّل علهى  (1)حا ا هء عهن المحقّهق السه  وار  فهء الهذخيرة 

ع فمماهجصهه  حهههـ  نجاتههة المهها  ال ثيههر المطلههق الههذ  تههلب عنهه  اب ههالق

فا تصصهحاب. ثهّم ر ّ  : فهأّن اتهصمرار الح هم تهافع لد لهة ـ  المىار النجس
 الدليل ، وابجما  إنّما  ّل على النجاتة ، ل المماهجة. ثّم ،ال :

لههيس »فههء لههحيحة هرارة :  السههالمعلي   يقههال : ،ههول أفههء جعفههر 
يهدّل علهى  «يقين فالشّك أفدا ، ول ن تنقى  فيقهين هخهرين غء لك أن تنقض ال

 اتصمرار أا ام اليقين حا لم يث   الرافع.

ألنّا نقول : الصحقيق أّن الح هم الشهرعّء الهذ  تعلّهق فه  اليقهين : إّحها أن 
أم   ، ـ  فمعنههى أّن لهه   لههيال  ا  علههى ا تههصمرار فظههاهر ـ  ي ههون حسههصمّرا

 ي ون على أ،سام. وعلى األّول فالشّك فء رفع 

ثّم ذكر الشّك فء وجهو  الرافهع ، والشهّك فهء رافعيّهة الشهء  حهن جههة 
إجمال حعنى ذلهك الشهء  ، والشهّك فهء كهون الشهء  حصهدا،ا للرافهع الم هيّن 

 حفهوحا ، والشّك فء كون الشء  رافعا حسصقال. ثّم ،ال :

، وذلك  إّن الخ ر المذكور إنّما يدّل على النهء عن نقض اليقين فالشكّ 
إنّمهها يعقههل فههء القسههم األّول حههن تلههك األ،سههام األرفعههة  ون غيههر  ؛ ألّن فههء 

غير  لو نقض الح م فوجو  األحر الذ  شّك فء كون  رافعا لهم ي هن الهنقض 

 فالشّك ، فل إنّما يحصل النقض فاليقين فوجو  حا شّك فء
__________________ 

 .52:  2( ا ا  عن  المحقّق القمء فء القوانين 1)

ين الصفصههههههههههيل فهههههههههه
الشههههك فههههء وجههههو  

 الغاية وعدح 

حههههههها اتهههههههصدّل فههههههه  
حقّهههههههههههههههههههههههههههههههههق الم

السههههههههههههههههههههههه  وار  
 على هذا القول
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كون  رافعا أو فاليقين فوجو  حا يشّك فء اتهصمرار الح هم حعه  ،   فالشهّك ؛ 

فإّن الشّك فء تلك الصور كان االال حن ، ل ولم ي ن فس    نقهض ، وإنّمها 
النقض اين اليقين فوجو  حا يشّك فء كونه  رافعها للح هم فسه    ؛  (1)اصل 

و الج   األخير حنها ، فال ي هون فهء ألّن الشء  إنّما يسصند إلى العلّة الصاّحة أ

 (2)تلك الصور نقض اليقين فالشّك ، وإنّما ي ون ذلك فء لورة خاّلة  ون 
 انصهى كالح  ، رفع حقاح . .(3)غيرها 

أ،ههول : ظههاهر  تسههليم لههدق الههنقض فههء لههورة الشههّك فههء اتههصمرار 

قض فالشّك ، وإنّما المانع عدم لدق الن (4)الح م فيما عدا القسم األّول أيىا 
 فيها.

 وير  علي  :

أّو  : أّن الشّك واليقين ،د يالاظان فالنس ة إلى الطهارة حقيّهدة ف ونهها 
، ل اهدوث حها يشهّك فهء كونه  رافعها ، وحقيّهدة ف ونهها فعهد  ، فيصعلّهق اليقهين 

الاظهة يجصمعهان فهء هحهان فا ولى والشّك فالثانية ، واليقين والشّك فههذ  الم

فههذا الشهّك كهان االهال ـ  توا  كان ، ل ادوث ذلك الشء  أو فعد ـ  وااد
 حن ، ل ، كما أّن اليقين فاق حن فعد.

و،ههد يالاظههان فالنسهه ة إلههى الطهههارة المطلقههة ، وهمهها فهههذا ا عص ههار   

 يجصمعان فء هحان وااد ، فل الشّك حصأّخر عن اليقين.
__________________ 

 .«يعقل»:  «اصل»( كذا فء الذخيرة والقوانين ، ول ن فء النسخ فدل 1)

 فء الذخيرة والقوانين. « ون»( لم تر  2)

 .116ـ  115( الذخيرة : 3)

 (.ر)فء  «أيىا»( لم تر  4)

فيمهههههههههها المنا،شههههههههههة 
أفهههههههههها   المحقّههههههههههق 

 الس  وار 
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فههء لههدر  السههالمعلي و  ريههب أّن المههرا  فههاليقين والشههّك فههء ،ولهه  

وغيرها  «حن  هارتك فش    ألنّك كن  على يقين»الصحيحة المذكورة : 
أعنهء ـ  حن أخ ار ا تصصهحاب ، ههو اليقهين والشهّك المصعلّقهان فشهء  وااهد

واين هذ فهالنقض المنههّء عنه  ههو نقهض اليقهين فالطههارة ـ  الطهارة المطلقهة

 فهذا الشّك المصأّخر المصعلّق فنفس حا تعلّق ف  اليقين.
ه الشهّك فهء كونه  وأّحا وجو  الشهء  المشه و  الرافعيّهة ، فههو فوله

  فهدّ له  حهن ته ب  (1)رافعا الحالل حن ، ل ت ب لهذا الشّك ؛ فإّن كّل شّك 

حصيقّن الوجو  اصّى الشهّك فهء وجهو  الرافهع ، فوجهو  الشهء  المشه و  فهء 
 للعلّة الصاّحة للشّك المصأّخر النا،ض ،   للنقض. (2)رافعيّص  ج   أخير 

يقين عند الشّك فهء فقائه  وارتفاعه    وثانيا : أّن رفع اليد عن أا ام ال

يعقل إ ّ أن ي ون حسه ّ ا عهن نفهس الشهّك ؛ ألّن الصو،ّهه فهء ال حهان الالاهق 
عن الح م السافق أو العمل فا لول المخالفة ل    ي هون إ ّ ألجهل الشهّك ، 

غايههة األحههر كههون الشههء  المشهه و  كونهه  رافعهها حنشههأ للشههّك. والفههرق فههين 

 ّول ناظر إلى عدم الو،و  ، والثانء إلى عدم ابح ان.الوجهين : أّن األ
وثالثا : تلّمنا أّن النقض فء هذ  الصور ليس فالشّك ، ل نّ  ليس نقىا 

ول هن » فاليقين فالخالر ، و  يخفى أّن ظاهر حا ذكر  فء ذيهل الصهحيحة :

 اصر النا،ض لليقين السافق فء اليقين «تنقى  فيقين هخر
__________________ 

 .«شء »:  «شكّ »فدل  (ص)( فء 1)

 .«هخر»:  «أخير»فدل  (ظ)( فء 2)
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شّ ا كهان أم يقينها فوجهو  حها شهّك فهء كونه  ـ  فخالف  ، وارحة النقض فغير 

  ترى أنّ  لو ،يل فء لهورة الشهّك فهء وجهو  الرافهع : أّن الهنقض أـ  رافعا
 فما هو حصيقّن حن ت ب الشّك   فنفس  ،   يسمع.

: فهذا القول  هعيه فهء الغايهة ، فهل يم هن  عهوى ابجمها  وفالجملة 

 المرّكب فل ال سيط على خالف .
حّمها أن هر المحقّهق  (2): أّن حور  لحيحة هرارة ا ولى  (1)و،د يصوّهم 

المههذكور ا تصصههحاب فيهه  ؛ ألّن السههؤال فيههها عههن الخفقههة والخفقصههين حههن 

 نقىهما للو و .
لخفقههة والخفقصههين ،ههد علههم حههن ،ولهه  وفيهه  : حهها   يخفههى ؛ فههإّن ا ههم ا

، وإنّمها ته ل فيهها فعهد  «،هد تنهام العهين و  ينهام القلهب وا ذن»:  السالمعلي 

ذلك عن ا م حا إذا وجدت أحارة على النوم ، حثل : تحريك شء  إلى جن ه  
  ، » : السهالمعلي وهو   يعلهم ، فأجهاب فعهدم اعص هار حها عهدا اليقهين فقوله  

 نّ  ،د نام ، اصّى يجء  حن ذلك أحر فيّن ، وإ ّ فإنّه  علهى يقهيناصّى يسصيقن أ

 .«. الخ..
فهأّن الشهّك ـ  (3)كما ذكرنا تافقا ـ  نعم ، يم ن أن يل م المحقّق المذكور

فء ألل النوم فء حور  الرواية حس ّب عن وجو  حا يوجب الشّك فء تحقّق 

 ، فصأّحل. (4)النوم ، فالنقض ف  ،   فالشّك 
__________________ 

، وكذا لااب الفصول فهء الفصهول  351( هو شريه العلما  ، انظر  وافط ا لول : 1)

 .231، والفا ل النرا،ء فء حناهج األا ام :  372: 

 .55( تقدّح  فء الصفحة 2)

 ( راجع الصفحة السافقة.3)

 .«في »هيا ة :  (ص)( فء 4)
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 حّجة القول الحادي عشر

عنهد ،هول ـ  فء شرح الدرو  تر ،د حا ذكر  المحقّق الخوانسار  

 حا لفظ  :ـ  «ويج   ذو الجهات الثالث»:  تر ،د الشهيد 

ـ  اّجة القول فعدم ابج ا  : الروايات الهوار ة فالمسهح فثالثهة أاجهار
، واتصصحاب ا هم النجاتهة اصّهى يعلهم لهها ـ  ااد   يسّمى فذلكوالحجر الو

 حطّهر شرعّء ، وفدون الثالثة   يعلم المطّهر الشرعّء.
  يخرجان عهن األلهل  (2)وحوثّقة افن يعقوب  (1)واسنة افن المغيرة 

؛ لعدم لّحة تندهما ، خصولا حع حعار صهما فالروايات الوار ة فالمسح 

 فثالثة أاجار.
   ي قى فحال .ـ  فعد ث وت النجاتة ووجوب إهالصهاـ  ال را ة وألل

 :ـ  فعد حنع اّجيّة ا تصصحابـ  إلى أن ،ال

اعلم أّن القوم ذكروا أّن ا تصصحاب إث ات ا م فء هحان لوجو   فء 
هحان تافق علي  ، وهو ينقسم إلهى ،سهمين ، فاعص هار انقسهام الح هم المهأخوذ 

 في  إلى شرعّء وغير .

 ّول ، حثل : حا إذا ث   نجاتة ثهوب أو فهدن فهء هحهان ، فيقولهون :فاأل
 يجب الح م فنجاتص  إذا لم يحصل العلم فرفعها. (3)إّن فعد ذلك ال حان 

__________________ 

 حن أفواب أا ام الخلوة ، الحديث األّول. 13، ال اب  227:  1( الوتائل 1)

 .5أا ام الخلوة ، الحديث حن أفواب  9، ال اب  223:  1( الوتائل 2)

 .«أيىا»( فء المصدر هيا ة : 3)

الصفصههههههيل المصقههههههدم 
هيههههها ة الشهههههك ع حههههه

فهههههههههههء حصهههههههههههداق 
قّههههههق اتههههههصد ل المح الغاية

الخوانسههههههههههههههههههههار  
 على هذا القول
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والثانء ، حثل : حا إذا ث   ر وفة ثوب فهء هحهان ، ففهء حها فعهد ذلهك 

 ال حان يجب الح م فر وفص  حا لم يعلم الجفار.
فذهب فعىهم إلى اّجيّصه  فقسهمي  ، وذههب فعىههم إلهى اّجيّهة القسهم 

ن فد ئل حذكورة فء ححلّها ، كلّهها ،الهرة واتصدّل كّل حن الفريقي .(1)األّول 

عهن إفها ة المهرام ، كمها يظههر فالصأّحههل فيهها. ولهم نصعهّرض لهذكرها هنها ، فههل 
 نشير إلى حا هو الظاهر عندنا فء هذا ال اب ، فنقول :

إّن ا تصصههحاب فهههذا المعنههى   اّجيّههة فيهه  ألههال ف ههال ،سههمي  ؛ إذ   

ال. نعم ، الظهاهر اّجيّهة ا تصصهحاب فمعنهى  ليل علي  تاّحا ،   عقال و  نق
هخر : وهو أن ي ون  ليل شرعّء على أّن الح م الفالنّء فعد تحقّق  ثاف  إلى 

حعهيّن فهء الوا،هع ، فهال اشهصرا   ـ  حثالـ  هحان ادوث اال كذا أو و،  كذا

فشء  ألال ، فحين ذ إذا اصل ذلك الح هم فيله م الح هم فاتهصمرار  إلهى أن 
 حا جعل ح يال ل  ، و  يح م فنفي  فمجّر  الشّك فء وجو  .يعلم وجو  

 والدليل على اّجيّص  أحران :

األّول : أّن هذا الح م إّحها و هعّء ، أو ا،صىهائّء ، أو تخييهرّ  ، ولّمها 
 كان األّول عند الصحقيق يرجع إليهما فينحصر فء األخيرين.

 : (2)وعلى الصقديرين فيث   حا رحنا  

 حثالـ  ّول ، فألنّ  إذا كان أحر أو نهء ففعل إلى غاية حعيّنةأّحا على األ
 فعند الشّك فء ادوث تلك الغاية ، لو لم يمصثل الص ليه المذكورـ 

__________________ 

 .«فقط»( فء المصدر هيا ة : 1)

 .«ذكرنا»، وفء المصدر :  «ا ّعينا »:  «رحنا »فدل  (ص)وحصّححة  (ر)( فء 2)
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فا حصثهال والخهروج عهن العههدة ، وحها لهم يحصهل الظهّن لهم  لم يحصل الظهنّ 

يحصههل ا حصثههال ، فههال فههدّ حههن فقهها  ذلههك الص ليههه اههال الشههّك أيىهها ، وهههو 
 المطلوب.

 وأّحا على الثانء ، فاألحر أظهر ، كما   يخفى.

 .«اليقين   ينقض فالشكّ »والثانء : حا ور  فء الروايات : حن أّن 
المعنى الذ  ذكرته  ، كهذلك يهدّل علهى  (1) على فإن ،ل  : هذا كما يدلّ 

المعنى الذ  ذكر  القوم ؛ ألنّ  إذا اصهل اليقهين فهء هحهان فهال ين غهء أن  (2)

 ينقض فء هحان هخر فالشّك ، نظرا إلى الروايات ، وهو فعين  حا ذكرو .
،ل  : الظاهر أّن المرا  حن عدم نقض اليقين فالشّك أنّ  عند الصعارض 

  ، والمرا  فالصعارض أن ي ون شء  يوجب اليقهين لهو   الشهّك.   ينقض ف

وفيمهها ذكههرو  لههيس كههذلك ؛ ألّن اليقههين فح ههم فههء هحههان لههيس حّمهها يوجههب 
 اصول  فء هحان هخر لو   عروض الشّك ، وهو ظاهر.

فإن ،ل  : هل الشهّك فهء كهون الشهء  حه يال للح هم حهع العلهم فوجهو   

 ؟كالشّك فء وجو  الم يل أو  
،لهه  : فيهه  تفصههيل ؛ ألنّهه  إن ث هه  فالههدليل أّن ذلههك الح ههم حسههصمّر إلههى 

غاية حعيّنة فء الوا،ع ، ثّم علمنا لدق تلك الغاية علهى شهء  ، وشه  نا فهء 

 لد،ها على شء  هخر ، فحين ذ   ينقض اليقين فالشّك.
__________________ 

 .«اجيّة»فء المصدر هيا ة :  (2و  1)
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ذلك ، فل ث ه  أّن ذلهك الح هم حسهصمّر فهء الجملهة ، وح يله  وأّحا إذا لم يث   

فحين هذ    ؟الشء  الفالنّء ، وش  نا فهء أّن الشهء  اآلخهر أيىها ي يله  أم  
ظهور فء عدم نقهض الح هم وث هوت اتهصمرار  ؛ إذ الهدليل األّول غيهر جهاه 

فيه  ؛ لعهدم ث ههوت ا هم العقههل فهء حثههل ههذ  الصههورة ، خصولها حههع ورو  

والدليل الثانء ، الحهّق  ايات الدالّة على عدم المؤاخذة فما   يعلم.فعض الرو
أنّه    يخلهو حهن إجمهال ، وغايهة حها يسهلّم حنهها ث هوت الح هم فهء الصهورتين 

اللصين ذكرناهما ، وإن كهان فيه  أيىها فعهض المنا،شهات ، ل نّه    يخلهو عهن 

 تأييد للدليل األّول ، فصأّحل.
يدّعونهه  فيمهها نحههن فيهه  وأنهه  حنعصهه  ، فههإن ،لهه  : ا تصصههحاب الههذ  

الظاهر أنّ  حن ، يل حا اعصرف  فه  ؛ ألّن ا هم النجاتهة ثافه  حها لهم يحصهل 

حطّهر شرعّء إجماعا ، وهنا لم يحصل الظّن المعص ر شرعا فوجو  المطّهر 
ليسهههصا اّجهههة شهههرعيّة ،  (1)؛ ألّن اسهههنة افهههن المغيهههرة وحوثّقهههة افهههن يعقهههوب 

لروايات المصقدّحهة ، فغايهة األحهر اصهول الشهّك خصولا حع حعار صهما فا

 .(2)فوجو  المطّهر ، وهو   ينقض اليقين 
،ل  : كون  حن ، يل الثانء حمنو  ؛ إذ    ليل علهى أّن النجاتهة فا،يهة 

حا لم يحصل حطّهر شرعّء ، وحا ذكر حن ابجما  غيهر حعلهوم ؛ ألّن غايهة 

فهههدون المههها   (3)ّح الصهههالة حههها أجمعهههوا عليههه  أّن الصغهههّو  إذا اصهههل   يصههه
 فهذا ابجما ـ    فالثالثة و  فشعب الحجر الواادـ  والصمّسح رأتا

__________________ 

 .2و  1، الهاح   169( تقدّم تخريجهما فء الصفحة 1)

 .«؟كما ذكرت فما وج  المنع»( فء المصدر هيا ة : 2)

 .«حثال»( فء المصدر هيا ة : 3)
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علههى ث ههوت ا ههم النجاتهة اصّههى يحههدث شههء  حعههيّن فههء   يسهصل م ابجمهها  

الوا،ههع حجهههول عنههدنا ،ههد اعص ههر  الشههار  حطّهههرا ، فههال ي ههون حههن ، يههل حهها 
 ذكرنا.

فإن ،ل  : هب أنّ  ليس  اخال تح  ا تصصحاب المذكور ، ل ن نقول 

: ،د ث   فابجما  وجوب شء  على المصغّو  فهء الوا،هع ، وههو حهر ّ  فهين 
فثالثة أاجار أو األعّم حن  وحن المسح فجهات اجهر وااهد  أن ي ون المسح

، فمهها لههم يههأت فههاألّول لههم يحصههل اليقههين فا حصثههال والخههروج عههن العهههدة ، 

 في ون ابتيان ف  واج ا.
،ل  : نمنع ابجما  على وجوب شء  حعيّن فء الوا،ع ح هم فهء نظهر 

لعقههاب ، فههل الم لّههه ، فحيههث لههو لههم يههأت فههذلك الشههء  المعههيّن  تههصحّق ا

ابجما  على أّن تهر  األحهرين حعها ته ب  تهصحقاق العقهاب ، فيجهب أن   
 يصركهما.

 حثالـ  والحالل : أنّ  إذا ور  نّص أو إجما  على وجوب شء  حعيّن

حعلههوم عنههدنا ، أو ث ههوت ا ههم إلههى غايههة حعيّنههة عنههدنا ، فههال فههدّ حههن الح ههم ـهه 
شههء  المعلههوم ، اصّههى يصحقّههق فلهه وم تحصههيل اليقههين أو الظههّن فوجههو  ذلههك ال

ا حصثال ، و  ي فء الشّك فء وجو  . وكذا يل م الح م ف قا  ذلك الح هم إلهى 

أن يحصل العلم أو الظّن فوجو  تلهك الغايهة المعلوحهة ، و  ي فهء الشهّك فهء 
 وجو ها فء ارتفا  ذلك الح م.

وكذا إذا ور  نّص أو إجما  على وجوب شء  حعيّن فء الوا،ع حهر ّ  

فء نظرنا فين احور ، ويعلم أّن ذلك الص ليه غيهر حشهرو  فشهء  حهن العلهم 
فهذلك الشهء  حهثال ، أو علهى ث هوت ا هم إلهى غايهة حعيّنهة فهء الوا،هع حهر ّ ة 

 عندنا فين أشيا  ، ويعلم أيىا عدم اشصرا   فالعلم حثال ،
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 فهء نظرنها ، وفقها  ذلهك الح هم (1)يجب الح م فوجوب تلك األشيا  المهر ّ ة 

إلههى اصههول تلههك األشههيا  أيىهها ، و  ي فههء ابتيههان فشههء  وااههد حنههها فههء 
تقو  الص ليه ، وكذا اصول شء  وااد فء ارتفا  الح م. وتوا  فء ذلك 

كون الواجب شي ا حعيّنا فء الوا،ع حجههو  عنهدنا أو أشهيا  كهذلك ، أو غايهة 

حقّهق ،هدر حعيّنة فء الوا،ع حجهولهة عنهدنا أو غايهات كهذلك ، وتهوا  أيىها ت
 حشصر  فين تلك األشيا  والغايات أو ت اينها فال لّيّة.

علهى أّن الواجهب ـ  حهثالـ  وأّحا إذا لم ي ن األحر كذلك ، فل ور  نهصّ 

الشء  الفالنّء ونّص هخر على أّن ذلك الواجب شء  هخر ، أو ذهب فعض 
ـ  األّحههة إلههى وجههوب شههء  وفعههض هخههر إلههى وجههوب شههء  هخههر ، وظهههر

أّن تههر  ذينههك الشههي ين حعهها تهه ب ـ  ابجمهها  فههء الصههورتين (2و )فههالنّص 

 تصحقاق العقهاب ، فحين هذ لهم يظههر وجهوب ابتيهان فهمها حعها اصّهى يصحقّهق 
ا حصثال ، فل الظاهر ا كصفا  فوااد حنهما ، توا  اشهصركا فهء أحهر أم ت اينها 

 كلّيّة. وكذلك الح م فء ث وت الح م ال لّء إلى الغاية.

القههول فههء هههذا المقههام. وعليههك فالصأّحههل فههء خصولههيّات هههذا حجمههل 
المههوار  ، واتههصن ا  أا احههها عههن هههذا األلههل ، ورعايههة جميههع حهها يجههب 

انصهى  .(3)رعايص  عند تعارض المعار ات. وهللا الها   إلى توا  الطريق 

 كالح  ، رفع حقاح .
__________________ 

 .«فيها»( فء المصدر هيا ة : 1)

 .«أو»« : و»در فدل ( فء المص2)

 .76ـ  75( حشارق الشمو  : 3)
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ااشهية اخهرى له   تر ،د وا ى السيّد الصدر فء شرح الوافية عن  
ـه  «. الخ.. ويحرم اتصعمال الما  النجس والمشص  »:  ;عند ،ول الشهيد ـ  (1)

 حا لفظ  :

يّص  عقهال ، وحها تمّسه وا وتو يح  : أّن ا تصصحاب    ليل على اجّ 

فيها حا ور  فء فعض الروايات الصهحيحة  (2)ف   عيه. وغاية حا تمّس وا 
، وعلى تقدير تسليم لّحة ا اصجهاج فهالخ ر  «إّن اليقين   ينقض فالشكّ »: 

فنا  على أّن هذا الح م الظاهر أنّ  حهن ـ  وعدم حنعها (3)فء حثل هذا األلل 

خ ر الوااد فء ا لول ، إن تلّم الصمّسك ف  فء ا لول ، ويش ل الصمّسك ف
 نقول :ـ  الفرو 

أّو  : أنّهه    يظهههر شههمول  لالحههور الخارجيّههة ، حثههل ر وفههة الثههوب 

ونحوهها ؛ إذ ي عههد أن ي ههون حهرا هم فيههان الح ههم فههء حثهل هههذ  ا حههور الصههء 
ليس  أا احا شرعيّة ، وإن أح هن أن يصهير حنشهأ لح هم شهرعّء ، وههذا حها 

 ل : إّن ا تصصحاب فء ا حور الخارجيّة   ع رة ف .يقا

 ثّم فعد تخصيص  فاألا ام الشرعيّة ، فنقول : األحر على وجهين :
أادهما : أن يث   ا م شرعّء فء حور  خاّص فاعص ار اال يعلم حهن 

 الخارج أّن هوال تلك الحال   يسصل م هوال ذلك الح م.

 علم في  ذلك.واآلخر : أن يث   فاعص ار اال   ي
__________________ 

 ( ليس  هذ  الحاشية فء المو ع المذكور فيما عندنا حن نسخة حشارق الشمو .1)

 .«يصمّسك»:  «تمّس وا»( فء المصدر فدل 2)

 .«الح م»:  «األلل»( فء المصدر فدل 3)

كههههههههههههههالم هخههههههههههههههر 
للمحقّهههههههههههههههههههههههههههههههههق 

 الخوانسار 
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حثال األّول : إذا ث   نجاتة ثوب خاّص فاعص هار حال،اته  لل هول ، فهأن 

يها : فأّن هذا شء   ،ا  ال ول ، وكّل حها  ،ها  ال هول نجهس ، فههذا يسصدّل عل
نجس. والح م الشهرعء النجاتهة ، وث وته  فاعص هار اهال ههو حال،هاة ال هول ، 

فأنّ    ي ول النجاتة ـ   رورة أو إجماعا أو غير ذلكـ  و،د علم حن خارج

 ف وال المال،اة فقط.
   وجوب ا جصناب عهن ابنها  وحثال الثانء : حا نحن فصد   ، فإنّ  ث

المخصوص فاعص ار أنّه  شهء  يعلهم و،هو  النجاتهة فيه  فعينه  ، وكهّل شهء  

كههذلك يجههب ا جصنههاب عنهه  ، ولههم يعلههم فههدليل حههن الخههارج أّن هوال ذلههك 
الوله الهذ  يحصهل فاعص هار هوال المعلوحيّهة فعينه     خهل له  فهء هوال 

 ذلك الح م.

لقسهم األّول ظهاهر ، فهيم ن الصمّسهك وعلى ههذا نقهول : شهمول الخ هر ل
 فا تصصحاب في . وأّحا القسم الثانء فالصمّسك في  حش ل.

فههإن ،لهه  : فعههد حهها علههم فههء القسههم األّول أنّهه    يهه ول الح ههم فهه وال 

وأّ  فائهدة فيمها ور  فهء  ؟الوله ، فهأّ  ااجهة إلهى الصمّسهك فا تصصهحاب
 ؟األخ ار ، حن : أّن اليقين   ينقض فالشكّ 

 ،ل  : القسم األّول على وجهين :

االل حها لهم ـ  حثل النجاتة فعد المال،اةـ  أادهما : أن يث   أّن الح م
المها  علهى الوجه  المعص هر فهء الشهر  ، واين هذ فائدته  أّن عنهد  (1)ير  علي  

 اصول الشّك فء ورو  الما    يح م ف وال النجاتة.

 د هوال الوله ، ل نواآلخر : أن يعلم ث وت الح م فء الجملة فع
__________________ 

 .«عليها»( فء المصدر : 1)
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لم يعلم أنّ  ثاف   ائما ، أو فء فعض األو،هات إلهى غايهة حعيّنهة ححهدو ة ، أم 

 أنّ  إذا ث   الح م فء الجملة فيسصصحب إلى أن يعلم الم يل. (1)وفائدت   ؟ 
ات حثهل هههذا فمجههّر  حهن أّن إث ههـ  ثهّم   يخفههى : أّن الفهرق الههذ  ذكرنها

فء القسم الثانء لهم ي لهل ح لغه  فهء  (2)الخ ر حش ل ، حع انىمام أّن الظهور 

،هد يقهال : إّن ظهاهر  أن ي ههون ـ  القسهم األّول ، وأّن اليقهين   يهنقض فالشهكّ 
فاعص ار  ليل  اّل علهى الح هم فهء غيهر لهورة ـ  لو   الشكّ ـ  اليقين االال

فاعص ار عهدم ـ  اقيقةـ   ليل ل ان نقض اليقين حا شّك في  ؛ إذ لو فرض عدم

الدليل الذ  هو  ليل العهدم ،   الشهّك ، كأنّه  يصهير ،ري ها. وحهع ذلهك ين غهء 
 .(3)رعاية ا اصيا  فهء كهّل حهن القسهمين ، فهل فهء ا حهور الخارجيّهة أيىها 

 انصهى كالح  ، رفع حقاح .

د أجا  فيمها أفها  ، وجها  فمها فهوق المهرا  ، إ ّ أّن فهء كالحه  أ،ول : لق
 حوا،ع للصأّحل ، فلنذكر حوا،ع  ونشير إلى وجه  ، فنقول :

 .«وذهب فعىهم إلى اّجيّص  فء القسم األّول»،ول  : 

وجههو  القائههل ـ  كصههريح حهها تقههدّم حنهه  فههء ااشههيص  ا خههرىـ  ظههاهر 
ة الج ئيّههة كطهههارة هههذا الثههوب ، فحّجيّههة ا تصصههحاب فههء األا ههام الشههرعيّ 

وال لّيّهههة كنجاتهههة المصغيّهههر فعهههد هوال الصغيّهههر ، وعهههدم الحّجيّهههة فهههء ا حهههور 

 الخارجيّة ، كر وفة الثوب واياة هيد.
__________________ 

 .«اين ذ»( فء المصدر هيا ة : 1)

 .«اليقين»:  «الظهور»( فء المصدر فدل 2)

 .341 ـ 339:  (حخطو )( شرح الوافية 3)

يمهههههههههها المنا،شههههههههههة ف
أفهههههههههها   المحقّههههههههههق 

 الخوانسار 
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فالصص ّع فء كلمهات القهائلين فحّجيّهة ا تصصهحاب  (1)وفي  نظر ، يعرر 

 لهيال ـ  وعدحها ، والنظر فء أ لّصهم ، حع أّن حها ذكهر  فهء الحاشهية األخيهرة
جههار فههء الح ههم الج ئههّء أيىهها ؛ فههإّن فيههان ـ  لعههدم الجريههان فههء المو ههو 

ها ، وفيههان ولههول النجاتههة إلههى هههذا الثههوب الخههاّص وا،عهها وعههدم ولههول

نجاتص  المس ّ ة عن ههذا الولهول وعهدحها لعهدم الولهول ، كالهمها خهارج 
عن شأن الشار  ، كمها أّن فيهان  ههارة الثهوب المهذكور ظهاهرا وفيهان عهدم 

 الراجع فء الحقيقة إلى الح م فالطهارة ظاهراـ  ولول النجاتة إلي  ظاهرا

 .(3()2)م ليس إ ّ شأن الشار  ، كما ن ّهنا علي  فيما تقدّ ـ 
 .«. الخ.. الظاهر اّجيّة ا تصصحاب فمعنى هخر»،ول  : 

وج  حغايرة حا ذكر  لما ذكر  المشهور ، هو : أّن ا عصما  فهء ال قها  

لوجههو   فههء »كمهها هههو ظههاهر ،ولهه  : ـ  عنههد المشهههور علههى الوجههو  السههافق
ان إث ات الح م فء ال ح»، ولريح ،ول شيخنا ال هائّء :  «هحان تافق علي 

ولههيس األحههر كههذلك علههى ـ  (4) «الثههانء تعههويال علههى ث وتهه  فههء الهه حن األّول

  ريقة شارح الدرو .
 إّن الح م الفالنّء فعد تحقّق  ثاف  إلى ادوث اال»:  تر ،د ،ول  

__________________ 

 .33( تقدّم وج  النظر فء الصفحة 1)

 .112( راجع الصفحة 2)

ونظيههر  أ لّهة اهّل األشههيا  الهوار ة فهء الشهه هة »ة الصاليهة : هيهها ة الع هار (ص)( فهء ااشهية 3)

المو وعيّة كمها فهء روايهة حسهعدة فهن لهد،ة الهوار ة فهء الثهوب المشهص   فهالحرام والمملهو  

 .«المشص   فالحّر وال وجة المشص هة فالر يعة

 .73ـ  72( ال فدة : 4)
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 .«. الخ.. كذا أو و،  كذا

 ا يصصّور على وجهين :أ،ول : فقا  الح م إلى هحان كذ
األّول : أن يالار الفعل إلى هحان كذا حو وعا واادا تعلّق ف  الح م 

الوااد ، كأن يالار الجلو  فء المسجد إلى و،  ال وال فعال واادا تعلّهق 

ف  أاد األا ام الخمسة ، وحن أحثلص  : ابحسها  المسهصمّر إلهى الليهل ؛ ايهث 
لوجههوب أو النهدب أو غيرهمهها حههن أا ههام إنّه  حلحههوظ فعههال وااهدا تعلّههق فهه  ا

 الصوم.

 (1)الثههانء : أن يالاههر الفعههل فههء كههّل جهه   يسههع  حههن ال حههان المغيّهها 
حو هههوعا حسهههصقال تعلّهههق فههه  ا ههههم ، فيحهههدث فهههء المقهههام أا هههام حصعههههدّ ة 

لمو وعات حصعدّ ة ، وحن أحثلص  : وجوب الصوم عند رؤية هالل رحىان 

م كّل يوم إلى انقىا  الشهر فعل حسصقّل إلى أن يرى هالل شّوال ؛ فإّن لو
 تعلّق ف  ا م حسصقّل.

 أّحا األّول ، فالح م الص ليفّء : إّحا أحر ، وإّحا نهء ، وإّحا تخيير :

 فإن كان أحرا ، كان الالهم عند الشّك فء وجو  الغاية حا ذكر  :
حن وجوب ابتيان فالفعل تحصيال لليقين فال را ة حن الص ليه المعلهوم 

ل ن يجب تقييد  فما إذا لم يعار   ت ليه هخر ححدو  فما فعد الغاية ، كما  ،

إذا وجب الجلو  فء المسجد إلى ال وال ، ووجب الخروج حن  حن ال وال 
إلى الغروب ؛ فإّن وجوب ا اصيا  للص ليه فالجلو  عند الشّك فء اله وال 

فههدّ حههن  حعههارض فوجههوب ا اصيهها  للص ليههه فههالخروج فعههد الهه وال ، فههال

 الرجو  فء وجوب الجلو  عند الشّك فء ال وال
__________________ 

 .«المعيّن»:  «المغيّا»فدل  (ص)( فء نسخة فدل 1)



 3فرائد ا ُلول / ج   ............................................................................  180

إلى ألل هخر غير ا اصيا  ، حثل : ألالة عدم ال وال ، أو عهدم الخهروج 

عن عهدة الص ليهه فهالجلو  ، أو عهدم اهدوث الص ليهه فهالخروج ، أو غيهر 
 ذلك.

ان نهيهها ، كمهها إذا اههرم ابحسهها  المحههدو  فالغايههة المههذكورة أو وإن كهه

كان المصيقّن ـ  كما هو الظاهرـ  الجلو  المذكور ، فإن ،لنا فصحريم ا شصغال
الصحريم ، ل الشّك فء وجو  الغاية ، وأّحا الصحريم فعد  فال يث   فما ذكر فء 

لههل ابفااههة فههء األحههر ، فههل يحصههاج إلههى ا تصصههحاب المشهههور ، وإ ّ فاأل

لورة الشّك. وإن ،لنها : إنّه    يصحقّهق الحهرام و  اتهصحقاق العقهاب إ ّ فعهد 
ابحسهها  والجلههو  المههذكورين ، فيرجههع إلههى حقصىههى ألههالة عههدم  (1)تمههام 

 اتصحقاق العقاب وعدم تحقّق المعصية ، و   خل ل  فما ذكر  فء األحر.

م اهدوث ا هم حها فعهد وإن كان تخييرا ، فاأللل فيه  وإن ا،صىهى عهد
الغاية للفعل عند الشّك فيها ، إ ّ أنّ  ،د ي ون ا م حا فعد الغاية ت ليفا حنّج ا 

يجب في  ا اصيا  ، كما إذا أفاح األكل إلهى  لهو  الفجهر حهع تنّجه  وجهوب 

ابحسا  حن  لو  الفجر إلى الغروب عليه  ؛ فهإّن الظهاهر له وم ال هّه حهن 
إذا لوار الفعل المح هوم عليه  فهالح م ا ،صىهائّء  األكل عند الشّك. هذا كلّ 

 أو الصخييرّ  أحرا واادا حسصمّرا.

وأّحا الثهانء ، وههو حها لهوار فيه  الفعهل احهورا حصعهدّ ة كهّل وااهد حنهها 
حصّصههه فههذلك الح ههم غيههر حرفههو  فههاآلخر ، فههإن كههان أحههرا أو نهيهها فألههالة 

 حان الشّك ،ابفااة وال را ة ،ا ية فعدم الوجوب والحرحة فء ه
__________________ 

 .«إتمام»:  «تمام»فدل  (ظو ) (ص)( فء 1)
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وكذلك ألالة ابفااة فء الح م الصخييرّ  ، إ ّ إذا كان الح م فيما فعد الغاية 

 ت ليفا حنّج ا يجب في  ا اصيا .
فعلههم حّمهها ذكرنهها : أّن حهها ذكههر  حههن الوجهه  األّول الراجههع إلههى وجههوب 

  يجر  إ ّ فء ،ليل حن الصور المصصهّورة فهء المسهألة ، تحصيل ا حصثال 

وحع ذلك فال يخفى أّن إث ات الح م فء هحان الشّك فقاعدة ا اصيا  كمها فهء 
ا ،صىائّء ، أو ،اعدة ابفااة وال را ة كما فء الح م الصخييرّ  ، لهيس ،هو  

فههء  فا تصصههحاب المخصلههه فيهه  ألههال ؛ ألّن حرجعهه  إلههى أّن إث ههات الح ههم

ال حان الثانء يحصاج إلى  ليل يدّل علي  ولو كان ألالة ا اصيها  أو ال هرا ة 
يرجهع إلهى الهول أخهر ،  (1)، وهذا عين إن هار ا تصصهحاب ؛ ألّن المن هر 

 فال ااجة إلى تطويل ال الم وتغيير اتلوب كالم المن رين فء هذا المقام.

* * * 
فقههء ال ههالم فههء توجيهه  حهها ذكههر  : حههن أّن األحههر فههء الح ههم الصخييههرّ  

أظهههر ، ولعههّل الوجهه  فيهه  : أّن الح ههم فههالصخيير فههء هحههان الشههّك فههء وجههو  

الغاية حطافق أللالة ابفااة الثافصة فالعقل والنقل ، كما أّن الح م فال قا  فء 
ا  الثافصههة فههء المقههام فالعقههل الح ههم ا ،صىههائّء كههان حطافقهها أللههالة ا اصيهه

 والنقل.

 إلحاق الح م الصخييرّ  فا ،صىائّء : تر ،د و،د وّج  المحقّق القّمء 
 فأّن حقصىى الصخيير إلى غاية وجوب ا عصقا  فث وت  فء كّل ج   حّما

__________________ 

:  «ألّن المن ههر»فهدل  (ظ)، وفههء  «لالتصصههحاب   فهدّ أن»هيها ة :  (ص)( فهء حصههّححة 1)

 .«فالمن ر»

توجيههههه  حههههها ذكهههههر  
المحقهههههههههههههههههههههههههههههههههق 
الخوانسههههههار  فههههههء 

 الصخيير  الح م

توجيهههههههه  المحقّههههههههق 
 القّمء
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، ههل الغايههة ، و  يحصههل اليقههين فههال را ة حههن الص ليههه فاعصقهها  الصخييههر عنههد 

الشّك فء ادوث الغاية ، إ ّ فالح م فابفااة واعصقا ها فء هذا ال حان أيىا 
(1). 

ف ههون الح ههم المههذكور ثافصهها إلههى  وفيهه  : أنّهه  إن اريههد وجههوب ا عصقهها 

الغاية المعيّنة ، فهذا ا عصقا  حوجو  ولو فعد القطع فصحقّق الغاية فىال عهن 
لورة الشّك فيه  ؛ فهإّن ههذا اعصقها  فهالح م الشهرعّء ال لّهء ، ووجوفه  غيهر 

 حغيّا فغاية ؛ فإّن الغاية غاية للمعصقد   لوجوب ا عصقا .

ك الح ههم الصخييههرّ  فههء كههّل جهه   حههن وإن اريههد وجههوب ا عصقهها  فههذل
ال حان الذ  ي ون فء الوا،ع حّما ، ل الغاية وإن لم ي ن حعلوحا عندنا ، ففيه  

: أّن وجوب ا عصقها  فهء ههذا الجه   المشه و  ف هون الح هم فيه  ههو الح هم 

األّولّء أو غير  حمنو  جدّا ، فل ال الم فء جواه  ؛ ألنّه  حعهارض فوجهوب 
اآلخر الذ  ث   فيما فعد الغاية وا،عها وإن لهم ي هن حعلوحها ، ا عصقا  فالح م 

 فل   يعقل وجوب ا عصقا  حع الشّك فء المو و  ، كما   يخفى.

ـ  ،د وجد ع ارة شرح الدرو  فء نسخص  تر ،د ولعّل هذا الموّج  
وأّحها علهى الثهانء »:  (3)ه هذا ـ  فء فعض نسهخ شهرح الوافيهة (2)كما وجدت  

 كما   يخفى ، ل نّء راجع  فعض نسخ شرح الدرو  «كفاألحر كذل
__________________ 

 .67:  2( القوانين 1)

 .334 : (حخطو )( وهو كذلك فء نسخصنا حن شرح الوافية أيىا ، انظر شرح الوافية 2)

 (.ص)حن نسخة فدل  «ه ذا»( 3)

ا،شهههههههههههة فهههههههههههء المن
توجيهههههههه  المحقّههههههههق 

 القّمء
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 هم ، واين ذ فظهاهر  حقافلهة وجه  الح (1) «كذلك»فدل  «أظهر»فوجدت لفر 

فال قهها  فههء الصخييههر فوجهه  الح ههم فال قهها  فههء ا ،صىهها  ، فههال وجهه  برجهها  
 أادهما إلى اآلخر.

: ايهث أخهذ الصوجيه  المهذكور عهن  (2)والعجب حن فعض المعالرين 

 القوانين ، ونس   إلى المحقّق الخوانسارّ  ، فقال :
ّم اّجههة المحقّههق الخوانسههارّ  أحههران : األخ ههار ، وألههالة ا شههصغال. ثهه

أخذ فء إجرا  ألالة ا شصغال فء الح م الصخييرّ  فما وّجه  فء القهوانين ، 

 ثّم أخذ فء الطعن علي .
وأنه  خ يههر : فههأّن الطعههن فههء الصوجيه  ،   فههء اّجههة المحقّههق ، فههل   

  عن فء الصوجي  أيىا ؛ ألّن غلط النسخة ألجأ  إلي .

، و،ههد أور  عليهه  السههيّد الشههارح : فجريههان حهها ذكههر  حههن ،اعههدة  هههذا
 ، ،ال : (3)وجوب تحصيل ا حصثال فء اتصصحاب القوم 

فصحقّهق الح هم فهء ـ  فهء الصهورة الصهء فر ههاـ  فيان  : أنّا كمها نجه م

فهء تحقّقه  فهء هحهان ي هون ـ  اهين القطهعـ  ،طعة حن ال حان ، ونشّك أيىا
حصسهاويين عنهدنا ، ف هذلك نجه م فصحقّهق الح هم فهء ادوث الغاية في  وعدحه  

فهء تحقّقه  فهء هحهان ـ  اهين القطهعـ  هحان   يم هن تحقّقه  إ ّ فيه  ، ونشهكّ 

حصّصل فذلك ال حان ؛  اصمال وجو  رافع لج   حهن أجه ا  علّهة الوجهو  ، 
 وكما أّن فء الصورة ا ولى ي ون الدليل ححصمال ألن يرا  حن 

__________________ 

 .76( وه ذا فيما فأيدينا حن نسخة حشارق الشمو  : 1)

 .375( هو لااب الفصول فء الفصول : 2)

 .«أيىا»هيا ة :  (ص)( فء 3)

 حههههههها أور   السهههههههيد
الصههههههههههدر علهههههههههههى 
المحقهههههههههههههههههههههههههههههههههق 

 الخوانسار 
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وجههو  الح ههم فههء هحههان الشههّك وأن يههرا  عههدم وجههو   ، ف ههذلك الههدليل فههء 

لهم يحصهل  (1)الصورة الصء فر ناها ، واين ذ فنقول : لو لم يمصثل الم لّهه 
 ، انصهى. (2). إلى هخر حا ذكر  .. صثالالظّن فا ح

أ،ول : وهذا ابيرا  تا،ط عن المحقّق ؛ لعدم جريهان ،اعهدة ا شهصغال 

فء غير الصورة الصء فر ها المحقّق ، حهثال : إذا ث ه  وجهوب الصهوم فهء 
الجملههة ، وشهه  نا فههء أّن غايصهه  تههقو  القههرص أو حيههل الحمههرة المشههر،يّة ، 

علهى حهها لهّرح فه  المحقّهق المههذكور فهء عهدّة حوا هع حههن ـ  هم اين هذفهالال

الرجو  فء نفء ال ائد ، وهو وجوب ابحسا  فعد تقو  القرص ، ـ  كلمات 
إلى ألالة ال را ة ؛ لعدم ث وت الص ليه فإحسا  أهيد حهن المقهدار المعلهوم ، 

لهو لهم يمصثهل  فيرجع إلى حسألة الشّك فهء الج ئيّهة ، فهال يم هن أن يقهال : إنّه 

الص ليه لم يحصل الظّن فا حصثال ؛ ألنّ  إن اريد احصثال الص ليه المعلوم فقهد 
 اصل ،طعا ، وإن اريد احصثال الص ليه المحصمل فصحصيل  غير  هم.

إلهى السهقو  ـ  وهذا فخهالر فهرض المحقّهق ؛ فهإّن الص ليهه فابحسها 

لهوم ح هيّن ، وإنّمها الشهّك حعـ  على القول ف  أو حيل الحمرة على القول اآلخر
فء ابتيهان فه  عنهد الشهّك فهء اهدوث الغايهة. فهالفرق فهين حهور  اتصصهحاف  

وحههور  اتصصههحاب القههوم ، كههالفرق فههين الشههّك فههء إتيههان الجهه   المعلههوم 

الج ئيّههة والشههّك فههء ج ئيّههة شههء  ، و،ههد تقههّرر فههء ححلّهه  جريههان ألههالة 
 .(3)ا اصيا  فء األّول  ون الثانء 

__________________ 

 .«الص ليه المذكور»:  «الم لّه»( فء المصدر فدل 1)

 .337:  (حخطو )( شرح الوافية 2)

 .317:  2( راجع ح حث ا شصغال 3)

المنا،شهههههههههههة فهههههههههههء 
 ابيرا 



 185  ........................................................................  رشع يداحلا لوقلا ةّجح

و،س على ذلك تائر حوار  اتصصحاب القوم ، كما لهو ث ه  أّن للح هم 

غاية وش  نا فء كون شء  هخر أيىا غاية ل  ، فإّن المرجهع فهء الشهّك فهء 
الح ههم فعههد تحقّههق حهها شههّك فههء كونهه  غايههة عنههد المحقّههق الخوانسههارّ   ث ههوت

 هء ألالة ال را ة  ون ا اصيا . تر ،د 

الظههاهر أّن المههرا  حههن عههدم نقههض اليقههين فالشههّك أنّهه  عنههد »:  (1)،ولهه  
 الصعارض   ينقض ، وحعنى الصعهارض أن ي هون شهء  يوجهب اليقهين لهو  

 .«الشكّ 

أ،ول : ظاهر هذا ال الم جعل تعارض اليقين والشّك فاعص هار تعهارض 
المقصىء لليقين ونفس الشّك ، على أن ي ون الشّك حانعا عن اليقين ، في ون 

حهههن ، يهههل تعهههارض المقصىهههء للشهههء  والمهههانع عنههه . والظهههاهر أّن المهههرا  

صمرار ا هم إلهى فالموجب فء كالح   ليل اليقين السافق ، وهو الداّل على ات
 غاية حعيّنة.

حىافا إلهى أّن الصعهارض الهذ  اتهصظهر  حهن لفهر ـ  واين ذ فير  علي 

  فدّ أن يالار فالنس ة إلى النا،ض ونفس المنقوض ،   حقصىي   «النقض»
فعد لرف  عن ظاهر  ـ  : أّن نقض اليقين فالشكّ ـ  الموجب ل  لو   النا،ض

الثافصههة لهه  حههن ايههث هههء لههفة حههن ، وهههو نقههض لههفة اليقههين أو أا احهه  

اليقههين وأا احه  الثافصههة لهه  حههن ايهث هههو اههين الشههّك  (2)الصهفات ؛  رتفهها  
ظههاهر فههء نقههض أا ههام اليقههين ، يعنههء : األا ههام الثافصههة فاعص ههار  ـ  ،طعهها

 للمصيقّن أعنء المسصصحب ، فيالار الصعارض اين ذ فين
__________________ 

 .171ار  المصقدّم فء الصفحة ( أ  ،ول المحقّق الخوانس1)

 .« رورة ارتفا »:  « رتفا »فدل  (ص)( فء ااشية 2)

  إلههههى كههههالم رجههههو
المحقهههههههههههههههههههههههههههههههههق 

 الخوانسار 



 3فرائد ا ُلول / ج   ............................................................................  186

المنقوض والنا،ض ، والالهم حن ذلك اخصصاص األخ ار فما ي هون المصهيقّن 

وأا اح  حّما يقصىء فنفس  ا تصمرار لو   الرافع ، فال ينقض تلك األا ام 
ء وجهو  الرافهع أو فهء رافعيّهة فمجّر  الشّك فء الرافع ، توا  كهان الشهّك فه

 ت اين ج ئّء. (1)الموجو . وفين هذا وحا ذكر  المحقّق 

ثّم إّن تعارض المقصىء لليقين ونفس الشّك لهم ي هد يصصهّور فيمها نحهن 
كهان ـ  كوجوب ابحسا  فء ال حهان السهافقـ  في  ؛ ألّن اليقين فالمسصصحب

أّن هههذا اآلن لههم »ء االههال حههن اليقههين فمقههدّحصين : لههغرى وجدانيّههة ، وههه

، وك رى حسصفا ة حهن  ليهل اتهصمرار الح هم إلهى غايهة حعيّنهة ،  «يدخل الليل
المرا  فالشّك هوال اليقين  (2)و  «وجوب ابحسا  ، ل أن يدخل الليل»وهء 

فالصههغرى ، وهههو لههيس حههن ، يههل المههانع عههن اليقههين ، وال  ههرى حههن ، يههل 

 ههين ، فههل نسهه ة اليقههين إلههى المقصىههء لهه  ، اصّههى ي ونهها حههن ، يههل المصعار
 المقدّحصين على نهج توا  ، كّل حنهما حن ، يل ج   المقصىء ل .

والحالههل : أّن حالاظههة الههنقض فالنسهه ة إلههى الشههّك وأا ههام المصههيقّن 

 الثافصة ألجل اليقين أولى حن حالاظص  فالنس ة إلى الشّك و ليل اليقين.
 ب اليقين  ليلوأّحا توجي  كالم المحقّق : فأن يرا  حن حوج

__________________ 

 ( أ  المحقّق الخوانسار .1)

حعلههوم أّن شههي ا حههن المقههدّحصين   ا،صىهها  فيهه  »هيهها ة :  (ص)ونسههخة فههدل  (ظ)( ور  فههء 2)

لوجوب ابحسا  فء هحان الشّك لو خلّء و  ع  اصّى ي هون الشهّك حهن ، يهل المهانع عنه  ، حهع 

 .«أنّ 
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 (2)الصهء  (1)مغيّا ، وحن الشّك ااصمال الغايهة المسصصحب وهو عموم الح م ال

حن حخّصصات العاّم ، فالمرا  عدم نقض عمهوم  ليهل المسصصهحب فمجهّر  
 الشّك فء المخّصص.

فمدفو  : فأّن نقض العاّم فااصمال الصخصهيص إنّمها يصصهّور فهء الشهّك 

فء ألل الصخصيص ، وحع  يصمّسهك فعمهوم الهدليل   فا تصصهحاب ، وأّحها 
كما فء حا نحن ـ  ليقين فالصخصيص والشّك فء تحقّق المخّصص المصيقّنحع ا

فال حقصىء للح م العاّم اصّى يصصّور نقى  ؛ ألّن العهاّم المخّصهص   ـ  في 

ا،صىا  في  لث وت الح م فء حور  الشّك فء تحقّهق المخّصهص ، خصولها 
 فء حثل الصخصيص فالغاية.

ب العاّم والخاّص هو لفر العاّم والحالل : أّن المقصىء والمانع فء فا

والمخّصص ، فإذا ااره المقصىء وشّك فء وجو  المخّصص يح م فعدح  
عمال فظاهر العاّم ، وإذا علم فالصخصيص وخروج اللفر عن ظهاهر العمهوم 

ثّم شّك فء لدق المخّصص على شء  ، فنس ة  ليلء العمهوم والصخصهيص 

 إلي  على السوا  حن ايث ا ،صىا .
  يسههصقيم فههء ،ولهه   «الههنقض»لّهه  ، حههع أّن حهها ذكههر  فههء حعنههى هههذا ك

، و،ولهه   «ول ههن ينقىهه  فيقههين هخههر»:  (3)فههء ذيههل الصههحيحة  السههالمعلي 

الوار ة فء الشّك فين الهثالث واألرفهع  (4)فء الصحيحة المصقدّحة  السالمعلي 
 ول ن»: 

__________________ 

 .«غاية الشء  ، وهء»،ها : ، وكصب فو «الغاية»شطب على  (ص)( فء 1)

 .«هء»هيا ة :  (ت)( فء 2)

 .55( أ  : لحيحة هرارة ا ولى المصقدّحة فء الصفحة 3)

 .62( أ  : لحيحة هرارة الثالثة المصقدّحة فء الصفحة 4)
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، فههل و  فههء لههدرها المصههّرح فعههدم نقههض اليقههين  «يههنقض الشههّك فههاليقين

ا عههدم فعههل ال ائههد ، وإّحهها عههدم فالشههّك ؛ فههإّن المسصصههحب فههء حور ههها : إّحهه
، وحهن المعلهوم أنّه  لهيس فهء شهء  ـ  (1)كمها تقهدّم ـ  فرا ة الذّحة حن الصالة

 حنهما  ليل يوجب اليقين لو   الشّك.

. إلههى هخههر .. ،لهه  : فيهه  تفصههيل»: ـ  فههء جههواب السههؤالـ  (2)،ولهه  
 .«الجواب

ـ  لغههائطأعنههء حو ههع اـ  أ،ههول : إّن النجاتههة فيمهها ذكههر  حههن الفههرض

حسههصمّرة ، وث هه  أّن الصمّسههح فثالثههة أاجههار ح يههل لههها ، وشههّك أّن الصمّسههح 
فهههإذا ث هه  وجهههوب إهالهههة  ؟فههالحجر الوااهههد ذ  الجههههات ح يههل أيىههها أم  

النجاتة ، والمفروض الشّك فء تحقّهق ابهالهة فالصمّسهح فهالحجر الوااهد ذ  

المعص ر فال وال  الجهات ، فمقصىى  ليل  هو وجوب تحصيل اليقين أو الظنّ 
، وفء حثل هذا المقام   يجر  ألالة ال را ة و  أ لّصها ؛ لعدم وجو  القهدر 

المصيقّن فء المأحور ف  وهء ابهالة وإن كان حا يصحقّق فه  حهر ّ ا فهين األ،هّل 

واألكثر ، ل ن هذا الصر يد ليس فء نفس المأحور ف  ، كما   يخفى. نعم ، لو 
حر فنفس ابهالة ، وإنّما ث   فالصمّسح فثالثة أاجار أو فرض أنّ  لم يث   األ

فههاألعّم حنهه  وحههن الصمّسههح فههذ  الجهههات ، أح ههن فههل لههم ي عههد إجههرا  ألههالة 

 ال را ة عّما عدا األعّم.
والحالل : أنّ  فهرق فهين األحهر فإهالهة النجاتهة حهن الثهوب ، المهر ّ ة 

 المر ّ  فين المّرةفين غسل  حّرة أو حّرتين ، وفين األحر فنفس الغسل 
__________________ 

 .63ـ  62( راجع الصفحة 1)

 .171( المصقدّم فء الصفحة 2)
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والمّرتين. والذ  يعيّن كون حسألة الصمّسح حن ، يل األّول  ون الثانء هو حها 

للصهالة ، حثهل  (1)اتصفيد حن أ لّة وجهوب إهالهة النجاتهة عهن الثهوب وال هدن 
رْ َوثِيابَكَ )،ول  تعالى :    »فء لحيحة هرارة :  السالمعلي ، و،ول   (2)( فََطّهِ

ولو فقرينة ذيل  الداّل علهى ـ  فنا  على شمول الطهور (3) «لالة إ ّ فطهور

للطهارة الخ ثيّة ، وحثل ابجماعهات المنقولهة ـ  كفاية األاجار حن ا تصنجا 
 على وجوب إهالة النجاتة عن الثوب وال دن للصالة.

نى وإن لم يدّل علي   ليهل لهحيح السهند والد لهة علهى وجه  وهذا المع

، فل ظاهر أكثر األخ ار األحهر فهنفس الغسهل ،  (4)يرتىي  المحقّق المذكور 
إ ّ أّن ابنصار وجو  الدليل على وجوب نفس ابهالة ، وأّن األحر فالغسل 

بهالهة فء األخ ار ليس  عص ار  فنفس  فء الصهالة ، وإنّمها ههو أحهر حقهدّحّء 

النجاتة ، حع أّن كالم المحقّق المهذكور   يخهصّص فالمثهال الهذ  ذكهر  اصّهى 
 ينا،  في .

فهأّن ـ  (5)وفما ذكرنا يظهر حا فهء ،وله  فهء جهواب ا عصهراض الثهانء 

 غاية حا أجمعوا»حا لفظ  : ـ  حسألة ا تصنجا  حن ، يل حا نحن في 
__________________ 

 (.رو ) (ظ)فء  « دنعن الثوب وال»( لم تر  1)

 .4( المدّثّر : 2)

 ، ال اب األول حن أفواب الو و  ، الحديث األول. 256:  1( الوتائل 3)

، ل هن شهطب عليهها  «فعد ر ّ روايصء افن المغيرة وافهن يعقهوب»هيا ة :  (ظو ) (ت)( فء 4)

 (.ت)فء 

 .172( المصقدّم فء الصفحة 5)



 3فرائد ا ُلول / ج   ............................................................................  190

ـ  الصالة فهدون المها  والصمّسهح رأتهاعلي  : أّن الصغّو  حصى اصل   يصّح 

وههذا   يسهصل م ابجمها  علهى ث هوت ـ    فالثالث و  فشعب الحجر الوااد
النجاتة اصّى يحصل شء  حعيّن فء الوا،ع حجهول عندنا ،د اعص ر  الشار  

 .(1) «. الخ.. حطّهرا

إنّه  لهم يث ه  »:  (2)ويظهر حا فء ،وله  جوافها عهن ا عصهراض األخيهر 
ا  على وجهوب شهء  حعهيّن فحيهث لهو لهم يهأت فهذلك الشهء   تهصحّق ابجم

 .(3) «. الخ.. العقاب

فهههء ااشهههية شهههرا  علهههى ،هههول الشههههيد  (4)وحههها فهههء كالحههه  المح هههّء 
 .«... ويحرم اتصعمال الما  النجس والمشص  » : تر ،د 

أ لّهة األ،هوال ، علمه  أّن األ،هوى  وأن  إذا أاط  خ را فما ذكرنا فء

 حنها القول الصاتع ، وفعد  القول المشهور ، وهللا العالم فحقائق ا حور.
__________________ 

 .173ـ  172( تقدّم فء الصفحة 1)

 .173( المصقدّم فء الصفحة 2)

 .173( تقدّم فء الصفحة 3)

 .175( المصقدّم فء الصفحة 4)

أ،هههههههههوى األ،هههههههههوال 
القههههههههول الصاتههههههههع ، 

 وفعد  المشهور
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 ور :وين غء الصن ي  على اح

وهء فين حا يصعلّق فالمصيقّن السافق ، وحا يصعلّق فدليل  الداّل علي  ، وحا 
 يصعلّق فالشّك الالاق فء فقائ .

 األّول :

 وشّك فء فقائ  : (1)أّن المصيقّن السافق إذا كان كلّيّا فء  من فر  

 فإّحا أن ي ون الشّك حن جهة الشّك فء فقا  ذلك الفر .
وإّحا أن ي ون حن جهة الشّك فء تعيين ذلهك الفهر  وتهر ّ   فهين حها ههو 

 فاق ج حا وفين حا هو حرتفع كذلك.

وإّحا أن ي ون حن جهة الشهّك فهء وجهو  فهر  هخهر حهع الجه م فارتفها  
 ذلك الفر .

ّء ونفهههس الفهههر  أّحههها األّول ، فهههال إشههه ال فهههء جهههواه اتصصهههحاب ال لّههه

 وترتيب أا ام كّل حنهما علي .
وأّحهها الثههانء ، فالظهههاهر جههواه ا تصصهههحاب فههء ال لّهههّء حطلقهها علهههى 

 .(3)نعم ،   يصعيّن فذلك أا ام الفر  ال ا،ء  .(2)المشهور 
__________________ 

 .«فر  »: (ظو ) (ص)،  (ر)( فء 1)

( نسهه ص  إلههى المشهههور فاعص ههار أّن حههن جملههة أفههرا  اب ههالق فههء هههذا القسههم هههو الشههّك فههء 2)

 المقصىء ، والمصنّه   يقول فحجيّة ا تصصحاب في .

 .«الذ  يسصل م فقا  ال لّء ذلك الفر  فء الوا،ع»:  «ال ا،ء»فدل  ( و ) (ت)( فء 3)

أ،سههههههههههههههههههههههههههههههههههههههام 
اتصصههههههههههههههههههههههههحاب 

 ال لّء

جهههههههههههههههههههههههههههههههههههههواه 
اتصصههههههههههههههههههههههههحاب 

ل لّههههههههههء والفههههههههههر  ا
جهههههههههههههههههههههههههههههههههههههواه  فء القسم األّول

اتصصههههههههههههههههههههههههحاب 
ء فهههههء القسهههههم ال لّههههه

الثههههههههههههههههههههههههانء  ون 
 الفر 
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دوث ال هول أو المنهّء توا  كان الشّك حن جهة الرافع ، كما إذا علم فح

الجمهع فهين الطههارتين ، فهإذا فعهل إاهداهما  (1)ولم يعلم الحالة السافقة وجب 
وشّك فء رفع الحدث فاأللل فقاؤ  ، وإن كان األلل عدم تحقّهق الجنافهة ، 

 فيجوه ل  حا يحرم على الجنب.

أم كان الشّك حن جهة المقصىء ، كما لو تر ّ  حن فء الهدار فهين كونه  
  يعي  إ ّ تنة وكونه  ايوانها يعهي  حائهة تهنة ، فيجهوه فعهد السهنة  ايوانا

ا ولههى اتصصههحاب ال لّههّء المشههصر  فههين الحيههوانين ، ويصرتّههب عليهه  هثههار  

الشرعيّة الثافصة  ون هثار شء  حن الخصوليّصين ، فل يح م فعدم كّل حنهما 
 لو لم ي ن حانع عن إجرا  األللين ، كما فء الش هة المحصورة.

وتوّهم : عدم جريهان األلهل فهء القهدر المشهصر  ؛ حهن ايهث  ورانه  

حح ههوم  (2)فهين حها هههو حقطهو  ا نصفها  ، وحهها ههو حشه و  الحههدوث ، وههو 
 .(3)فا نصفا  فح م األلل 

ئه  حدفو  : فأنّ    يقدح ذلهك فهء اتصصهحاف  فعهد فهرض الشهّك فهء فقا

 .(4)لوجو  الرافع  وارتفاع  ، إّحا لعدم اتصعدا   وإّحا
 : كون الشّك فء فقائ  حس ّ ا عن الشّك فء (5)كاندفا  توّهم 

__________________ 

 .«واين ذ يجب»: (691:  2)، وفء ااشية الصن افنء  «فء»:  «وجب»فدل  (ر)( فء 1)

 .«هو»على  ( و ) (ت)( شطب فء 2)

 (.ظ)فء  «وهو حح وم فا نصفا  فح م األلل»( لم تر  3)

 (.ر)فء  «إّحا لعدم اتصعدا   وإّحا لوجو  الرافع»( لم تر  4)

 .«كصوّهم»:  «كاندفا  توّهم»فدل  (تو ) ( )( فء 5)

تهههههههههههههوّهم عههههههههههههههدم 
جريههههههههههههههههههههههههههههههههههان 

اب اتصصههههههههههههههههههههههههح
ال لّههههههء فههههههء هههههههذا 

 القسم و فع 

تهههههههههههههوّهم هخههههههههههههههر 
 و فع 
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 (1)اههدوث ذلههك المشهه و  الحههدوث ، فههإذا ا ههم فألههالة عههدم ادوثهه  ل حهه  

ار  ؛ فههإّن ارتفهها  القههدر المشههصر  حههن ارتفهها  القههدر المشههصر  ؛ ألنّهه  حههن هثهه
لواهم كون الحا ث ذلك األحر المقطو  ا رتفا  ،   حن لواهم عدم ادوث 

فهء  همن   (2)األحر اآلخر. نعم ، الالهم حن عدم ادوث  هو عهدم وجهو  حها 

حههن القههدر المشههصر  فههء ال حهههان الثههانء ،   ارتفهها  القههدر المشههصر  فهههين 
 ههح ؛ ولههذا ذكرنهها أنّهه  تصرتّههب عليهه  أا ههام عههدم األحههرين ، وفينهمهها فههرق وا

 وجو  الجنافة فء المثال المصقدّم.

حع ،ول  فحّجيّة ا تصصحاب ـ  فء القوانين ;ويظهر حن المحقّق القّمء 
عدم جواه إجرا  ا تصصحاب فهء ههذا القسهم ، ولهم أتحقّهق ـ  على اب الق

 وجه . ،ال :

 تصصههحاب يص ههع المو ههو  وا مهه  فههء حقههدار ،افليّههة ا حصههدا  إّن ا
وحالاظة الغل ة في  ، فال فهدّ حهن الصأّحهل فهء أنّه  كلّهّء أو ج ئهّء ، فقهد ي هون 

المو و  الثاف  ا م  أّو  حفهوحا كلّيّا حر ّ ا فين احور ، و،د ي ون ج ئيّا 

  ال لّهّء فههء ،افليههة اقيقيّها حعيّنهها ، وفهذلك يصفههاوت الحههال ؛ إذ ،هد يخصلههه أفههرا
 ا حصدا  وحقدار  ، فا تصصحاب اين ذ ينصرر إلى أ،لّها اتصعدا ا لالحصدا .

ثّم ذكر ا اية تمّسك فعض أهل ال صاب بث ات ن ّوة ن يّ  فا تصصحاب 

 ل  فما لم يرتى  ال صافّء ، ثّم ر ّ  (3)، ور ّ فعض حعالري  
__________________ 

 .«ل م»: (ت)( فء 1)

 .«هو»هيا ة :  (ظ)( فء غير 2)

 .260( تيجء  ا خصالر فء تحقيق هذا ال عض فء الصفحة 3)

ر المحقّههههههههق ظههههههههاه
القّمهههههههههههههء عهههههههههههههدم 

 الجريان
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 فما ا ّعى افصنا   على حا ذكر  حن حالاظة حقدار القافليّة.

ثّم أو ح ذلك فمثال ، وهو : أنّا إذا علمنا أّن فء الدار ايوانا ، ل ن   
ثهّم غ نها  ؟الحشهار أو الديهداننعلم أنّ  أّ  نو  هو ، حن الطيور أو ال هائم أو 

عن ذلك حدّة ، فال يم ن لنا الح م ف قائ  فهء حهدّة يعهي  فيهها أ هول الحيهوان 

عمرا ، فإذا ااصمل كون الحيوان الخاّص فء ال ي  عصفورا أو فأرة أو  و  
إلههى  (1)فاتصصههحافها ـ  فسهه ب العلههم فالقههدر المشههصر ـ  ،ههّ  ، ف يههه يح ههم

،هال : وفهذلك فطهل تمّسهك  ؟!الحيوانهات عمهرااصول هحان ظّن فقا  أ ول 

 ، انصهى. (2)ال صافّء 
ـ  أ،ول : إّن حالاظة اتصعدا  المسصصحب واعص ار  فهء ا تصصهحاب

حوجهب ـ  حع أنّ  حسصل م  خصصاص اعص ار ا تصصحاب فالشّك فء الرافهع

ا ة اتصعدا   حن ايهث شخصه  لعدم انى ا  ا تصصحاب ؛ لعدم اتصقاحة إر
، و  أفعد األجنا  ، و  أ،رب األلنار ، و   افط لصعيين المصوّتط ،  (3)

، حهع أّن اعص هار  (4)واباالة علهى الظهّن الشخصهّء ،هد عرفه  حها فيه  تهافقا 

ا تصصحاب عند هذا المحقّق   يخصّص  ليل  فالظّن ، كما اعصرر فه  تهافقا 
اب وجو  الحيوان فء الدار إذا ترتّب اثهر شهرعّء ، فال حانع حن اتصصح (5)

 على وجو  حطلق الحيوان فيها.
__________________ 

 لرجو  الىمير إلى الحيوان. «فاتصصحاف »( كذا فء النسخ ، والمناتب : 1)

 .73ـ  69:  2( القوانين 2)

 .«تشّخص »:  «شخص »، وفء غير  فدل  (ظ)( كذا فء 3)

 .87( راجع الصفحة 4)

 .66:  2( انظر القوانين 5)

ا،شههههههههههة فيمهههههههههها المن
أفهههههههههها   المحقههههههههههق 

 القمء
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ثّم إّن حا ذكر  : حن افصنا  جواب ال صهافّء علهى حها ذكهر  ، تهيجء  حها 

 إن شا  هللا تعالى. (1)في  حفّصال 
وهو حا إذا كان الشّك فء فقا  ال لّهّء حسهصندا إلهى ااصمهال ـ  وأّحا الثالث

فهو على ،سمين ؛ ألّن ـ  فر  المعلوم ادوث  وارتفاع وجو  فر  هخر غير ال

 إّحا أن يحصمل وجو   حع ذلك الفر  المعلوم اال . الفر  اآلخر :
يحصمههل ادوثهه  فعههد  ، إّحهها فص دّلهه  إليهه  وإّحهها فمجههّر  ادوثهه   (2)وإّحهها أن 

 حقارنا  رتفا  ذلك الفر .

وفء جريان اتصصحاب ال لّّء فء كال القسمين ؛ نظرا إلى تيقّنه  تهافقا 
وعدم العلم فارتفاع  ، وإن علم فارتفا  فعض وجو ات  وشّك فء ادوث حها 

عدا  ؛ ألّن ذلك حانع حن إجرا  ا تصصهحاب فهء األفهرا   ون ال لّهّء ، كمها 

 تقدّم نظير  فء القسم الثانء.
فيهما ؛ ألّن فقا  ال لّّء فء الخارج ع ارة عن اتصمرار  أو عدم جريان 

المصيقّن تافقا ، وهو حعلوم العدم ، وهذا هو الفارق فين  (3)وجو   الخارجّء 

حا نحن في  والقسم الثهانء ؛ ايهث إّن ال ها،ء فهء اآلن الالاهق فا تصصهحاب 
 المصيقّن تافقا. (5)هو عين الوجو   (4)

__________________ 

 .263انظر الصفحة ( 1)

 (.ت)حن  «أن»( 2)

 .«على نحو»هيا ة :  (ص)( فء 3)

 .«هائد»:  «فا تصصحاب»على  (ص)( كصب فء 4)

 .«الموجو »:  «الوجو »فدل  (ت)( فء 5)

القسههههم الثالههههث حههههن 
اتصصههههههههههههههههههههههههحاب 
ال لّههههههههههههء وفيههههههههههههه  

 ،سمان

ههههههههههههههل يجهههههههههههههرى 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
فهههههههء القسههههههههمين أو 

جههههههههههر  فههههههههههء   ي
أو فيهههههههههه  كليهمههههههههها 

 ؟تفصيل
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أو الصفصيل فهين القسهمين ، فيجهر  فهء األّول ؛  اصمهال كهون الثافه  

ّء المعلوم تافقا فين أن فء اآلن الالاق هو عين الموجو  تافقا ، فيصر ّ  ال لّ 
الفر  المعلوم ارتفاع   (1)ي ون وجو   الخارجّء على نحو   يرتفع فارتفا  

، وأن ي ون على نحو يرتفع فارتفا  ذلك الفر  ، فالشّك اقيقهة إنّمها ههو فهء 

حقدار اتصعدا  ذلك ال لّّء ، واتصصحاب عدم ادوث الفر  المش و    يث   
 تعيين اتصعدا  ال لّّء.

 وجو  ، أ،واها األخير.

العهرر  (2)ويسصثنى حن عدم الجريان فء القسم الثانء ، حا يصساحح في  
حها لهو علهم  فيعدّون الفر  الالاق حع الفر  السافق كالمسصمّر الوااد ، حثهل :

ال ياض أو فسوا  أ عه حهن األّول السوا  الشديد فء ححّل وشّك فء ت دّل  ف

، فإنّ  يسصصحب السوا . وكذا لو كان الشخص فء حرت ة حهن كثهرة الشهّك ، 
فهء هوالهها أو ت هدّلها إلهى ـ  حهن جههة اشهص ا  المفههوم أو المصهداقـ  ثّم شهكّ 

حرت ة  ونها. أو علم إ هافة المهائع ، ثهّم شهّك فهء هوالهها أو ت هدّلها إلهى فهر  

 هخر حن المىار.
وفالجملههة : فهههالع رة فهههء جريهههان ا تصصهههحاب عهههدّ الموجهههو  السهههافق 

حسههصمّرا إلههى الالاههق ، ولههو كههان األحههر الالاههق علههى تقههدير وجههو   حغههايرا 

فحسب الد،ّة للفر  السافق ؛ ولذا   إش ال فء اتصصحاب األعراض ، اصّى 
 ا يو ح عدم افصنا وتيأتء ح .(3)على القول فيها فصجدّ  األحثال 

__________________ 

 .«ذلك»هيا ة :  (ص)ونسخة فدل  ( )( فء 1)

 .«فء»:  «في »فدل  ( و ) (ر)( فء 2)

( هو ،ول األشاعرة : فأّن شي ا حهن األعهراض   ي قهى هحهانين ، انظهر أنهوار المل هوت فهء 3)

 .27شرح اليا،وت للعالّحة الحلّء : 

ه حخصههههههار المصههههههن
 هو الصفصيل

ا  حهههههههههور  اتهههههههههصثن
وااهههههد حهههههن القسهههههم 

 الثانء

ع ههههههههههههههرة فههههههههههههههء ال
جريههههههههههههههههههههههههههههههههههان 

 ا تصصحاب
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 .(1)ليّة ا تصصحاب على المدا،ّة العق

ـ  حؤيّهدا له عض حها ذكرنها ـ  ثّم إّن للفا ل الصونّء كالحا يناتب المقهام
وإن لهم يخههل فعىهه  عهن النظههر فههل المنهع. ،ههال فههء ر ّ تمّسهك المشهههور فههء 

 نجاتة الجلد المطروح فاتصصحاب عدم الصذكية :

 الحيهههاة ، والمهههوت اصهههه األنهههه. إّن عهههدم المذفوايّهههة  هم ألحهههرين :
والموجب للنجاتة ليس هذا الالهم حن ايث هو ، فل حل وح  الثانء ، أعنء 

: الموت اصهه األنهه ، فعهدم المذفوايّهة  هم أعهّم لموجهب النجاتهة ، فعهدم 

للحيههاة حغههاير لعههدم المذفوايّههة العههارض للمههوت اصههه  (2)المذفوايّههة الههالهم 
 حههان السههافق هههو األّول   الثههانء ، وظههاهر أنّهه  أنفهه . والمعلههوم ث وتهه  فههء ال

غيههر فههاق فههء ال حههان الثههانء ، ففههء الحقيقههة يخههرج حثههل هههذ  الصههورة حههن 

 ا تصصحاب ؛ إذ شر   فقا  المو و  ، وعدح  هنا حعلوم. ،ال :
وليس حثل المصمّسك فهذا ا تصصحاب إ ّ حثل حهن تمّسهك علهى وجهو  

الىااك المصحقّق فوجو  هيد فء الهدار  فاتصصحاب فقا  (3)عمرو فء الدار 

 ، انصهى. (4)فء الو،  األّول. وفسا   غنّء عن ال يان 
أ،ول : ولقد أجها  فيمها أفها  ، حهن عهدم جهواه ا تصصهحاب فهء المثهال 

 أنّ إلى ـ  فء تمّس هم على النجاتةـ  المذكور ونظير  ، إ ّ أّن نظر المشهور
__________________ 

 .302ـ  294( انظر الصفحة 1)

 .«العارض»:  «الالهم»( فء المصدر فدل 2)

 .«فء الو،  الثانء»( فء المصدر هيا ة : 3)

 .210( الوافية : 4)

 كههههههههههالم الفا ههههههههههل
الصههههههههههونء تأييهههههههههههدا 

 ل عض حا ذكرنا

فعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههض 
المنا،شهههههههات فيمههههههها 

فا هههههههههههل أفههههههههههها  ال
 الصونء
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النجاتة إنّما رتّ   فء الشر  على حجّر  عدم الصذكية ، كما يرشد إلي  ،وله  

ََّْيت مْ )تعالى :  ، الظاهر فء أّن المحّرم إنّما هو لحم الحيهوان الهذ   (1)(إِالَّ ما ذَ
لم يقع علي  الصذكية وا،عا أو فطريق شرعّء ولو كان ألال ، و،وله  تعهالى : 

ََِر اْسم  هللاِ َعلَْيهِ ) ا لَْم َ ْذ َ ل وا ِممَّ ْ هَر اْسهم  )، و،ول  تعالى :  (2)(َوال تَأ َِ ا ذ  فَك ل وا ِممَّ

إذا كههان ذكيّهها »فههء ذيههل حوثّقههة افههن ف يههر :  السههالمعلي  ، و،ولهه  (3)(هللاِ َعلَْيهههِ 
، وفعهض األخ ههار المعلّلههة لحرحهة الصههيد الهذ  ارتههل إليهه   (4) «ذّكها  الههذافح

، فالشّك فهء اتهصنا  حوته  إلهى المعلّهم  (5)كالب ولم يعلم أنّ  حات فأخذ المعلّم 
لرحهء ، والنههء ، إلى غير ذلك حّما اشصر  فيه  العلهم فاتهصنا  القصهل إلهى ا (6)

 عن األكل حع الشّك.

على كون ا م النجاتهة حرتّ ها علهى حو هو   (7)و  ينافء ذلك حا  ّل 

 ع ارة عن «الميصة»؛ ألّن  (9)فمقصىى أ لّة نجاتة الميصة  (8) «الميصة»
__________________ 

 .3( المائدة : 1)

 .121( األنعام : 2)

 .118( األنعام : 3)

، ل ههن فههء جميههع  1حههن أفههواب ل هها  المصههلّء ، الحههديث  2، ال ههاب  250:  3( الوتههائل 4)

 .«الذفح»:  «الذافح»المصا ر الحديثيّة فدل 

 .«حعلاّل»هيا ة :  (ر)( فء غير 5)

 .2حن أفواب الصيد ، الحديث  5، ال اب  215:  16( انظر الوتائل 6)

 .299ـ  297:  5( انظر الجواهر 7)

 .«الموت»:  «حو و  الميصة»فدل  (ظ)( فء 8)

 .«هائد» فو،ها : ( )، وكصب فء  «فمقصىى أ لّة نجاتة الميصة»على  (ت)( شطب فء 9)



 199  ............................................................................................  : لّوألا

 .(1)كّل حا لم يذّ  ؛ ألّن الصذكية أحر شرعّء تو،يفّء ، فما عدا المذّكى حيصة 

والحالهل : أّن الصذكيهة ته ب للحهّل والطههارة ، ف لّمها شهّك فيه  أو فهء 
عدم تحقّهق السه ب الشهرعّء ااكمهة علهى ألهالة حدخليّة شء  في  ، فألالة 

 الحّل والطهارة.

ثههّم إّن المو ههو  للحههّل والطهههارة وحقافليهمهها هههو اللحههم أو المههأكول ، 
 فمجّر  تحقّق عدم الصذكية فء اللحم ي فء فء الحرحة والنجاتة.

ـ  ل ّن ابنصار : أنّ  لو علّق ا م النجاتة على حا حات اصهه األنهه

 (3)أشه ل إث هات ـ  (2)ارة عهن ههذا المعنهى ، كمها يهرا  فعهض ل ون الميصة ع ه
اههال الحيههاة ؛ ألّن عههدم  (4)المو ههو  فمجههّر  ألههالة عههدم الصذكيههة الثافصههة 

هحههان خههروج الههروح    (5)الصذكيههة السههافق اههال الحيههاة ، المسصصههحب إلههى 

يث   كون الخهروج اصهه األنهه ، في قهى ألهالة عهدم اهدوث ته ب نجاتهة 
تهليمة عهن المعهارض ، وإن لهم يث ه  فه  ـ  الموت اصه األنهوهو ـ  اللحم

الصذكية ، كما هعم  السهيّد الشهارح للوافيهة ، فهذكر : أّن ألهالة عهدم الصذكيهة 

اصه األنه تث   الصذكية  (6)تث   الموت اصه األنه ، وألالة عدم الموت 
(7). 

__________________ 

 .«نسخة»فو،ها :  (ص)وكصب فء ،  «ولذا ا م فنجاتصها»هيا ة :  (ت)( فء 1)

 .78، المفصاح  70:  1( انظر حفاتيح الشرائع 2)

 .«هذا»هيا ة :  ( )( فء 3)

 (.ت)فء  «الثافصة»( لم تر  4)

 .«فء»:  «إلى»فدل  (ت)( فء نسخة فدل 5)

 (.صو ) (ظ)حن  «الموت»( 6)

 .365:  (حخطو )( شرح الوافية 7)
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حهع أّن ابفااهة والطههارة   ـ  يهةفي ون وج  الحاجة إلهى إاهراه الصذك

أّن اتصصهحاب عههدم الصذكيهة اههاكم ـ  تصو،ّفهان عليهه  ، فهل ي فههء اتصصهحافهما
على اتصصحافهما ، فلو   ث وت الصذكية فألالة عدم الموت اصه األنه لهم 

 ي ن حسصند لإلفااة والطهارة.

 ذكر هذا ؛ ل عم  أّن ح نى تمّسك المشهور على تر ،د وكأّن السيّد 
إث ات الموت اصه األنه فألهالة عهدم الصذكيهة ، فيسهصقيم اين هذ حعار هصهم 

و  «الحههلّ »، فيرجههع فعههد الصعههارض إلههى ،اعههدتء  تههر ،د فمها ذكههر  السههيّد 

 واتصصحافهما. «الطهارة»
ل هن ههذا كلّه  ح نههّء علهى حها فر هنا  : حههن تعلّهق الح هم علهى الميصههة ، 

 والقول فأنّها حا ههق روا  فحصه األنه.

أو لم يذكر اتم هللا  (1)أّحا إذا ،لنا فصعلّق الح م على لحم لم يذّ  ايوان  
حا ذكر اتم هللا علي  المسصل م  (2و )علي  ، أو تعلّق الحّل على ذفيحة المسلم 

و  ينهافء ذلهك تعلّهق الح هم ـ   نصفائ  فانصفا  أاد األحرين ولو فح م األلهل

حا علّق في  الحّل على حا لم ي ن حيصهة ، فء فعض األ لّة األخر فالميصة ، و  
إّن الميصههة هههء حهها ههههق  ، أو ،لنهها :ـ  (3)اآليههة  (... ق ههْل ال أَِجههد  )كمهها فههء هيههة : 

روا  حطلقا ، خهرج حنه  حها ذّكهء ، فهإذا شهّك فهء عنهوان المخهرج فاأللهل 

 عدح  ، فال ححيص عن ،ول المشهور.
 ه إث ات عمروحن عدم جواـ  ثّم إّن حا ذكر  الفا ل الصونءّ 

__________________ 

 (.ظ)فء  «ايوان »( لم تر  1)

 .«أو»« : و»، وفء غير  فدل  (ظ)( كذا فء 2)

 .145( األنعام : 3)
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لحيح ، و،د عرف  أّن عهدم ـ  فاتصصحاب الىااك المحقّق فء  من هيد

  يخلهو ـ  (2)خصولهيّة  (1)وإن لم يث ه  فه  ـ  جواه اتصصحاب نفس ال لّء
 .(3)، وإن كان الحّق في  الصفصيل ، كما عرف   عن وج 

إ ّ أّن كون عدم المذفوايّة حهن ، يهل الىهااك ححهّل نظهر ؛ حهن ايهث 

إّن العدم األهلّء حسصمّر حع اياة الحيوان وحوت  اصه األنه ، فال حهانع حهن 
الشهّك ، وإن ،طهع فص ها ل الوجهو ات  اتصصحاف  وترتيهب أا احه  عليه  عنهد

المقارنة ل  ، فل لو ،لنا فعدم جريهان ا تصصهحاب فهء القسهمين األّولهين حهن 

ال لّههّء كههان ا تصصههحاب فههء األحههر العههدحّء المقههارن للوجههو ات خاليهها عههن 
نظيههر إث ههات ـ  ابشهه ال إذا لههم يههر  فهه  إث ههات الموجههو  المصههأّخر المقههارن لهه 

أو ارت ها  الموجهو  المقهارن له  فه  ، كمها ـ  الصذكية الموت اصه األنه فعدم

إذا فرض الدليل على أّن كّل حا تقذف  المرأة حن الدم إذا لهم ي هن ايىها فههو 
اتصحا ة ، فإّن اتصصحاب عدم الحيض فء هحان خروج الدم المش و    

لهيس »يوجب انط اق هذا السلب على ذلك الدم ولد،  علي  ، اصّهى يصهدق 

ذا الههدم ، فههيح م عليهه  فا تصحا ههة ؛ إذ فههرق فههين الههدم علههى ههه «فحههيض
 المقارن لعدم الحيض وفين الدم المنفّء عن  الحيىيّة.

 نظير هذا ا تصصحاب الوجو ّ  والعدحّء فء الفرق (4)وتيجء  
__________________ 

 (. و ) (ت)حن  «ف »( 1)

 .«خصوليّص »: ( )( فء 2)

 .196( راجع الصفحة 3)

 .281ـ  280صفحة ( انظر ال4)

المنا،شهههههة فهههههء حههههها 
فههههه  الفا هههههل حثهههههل 

الصهههههونء لمههههها نحهههههن 
 في 
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 المصّصه فال ّريّة. (1)فين الما  المقارن لوجو  ال ّر وفين الما  

والمعيار : عدم الخلط فهين المصّصهه فولهه عنهوانء وفهين ،يهام ذلهك 
الولههه فمحههّل ؛ فههإّن اتصصههحاب وجههو  المصّصههه أو عدحهه    يث هه  كههون 

 الوله العنوانّء ، فافهم. (2)المحّل حور ا لذلك 
__________________ 

 .«المقارن»هيا ة :  (ص)( فء نسخة فدل 1)

 (.ظ)فء  «لذلكـ  إلىـ  الوله فمحلّ »( لم تر  2)
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 األمر الثاني

أنّ  ،د علم حن تعريه ا تصصحاب وأ لّص  أّن حور   الشّك فء ال قا  ، 

. ويصرتّهب عليه  عهدم جريهان وهو وجو  حا كان حوجو ا فهء ال حهان السهافق

ا تصصحاب فء نفس ال حان ، و  فء ال حانّء الذ    اتصقرار لوجو   فل 
يصجدّ  شي ا فشي ا على الصدريج ، وكذا فء المسصقّر الذ  يؤخذ ،يدا ل . إ ّ أنّ  

جريهان ا تصصهحاب فهء ال حهان ، فيجهر  فهء  (1)يظهر حن كلمات جماعة 
ولهههى ، فهههل تقهههدّم حهههن فعهههض األخ هههاريين : أّن القسهههمين األخيهههرين فطريهههق أ

 .(2)اتصصحاب الليل والنهار حن الىروريّات 

 والصحقيق : أّن هنا أ،ساحا ثالثة :
أّحههها نفهههس ال حهههان ، فهههال إشههه ال فهههء عهههدم جريهههان ا تصصهههحاب فيههه  

لنههار ؛ ألّن نفهس لصشخيص كون الج   المشه و  فيه  حهن أجه ا  الليهل أو ا

 الج   لم يصحقّق فء السافق ، فىال عن وله كون  نهارا أو ليال.
__________________ 

، كفايهة  56( ايث يسصدلّون فهء كصهاب الصهوم فاتصصهحاب الليهل والنههار ، انظهر اللمعهة : 1)

 .276:  16، والجواهر  406، حشارق الشمو  :  46األا ام : 

 .44( راجع الصفحة 2)

ههههههههههههههل يجهههههههههههههر  
تصصهههههههههههههههههههحاب ا 

فهههههههههههههء ال حهههههههههههههان 
 ؟وال حانيّات

:  األ،سههههههههام ثالثههههههههة
ـ اتصصهههههههحاب  1

 نفس ال حان
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لو اخذ المسصصحب حجمو  الليهل أو النههار ، ولهوار كونه  أحهرا  نعم

خارجيّا واادا ، وجعل فقاؤ  وارتفاع  ع ارة عن عدم تحقّهق ج ئه  األخيهر 
أو عن عدم تجدّ  ج   حقافل  وتجدّ   ، أح ن القول فا تصصحاب  (1)وتحقّق  

يصصّور   ؛ ألّن فقا  كّل شء  فء العرر فحسب حا (2)فهذا المعنى في  أيىا 
حن الوجو  ، فيصدق أّن الشخص كان على يقين حن وجو   (4)العرر ل   (3)

الليل فشّك فيه  ، فهالع رة فالشهّك فهء وجهو   والعلهم فصحقّقه  ، هل هحهان الشهّك 

وإن كههان تحقّقهه  فههنفس تحقّههق هحههان الشههّك. وإنّمهها و،ههع الصع يههر فال قهها  فههء 

انيّههات ، ايههث جعلههوا تعريههه ا تصصههحاب فمالاظههة هههذا المعنههى فههء ال ح
 ال قا  لمثل هذا حساححة. (5)ال الم فء اتصصحاب الحال ، أو لصعميم 

  ي ها  ـ  على تقهدير لهّحص  وابغمهاض عّمها فيه ـ  إ ّ أّن هذا المعنى

يجد  فء إث ات كون الج   المشه و  فيه  حصّصهفا ف ونه  حهن النههار أو حهن 
  وا،هع فهء الليهل أو النههار ، إ ّ الليل ، اصّى يصدق على الفعل الوا،ع في  أنّه

، ولو فنينا  (6)على القول فاأللل المث   حطلقا أو على فعض الوجو  اآلتية 

 اتصصحافات (7)على ذلك أغنانا عّما ذكر حن الصوجي  
__________________ 

 .«تجدّ  »:  «تحقّق »، وفء غيرها فدل  (ت)( كذا فء 1)

 (.صو ) (ر)ء ف «أيىاـ  إلىـ  أح ن»( لم تر  2)

 .«يصصّور في »:  «يصصّور »، وفء غيرها فدل  (ر)( كذا فء 3)

 (.ت)فء  «ل »( لم تر  4)

 .«فصعميم»:  «لصعميم»فدل  (ظ)( فء 5)

 .244( انظر الصفحة 6)

 .«ثّم إّن هنا»هيا ة :  (ص)وحصّححة  (ظ)( فء 7)
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شهمس ، احور حصالهحة حع ال حان ، كطلو  الفجهر ، وغهروب ال (1)هخر فء 

 وذهاب الحمرة ، وعدم ولول القمر إلى  رجة يم ن رؤيص  فيها.
فههاألولى : الصمّسههك فههء هههذا المقههام فاتصصههحاب الح ههم المصرتّههب علههى 

لو كان جاريا في  ، كعدم تحقّق ا م الصوم وابفطهار عنهد الشهّك  (2)ال حان 

 ات ههة فهء الم السههالمعلي فهء هههالل رحىهان أو شههّوال ، ولعلّه  المههرا  فقوله  
اليقههين   يدخلهه  الّشههّك ، لههم للّرؤيههة »فههء أ لّههة ا تصصههحاب :  (3)المصقدّحههة 

للرؤيهههههة   يصفهههههّر  علهههههى  (4)، إ ّ أّن جهههههواه ابفطهههههار  «وأفطهههههر للّرؤيهههههة

ا تصصحاب الح مّء ، إ ّ فنا  على جريان اتصصحاب ا شهصغال والص ليهه 
 ة ؛ ل هون لهوم كهّل فصوم رحىان ، حع أّن الحّق فهء حثله  الصمّسهك فهال را

 يوم واج ا حسصقال.

كهالص لّم ـ  الغير القهاّرة (5)وأّحا القسم الثانء ، أعنء : ا حور الصدريجيّة 
ـ  وال صافههة والمشههء ون ههع المهها  حههن العههين وتههيالن  م الحههيض حههن الههرام

أحرا واادا  (6)ن يفرض فيها فالظاهر جواه إجرا  ا تصصحاب فيما يم ن أ

حجمهو  ـ  حثالـ  حسصمّرا ، نظير حا ذكرنا  فء نفس ال حان ، فيفرض الص لّم
 أج ائ  أحرا واادا ، والشّك فء فقائ  ألجل الشّك فء ،لّة أج ا 

__________________ 

 .«و»:  «فء»، وفء غيرها فدل  (ت)( كذا فء 1)

 .«و»هيا ة :  (ص)( فء 2)

 .71ة فء الصفحة ( المصقدّح3)

 .«أو وجوف »هيا ة :  (ظو ) (ص)( فء 4)

 .«الخارجيّة»هيا ة :  ( )( فء 5)

 .«حنها»: (ت)( فء 6)

اتصصهههههههحاب ـ  2
 حههههههههههههههههههههههههههههههههههور ا

الصدريجيّهههههههة غيههههههههر 
 القاّرة
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ذلك الفر  الموجو  حن  فهء الخهارج وكثرتهها ، فيسصصهحب القهدر المشهصر  

 المر ّ  فين ،ليل األج ا  وكثيرها.
ج   هخر و عوى : أّن الشّك فء فقا  القدر المشصر  ناش عن ادوث 

حن ال الم ، واأللل عدح  المسصل م  رتفا  القدر المشصر  ، فهو حن ، يل 
 القسم الثالث حن األ،سام المذكورة فء األحر السافق. (1)

حدفوعة : فأّن الظاهر كون  حهن ، يهل األّول حهن تلهك األ،سهام الثالثهة ؛ 

  حها ألّن المفروض فء توجي  ا تصصحاب جعل كّل فهر  حهن الهص لّم حجمهو

يقع فء الخارج حن األجه ا  الصهء يجمعهها رافطهة توجهب عهدّها شهي ا وااهدا 
وفر ا حن الط يعة ،   جعل كّل ،طعهة حهن ال هالم الوااهد فهر ا وااهدا اصّهى 

ي ون فقا  الط يعة فص ا ل أفرا   ، غاية األحر كون المرا  فال قا  هنها وجهو  

فههء ال حههان الثههانء  المجمههو  فههء ال حههان األّول فوجههو  جهه   حنهه  ووجههو  
فوجو  ج   هخر حن . والحالل : أّن المفروض كهون كهّل ،طعهة جه   حهن 

 ال ّل ،   ج ئيّا حن ال لّّء.

حهن جريهان ا تصصهحاب ـ  (2)فء األحهر السهافق ـ  هذا ، حع حا عرف 
فيما كان حن القسم الثالهث فيمها إذا لهم يعهدّ الفهر  الالاهق علهى تقهدير وجهو   

ا للموجهو  األّول ، كمها فهء السهوا  الىهعيه ال ها،ء فعهد حوجو ا هخر حغاير

 ارتفا  القوّ . وحا نحن في  حن هذا الق يل ، فافهم.
 أحرا واادا حوكولة إلى (3)ثّم إّن الرافطة الموج ة لعدّ المجمو  

__________________ 

 .«القسم الثانء حن»هيا ة :  (ت)وحصححة  ( )( فء 1)

 .196( راجع الصفحة 2)

 .«الموجو »: (ت)فء  (3)
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العرر ، فإّن المشصغل فقهرا ة القهرهن لهدا  ، يعهدّ جميهع حها يحصهل حنه  فهء 

الخارج فذلك الداعء أحرا واادا ، فإذا شهّك فهء فقها  اشهصغال  فهها فهء هحهان 
ألجل الشّك فء ادوث الصارر أو ألجل الشّك فء حقدار ا،صىا  الهداعء ، 

و لدوا  ثّم شّك فهء فقائه  علهى لهفة الهص لّم فاأللل فقاؤ . أّحا لو ت لّم لدا  أ

 ال ائد على المصيقّن. (1)لدا  هخر ، فاأللل عدم ادوث 
وكذا لو شّك فعهد انقطها   م الحهيض فهء عهو   فهء هحهان يح هم عليه  

فالحيىهههيّة أم   ، فهههيم ن إجهههرا  ا تصصهههحاب ؛ نظهههرا إلهههى أّن الشهههّك فهههء 

أّ  حقدار حن ال حان ، فاأللهل  الدم فء (3)لقذر الرام  (2)ا،صىا    يعصها 
 عدم انقطاع .

وكذا لو شّك فء اليأ  ، فرأت الدم ، فإنّ  ،د يقال فاتصصحاب الحيض 

؛ نظرا إلى كون الشّك فء انقىا  حا ا،صىص  الط يعة حن ،ذر الحهيض فهء 
 كّل شهر.

واالل وج  ا تصصحاب : حالاظة كون الشّك فهء اتهصمرار األحهر 

السه ب الوااهد ، وإذا لهوار كهّل وااهد حهن أجه ا  ههذا الوااد الذ  ا،صىها  
 األحر اا ثا حسصقال ، فاأللل عدم ال ائد على المصيقّن وعدم ادوث ت   .

 وحنشأ اخصالر فعض العلما  فء إجرا  ا تصصحاب فء هذ 
__________________ 

 .«اصول»:  «ادوث»فدل  ( )( فء 1)

 .«عةالط ي»:  «  يعصها»فدل  ( و ) (ت)( فء 2)

 .«  يعة الرام لقذر»:  «  يعصها لقذر الرام»فدل  (ص)( فء 3)
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الموار  اخصالر أنظارهم فء حالاظة ذلك المسصمّر اا ثا واادا أو اوا ث 

 حصعدّ ة.
وابنصار : و وح الوادة فء فعض الموار  ، وعدحها فء فعهض ، 

 .والص ا  األحر فء ثالث. وهللا الها   إلى توا  الس يل ، فصدفّر

فين غهء القطهع فعهدم ـ  وههو حها كهان حقيّهدا فال حهانـ  وأّحا القسم الثالث
جريان ا تصصحاب في . ووجه  : أّن الشهء  المقيّهد ف حهان خهاّص   يعقهل 

فيهه  ال قهها  ؛ ألّن ال قهها  : وجههو  الموجههو  األّول فههء اآلن الثههانء ، و،ههد تقههدّم 

فء جريان ا تصصحاب فء األا ام الص ليفيّة ؛ ل ون حصعلّقاتها  (1)ا تصش ال 
هء األفعال المصشّخصة فالمشّخصات الصء لها  خل وجو ا وعهدحا فهء تعلّهق 

 الح م ، وحن جملصها ال حان.

: حههن تخيّههل  (2)رنهها يظهههر فسهها  حهها و،ههع لهه عض المعالههرين وحّمهها ذك
جريههان اتصصههحاب عههدم األحههر الوجههو ّ  المصههيقّن تههافقا ، وحعار ههص  حههع 

اتصصحاب وجو   ؛ ف عم أّن المصيقّن وجو  ذلهك األحهر فهء القطعهة ا ولهى 

علهى العهدم األهلهّء الهذ  لهم يعلهم ـ  عند الشهكّ ـ  حن ال حان ، واأللل فقاؤ 
إلهى الوجهو  إ ّ فههء القطعهة السهافقة حهن ال حههان. ،هال فهء تقريهب حهها  انقالفه 

 ذكر  حن تعارض ا تصصحافين :

إنّ  إذا علم أّن الشار  أحر فالجلو  يوم الجمعة ، وعلم أنّ  واجب إلى 
ال وال ، ولم يعلهم وجوفه  فيمها فعهد  ، فنقهول : كهان عهدم الص ليهه فهالجلو  

 ، وفعد  حعلوحا ، ل ، ل يوم الجمعة وفي  إلى ال وال
__________________ 

 .148ـ  145( تقدّم هذا ابش ال وجواف  فء ذيل القول السافع فء الصفحة 1)

 ( هو الفا ل النرا،ء فء حناهج األا ام.2)

صهههههههحاب اتصـ  3
ا حههههههههور المقيّههههههههدة 

 فال حان

حهههههههههههههههها ذكههههههههههههههههر  
الفا ههههههل النرا،ههههههء 
: حهههههههن حعار هههههههة 
اتصصههههههحاب عههههههدم 
األحههههههر الوجههههههو   

صههههههههههيقّن تههههههههههافقا الم
حهههههههع اتصصههههههههحاب 

 وجو  
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ورو  أحر الشار  ، وعلم فقا  ذلك العهدم ، هل يهوم الجمعهة ، وعلهم ارتفاعه  

فعهد  حو هع الشهّك ، فهنها شهّك  والص ليه فالجلو  في  ، ل ال وال ، ولهار
 ويقينان ، وليس إفقا  ا م أاد اليقينين أولى حن إفقا  ا م اآلخر.

 اليقين المصّصل فالشّك ، وهو اليقين فالجلو . (1)فإن ،ل  : يح م ف قا  

،لنهها : إّن الشههّك فههء ت ليههه حهها فعههد الهه وال االههل ، ههل حجههء  يههوم 
حهثال ، اهال ـ  يهوم الخمهيس الجمعة و،ه  حالاظهة أحهر الشهار  ، فشهّك فهء

 ؟فء أّن الجلو  غدا هل هو الم لّه ف  فعد ال وال أيىا أم  ـ  ورو  األحر

واليقين المصّصل ف  ههو عهدم الص ليهه ، فيسصصهحب ويسهصمّر ذلهك إلهى و،ه  
 ، انصهى. (2)ال وال 

فهء حثهل ـ  حن تعارض اتصصحافء الوجو  والعدمـ  ثّم أجرى حا ذكر 

عرض حرض يشّك فء فقا  وجوب الصوم حع  ، وفء  : وجوب الصوم إذا
الطهارة إذا اصل الشّك فيها ألجل المهذ  ، وفهء  ههارة الثهوب الهنجس إذا 

 غسل حّرة.

فح ههم فههء األّول فصعههارض اتصصههحاب وجههوب الصههوم ، ههل عههروض 
الحّمهههى واتصصهههحاب عدحههه  األلهههلء ، هههل وجهههوب الصهههوم ، وفهههء الثهههانء 

  واتصصهحاب عهدم جعهل الشههار  فصعهارض اتصصهحاب الطههارة ، هل المههذ

 الو و  ت  ا للطهارة فعد المذ  ، وفء الثالث فصعارض اتصصحاب
__________________ 

 .«ا م»( فء المصدر هيا ة : 1)

 .237( حناهج األا ام : 2)
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النجاتة ، ل الغسل واتصصهحاب عهدم كهون حال،هاة ال هول ته  ا للنجاتهة فعهد 

يرجهع  (2)فهء ههذ  الصهور ، إ ّ أن  (1)الغسل حهّرة ، فيصسها،ط ا تصصهحافان 
إلى اتصصحاب هخر ااكم على اتصصحاب العهدم ، وههو عهدم الرافهع وعهدم 

 جعل الشار  حش و  الرافعيّة رافعا.

،ههال : ولههو لههم يعلههم أّن الطهههارة حّمهها   يرتفههع إ ّ فرافههع ، لههم نقههل فيهه  
 فاتصصحاب الوجو .

كهاليوم ـ  ا حهور الخارجيّهة ثّم ،هال : ههذا فهء ا حهور الشهرعيّة ، وأّحها

والليل والحياة والر وفة والجفهار ونحوهها حّمها    خهل لجعهل الشهار  فهء 
الوجههو  فيههها اّجههة فههال حعههارض ؛ لعههدم تحقّههق  (3)فاتصصههحاب ـ  وجو ههها

 ، انصهى. (4)اتصصحاب اال عقل حعارض فاتصصحاب وجو ها 

 لص ا  األحر علي .أ،ول : الظاهر ا
أّحا أّو  : فألّن األحر الوجو ّ  المجعول ، إن لوار ال حان ،يدا ل  أو 

فأن لوار وجوب الجلو  المقيّد ف ون  إلى ال وال شهي ا ، والمقيّهد ـ  لمصعلّق 

حجههال  تصصههحاب فههال ـ  ف ونهه  فعههد الهه وال شههي ا هخههر حصعلّقهها للوجههوب
الوجوب ؛ للقطع فارتفا  حا علم وجو   والشّك فء ادوث حا عدا  ؛ ولذا   

إذا شّك فء وجوب لوم  «لم يوم الخميس»يجوه ا تصصحاب فء حثل : 

 يوم الجمعة.
__________________ 

 .«ا تصصحافات»: (ر)( فء 1)

 .«أنّ »: (ت)( فء 2)

 .«الشر  فيها ، أ  اتصصحاب وجو هافاتصصحاب اال »( فء المصدر ه ذا : 3)

 .238( حناهج األا ام : 4)

ت فهههههء حههههها حنا،شههههها
أفهههههههههها   الفا ههههههههههل 

 النرا،ء

حنا،شههههههههة أولههههههههى : 
ن ،ههههد يؤخههههذ ال حهههها

،يههههههدا و،ههههههد يؤخههههههذ 
 ظرفا
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وإن لوار ال حان ظرفا لوجوب الجلو  فال حجال  تصصحاب العدم 

؛ ألنّ  إذا انقلهب العهدم إلهى الوجهو  المهر ّ  فهين كونه  فهء ،طعهة خاّلهة حهن 
ال حان وكون  أهيد ، والمفروض تسليم ا م الشار  فهأّن المصهيقّن فهء هحهان 

 فدّ حن إفقائ  ، فال وج   عص ار العدم السافق.  

: حهن أّن الشهّك فهء وجهوب الجلهو  فعهد اله وال  تهر ،د وحها ذكهر  
ايث ـ  أيىا (1)كان ثافصا اال اليقين فالعدم يوم الخميس ، حدفو  : فأّن ذلك 

حهمل فح هم الشهار  ـ  كان حفرو ا فعد اليقين فوجوب الجلو  إلى ال وال

 ث   يعلم حدّة فقائ  ، كما لهو شهّك ، هل اهدوث اها ث فهء حهدّة فإفقا  كّل اا
 فقائ .

والحالههل : أّن الموجههو  فههء ال حههان األّول ، إن لههوار حغههايرا حههن 

ايههث القيههو  المههأخوذة فيهه  للموجههو  الثههانء ، في ههون الموجههو  الثههانء اا ثهها 
ر ؛ إذ   يصصهوّ  (2)حغايرا للحا ث األّول ، فهال حجهال  تصصهحاب الموجهو  

 ال قا  لذلك الموجو  فعد فرض كون ال حان األّول حن حقّوحات .

وإن لوار حصّحدا حع الثانء   حغايرا ل  إ ّ حن ايث ظرف  ال حانّء ، 
 فال حعنى  تصصحاب عدم ذلك الموجو  ؛ ألنّ  انقلب إلى الوجو .

وكأّن المصوّهم ينظر فهء  عهوى جريهان اتصصهحاب الوجهو  إلهى كهون 

را واادا ،افال لالتصمرار فعد هحان الشّك ، وفء  عهوى جريهان الموجو  أح
 اتصصحاب العدم إلى تقطيع وجو ات ذلك الموجو  وجعل كلّ 

__________________ 

 .«الشكّ »هيا ة :  ( و ) (ظو ) (ت)( فء 1)

 .«الوجو »: ( و ) (ظ)( فء 2)
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يقّن حنهها وااد حنها فمالاظة تحقّقه  فهء هحهان حغهايرا لآلخهر ، فيؤخهذ فهالمص

 فالعدم. (1)ويح م على المش و  حنها 
وحلّخص ال الم فء  فع  : أّن ال حان إن اخذ ظرفا للشء  فهال يجهر  

إ ّ اتصصحاب وجو   ؛ ألّن العدم انصقض فالوجو  المطلق ، و،د ا هم عليه  

فا تههصمرار فمقصىههى أ لّههة ا تصصههحاب. وإن اخههذ ،يههدا لهه  فههال يجههر  إ ّ 
ألّن انصقهههاض عهههدم الوجهههو  المقيّهههد   يسهههصل م انصقهههاض اتصصههحاب العهههدم ؛ 

، واأللههل عههدم ا نصقههاض ، كمهها إذا ث هه  وجههوب لههوم يههوم  (2)المطلههق 

 الجمعة ولم يث   غير .
وأّحا ثانيا : فألّن حها ذكهر  ، حهن اتصصهحاب عهدم الجعهل والسه  يّة فهء 

قيم ؛ ألنّهها إذا علمنهها أّن الشههار  جعههل لههورة الشههّك فههء الرافههع ، غيههر حسههص

الو ههو  علّههة تاّحههة لوجههو  الطهههارة ، وشهه  نا فههء أّن المههذ  رافههع لهههذ  
الطهارة الموجو ة المسصمّرة فمقصىى اتصعدا ها ، فليس الشّك حصعلّقا فمقدار 

ته  يّة السهه ب. وكههذا ال هالم فههء تهه  يّة حال،هاة ال ههول للنجاتههة عنهد الشههّك فههء 

 سل حّرة.ارتفاعها فالغ
فههإن ،لهه  : إنّهها نعلههم أّن الطهههارة فعههد الو ههو  ، ههل الشههر  لههم ت ههن 

حجعولة ألال ، وعلمنا فحدوث هذا األحر الشرعّء ، ل المذ  ، وش  نا فء 

 الح م فوجو ها فعد  ، واأللل عدم ث وتها فالشر .
 ،ل  :   فدّ حن أن يالار اين ذ أّن حنشأ الشّك فء ث وت

__________________ 

 (.ت)، وشطب عليها فء  (ظ)فء  «حنها»( لم تر  1)

ألّن انصقههاض العههدم فههالوجو  المقيّههد   يسههصل م انصقا هه  »ه ههذا :  (ظ)( ور ت الع ههارة فههء 2)

 .«فالمطلق

،شهههههههههههة ثانيهههههههههههة حنا
فيمهههههههههههههها أفهههههههههههههها   

 النرا،ء
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وأّن ـ  وههو الو هو ـ  الطهارة فعد المهذ  ، الشهّك فهء حقهدار تهأثير المهؤثّر

أنّا نعلم ،طعا تأثير الو و  المصيقّن تأثير  حع عدم المذ    حع وجو   ، أو 
فء إاداث أحر حسصمّر لو   حا جعل  الشار  رافعها. فعلهى األّول ،   حعنهى 

 تصصحاب عدم جعل الشء  رافعا ؛ ألّن المصيقّن تأثير الس ب حع عدم ذلك 

الشء  ، واأللل عدم الصأثير حع وجو   ، إ ّ أن يصمّسك فاتصصحاب وجو  
كو هو  ـ  و شهّك فهء فقها  تهأثير الو هو  الم هيحالمس ّب ، فههو نظيهر حها له

  حهن ، يهل الشهّك فهء نا،ىهيّة المهذ . وعلهى الثهانء ،   ـ  الصقيّة فعد هوالها

حعنههى  تصصههحاب العههدم ؛ إذ   شههّك فههء حقههدار تههأثير المههؤثّر اصّههى يؤخههذ 
 فالمصيقّن.

يهههان اتصصهههحاب العهههدم اين هههذ ، ل هههن لهههيس وأّحههها ثالثههها : فلهههو تهههلّم جر

اتصصههحاب عههدم جعههل الشههء  رافعهها ااكمهها علههى هههذا ا تصصههحاب ؛ ألّن 
الشّك فء أادهما ليس حس ّ ا عهن الشهّك فهء اآلخهر ، فهل حرجهع الشهّك فيهمها 

إلى شء  وااهد ، وههو : أّن المجعهول فهء اهّق الم لّهه فهء ههذ  الحالهة ههو 

ذلههك فيمهها إذا كههان الشههّك فههء المو ههو  الحههدث أو الطهههارة. نعههم ، يسههصقيم 
ألّن الشهّك فهء كهون الم لّهه اهال ـ  أعنء وجو  الم يهل وعدحه ـ  الخارجءّ 

الشّك حجعو  فء اقّ  الطهارة أو الحدث حس ّب عن الشّك فء تحقّق الرافهع 

، إ ّ أّن ا تصصهحاب حهع ههذا العلههم ابجمهالّء فجعهل أاههد األحهرين فهء اههّق 
 .(1)الم لّه غير جار 

__________________ 

 .«فصأّحل»هيا ة :  (ص)( فء 1)

،شهههههههههههة ثالثهههههههههههة حنا
فيمهههههههههههههها أفهههههههههههههها   
 النرا،هههههههههههههههههههههههههههههههههء

 تر ،د 



 3فرائد ا ُلول / ج   ............................................................................  214



 215  .......................................................................................  ثلاثلا رمألا

 األمر الثالث

كحرحهة الظلهم و،ه ح ـ  أّن المصيقّن السافق إذا كان حّمها يسهصقّل فه  العقهل

فهال يجهوه ـ  الص ليه فما   يطاق ونحوهما حن المحّسنات والمق ّحات العقليّة

ألّن ا تصصههحاب إفقهها  حهها كههان ، والح ههم العقلههّء حو ههوع  اتصصههحاف  ؛ 
حعلوم تفصيال للعقل الحهاكم فه  ، فهإن أ ر  العقهل فقها  المو هو  فهء اآلن 

الثانء ا م ف  ا ما ،طعيّا كما ا م أّو  ، وإن أ ر  ارتفاعه  ،طهع فارتفها  
 .ذلك الح م ، ولو ث   حثل  فدليل ل ان ا ما جديدا اا ثا فء حو و  جديد

كالشهّك فهء ـ  وأّحا الشّك فء فقا  المو و  ، فإن كان  شص ا  خارجءّ 

فهذلك خهارج عّمها نحهن ـ  فقا  اب رار فء السّم الذ  ا م العقل فق ح شرف 
 .(1)في  ، وتيأتء ال الم في  

وإن كههان لعههدم تعيههين المو ههو  تفصههيال وااصمههال حدخليّههة حوجههو  

 هو  ، فههذا غيهر حصصهّور فهء حرتفع أو حعدوم اا ث فء حو هوعيّة المو
 المسصقالّت العقليّة ؛ ألّن العقل   يسصقّل فالح م إ ّ فعد إاراه المو و 

__________________ 

 .217( انظر الصفحة 1)

 عهههههههههههدم جريهههههههههههان
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
فههههههههههههء األا ههههههههههههام 

 العقليّة
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وحعرفصهه  تفصههيال ؛ ألّن القىههايا العقليّههة إّحهها  ههروريّة   يحصههاج العقههل فههء 

فء حو هوعيّص  حهن ا م  إلى أهيد حن تصّور المو و  فجميع حا ل   خل 
،يو   ، وإّحا نظريّة تنصهء إلى  روريّة كذلك ، فال يعقل إجمال المو هو  

، أّن  (1)فء ا م العقل ، حع أنّك تصعرر فء حسألة اشصرا  فقها  المو هو  

حههانع عههن إجههرا  ـ  خصولهها ألجههل حدخليّههة شههء ـ  الشههّك فههء المو ههو 
 ا تصصحاب.

 حهع أنّه  كاشهه عهن ا هم فإن ،ل  : ف يه يسصصحب الح هم الشهرعءّ 

فإنّه  إذا ث ه  ا هم العقهل فهر ّ الو يعهة ، وا هم الشهار    قه   ؟عقلّء حسصقلّ 
ـ  حثههل ا  ههطرار والخههورـ  فوجههوب الههر ّ ، ثههّم عههرض حهها يوجههب الشههكّ 

 حع أنّ  كان تافعا للح م العقلّء. (2)فيسصصحب الح م 

،ل  : أّحا الح م الشرعّء المسصند إلى الح م العقلّء ، فحال  اال الح م 
العقلّء فهء عهدم جريهان ا تصصهحاب. نعهم ، لهو ور  فهء حهور  ا هم العقهل 

ا ههم شههرعّء حههن غيههر جهههة العقههل ، واصههل الصغيّههر فههء اههال حههن أاههوال 

رى حو ههههوع  حّمهههها يحصمههههل حدخليّصهههه  وجههههو ا أو عههههدحا فههههء الح ههههم ، جهههه
ا تصصحاب وا م فأّن حو وع  أعّم حن حو و  ا هم العقهل ؛ وحهن هنها 

يجر  اتصصحاب عهدم الص ليهه فهء اهال يسهصقّل العقهل فقه ح الص ليهه فيه  ، 

 العدم األهلّء ليس حسصندا إلى الق ح وإن كان حور ا للق ح. (3)ل ّن 
 هذا اال نفس الح م العقلء.

__________________ 

 .291ـ  289( انظر الصفحة 1)

 .«الشرعء»هيا ة :  (ص)( فء حصّححة 2)

 .«ألنّ »:  «ل نّ »( كذا فء النسخ ، والمناتب فدل 3)

عهههههههههههدم جريهههههههههههان 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
فههههههههههههههء الح ههههههههههههههم 
الشههههههههههههههههههههههههههههههرعء 

لمسهههههههههههصند إلههههههههههههى ا
العقلههههههههههء  الح ههههههههههم

 أيىا
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فالهذ  ـ  كالىرر المش و  فقهاؤ  فهء المثهال المصقهدّمـ  وأّحا حو وع 

 ين غء أن يقال في  :

ص ههر حههن فههاب الظههّن عمههل فهه  هنهها ؛ ألنّهه  يظههّن إّن ا تصصههحاب إن اع
الىرر فا تصصحاب ، فيحمهل عليه  الح هم العقلهّء إن كهان حو هوع  أعهّم 

 .(1)حن القطع والظّن ، كما فء حثال الىرر 
فههال يجههوه العمههل فهه  ؛ ـ  ألجههل األخ ههارـ  وإن اعص ههر حههن فههاب الصع ّههد

كهان يح هم عليه  حهع للقطع فانصفا  ا م العقل حع الشّك فهء المو هو  الهذ  

 .(2)القطع 
حثال : إذا ث   فقا  الىرر فء السّم فء المثال المصقدّم فا تصصحاب ، 

فمعنهى ذلههك ترتيههب اآلثههار الشههرعيّة المجعولههة للىههرر علههى حههور  الشههّك ، 

 .(5)فال يث   إ ّ حع إاراه الىهرر  (4)فالق ح والحرحة  (3)وأّحا الح م العقلء 
، و  حنافهاة فهين  (6)رعيّة فمعنى نهء الشار  ظاهرا نعم ، يث   الحرحة الش

 انصفا 
__________________ 

 .«نسخة»كصب فو،ها :  (صو ) (ت)، وفء  (ظ)فء  «الىررـ  إلىـ  إن كان»( لم تر  1)

 كصههب عليههها : (صو ) (ت)، وفههء  (ظ)فههء  «فههال يجههوه ـ إلههى ـ حههع القطههع»( لههم تههر  2)

فال يث   إ ّ اآلثار الشهرعيّة المجعولهة القافلهة »نسخ حا يلء : ، وور  فدلها فء هذ  ال «نسخة»

، ل هن شهطب  «للجعل الظاهرّ  ، وتع ّد الشار  فالح م العقلء يخرجه  عهن كونه  ا مها عقليّها

 (.ت)عليها فء 

 .«ا م العقل»: (ص)( فء 3)

 (.ر)فء  «الحرحة»( لم تر  4)

 .«فذلك»:  «حع إاراه الىرر»فدل  (ص)ونسخة فدل  (ر)( فء 5)

فههدل  (ص)، وفهء  «لث وتهها تهافقا ولهو فواتهطة الح هم العقلهء»هيها ة :  (صو ) (ر)( فهء 6)

 .«نسخة»، وكص   على هذ  ال يا ة فيها :  «ظاهرا»:  «تافقا»

ههههههههههههههل يجهههههههههههههر  
صهههههههههههههههههههحاب ا تص

فههههههههههء حو ههههههههههو  
 ؟الح م العقلء



 3فرائد ا ُلول / ج   ............................................................................  218

حع الشّك إنّمها  (1)الح م العقلّء وث وت الح م الشرعّء ؛ ألّن عدم ا م العقل 

يشص   الح م الشرعّء الوا،عّء أيىا  هو  شص ا  المو و  عند  ، وفاشص اه 
، إ ّ أّن الشهار  ا هم علهى ههذا المشهص   الح هم الهوا،عّء فح هم ظهاهرّ  ههء 

 الحرحة.

 يظهر :ـ  حن عدم جريان ا تصصحاب فء الح م العقلءّ ـ  وحّما ذكرنا
بجه ا  حها فعله  الناتهء لجه   حهن الع ها ة أو  (2)حا فء تمّسك فعىهم 

 شر ها ، فاتصصحاب عدم الص ليه الثاف  اال النسيان.

حهن القهدحا  ـ  علهى حهن خهصّ  (3)وحا فء اعصراض فعض المعالرين 
اتصصهههحاب اههال العقههل فاتصصهههحاب العههدم ، فأنّهه    وجههه  ـ  والمصههأّخرين

للصخصهههيص ؛ فهههإّن ا هههم العقهههل المسصصهههحب ،هههد ي هههون وجو يّههها ت ليفيّههها 

الغير ووجوب ر ّ األحانهة إذا عهرض كاتصصحاب تحريم الصصّرر فء حال 
أو و هعيّا كشهر يّة ـ  كا  طرار والخورـ  هنا  حا يحصمل حع  هوالهما

العلم للص ليه إذا عهرض حها يوجهب الشهّك فهء فقائهها. ويظههر اهال المثهالين 

وأّحا المثهال الثالهث ، فلهم يصصهّور فيه  الشهّك فهء  .(4)األّولين حّما ذكرنا تافقا 
م للص ليهه فهء هحهان. نعهم ، رفمها يسصصهحب الص ليهه فيمها فقا  شهر يّة العله

 كان الم لّه ف  حعلوحا فالصفصيل ثّم اشص   ولار حعلوحا
__________________ 

 .«الح م العقلء»: (ت)( فء 1)

 .445( لم نقه علي  ، و،يل : إنّ  المحقّق القّمء ، انظر أوثق الوتائل : 2)

 .366( هو لااب الفصول فء الفصول : 3)

 .215( حن : عدم إح ان جريان ا تصصحاب فء الح م العقلء ، انظر الصفحة 4)

حههههههها يظههههههههر ّحمههههههها 
 ذكرنا
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فابجمال ، ل نّ  خارج عّما نحهن فيه  ، حهع عهدم جريهان ا تصصهحاب فيه  ، 

 .(1)كما تنن ّ  علي  
ويظهههر أيىهها فسهها  الصمّسههك فاتصصههحاب ال ههرا ة وا شههصغال الثههافصين 

 .(2)فقاعدتء ال را ة وا شصغال 

األّول : حا إذا ،طهع فهال را ة عهن وجهوب غسهل الجمعهة والهدعا  حثال 
عند رؤية الهالل ، ل الشر  أو العثور علي  ، فإّن حجّر  الشّك فهء اصهول 

ا شصغال كار فء ا م العقل فال را ة ، و  ااجة إلى إفقها  ال هرا ة السهافقة 

اقهة فههء والح هم فعهدم ارتفاعهها ظههاهرا ، فهال فهرق فهين الحالههة السهافقة والال
اتصقالل العقل فق ح الص ليه فيهما ؛ ل ون المنا  فء القه ح عهدم العلهم. نعهم ، 

لو اريد إث ات عدم الح م أح ن إث ات  فاتصصحاب عدح  ، ل ّن المقصو  حهن 

اتصصحاف  ليس إ ّ ترتيب هثار عدم الح هم ، ولهيس إ ّ عهدم ا شهصغال الهذ  
 ثار الشّك   المش و .يح م ف  العقل فء هحان الشّك ، فهو حن ه

فوجههوب ـ  عنهد اشهص ا  الم لّهه فه ـ  وحثهال الثهانء : حها إذا ا هم العقهل

السورة فء الصالة ، ووجوب الصالة إلى أرفع جهات ، ووجوب ا جصنهاب 
عههن كههال المشههص هين فههء الشهه هة المحصههورة ، ففعههل حهها يحصمههل حعهه  فقهها  

إلهى فعهض الجههات أو  كأن لهلّى فهال تهورة أوـ  الص ليه الوا،عّء وتقو  

 فرفما يصمّسك اين ذ فاتصصحاب ا شصغال المصيقّن تافقا.ـ  اجصنب أادهما
__________________ 

 .«ل نّ    يقىء»( تيأتء الصن ي  علي  فء الصفحة الالاقة عند ،ول  : 1)

 .326ـ  325و  59:  2( تقدّم هذا ا تصد ل فء ح حث ال را ة وا شصغال 2)
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الح م السافق لم ي ن إ ّ فح م العقل الحاكم فوجوب تحصيل  وفي  : أنّ 

اليقين فال را ة عن الص ليه المعلوم فء هحهان ، وههو فعينه  حوجهو  فهء ههذا 
ال حان. نعم ، الفرق فين هذا ال حان وال حان السافق : اصول العلم فوجو  

ذا   الص ليه فعهال فهالوا،ع فهء السهافق وعهدم العلهم فه  فهء ههذا ال حهان ، وهه

يؤثّر فء ا م العقهل المهذكور ؛ إذ ي فهء فيه  العلهم فهالص ليه الهوا،عء هنها  حها. 
نعم ، يجر  اتصصحاب عدم فعل الواجب الوا،عّء وعدم تقو   عن  ، ل نّ  

  يقىء فوجهوب ابتيهان فالصهالة حهع السهورة والصهالة إلهى الجههة ال ا،يهة 

ال هرا ة حهن الوا،هع. واجصناب المشهص   ال ها،ء ، فهل يقىهء فوجهوب تحصهيل 
ل ن حجّر  ذلك   يث   وجوب ابتيان فما يقصىء اليقين فال را ة ، إ ّ علهى 

القهول فاأللهل المث هه  ، أو فىهميمة ا ههم العقهل فوجههوب تحصهيل اليقههين ، 

واألّول   نقهههول فههه  ، والثهههانء فعينههه  حوجهههو  فهههء ححهههّل الشهههّك حهههن  ون 
 ا تصصحاب.
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،هد يطلهق علهى فعههض ا تصصهحافات : ا تصصهحاب الصقهديرّ  تههارة ، 

والصعليقّء اخرى ؛ فاعص ار كون القىيّة المسصصح ة ،ىيّة تعليقيّة ا م فيها 

ابشه ال ـ  ألجل ذلهكـ  (1)فوجو  ا م على تقدير وجو  هخر ، فرفما يصوّهم 
 حخاله ل .فء اعص ار  ، فل حنع  والرجو  في  إلى اتصصحاب 

تو ههيح ذلههك : أّن المسصصههحب ،ههد ي ههون أحههرا حوجههو ا فههء السههافق 
كما إذا وجب الصالة فعال أو ارم العصير العن ّء فالفعل فء هحهان ـ  فالفعل

 وهذا   إش ال فء جريان ا تصصحاب في .ـ  ، ثّم شّك فء فقائ  وارتفاع 

وجههو  أحههر ، فالمسصصههحب هههو و،ههد ي ههون أحههرا حوجههو ا علههى تقههدير 
وجههو   الصعليقههّء ، حثههل : أّن العنههب كههان ارحههة حائهه  حعلّقههة علههى غليانهه  ، 

، فههإذا جههّه ولههار هفي هها فهههل ي قههى  (2)فالحرحههة ثافصههة علههى تقههدير الغليههان 

 فا تصصحاب ارحة حائ  المعلّقة على الغليان ، فيحرم عند تحقّق الغليان
__________________ 

 م هو لااب المناهل ت عا لوالد  ، كما تيأتء.( المصوهّ 1)

 (.ظ)فء  «فالحرحة ثافصة على تقدير الغليان»( لم تر  2)

ههههههههههههههل يجهههههههههههههر  
اب ا تصصهههههههههههههههههههح

 ؟الصعليقء

تو هههههههههههيح ههههههههههههذا 
 ا تصصحاب :
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 ؟أم   ، فل يسصصحب ابفااة السافقة لما  ال فيب ، ل الغليان

 تر ،د وفا،ا لما ا ا  عن والد  ـ  فء المناهل (1)ظاهر تيّد حشايخنا 
صصههههحاب األّول ، والرجههههو  إلههههى : عههههدم اعص ههههار ا تـ  فههههء الههههدر  (2)

 ا تصصحاب الثانء.

علههى  (3)فههء ر ّ تمّسههك السههيّد العالّحههة الط ا  ههائّء ـ  ،ههال فههء المناهههل
ارحههة العصههير حههن ال فيههب إذا غههال فا تصصههحاب ، و عههوى تقديمهه  علههى 

 :ـ  اتصصحاب ابفااة

ا هم و هعّء أو  (4)ّجيّهة ا تصصهحاب ث هوت أحهر أو إنّ  يشصر  فهء ا
فء هحان حن األهحنة ،طعا ، ثّم يحصل الشّك فهء ارتفاعه  فسه ب  (5)ت ليفّء 

ي فهء حجهّر  ،افليّهة الث هوت فاعص هار حهن ا عص هارات ،  (6)حن األت اب ، و  

فء  تر ،د فا تصصحاب الصقديرّ  فا ل ، و،د لّرح فذلك الوالد العالّحة 
انصههى  .(7)نا  الدر  ، فال وج  للصمّسك فاتصصهحاب الصحهريم فهء المسهألة أث

 كالح  ، رفع حقاح .

 أ،ول :   إش ال فء أنّ  يعص ر فء ا تصصحاب تحقّق المسصصحب
__________________ 

 ( هو السيّد ححّمد الط ا  ائء ، الملقّب فالمجاهد.1)

 لسيّد علء الط ا  ائء ، لااب الرياض.( هو ا2)

 .447:  (حخطو )( الملقّب ف حر العلوم ، انظر المصافيح 3)

 .«حن»:  «أو»( فء المصدر فدل 4)

 .«أو حو و »( فء المصدر هيا ة : 5)

 .«فال»:  «و »( فء المصدر فدل 6)

 (.كصاب األ عمة واألشرفة) 652( المناهل : 7)

كهههههههههالم لههههههههههااب 
عههههدم المناهههههل فههههء 

جريههههههههههههههههههههههههههههههههههان 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 

 الصعليقء

،شهههههة فهههههء حههههها المنا
أفهههههههههها   لههههههههههااب 

 المناهل
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  ذلهك المحقّهق ، و  إشه ال أيىها فهء عهدم اعص هار تافقا ، والشّك فء ارتفها

أهيد حن ذلهك. وحهن المعلهوم أّن تحقّهق كهّل شهء  فحسه   ، فهإذا ،لنها : العنهب 
 يحرم حاؤ  إذا غال أو فس ب الغليان ، فهنا   هم ، وحل وم ، وحالهحة.

ـ  وفع ارة اخهرى : ته  يّة الغليهان لصحهريم حها  العصهيرـ  أّحا المالهحة

 ق  فالفعل حن  ون تعليق.فهء حصحقّ 
فل  وجو  حقيّد ف ون  على تقدير المله وم ـ  وهء الحرحةـ  وأّحا الالهم

، وهذا الوجو  الصقديرّ  أحر حصحقّق فء نفس  فء حقافل عدح  ، واين ذ فهإذا 

ش  نا فء أّن وله العن يّة ل  حدخل فء تأثير الغليان فء ارحة حائه  ، فهال 
عد جفار العنب وليرورت  هفي ها ، فهأّ  فهرق فهين أثر للغليان فء الصحريم ف

 ؟هذا وفين تائر األا ام الثافصة للعنب إذا شّك فء فقائها فعد ليرورت  هفي ا

نعهم رفمهها ينهها،  فههء ا تصصههحاب المههذكور : تههارة فانصفهها  المو ههو  
بفااههة ، ههل الغليههان ، فههل وهههو العنههب ، واخههرى فمعار ههص  فاتصصههحاب ا

 .(1)ترجيح  علي  فمثل الشهرة والعموحات 

ل ّن األّول    خل ل  فء الفرق فين اآلثار الثافصة للعنب فالفعل والثافصة 
ل  على تقدير  ون هخر ، والثانء فاتد ؛ لح وحهة اتصصهحاب الحرحهة علهى 

 تقدير الغليان على اتصصحاب ابفااة ، ل الغليان.

ـ  فالصحقيق : أنّ    يعقل فرق فء جريان ا تصصحاب و  فء اعص ار 
فهين أنحها  تحقّهق المسصصهحب ، ف هّل ـ  حن ايث األخ ار أو حن ايث العقل

 نحو حن الصحقّق ث   للمسصصحب وشّك فء ارتفاع  ،
__________________ 

 .653و  652ناهل : ( هاتان المنا،شصان حن لااب المناهل ، انظر الم1)

فعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههض 
فهههههههههء المنا،شهههههههههات 

ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
 الصعليقء و فعها

نّه حخصههههههار المصهههههه
 فء المسألة
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فاأللل فقاؤ  ، حع أنّك عرف  : أّن المالهحة وت  يّة المل وم لالّهم حوجو  

فالفعههل ، وجههد الملهه وم أم لههم يوجههد ؛ ألّن لههدق الشههر يّة   يصو،ّههه علههى 
لدق الشر  ، وهذا ا تصصحاب غير حصو،ّه على وجهو  المله وم. نعهم ، 

ان الثانء اعص ر إاراه المل وم فيه  لو اريد إث ات وجو  الح م فعال فء ال ح

؛ ليصرتّب علي  فح م ا تصصحاب  هح  ، و،د يقع الشّك فء وجو  المله وم 
فء اآلن الالاق ؛ لعدم تعيّن  وااصمال حدخليّة شء  فء تأثير حا يصرا ى أنّه  

 حل وم.
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ي ون ا ما ثافصها فهء ههذ  الشهريعة  أنّ    فرق فء المسصصحب فين أن

وهههو جريههان ـ  أم ا مهها حههن أا ههام الشههريعة السههافقة ؛ إذ المقصىههء حوجههو 

 وعدم حا يصلح حانعا ، عدا احور :ـ   ليل ا تصصحاب
 ، حهن أّن الح هم الثافه  فهء اهقّ  (1)حنها : حا ذكر  فعهض المعالهرين 

جماعة   يم ن اتصصحاف  فء اّق هخرين ؛ لصغاير المو و  ؛ فإّن حا ث   
فء تسرية األا ام الثافصة للحا رين  (2)فء اقّهم حثل    نفس  ، ولذا يصمّسك 

أو الموجو ين إلهى الغهائ ين أو المعهدوحين ، فابجمها  واألخ هار الدالّهة علهى 

 الشركة ،   فا تصصحاب.
وفي  : أّو  : أنّا نفرض الشخص الوااد حدركا للشريعصين ، فإذا اهرم 

فء اقّ  شء  تافقا ، وشّك فء فقا  الحرحة فء الشريعة الالاقة ، فهال حهانع 

 عن ا تصصحاب ألال ؛ فإّن الشريعة الالاقة   تحدث عند
__________________ 

 .315( هو لااب الفصول فء الفصول : 1)

 .«نصمّسك»( فء المصدر : 2)

اتصصههههههههههههههههههههههههحاب 
أا ههههههههام الشههههههههرائع 

 السافقة

حهههههههههههههههها ذكههههههههههههههههر  
لههههههههههههههههههههههههههههههههااب 
ء الفصهههههههههههول فههههههههههه

وجههههه  المنهههههع عهههههن 
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههذا 

 ا تصصحاب

ا،شهههههة فهههههء حههههها المن
  لههههههههههااب أفهههههههههها 
 الفصول
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 .(1)انقراض أهل الشريعة ا ولى 

وثانيا : أّن اخصالر األشخاص   يمنع عن ا تصصحاب ، وإ ّ لم يجر 
 اتصصحاب عدم النسخ.

والّ  : أّن المسصصحب هو الح م ال لّّء الثاف  للجماعهة علهى وجه    

السهافق عّمههم  ؛ إذ لهو فهرض وجهو  الالاقهين فهء (2)حدخل ألشخالهم في  
فهء  (3)الح م ،طعا ، غايهة األحهر ااصمهال حدخليّهة فعهض أولهافهم المعص هرة 

حو هههو  الح هههم ، وحثهههل ههههذا لهههو أثّهههر فهههء ا تصصهههحاب لقهههدح فهههء أكثهههر 

 ا تصصحافات ، فل فء جميع حوار  الشّك حن غير جهة الرافع.
وأّحهها الصمّسههك فههء تسههرية الح ههم حههن الحا ههرين إلههى الغههائ ين ، فلههيس 

جههرى لالتصصههحاب اصّههى يصمّسههك فهه  ؛ ألّن تغههاير الحا ههرين المشههافهين ح

 .تر ،د والغائ ين ليس فال حان ، ولعلّ  تهو حن ،لم  
وأّحهها الصسههرية حههن الموجههو ين إلههى المعههدوحين ، فههيم ن الصمّسههك فيههها 

 ، أو فإجرائ  فء حن فقء حن الموجو ين (4)فا تصصحاب فالصقريب المصقدّم 
__________________ 

وفههرض » : «فههإّن الشههريعة ـ إلههى ـ ا ولههى»، وفههء غيرهمهها فههدل  (خو ) (ر)( كههذا فههء 1)

 .«انقراض جميع أهل الشريعة السافقة عند تجدّ  الالاقة نا ر ، فل غير وا،ع

،  «فإّن الشهريعة الالاقهة   تحهدث عنهد انقهراض أههل الشهريعة ا ولهى»هيا ة :  (ر)( فء 2)

 .«نسخة» ، و،د كصب عليها : «،طعا»فعد ،ول   ( ) وور ت هذ  ال يا ة فء

 .«المصغيّرة»: (ص)( فء نسخة فدل 3)

 ( المصقدّم فء الصفحة السافقة.4)
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إلههى هحههان وجههو  المعههدوحين ، ويههصّم الح ههم فههء المعههدوحين فقيههام الىههرورة 

 على اشصرا  أهل ال حان الوااد فء الشريعة الواادة.
حا اشصهر حن أّن هذ  الشريعة ناتخة لغيرها حن الشرائع ، فال وحنها : 

 .(1)يجوه الح م فال قا  

وفي  : أنّ  إن اريد نسخ كّل ا م إلهّء حن أا ام الشهريعة السهافقة فههو 
 حمنو .

وإن اريد نسخ اله عض فهالمصيقّن حهن المنسهوخ حها علهم فالهدليل ، في قهى 

 اب.غير  على حا كان علي  ولو فح م ا تصصح
فإن ،له  : إنّها نعلهم ،طعها فنسهخ كثيهر حهن األا هام السهافقة ، والمعلهوم 

 تفصيال حنها ،ليل فء الغاية ، فيعلم فوجو  المنسوخ فء غير .

،لهه  : لههو تههلّم ذلههك ، لههم يقههدح فههء إجههرا  ألههالة عههدم النسههخ فهههء 
تهوا  ـ  المش وكات ؛ ألّن األا ام المعلوحة فء شرعنا فاأل لّة واج ة العمل

فألهالة عهدم النسهخ فيهها غيهر ححصهاج إليهها ، ـ  ن  حن حوار  النسخ أم  كا

؛ لمهها  (2)في قههى ألههالة عههدم النسههخ فههء ححههّل الحاجههة تههليمة عههن المعههارض 
 : حن أّن األلل فء فعض (3)تقّرر فء الش هة المحصورة 

__________________ 

، وكهذا حنهاهج األا هام :  315( هذا ابيرا  حن لااب الفصهول أيىها ، انظهر الفصهول : 1)

189. 

 .«حعار ة ألالة عدم النسخ فء غيرها»:  «المعارض»فدل  (ص)( فء نسخة فدل 2)

 .233:  2( راجع ح حث ا شصغال 3)

وجههههه  هخهههههر للمنهههههع 
 و فع 
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أ ههرار الشهه هة إذا لههم ي ههن جاريهها أو لههم يحههصج إليهه  ، فههال  ههير فههء إجههرا  

فهء أّول األلل فء ال عض اآلخر ، وألجل حا ذكرنها اتهصمّر فنها  المسهلمين 
 ال عثة على ا تصمرار على حا كانوا علي  اصّى يّطلعوا على الخالر.

إ ّ ان يقههال : إّن ذلههك كههان ، ههل إكمههال شههريعصنا ، وأّحهها فعههد  فقههد جهها  

فجميههع حهها يحصههاج إليهه  ا ّحههة إلههى يههوم القياحههة ،  وتههلموهل علي هللاللىالن ههّء 
ح لّفون فصحصهيل ذلهك الح هم  توا  خاله الشريعة السافقة أم وافقها ، فنحن

 حوافقا أم حخالفا ؛ ألنّ  حقصىى الصديّن فهذا الدين.

ول ن يدفع  : أّن المفهروض اصهول الظهّن المعص هر حهن ا تصصهحاب 
ف قهها  ا ههم هللا السههافق فههء هههذ  الشههريعة ، فههيظّن ف ونهه  حّمهها جهها  فهه  الن ههّء 

دا فههاألحر أو ههح ؛ . ولههو فنينهها علههى ا تصصهحاب تع ّههوتهلموهل علي هللاللى

 ل ون  ا ما كلّيّا فء شريعصنا فإفقا  حا ث   فء السافق.
وحنها : حا ذكر  فء القوانين ، حن أّن جريان ا تصصحاب ح نهّء علهى 

القول ف ون اسن األشهيا  ذاتيّها ، وههو حمنهو  ، فهل الصحقيهق : أنّه  فهالوجو  

 .(1)وا عص ارات 
وههو الهذ  ـ  المعنى الذ  ينافي  النسخ «الذاتءّ »وفي  : أنّ  إن اريد ب 

فههذا المعنهى لهيس ح نهى ا تصصهحاب ، فهل ههو حهانع ـ  أفطلو  فو،و  النسخ

 عن  ؛ للقطع فعدم النسخ اين ذ ، فال يحصمل ا رتفا .
قهول فهالوجو  وا عص هارات ؛ وإن اريد غير  فال فرق فين القول ف  وال

فإّن القول فالوجو  لو كان حانعا عن ا تصصحاب لم يجهر ا تصصهحاب فهء 

 هذ  الشريعة.
__________________ 

 .495:  1( القوانين 1)

حهههها ذكههههر  المحقّههههق 
القّمهههههء فهههههء وجههههه  

 منعال

واب عّمهههههههههها الجهههههههههه
ذكهههههههههر  المحقّهههههههههق 

 القّمء
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ـ  الشهكّ  (2)رتّ وا على إفقا  الشر  السهافق فهء حهور   (1)ثّم إّن جماعة 

 ثمرات.ـ  (3) عا لصمهيد القواعد ت

حنها : إث ات وجوب نيّة ابخالص فء الع ا ة فقوله  تعهالى ا ايهة عهن 
َِ هاَء ): ـ  ت ليهه أههل ال صهاب ََن ح  ْخِلِصهيَن لَهه  الهّدِ ْْب هد وا هللاَ م  وا إِالَّ ِليَ َومها أ ِمهر 

َاةَ َوذِلكَ  وا الصَّالةَ َوَ ْؤت وا الزَّ  .(4)(ِدَن  اْلقَيَِّمةِ  َوَ ِقيم 
فعهههد ابغمهههاض عهههن عهههدم   لهههة اآليهههة علهههى وجهههوب ـ  ويهههر  عليههه 

ابخالص فمعنى القرفة فء كهّل واجهب ، وإنّمها تهدّل علهى وجهوب ع ها ة هللا 

خالصة عن الشر  ، وفع ارة اخرى : وجوب الصوايهد ، كمها أو هحنا ذلهك 
 علهى اعص هار ابخهالص فهء : أّن اآليهة إنّمها تهدلّ ـ  (5)فء فاب النيّة حن الفقه  

ابخالص عليهم فهء كهّل واجهب ، وفهرق فهين  (6)واج اتهم ،   على وجوب 

وجههوب كههّل شههء  علههيهم لغايههة ابخههالص ، وفههين وجههوب ،صههد ابخههالص 
 عليهم فء كّل واجب.

وظاهر اآلية هو األّول ، وحقصىا  : أّن تشريع الواج ات ألجهل تحقّهق 

 رجع ذلك إلى كونها لطفا. و  ينافءالع ا ة على وج  ابخالص ، وح
__________________ 

 .315، ولااب الفصول فء الفصول :  495:  1( كالمحقّق القمء فء القوانين 1)

 .«حوار »: (ص)( فء 2)

 .241ـ  239( تمهيد القواعد : 3)

 .5( ال يّنة : 4)

 .13ـ  11:  2( انظر كصاب الطهارة للمصنّه 5)

 .«فإن وج   علينا وجب فيها»، وور  فدلها :  (ظ)فء  «جوب  على و»( لم تر  6)

الثمهههههههههههههههههههههههههههههههرات 
ذكورة لهههههههههذ  المهههههههه

المسهههههههههههههههههههههههههههههههههألة 
 الثمرة األولى وحنا،شصها
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 ذلك كون فعىها فل كلّها توّلليّا   يعص ر فء تقو   ،صد القرفة.

،  (1)وحقصىى الثهانء : كهون ابخهالص واج ها شهر يّا فهء كهّل واجهب 
 .(2)وهو المطلوب 

ذِلهَك وَ ) هذا كلّ  ، حع أنّ  ي فء فء ث وت الح م فء شرعنا ،ول  تعالى :

 فنا  على تفسيرها فالثافصة الصء   تنسخ. (ِدَن  اْلقَيَِّمِة ،
َوِلَمهْن ): ـ  السهالمعلي ا ايهة عهن حهؤذّن يوتهه ـ  وحنها : ،ول  تعالى

يٍر َوأَنَا بِِه َزِعيم   ِْ  .(3)(جاَء بِِه ِحْمل  بَ

ا لهم فدّل على جواه الجهالة فء حهال الجعالهة ، وعلهى جهواه  همان حه
 يجب.

وفيه  : أّن امهل ال عيههر لعلّه  كههان حعلهوم المقهدار عنههدهم ، حهع ااصمههال 

كون  حجّر  وعهد   جعالهة ، حهع أنّه    يث ه  الشهر  فمجهّر  فعهل المهؤذّن ؛ 
فهء ـ  السهالمعلي علهى ن يّنها وهله  وـ  ألنّ  غير اّجة ، ولم يث   إذن يوتهه

 ذلك و  تقرير .

الىمان المذكور ، خصولا حع كهون وحن  يظهر عدم ث وت شرعيّة 
كّل حن الجعالة والىمان لوريّا ،صد فهما تل يس األحر على إخهوة يوتهه 

، و  فأ  فذكر حعاحلة فاتدة يحصل فه  الغهرض ، حهع ااصمهال  السالمعلي 

إرا ة أّن الحمل فء حال  وأنّ  الملص م ف  ؛ فإّن ال عيم هو ال فيل والىاحن ، 
 ص ام ، ولم يث   كونهما فء ذلك ال حانوهما لغة : حطلق ا ل

__________________ 

 (.ت)فء  «شر يّا فء كّل واجب»( لم تر  1)

 .«فصأّحل»هيا ة :  (صو ) (ت)( فء 2)

 .72( يوته : 3)

 الثمرة الثانية
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اقيقة فء ا لص ام عهن الغيهر ، في هون الفقهرة الثانيهة تأكيهدا لظهاهر ا ولهى ، 

 ل .و فعا لصوّهم كون  حن الملك فيصعب تحصي
َوَسهيِّداً ): ـ  السهالمعلي ا ايهة عهن أاهوال يحيهى ـ  وحنها : ،ول  تعالى

اِلِحينَ   .(1)(َوَحص وراً َونَبِيًّا ِمَن الصَّ

ف ون  اصورا حمصنعا عن  السالمعلي فإّن ظاهر  يدّل على حدح يحيى 
 ويج.ح اشرة النسوان ، فيم ن أن يرّجح فء شريعصنا الصعفّه على الص 

وفي  ؛ أّن اآلية   تدّل إ ّ على اسن هذ  الصفة لما فيها حن المصهالح 

والصخلّص عّما يصرتّب علي  ، و   ليهل فيهها علهى رجحهان ههذ  الصهفة علهى 
لفة اخرى ، أعنء : الم اشرة ل عض المصهالح ا خرويّهة ؛ فهإّن حهدح هيهد 

صههفصين علهههى ف ونهه  لههائم النهههار حصهّجههدا   يهههدّل علههى رجحههان هههاتين ال

 ابفطار فء النهار وتر  الصهّجد فء الليل لالشصغال فما هو أهّم حنهما.
ْذ بِيَِدَك ِضْغثاً فَاْضِرْب بِهِ )وحنها : ،ول  تعالى :   .(2)اآلية  (... َوخ 

 ّل علهههى جهههواه فهههّر اليمهههين علهههى  هههرب المسهههصحّق حائهههة فالىهههرب 

 فالّىغث.
 وفي  : حا   يخفى.

إلههى رخههر . .. أَنَّ الههَِّْ َس بِههالَِّْ ِس َواْلَْههْيَن بِههاْلَْْينِ )وحنههها : ،ولهه  تعههالى : 

 .(3) (اآلَة
 .(4)اتصدّل فها فء ا م حن ،لع عين ذ  العين الواادة 

__________________ 

 .39( هل عمران : 1)

 .44( ص : 2)

 .45( المائدة : 3)

 .236:  4( انظر الشرائع 4)

 الثمرة الثالثة

 مرة الرافعةالث

 ة الخاحسةالثمر
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إِنِّهي أ ِرَهد  أَْن ): ـ  السهالمعلي ا ايهة عهن شهعيب ـ  وحنها : ،ول  تعهالى

َرنِي ثَمانَِي ِحَججٍ فَِإْن أَتَْمْمهَت َعْشهراً فَِمهْن  أ ْنِكَحَك إِْحَدى اْبَِتَيَّ هاتَْيِن َعلى أَْن تَأْج 

ِِْدكَ   .(1)(ِع
 (2)صولهههات وفيههه  : أّن ا هههم المسهههألة ،هههد علهههم حهههن العموحهههات والخ

الوار ة فيها ، فال ثمرة فء ا تصصحاب. نعم فء فعض تلك األخ هار إشهعار 

فجواه العمل فالح م الثافه  فهء الشهر  السهافق ، لهو   المنهع عنه  ، فراجهع 
 وتأّحل.

__________________ 

 .27( القصص : 1)

ا حهههن حهههن أفهههواب المههههور ، وغيرهمههه 22و  1، ال هههاب  33و  1:  15( راجهههع الوتهههائل 2)

 األفواب.

 لثمرة السا تةا
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 األمر السادس

،د عرف  أّن حعنى عدم نقض اليقين والمىّء علي  ، ههو ترتيهب هثهار 

اليقههين السههافق الثافصههة فواتههطص  للمصههيقّن ، ووجههوب ترتيههب تلههك اآلثههار حههن 

المجعولهة حهن الشهار  لهذلك  جانب الشهار    يعقهل إ ّ فهء اآلثهار الشهرعيّة
الشهههء  ؛ ألنّهههها القافلهههة للجعهههل  ون غيرهههها حهههن اآلثهههار العقليّهههة والعا يّهههة. 

فالمعقول حن ا م الشار  فحياة هيهد وإيجافه  ترتيهب هثهار الحيهاة فهء هحهان 
الشههّك ، هههو ا مهه  فحرحههة تهه ويج هوجصهه  والصصههّرر فههء حالهه  ،   ا مهه  

نعهم ، لهو و،هع نفهس  ،افلة لجعهل الشهار .فنمّو  ون ات لحيص  ؛ ألّن هذ  غير 

النمهّو ون ههات اللحيهة حههور ا لالتصصهحاب أو غيههر  حهن الصنهه يالت الشههرعيّة 
أفا  ذلك جعل هثارهما الشرعيّة  ون العقليّة والعا يّة ، ل ّن المفروض ورو  

 الحياة حور ا لالتصصحاب.

 كسهههائرـ  والحالهههل : أّن تن يهههل الشهههار  المشههه و  حن لهههة المصهههيقّن
إنّما يفيد ترتيب األا ام واآلثار الشرعيّة المحمولة على المصيقّن ـ  الصن يالت

 على جعل غيرها حن اآلثار العقليّة (1)السافق ، فال   لة فيها 
__________________ 

 ؛ لرجو  الىمير إلى تن يل الشار . «في »( كذا فء النسخ ، والمناتب : 1)

عهههههههههههههدم ترتّهههههههههههههب 
اآلثههههههههههههار غيههههههههههههر 
الشههههههههرعيّة علههههههههى 

تصصهههههههههههههههههههحاب ا 
 والدليل علي 
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جعل ، و  على جعل اآلثار الشرعيّة المصرتّ ة على والعا يّة ؛ لعدم ،افليّصها لل

تلك اآلثار ؛ ألنّها ليس  هثهارا لهنفس المصهيقّن ، ولهم يقهع ذوهها حهور ا لصن يهل 
 الشار  اصّى تصرتّب هء علي .

حههن  (1)إذا عرفهه  هههذا فنقههول : إّن المسصصههحب إّحهها أن ي ههون ا مهها 

وإّحها ـ  فااهة وغيرههاكهالوجوب والصحهريم وابـ  األا ام الشرعيّة المجعولة
 أن ي ون حن غير المجعو ت ، كالمو وعات الخارجيّة واللغويّة.

فإن كان حن األا ام الشرعيّة فالمجعول فء هحان الشّك ا م ظاهرّ  

حساو للمصيقّن السافق فهء جميهع حها يصرتّهب عليه  ؛ ألنّه  حفها  وجهوب ترتيهب 
 ف .هثار المصيقّن السافق ووجوب المىّء علي  والعمل 

وإن كان حن غيرها فالمجعول فء هحان الشّك هء لواهح  الشهرعيّة ، 

 ون العقليّة والعا يّة ، و ون حل وحه  شهرعيّا كهان أو غيهر  ، و ون حها ههو 
 حالهم حع  لمل وم ثالث.

: حهن نفهء  (2)ولعّل هذا هو المرا  فما اشصهر علهى ألسهنة أههل العصهر 

المث صة ، فيريدون فه  : أّن األلهل   يث ه  أحهرا فهء الخهارج اصّهى ا لول 
يصرتّههب عليهه  ا مهه  الشههرعّء ، فههل حههؤ ّا  أحههر الشههار  فالعمههل علههى   ههق 

 حجرا  شرعا.

فإن ،ل  : الظاهر حن األخ ار وجوب أن يعمل الشهاّ  عمهل المصهيقّن ، 
 فأن يفرض نفس  حصيقّنا ويعمل كّل عمل ينشأ حن تيقّن  فذلك

__________________ 

 (. و ) (ت)فء  «ا ما»( لم تر  1)

، وتيأتء الصصريح ف  فء كلمات لهااب الفصهول وكاشهه  233( انظر حناهج األا ام : 2)

 الغطا .

المهههههرا  حهههههن نفهههههء 
 ا لول المث صة
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المشهه و  ، تههوا  كههان ترتّ هه  عليهه  فههال واتههطة أو فواتههطة أحههر عهها ّ  أو 

 عقلّء حصرتّب على ذلك المصيقّن.
ل المصيقّن فالمسصصهحب حهن ايهث تيقّنه  ،ل  : الواجب على الشاّ  عم

ف  ، وأّحا حا يجب علي  حن ايث تيقّن  فأحر يالهم ذلك المصيقّن عقال أو عا ة 

، فال يجب علي  ؛ ألّن وجوفه  عليه  يصو،ّهه علهى وجهو  وا،عهّء لهذلك األحهر 
العقلّء أو العا ّ  ، أو وجو  جعلّء فأن يقع حور ا لجعل الشار  اصّى يرجع 

ر المعقول إلى جعل أا اح  الشرعيّة ، وايث فرض عدم الوجو  جعل  الغي

 الوا،عّء والجعلّء لذلك األحر ، كان األلل عدم وجو   وعدم ترتّب هثار .
حا هو المشهور فء فهاب الر ها  : حهن أنّه  إذا  (1)وهذ  المسألة نظير 

ث   فالر ا  عنوان حالهم لعنوان ححّرم حن المحّرحات لم يوجب الصحريم 

ألّن الح م تافع لهذلك العنهوان الحالهل فالنسهب أو فالر ها  ، فهال يصرتّهب  ؛
 على غير  المصّحد حع  وجو ا.

وحن هنا يعلم : أنّ    فرق فهء األحهر العها ّ  فهين كونه  حصّحهد الوجهو  

اب فقها  ال هّر فهء كاتصصهحـ  حع المسصصحب فحيث   يصغايران إ ّ حفهوحها
وفين تغايرهمها فهء الوجهو  ، ـ  الحوض عند الشّك فء كريّة الما  ال ا،ء في 

كما لو علم فوجو  المقصىء لحها ث علهى وجه  لهو   المهانع لحهدث ، وشهّك 

 فء وجو  المانع.
 وفين المسصصحب كلّيّا (2)وكذا   فرق فين أن ي ون الل وم فينها 

__________________ 

 .«تش   فء الجملة»:  «نظير»فدل  (ص)( فء 1)

 ، لرجو  الىمير إلى األحر العا  . «فين »( كذا فء النسخ ، والمناتب : 2)

عهههههههههههههدم ترتّهههههههههههههب 
واللهههههههواهم  اآلثهههههههار

غيهههههههههر الشهههههههههرعيّة 
 حطلقا
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ألجهل العلهم ـ  لعال،ة ، وفين أن ي ون اتفا،يّا فء ،ىيّة ج ئيّهة ، كمها إذا علهم

أّن فقها  ايهاة هيهد حهالهم لمهوت ـ  ابجمهالّء الحالهل فمهوت هيهد أو عمهرو
فقا  اياة عمرو ، ففء الحقيقهة عهدم ا نف ها  اتفها،ّء حهن  ون عمرو ، وكذا 

 حالهحة.

وكهههذا   فهههرق فهههين أن يث ههه  فالمسصصهههحب تمهههام ذلهههك األحهههر العههها ّ  
كالمثههالين ، أو ،يههد لهه  عههدحّء أو وجههو ّ  ، كاتصصههحاب الحيههاة للمقطههو  

القصههل الههذ  هههو إههههاق الحيههاة ، وكاتصصههحاب عههدم  (1)نصههفين ، فيث هه  فهه  

فنها  علهى أّن كهّل  م لهيس ـ  ا ة المث   ل هون الهدم الموجهو  ايىهاا تصح
وكاتصصههحاب عهههدم الفصههل الطويهههل المث ههه  ـ  فاتصحا ههة اهههيض شههرعا

 .(2)فالصوالء ـ  فما   يعلم حع  فوات الموا ةـ   تّصار األج ا  المصفاللة

علههى نفههء األلههل ـ  (4)ت عهها ل اشههه الغطهها  ـ  (3)و،ههد اتههصدّل فعههض 
المث   ، فصعارض األلل فء جانب الثاف  والمث   ، ف مها أّن األلهل فقها  

 األّول ، كذلك األلل عدم الثانء. ،ال :
__________________ 

 (.ظ)حن  «ف »( 1)

ح  الغيهر فيان ذلك أّن اتصصحاب الشء  لو ا،صىى  ه»هيا ة حا يلء :  (ص)( فء ااشية 2)

الشرعء عار   ألالة عدم ذلهك الهالهم ، فيصسها،طان فهء حهور  الصعهارض ، تو هيح ذلهك : 

أنّهه  لههو فر ههنا ث ههوت حههوت هيههد فاتصصههحاب ايههاة عمههرو ، عار هه  ألههالة ايههاة هيههد ، 

فيصسا،طان فالنس ة إلى حوت هيد. نعم ، ي قى ألهالة ايهاة عمهرو فالنسه ة إلهى غيهر حهوت هيهد 

 .«تليما عن المعارض

 ( هو لااب الفصول.3)

 .35( انظر كشه الغطا  : 4)

حههههههها اتهههههههصدّل فههههههه  
لههههههههههههههههههههههههههههههههااب 

ل علهههههههههى الفصهههههههههو
عهههههههههههههدم اّجيهههههههههههههة 

 األلل المث  
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وليس فهء أخ هار ال هاب حها يهدّل علهى اّجيّصه  فالنسه ة إلهى ذلهك ؛ ألنّهها 

حسو،ة لصفريع األا ام الشرعيّة ،  ون العا يّة وإن اتصص ع  أا احا شهرعيّة 
 ، انصهى. (1)

نء على أّن األلل فء المل وم ،افل بث ات أ،ول :   ريب فء أنّ  لو ف

الالهم العا ّ  لم ي ن وج  بجرا  ألهالة عهدم الهالهم ؛ ألنّه  اهاكم عليهها ، 
حهن ـ  (2)فال حعنى للصعهارض علهى حها ههو الحهّق واعصهرر فه  ههذا المسهصدّل 

فهال تعهارض ألهالة ـ  ا وحة األلل فهء المله وم علهى األلهل فهء الهالهم

فنء علهى المعار هة لهم ي هن فهرق  (4)عدم الصذكية ، فلو  (3)الطهارة أللالة 
 فين اللواهم الشرعيّة والعا يّة ؛ ألّن ال ّل أا ام للمسصصحب حس و،ة فالعدم.

 .«. الخ.. ليس فء أخ ار ال اب»وأّحا ،ول  : 

إن أرا  فذلك عدم   لة األخ ار على ترتّهب اللهواهم الغيهر الشهرعيّة ، 
صعارض ؛ إذ ي قى اين ذ ألهالة عهدم الهالهم الغيهر فهو حنار لما ذكر  حن ال

 الشرعّء تليما عن المعارض.

وإن أرا  تصميم الدليل األّول ، فأن يقال : إّن  ليل ا تصصحاب إن كان 
 غير األخ ار فاأللل يصعارض حن الجان ين ، وإن كان  األخ ار

__________________ 

 .378( الفصول : 1)

، وكذا كاشه الغطا  فهء كشهه الغطها   377ل فء الفصول : ( اعصرر ف  لااب الفصو2)

 :35. 

 .«ألالة»( كذا فء النسخ ، والمناتب : 3)

 .«ولو»( كذا فء النسخ ، والمناتب : 4)

ا،شهههههة فهههههء حههههها المن
أفهههههههههها   لههههههههههااب 

 الفصول
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وههو الظهّن ـ  فال   لة فيها ، ففي  : أّن األلل إذا كان حدرك  غيهر األخ هار

 ال فهء أّن الظهّن لهم ي هن إشهـ  النوعّء الحالهل ف قها  حها كهان علهى حها كهان
فالمل وم يوجب الظّن فالالهم ولو كان عا يّا ، و  يم ن اصول الظّن فعدم 

ولههو اصهل الظهّن فعههدم  !الهالهم فعهد اصهول الظههّن فوجهو  حل وحه  ، كيهه

الالهم ا،صىهى الظهّن فعهدم المله وم ، فهال يهؤثّر فهء ترتّهب اللهواهم الشهرعيّة 
 أيىا.

وحن هنا يعلم : أنّ  لو ،لنا فاعص ار ا تصصحاب حن فاب الظهّن لهم ي هن 

حناص عن ا لص ام فا لول المث صة ؛ لعدم انف ا  الظّن فالمل وم عن الظّن 
 فالالهم ، شرعيّا كان أو غير .

ة فههء لواهحهه  إ ّ أن يقههال : إّن الظههّن الحالههل حههن الحالههة السههافقة اّجهه

 الشرعيّة  ون غيرها.
ل نّ  إنّما يصّم إذا كان  ليل اعص ار الظّن حقصصرا في  على ترتّهب فعهض 

كما إذا  ّل الهدليل علهى أنّه  يجهب الصهوم عنهد الشهّك فهء ـ  اللواهم  ون هخر

هالل رحىان فشها ة عدل ، فال يل م حن  جواه ابفطار فعهد حىهّء ثالثهين 
ن فعههض اآلثههار حّمهها   يعص ههر فيهه  حجههّر  الظههّن ، إّحهها أو كههاـ  حههن ذلههك اليههوم

كمها إذا اصهل حهن الخ ههر الهوار  فهء المسهألة الفرعيّهة ظهّن فمسههألة ـ  حطلقها

الهوليّة ، فإنّه    يعمههل فيه  فههذلك الظهّن ؛ فنها  علههى عهدم العمههل فهالظّن فههء 
فها ، وإّحا فء خصوص المقام ، كما إذا ظّن فالق لة حع تعذّر العلم ـ  ا لول

، فله م حنه  الظههّن فهدخول الو،هه  حهع عهدم العههذر المسهّو  للعمههل فهالظّن فههء 

 الو، .
ولعهّل حها ذكرنهها ههو الوجه  فههء عمهل جماعهة حههن القهدحا  والمصههأّخرين 

 فا لول المث صة فء كثير حن الموار  :

وجهههههههوب ا لصههههههه ام 
فا لههههههههههههههههههههههههههههول 
ا  المث صههههههههههههة فنهههههههههههه

عص هههههههههههار علهههههههههههى ا
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 

 حن فاب الظنّ 

تمّسهههههههه وا فههههههههرو  
فيههههههههها فا لههههههههول 

 المث صة
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وجماعهة حّمهن  (1)ق فهء الشهرائع حهنهم المحقّهـ  حنها : حا ذكر  جماعهة

: حن أنّ  لو اتّفق الوارثان على إتهالم أاهدهما ـ  (3)وتأّخر عن   (2)تقدّم علي  

المعيّن فء أّول شع ان واآلخر فء غّرة رحىان ، واخصلفها : فها ّعى أاهدهما 
حوت الموّرث فء شع ان واآلخر حوت  فء أثنا  رحىان ، كان المال فينهمها 

 فقا  اياة الموّرث. نصفين ؛ أللالة
و  يخفى : أّن ابرث حصرتّب على حهوت المهوّرث عهن وارث حسهلم ، 

وفقا  اياة الموّرث إلى غهّرة رحىهان   يسهصل م فنفسه  حهوت المهوّرث فهء 

اال إتالم الوارث. نعم ، لّما علم فإتالم الوارث فء غّرة رحىان لم ينفهّك 
 الذ  هو ت ب ابرث. فقا  ايات  اال ابتالم عن حوت  فعد ابتالم

إ ّ أن يوّج  فهأّن المقصهو  فهء المقهام إاهراه إتهالم الهوارث فهء ايهاة 

وي فهء ـ  (4)كما يعلم حن الفر  الذ  ذكر  ، ل هذا الفر  فء الشهرائع ـ  أفي 
ث ههوت ابتههالم اههال الحيههاة المسصصههح ة ، فههء تحقّههق تهه ب ابرث واههدوث 

 الحياة. عال،ة الوارثيّة فين الولد ووالد  فء اال

 فء كّر وجد في ـ  (6)ت عا للمحقّق ـ  (5)وحنها : حا ذكر  جماعة 
__________________ 

 .120:  4( الشرائع 1)

 .225، والوتيلة :  273:  8( انظر الم سو  2)

 .361:  2، وكشه اللثام  319:  2 (الط عة الحجرية)( انظر المسالك 3)

 .120:  4( الشرائع 4)

 .276:  1، وكشه اللثام  81:  1، والذكرى  6:  1انظر الصحرير  (5)

 .52ـ  51:  1( المعص ر 6)

 الفر  األول

 الفر  الثانء
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نجاتة   يعلم ته قها علهى ال ّريّهة وتأّخرهها ، فهإنّهم ا مهوا فهأّن اتصصهحاب 

عهدم ال ريّهة ، هل المال،هاة الراجهع إلهى اتصصهحاب عهدم المهانع عهن ا نفعهال 
 حاب عدم المال،اة ، ل ال ريّة.اين وجو  المقصىء ل  ، حعارض فاتصص

و  يخفى : أّن المال،اة حعلوحة ، فهإن كهان الهالهم فهء الح هم فالنجاتهة 

لهم ي هن وجهه  ـ  وإ ّ فاأللههل عهدم الصهأثيرـ  إاهراه و،وعهها فهء هحهان القلّهة
لمعار ة ا تصصحاب الثانء فا تصصحاب األّول ؛ ألّن ألالة عدم ال ّريّة 

  كههون المال،ههاة ، ههل ال ّريّههة وفههء هحههان القلّههة ، اصّههى   يث هه (1)، ههل المال،ههاة 

يث   النجاتة ، إ ّ حن فاب عدم انف ا  عدم ال ّريّة اين المال،اة عهن و،هو  
المال،ههاة اههين القلّههة ، نظيههر عههدم انف هها  عههدم المههوت اههين ابتههالم لو،ههو  

 الموت فعد ابتالم ، فافهم.

حهن  :ـ  ت عا للمح هّء عهن الم سهو ـ  ريروحنها : حا فء الشرائع والصح
أنّ  لو ا ّعى الجانء أّن المجنّء علي  شرب تّما فمات فالسّم ، وا ّعى الهولّء 

 أنّ  حات فالسراية ، فا اصما ن في  توا .

وكذا الملفور فء ال سا  إذا ،دّة فنصفين ، فا ّعى الولّء أنّ  كان ايّا ، 
 ا ن حصساويان.والجانء أنّ  كان حيصا ، فا اصم

 .(2)ثّم ا ء عن الم سو  الصر ّ  

وفء الشرائع : رّجح ،هول الجهانء ؛ ألّن األلهل عهدم الىهمان ، وفيه  
 .(3)ااصمال هخر  عيه 

__________________ 

 .«اين المال،اة»: (ص)ونسخة فدل  (ر)،  (ت)( فء 1)

 .107ـ  106:  7( الم سو  2)

 .241:  4( الشرائع 3)

 الفر  الثالث
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: أّن األلهل عهدم الىهمان حهن جان ه  واتهصمرار الحيهاة  وفء الصحريهر

 .(1)حن جانب الملفور ، فيرّجح ،ول الجانء. وفي  نظر 
والظاهر أّن حرا   النظر فء عدم الىمان ؛ حهن ايهث إّن فقها  الحيهاة 

فا تصصحاب إلى هحان القدّ ت ب فء الىمان ، فال يجهرى ألهالة عدحه  ، 

 .(2)،ّوا  فعض ححّشي  وهو الذ   عّف  المحقّق ، ل ن 
والمسصفا  حن ال ّل نههوض اتصصهحاب الحيهاة بث هات القصهل الهذ  ههو 

وفعهض حهن تهأّخر  (3)ت ب الىمان ، ل نّ  حقدّم علهى حها عهدا  عنهد العالّحهة 

، وح ههاف  أللههالة عههدم الىههمان حههن غيههر تههرجيح عنههد الشههيخ فههء  (4)عنهه  
محقّههق والشهههيد فههء الم سههو  ، ويههرّجح عليهه  ألههالة عههدم الىههمان عنههد ال

 .(6()5)المسالك 

: ولهو ا ّعهى الجهانء نقصهان ـ  فعد هذا الفر ـ  وحنها : حا فء الصحرير
يد المجنّء علي  فإل ع ، ااصمهل تقهديم ،وله  عمهال فألهالة عهدم القصهاص ، 

 وتقديم ،ول المجنّء علي  إذ األلل السالحة ، هذا إن ا ّعى
__________________ 

 .261:  2الصحرير ( 1)

 ( لم نعثر علي .2)

 .311:  2 (الط عة الحجريّة)( انظر ،واعد األا ام 3)

:  14، والمحقق األر فيلء فهء حجمهع الفائهدة  652:  4( كفخر المحققين فء إيىاح الفوائد 4)

 .128ـ  126

 .385:  2 (الط عة الحجرية)( المسالك 5)

،  «نسخة فدل» : (ت)، وكصب فو،  فء  ( و ) (ر)فء  «ل نّ  ـ إلى ـ فء المسالك»( لم تر  6)

 .«نسخة»: (ص)وفء 

 الفر  الرافع
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الجانء نفء السالحة ألال. وأّحا لو ا ّعى هوالها  ارئا ، فاأل،رب أّن القول 

 ، انصهى. (1)،ول المجنّء علي  
و  يخفى لهرااص  فهء العمهل فألهالة عهدم هوال ابله ع فهء إث هات 

 الجناية على اليد الصاّحة.

فهء  (2)فهء الخهالر  ;هر أّن حقافل األ،هرب حها يظههر حهن الشهيخ والظا
نظير المسألة ، وهو حا إذا اخصله الجانء والمجنّء عليه  فهء لهّحة العىهو 

 المقطو  وعي   ، فإنّ  ،ّوى عدم  مان الصحيح.

فههء ـ  (5)والشههرائع  (4)ت عهها للم سههو  ـ  (3)وحنههها : حهها ذكههر  جماعههة 
 والولّء فء حوت المجنّء علي  فعد ا ندحال أو ، ل . اخصالر الجانء

إلى غير ذلك حّما يقهه عليه  المصص ّهع فهء كصهب الفقه  ، خصولها كصهب 

 الشيخ والفا لين والشهيدين.
ل ّن المعلوم حنهم وحهن غيهرهم حهن األلهحاب عهدم العمهل ف هّل ألهل 

 حث  .

 (6)ض الفرو  المصقدّحة على  رب اللّفار فإذا تسالم الخصمان فء فع
__________________ 

 .261:  2( الصحرير 1)

 .203:  5( الخالر 2)

 .417و  416:  42، والجواهر  480:  2، وكشه اللثام  385:  2( انظر المسالك 3)

 .106:  7( الم سو  4)

 .240:  4( الشرائع 5)

 ( المرا  ف  اللّفافة.6)

 الفر  الخاحس

دم عمههههههههههههههل عهههههههههههههه
األلهههههههحاب ف هههههههّل 

 ألل حث  
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و كان هيد الملفور ف  تافقا فا،يا على اللفار لقصله  ، إ ّ فالسيه على وج  ل

أنّهما اخصلفا فء فقائ  حلفوفا أو خروج  عن اللّه ، فهل تجد حن نفسك رحهء 
أاد حن األلهحاب فهالح م فهأّن األلهل فقها  لفّه  ، فيث ه  القصهل إ ّ أن يث ه  

الحيهاة ؛  أو تجد فر،ا فين فقا  هيهد علهى اللهّه وفقائه  علهى ؟!اآلخر خروج 

 ؟!لصو،ّه تحقّق عنوان القصل عليهما
وكذا لو و،ع الثوب النجس فء اوض كان في  الما  تافقا ، ثّم شّك فء 

 ؟!فقائ  في  ، فهل يح م أاد فطهارة الثوب فث وت انغسال  فألالة فقا  الما 

وكذا لو رحى ليدا أو شخصا على وج  لو لهم يطهرأ اائهل أللهاف  ، 
 ؟!د أو الشخص فألالة عدم الحائلفهل يح م فقصل الصي

إلههى غيههر ذلههك حّمهها   يحصههى حههن األحثلههة الصههء نقطههع فعههدم جريههان 

 األلل بث ات المو وعات الخارجيّة الصء يصرتّب عليها األا ام الشرعيّة.
 وكيه كان ، فالمصّ ع هو الدليل.

كمها ـ  أّن ا تصصحاب إن ،لنا ف  حن فاب الظّن النوعءّ  (1)و،د عرف  

فهههو كإاههدى األحههارات ا جصها يّههة يث هه  فهه  كههّل ـ  ظههاهر أكثههر القههدحا هههو 
 حو و  ي ون نظير المسصصحب فء جواه العمل في  فالظّن ا تصصحافّء.

وأّحا على المخصار : حن اعص ار  حن فاب األخ ار ، فال يث   ف  حا عدا 

 اآلثار الشرعيّة المصرتّ ة على نفس المسصصحب.
__________________ 

 .238( فء الصفحة 1)
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 نعم هنا شء  :

وهههو أّن فعههض المو ههوعات الخارجيّههة المصوّتههطة فههين المسصصههحب 

وفين الح م الشرعّء ، حن الوتائط الخفيّة ، فحيث يعهدّ فهء العهرر األا هام 
صلههه الشهرعيّة المصرتّ هة عليههها أا احها لهنفس المسصصههحب ، وههذا المعنهى يخ

 و واا وخفا  فاخصالر حراتب خفا  الوتائط عن أنظار العرر.
حنها : حا إذا اتصصحب ر وفة النجس حن المصال،يين حع جفار اآلخر 

، فإنّ    ي عد الح م فنجاتص  ، حع أّن تنّجس  ليس حن أا ام حال،اته  للهنجس 

يه  وتهأثّر  فهها ، فحيهث يوجهد ر  ا ، فل حن أا ام تراية ر وفة النجاتهة إل
فههء الثههوب ر وفههة حصنّجسههة ، وحههن المعلههوم أّن اتصصههحاب ر وفههة الههنجس 

الراجع إلى فقا  ج   حائّء ،افهل للصهأثير   يث ه  تهأثّر الثهوب وتنّجسه  فهها ، 

 فهو أش   حثال فمسألة فقا  الما  فء الحوض ، المث    نغسال الثوب ف .
تعليهل الح هم فطههارة الثهوب الهذ   (1)وا ى فء الذكرى عهن المحقّهق 

 هههارت الذفافهههة عهههن النجاتهههة إليههه  ، فعهههدم الجههه م ف قههها  ر وفهههة الذفافهههة ، 

وارتىا . فيحصمل أن ي ون لعدم إث ات ا تصصحاب لولهول الر وفهة إلهى 
الثوب كما ذكرنا ، ويحصمل أن ي ون لمعار ص  فاتصصهحاب  ههارة الثهوب 

افات على فعض كمها يظههر حهن إغما ا عن ،اعدة ا وحة فعض ا تصصح

؛ ايث عارض اتصصحاب  هارة الشاّ  فء الحدث فاتصصحاب  (2)المحقّق 
 .(3)اشصغال ذّحص  

__________________ 

، ولههم نعثههر عليهه  فههء كصههب المحقّههق  83:  1( ا هها  عنهه  فههء الفصههاوى ، انظههر الههذكرى 1)

 .تر ،د 

 .32:  1( انظر المعص ر 2)

 .«فالع ا ة» هيا ة : (ص)( فء غير 3)

األلهههههههههل اّجيهههههههههة 
المث هههه  حههههع خفهههها  

 الواتطة

نمههههاذج حههههن خفهههها  
 الواتطة



 245  .....................................................................................  سداسلا رمألا

وحنها : ألالة عدم  خول هالل شهّوال فهء يهوم الشهّك ، المث ه  ل هون 

غد  يوم العيد ، فيصرتّب علي  أا هام العيهد ، حهن الصهالة والغسهل وغيرهمها. 
، و  أّوليّهة غهد  للشههر  (1)فإّن حجّر  عهدم الههالل فهء يهوم   يث ه  هخريّصه  

رتيههب هثههار عههدم انقىهها  الالاههق ، ل ههّن العههرر   يفهمههون حههن وجههوب ت

رحىههان وعههدم  خههول شههّوال ، إ ّ ترتيههب أا ههام هخريّههة ذلههك اليههوم لشهههر 
وأّوليّة غد  لشهر هخر ، فاألّول عندهم حا لم يسه ق فمثله  واآلخهر حها اتّصهل 

 ف حان ا م ف ون  أّول الشهر اآلخر.

وكيه كان ، فالمعيهار خفها  توّتهط األحهر العها ّ  والعقلهّء فحيهث يعهدّ 
 ر  هثارا لنفس المسصصحب.هثا

فء فعهض حهوار  ا لهول المث صهة ، فجريهان السهيرة  (2)ورفما يصمّسك 

أو ابجمهها  علههى اعص ههار  هنهها  ، حثههل : إجههرا  ألههالة عههدم الحاجههب عنههد 
الشّك فء وجو   على ححّل الغسل أو المسح ، بث ات غسل ال شرة وحسحها 

 المأحور فهما فء الو و  والغسل.

 وفي  نظر.
__________________ 

 .«اصّى يصرتّب علي  أا ام هخريّة رحىان»هيا ة :  (ظ)( فء 1)

( المصمّسهك هههو لههااب الفصههول ، ل ههن لههيس فهء كالحهه  ذكههر ابجمهها  ، انظههر الفصههول : 2)

378. 
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 األمر السابع

  فهرق فههء المسصصهحب فههين أن ي هون حشهه و  ا رتفها  فههء ال حههان 

لالاق رأتا ، وفين أن ي ون حش و  ا رتفا  فء ج   حن ال حان الالاق ا

 حع القطع فارتفاع  فعد ذلك الج  .
فإذا شّك فء فقا  اياة هيد فء ج   حن ال حان الالاق ، فال يقدح فهء 

 جريان اتصصحاب ايات  علمنا فموت  فعد ذلك الج   حن ال حان وعدح .
أّخر الحها ث ، يريهدون فه  : أنّه  إذا وهذا هو الذ  يع ّر عن  فألهالة ته

علههم فوجههو  اهها ث فههء هحههان وشههّك فههء وجههو   ، ههل ذلههك ال حههان ، فههيح م 

فاتصصحاب عدح  ، ل ذلك ، ويل ح  عقهال تهأّخر اهدوث ذلهك الحها ث. فهإذا 
شههّك فههء ح ههدأ حههوت هيههد حههع القطههع ف ونهه  يههوم الجمعههة حيّصهها ، فحياتهه  ، ههل 

 ة عقال ل ون ح دأ حوت  يوم الجمعة.الجمعة الثافصة فا تصصحاب حسصل ح

 فنا ـ  أنّ    يث   فا تصصحاب (1)وايث تقدّم فء األحر السافق 
__________________ 

 .243و  233( راجع الصفحة 1)

ههههههههههههههل تجهههههههههههههر  
ألهههههههههههالة تهههههههههههأّخر 

 ؟الحا ث
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لواهحه  العقليّهة ، فلهو ترتّهب علهى اهدوث ـ  على العمل ف  حهن فهاب األخ هار

ا هم شهرعّء ـ  الجمعهة   على حجّر  ايات  ، هلـ  حوت هيد فء يوم الجمعة
 لم يصرتّب على ذلك.

نعههم ، لههو ،لنهها فاعص ههار ا تصصههحاب حههن فههاب الظههّن ، أو كههان الههالهم 

 .(1)العقلّء حن اللواهم الخفيّة ، جرى في  حا تقدّم ذكر  
 وتحقيق المقام وتو يح  :

ـ  أّن تأّخر الحا ث ،د يالاهر فالقيها  إلهى حها ، له  حهن أجه ا  ال حهان

فيقال : األلل عدم حوت هيد ، هل الجمعهة ، فيصرتّهب عليه  ـ  كالمثال المصقدّم
جميع أا ام ذلك العدم ،   أا ام ادوث  يوم الجمعهة ؛ إذ المصهيقّن فالوجهدان 

 تحقّق الموت يوم الجمعة   ادوث .

: إّن الحهههدوث ههههو الوجهههو  المسههه وق فالعهههدم ، وإذا ث ههه  إ ّ أن يقهههال 
فاأللل عدم الشء  تهافقا ، وعلهم فوجهو   فعهد ذلهك ، فوجهو   المطلهق فهء 

ال حان الالاق إذا انىّم إلى عدح  ، ل ذلك الثافه  فاأللهل ، تحقّهق حفههوم 

اههال المو ههو  الخههارجّء الثافهه  أاههد ج ئههء  (2)الحههدوث ، و،ههد عرفهه  
 حفهوح  فاأللل.

وحّما ذكرنا يعلم : أنّ  لو كان الحا ث حّما نعلم فارتفاع  فعد ادوث  فال 

يصرتّهب عليهه  أا ههام الوجهو  فههء ال حههان المصهأّخر أيىهها ؛ ألّن وجههو   حسههاو 
حن ال حانين ،  (3)لحدوث . نعم ، يصرتّب علي  أا ام وجو   المطلق فء هحان 

 ،كما إذا علمنا أّن الما  لم ي ن كّرا ، ل الخميس 
__________________ 

 .244و  238( راجع الصفحة 1)

 .236( راجع الصفحة 2)

 .«حا»هيا ة :  (ر)( فء 3)

لهههههههههههور تهههههههههههأّخر 
 الحا ث

إذا لهههههههههوار ـ  1
تهههههههههأّخر الحههههههههها ث 

إلهههههى حههههها  فالقيههههها 
، لههههه  حهههههن أجههههه ا  

 انال ح
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فعلم أنّ  لار كّرا فعد  وارتفع كّريّص  فعد ذلك ، فنقول : األلل عدم كّريّصه  

فههء يههوم الخمههيس ، و  يث هه  فههذلك كّريّصهه  يههوم الجمعههة ، فههال يح ههم فطهههارة 
أاد اليوحين ؛ أللالة فقا  نجاتص  وعدم ألل ااكم ثوب نجس و،ع في  فء 

علي . نعم ، لو و،ع في  فء كّل حهن اليهوحين ا هم فطهارته  حهن فهاب انغسهال 

 الثوب فما ين حشص هين.
و،ههد يالاههر تههأّخر الحهها ث فالقيهها  إلههى اهها ث هخههر ، كمهها إذا علههم 

شّك فء تقدّم أادهما على اآلخر ، فإّحا أن يجهل تأريخهما فحدوث اا ثين و

 أو يعلم تأريخ أادهما :
فإن جهل تأريخهما فال يح هم فصهأّخر أاهدهما المعهيّن عهن اآلخهر ؛ ألّن 

وأّحهها  الصهأّخر فههء نفسه  لههيس حجهرى ا تصصههحاب ؛ لعهدم حسهه و،يّص  فهاليقين.

فالمثهل ، وا مه  ألالة عدم أادهما فء هحان ادوث اآلخر فهء حعار هة 
 (1)الصسا،ط حع ترتّب األثر على كهّل وااهد حهن األلهلين ، وتهيجء  تحقيقه  

إن شا  هللا تعالى. وهل يح م فصقارنهما فهء حقهام يصصهّور الصقهارن ؛ أللهالة 

 وجهان : ؟عدم كّل حنهما ، ل وجو  اآلخر
 كّل حنهما ، ل اآلخر. (2)حن كون الصقارن أحرا وجو يّا  هحا لعدم 

ن كون  حن اللواهم الخفيّة اصّى كا  يصوّهم أنّ  ع ارة عهن عهدم تقهدّم وح

 أادهما على اآلخر فء الوجو .
وإن كههان أاههدهما حعلههوم الصههأريخ فههال يح ههم علههى حجهههول الصههأريخ إ ّ 

فألههالة عههدم وجههو   فههء تههأريخ ذلههك ،   تههأّخر وجههو   عنهه  فمعنههى ادوثهه  

 ، يث   ذلك على القول فاأللل المث  . فإذا علم تأريخفعد . نعم 
__________________ 

 .407( فء ح حث تعارض ا تصصحافين ، الصفحة 1)

 .«كون»هيا ة :  (صو ) (ت)( فء 2)

إذا لهههههههههوار ـ  2
  إلهههههههههههى فالقيههههههههههها

اهههههههههههها ث هخههههههههههههر 
وجهههههههههههههههههههههههههههههههههههههل 

 تأريخهما

لهههههو كهههههان أاهههههدهما 
 خحعلوم الصأري
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حال،اة الثوب للحوض وجههل تهأريخ لهيرورت  كهّرا ، فيقهال : األلهل فقها  

تههأريخ ال ريّههة ا ههم أيىهها  ،لّصهه  وعههدم كّريّصهه  فههء هحههان المال،ههاة. وإذا علههم
 المال،اة فء هحان ال ّريّة ، وه ذا. (1)فألالة عدم تقدّم 

، فههأن  (3): جريههان األلههل فههء  ههرر المعلههوم أيىهها  (2)ورفمها يصههوّهم 

 يقال : األلل عدم وجو   فء ال حان الوا،عّء لآلخر.
ن ، وأّحها وجهو   فهء ويندفع : فأّن نفس وجهو   غيهر حشه و  فهء هحها

 هحان اآلخر فليس حس و،ا فالعدم.

 ثّم إنّ  يظهر حن األلحاب هنا ،و ن هخران :
، وإث ههات  أاههدهما : جريههان هههذا األلههل فههء  ههرر حجهههول الصههأريخ

تأّخر  عن حعلوم الصأريخ فذلك. وهو ظاهر المشهور ، و،د لّرح فالعمل ف  

 (9)وغيهرهم  (8)والشهيدان  (7)والعالّحة  (6)محقّق وال (5)وافن ام ة  (4)الشيخ 
 فء

__________________ 

 (.ر)فء  «تقدّم»( لم تر  1)

ايههث ـ  كمهها تههيأتءـ  ( توّهمه  جماعههة ، حههنهم : لههااب الجههواهر وشههيخ  كاشههه الغطهها 2)

توّهموا جريان ألهالة العهدم فهء المعلهوم أيىها ، وجعلهوا المهور  حهن المصعار هين ، كمها فهء 

 هولء الصأريخ.حج

 (.124:  2ااشية فارفروش )حن نسخة  «أيىا»( 3)

 .273:  8( الم سو  4)

 .225( الوتيلة : 5)

 .120:  4( الشرائع 6)

 .300:  2، والصحرير  229:  2 (الط عة الحجريّة)( ،واعد األا ام 7)

 .319:  2، والمسالك  108:  2( الدرو  8)

 .361:  2م ( حثل الفا ل الهند  فء كشه اللثا9)

،هههههههههو ن هخهههههههههران 
فهههههههههههههههههء ههههههههههههههههههذ  

 الصورة

 القول األّول
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فعض الموار  ، حنها : حسألة اتّفهاق الهوارثين علهى إتهالم أاهدهما فهء غهّرة 

رحىان واخصالفهما فء حهوت المهوّرث ، هل الغهّرة أو فعهدها ، فهإنّهم ا مهوا 
 فأّن القول ،ول حدّعء تأّخر الموت.

حهن غيهر ـ  نعم ، رفما يظهر حن إ ال،هم الصو،ّه فهء فعهض المقاحهات

عههدم العمههل ـ  فصههأريخ أاههد الحهها ثين وفههين الجهههل فهمهها تفصههيل فههين العلههم
فاأللل فء المجهول حع علم تأريخ اآلخر ، كمسألة اشص ا  تقدّم الطههارة أو 

الحههدث ، وحسههألة اشههص ا  الجمعصههين ، واشههص ا  حههوت المصههوارثين ، وحسههألة 

اشص ا  تقدّم رجو  المرتهن عهن ابذن فهء ال يهع علهى و،هو  ال يهع أو تهأّخر  
 ، وغير ذلك. عن 

ل ّن ابنصار : عدم الوثوق فهذا اب الق ، فل ههو إّحها ححمهول علهى 

وأاههالوا لههورة العلههم فصههأريخ أاههدهما علههى حهها ـ  لههورة الجهههل فصأريخهمهها
 أو على ححاحل أخر.ـ  لّراوا ف  فء حقام هخر

وكيههه كههان ، فح مهههم فههء حسههألة ا خههصالر فههء تقههدّم المههوت علههى 

حع  ال،هم فء تلك الموار  ، حن ، يل النّص والظاهر.ابتالم وتأّخر  حع إ 
أّن جماعة حنهم نّصوا على تقييهد ههذا اب هالق فهء حهوار  ، كالشههيدين فهء 

فهء حسهألة ا خهصالر فهء تقهدّم الرجهو  عهن ابذن  (2)والمسالك  (1)الدرو  

 فء حسألة (3)فء فيع الرهن على فيع  وتأّخر  ، والعالّحة الط ا  ائّء 
__________________ 

 .409:  3( الدرو  1)

 .78:  4( المسالك 2)

 :ـ  23الدّرة النجفيّة : ـ  ( ايث ،ال فء حنظوحص  فء الفق 3)

 وإن ي هههههههههههههن يعلهههههههههههههم كهههههههههههههّل حنهمههههههههههههها

 حشههههههههههههههص ها عليهههههههههههههه  حهههههههههههههها تقههههههههههههههدّحا   

  
 فههههههههو علهههههههى األظههههههههر حثهههههههل المحهههههههدث

 إ ّ إذا عههههههههههههههههيّن و،هههههههههههههههه  الحههههههههههههههههدث   
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 اشص ا  السافق حن الحدث والطهارة.

علهى حصص ّهع حهوار  ههذ  المسهائل وشه هها حّمها ـ  ، حع أنّ    يخفهى هذا
أّن غفلهة فعىههم فهل أكثهرهم عهن حجهار  ـ  يرجع فء ا مها إلهى ا لهول

 ا لول فء فعض شقوق المسألة غير ع ي ة.

الثههانء : عههدم العمههل فاأللههل وإلحههاق لههورة جهههل تههأريخ أاههدهما 
ت عها له عض ـ  (1)الهرين و،د لّرح ف  فعهض المع فصورة جهل تأريخهما.

حسصشهدا على ذلك فعدم تفصيل الجماعة فء حسألة الجمعصين ـ  (2)األتا ين 

والطهارة والحدث وحهوت المصهوارثين ، حسهصد  علهى ذلهك فهأّن الصهأّخر لهيس 
 أحرا حطافقا لأللل.

وظاهر اتصد ل  إرا ة حا ذكرنا : حن عدم ترتيهب أا هام لهفة الصهأّخر 

 المعلوم. (3)قا فعد وكون المجهول حصحقّ 
ل هن ظهاهر اتصشهها   فعهدم تفصههيل األلهحاب فهء المسهائل المههذكورة 

إرا ة عدم ثمرة حصرتّ ة على العلهم فصهأريخ أاهدهما ألهال. فهإذا فر هنا العلهم 

فمههوت هيههد فههء يههوم الجمعههة ، وشهه  نا فههء ايههاة ولههد  فههء ذلههك ال حههان ، 
هر هههذا القائههل عههدم فاأللههل فقهها  ايههاة ولههد  ، فههيح م لهه  فههإرث أفيهه  ، وظهها

الح ههم فههذلك ، وكههون ا مهه  ا ههم الجهههل فصههأريخ حههوت هيههد أيىهها فههء عههدم 

 الصوارث فينهما.
 وكيه كان ، فإن أرا  هذا القائل ترتيب هثار تأّخر ذلك الحا ث

__________________ 

 .354و  353:  2و ،  269:  25( وهو لااب الجواهر فء الجواهر 1)

 .102شه الغطا  : ( وهو كاشه الغطا  فء ك2)

 .«تحقّق»هيا ة :  (ص)( فء 3)
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 فإن ار  فء ححلّ .ـ  كما هو ظاهر المشهورـ 

وإن أرا  عهدم جههواه الصمّسههك فاتصصههحاب عههدم ذلههك الحهها ث ووجههو  
 دّ  وترتيب جميع هثار  الشرعيّة فء هحان الشهّك ، فهال وجه  بن هار  ؛ إذ 

 ء هحان وحا لم يعلم.الفرق فين حسصصحب علم فارتفاع  ف (1)  يعقل 

وأّحهها حهها ذكههر  : حههن عههدم تفصههيل األلههحاب فههء حسههألة الجمعصههين 
 .(2)وأخواتها ، فقد عرف  حا في  

فالحالههل : أّن المعص ههر فههء حههور  الشههّك فههء تههأّخر اهها ث عههن هخههر 

 اتصصحاب عدم الحا ث فء هحان ادوث اآلخر.
ء فههإن كههان هحههان ادوثهه  حعلوحهها فيجههر  أا ههام فقهها  المسصصههحب فهه

هحان الحا ث المعلوم   غيرها ، فهإذا علهم فصطّههر  فهء السهاعة ا ولهى حهن 

النهار ، وشّك فهء تحقّهق الحهدث ، هل تلهك السهاعة أو فعهدها ، فاأللهل عهدم 
، ل ن   يل م حن ذلهك ارتفها  الطههارة المصحقّقهة  (3)الحدث فيما ، ل الساعة 

 .(4)فء الساعة ا ولى ، كما تخيّل  فعض الفحول 

ن كان حجهو  كان ا م  ا م أاد الحا ثين المعلوم ادوث أادهما وإ
 .(5)إجما  ، وتيجء  تو يح  

__________________ 

 .«يعلم»: (ظ)( فء 1)

 .251( راجع الصفحة 2)

 .«ا ولى»هيا ة :  (ص)( فء 3)

 ( ،يل : هو السيّد فحر العلوم ، ول ن لم نعثر علي  فء المصافيح.4)

 .406ا تصصحافين ، الصفحة  ( فء فاب تعارض5)
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واعلم : أنّ  ،د يوجد شء  فء هحان ويشّك فء ح دئ  ، ويح م فصقدّح  ؛ 

ألّن تأّخر   هم لحدوث اا ث هخهر ، له  واأللهل عدحه  ، و،هد يسهّمى ذلهك 

 فا تصصحاب القهقرى.
ألحهر اقيقهة فهء الوجهوب فهء عرفنها ، حثاله  : أنّه  إذا ث ه  أّن لهيغة ا

وشهّك فههء كونههها كهذلك ، ههل ذلههك اصّهى تحمههل خطافههات الشهار  علههى ذلههك ، 
فيقال : حقصىى األلل كون الصيغة اقيقة في  فء ذلك ال حهان ، فهل ، له  ؛ 

فههء ذلههك ال حهان اقيقههة فههء غيههر  له م النقههل وتعههدّ  الو ههع ،  (1)إذ لهو كههان 

 واأللل عدح .
أنّه   (2)وهذا إنّما يصّح فنا  على األلل المث   ، و،د اتصظهرنا تافقا 

حصّفق علي  فء ا لول اللفظيّة ، وحور   : لورة الشهّك فهء واهدة المعنهى 

وتعدّ  . أّحا إذا علم الصعدّ  وشّك فء ح دأ ادوث الو ع المعلوم فء هحاننا ، 
 وتهه  ، ههل ال حههان المعلههوم ؛ ولههذا اتّفقههوا فههء حسههألة فمقصىههى األلههل عههدم ث

 الحقيقة الشرعيّة على أّن األلل فيها عدم الث وت.
__________________ 

 ؛ لرجو  الىمير إلى ليغة األحر. «كان »( كذا فء النسخ ، والمناتب : 1)

 .13( راجع الصفحة 2)

لههههههههههههههههههههههههههههههههههههّحة 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
 القهقههههههههههرى فنهههههههههها 
علههههههههههى األلههههههههههل 

 المث  

ا تفهههههههههههاق علهههههههههههى 
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههذا 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
فهههههههههههء ا لهههههههههههول 

 اللفظيّة
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 األمر الثامن

،د يسصصحب لّحة الع ا ة عند الشّك فء  هرّو حفسهد ، كفقهد حها يشهّك 

و،ههد  فههء اعص ههار وجههو   فههء الع هها ة ، أو وجههو  حهها يشههّك فههء اعص ههار عدحهه .

 (3)والمحقّههق  (2)والحلّههء  (1)اشههصهر الصمّسههك فههها فههين األلههحاب ، كالشههيخ 
 .(5)وغيرهم  (4)والعالّحة 

يان  : أنّه    شهّك و  ريهب فهء أّن المهرا  وتحقيق  وتو يح حور  جر
فالصّحة المسصصح ة لهيس لهّحة حجمهو  العمهل ؛ ألّن الفهرض الصمّسهك فه  

 عند الشّك فء األثنا .

وأّحا لّحة األج ا  السافقة فهالمرا  فهها : إّحها حوافقصهها لألحهر المصعلّهق 
 فها ، وإّحا ترتّب األثر عليها :

__________________ 

 .147:  2، والم سو   150:  3الخالر ( انظر 1)

 .220:  1( انظر السرائر 2)

 .54:  1( انظر المعص ر 3)

 .24:  1، وتذكرة الفقها   538:  1( انظر نهاية ابا ام 4)

 .273( كالشهيد الثانء فء تمهيد القواعد : 5)

ههههههههههههههل يجهههههههههههههر  
اتصصههههههههههههههههههههههههحاب 

ع هههههههههها ة لهههههههههّحة ال
فههههههء عنههههههد الشههههههّك 
 ؟ رو  حفسد
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أّحا حوافقصها لألحر المصعلّق فهها ، فهالمفروض أنّهها حصيقّنهة ، تهوا  فسهد 

لعمههل أم   ؛ ألّن فسهها  العمههل   يوجههب خههروج األجهه ا  المههأتّء فههها علههى ا
  ق األحر المصعلّق فها عن كونها كذلك ؛  رورة عدم انقالب الشهء  عّمها 

 وجد علي .

إ ّ ـ  حن ايث إنّ  ج  ـ  (1)وأّحا ترتّب األثر ، فليس الثاف  حن  للج   
لشهرائط المعص هرة  لصهأم ال هّل ، كون  فحيث لو  ّم إلي  األج ا  ال ا،يهة حهع ا

فء حقافل الج   الفاتد ، وهو الذ    يل م حن  ّم فا،ء األج ا  والشرائط 

 إلي  وجو  ال ّل.
وحن المعلوم أّن هذا األثر حوجو  فء الج    ائمها ، تهوا  ،طهع فىهّم 

األجهه ا  ال ا،يههة ، أم ،طههع فعدحهه  ، أم شههّك فههء ذلههك. فههإذا شههّك فههء اصههول 

غير جهة تلك األج ا  ، فالقطع ف قا  لّحة تلك األجه ا    ينفهع الفسا  حن 
فء تحقّق ال ّل حع وله هذا الشّك ، فىال عن اتصصحاب الصّحة. حع حا 

عرف  : حن أنّ  ليس الشّك فء فقا  لّحة تلهك األجه ا  ، فهأّ  حعنهى اعص هر 

 حن حعانء الصّحة.
حّمهن يهرى  (2)وحن هنا ، ر ّ هذا ا تصصحاب جماعة حن المعالرين 

 اّجيّة ا تصصحاب حطلقا.

 ل ّن الصحقيق : الصفصيل فين حوار  الصمّسك.
فيان  : أنّ  ،د ي ون الشّك فء الفسا  حن جهة ااصمال فقد أحر حعص هر أو 

 وجو  أحر حانع ، وهذا هو الذ    يعصنى فء نفي  فاتصصحاب
__________________ 

 .«المصقدّم»ا ة : هي ( )( فء 1)

 .50( كصااب الفصول فء الفصول : 2)

حخصههههههار المصههههههنّه 
 الصفصيل
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: حن أّن فقد فعض حها يعص هر حهن ا حهور الالاقهة    (1)الصّحة ؛ لما عرف  

 يقدح فء لّحة األج ا  السافقة.
و،د ي ون حن جهة عروض حا ينقطهع حعه  الهي هة ا تّصهاليّة المعص هرة 

  عن فعض حا يعص ر عدح  فء حن تع ير الشارـ  فء الصالة ، فإنّا اتص شفنا

أّن للصالة هي ة اتصاليّة ينافيها توّتط فعض األشهيا  فهء ـ  الصالة فالقوا ع
خههالل أج ائههها ، الموجههب لخههروج األجهه ا  الالاقههة عههن ،افليّههة ا نىههمام 

واألج ا  السهافقة عهن ،افليّهة ا نىهمام إليهها ، فهإذا شهّك فهء شهء  حهن ذلهك 

فمعنى فقائها على القافليّة ـ  ّحة األج ا وجو ا أو لفة جرى اتصصحاب ل
فيصفّر  على ذلك عدم وجوب اتص نافها ، أو اتصصحاب ا تصال ـ  المذكورة

الملحوظ فين األج ا  السافقة وحا يلحقها حن األج ا  ال ا،يهة ، فيصفهّر  عليه  

 فقا  األحر فابتمام.
ظهههر فحسههب وههذا ال ههالم وإن كههان ،ههافال للهنقض وابفههرام ، إ ّ أّن األ

المسههاححة العرفيّههة فههء كثيههر حههن ا تصصههحافات جريههان ا تصصههحاب فههء 

 المقام.
فههء حطلههق الشههّك فههء الفسهها  ، فاتصصههحاب ارحههة  (2)ورفمهها يصمّسههك 

 القطع ووجوب المىّء.

صصحب هو الفعل الصحيح   ححالهة وفي  : أّن المو و  فء هذا المس
 ، والمفروض الشّك فء الصّحة.

 ورفما يصمّسك فء إث ات الصّحة فء ححّل الشّك ، فقول  تعالى :
__________________ 

 ( فء أّول الصفحة السافقة.1)

 .380:  2( تقدّم هذا ا تصد ل فء ح حث ال را ة 2)

الصمّسههههههههههههك فههههههههههههء 
حطلههههق الشههههّك فههههء 
الفسهههههههههههههههههههههههههههههههههههها  
فاتصصههههههههههههههههههههههحاب 

رحههههههههههة القطههههههههههع ا
وغيهههههههههههههر ذلهههههههههههههك 

 وحنا،شصها
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 .(1)(َوال ت ْبِطل وا أَْعمالَك مْ )

نهها عههدم   لههة اآليههة علههى هههذا المطلههب فههء ألههالة ال ههرا ة عنههد و،ههد فيّ 
، وكههذلك الصمّسههك فمهها عههداها حههن  (2)ال ههالم فههء حسههألة الشههّك فههء الشههر يّة 

 العموحات المقصىية للصّحة.
__________________ 

، واآليهة  377ـ  376:  2( تمّسك فها غير وااد ت عا للشيخ ، كما تقهدّم فهء ح حهث ال هرا ة 1)

 .33ورة ححّمد : حن ت

 .380ـ  377:  2( راجع ح حث ال را ة 2)
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 األمر التاسع

  فرق فء المسصصحب فين أن ي هون حهن المو هوعات الخارجيّهة أو 

 اللغويّة أو األا ام الشرعيّة العمليّة ، الوليّة كان  أو فرعيّة.

 ، فال يعص ر ا تصصحاب فيها ؛ ألنّ  : وأّحا الشرعيّة ا عصقا يّة
 (1)إن كههان حههن فههاب األخ ههار فلههيس حؤ ّاههها إ ّ الح ههم علههى حهها كههان 

، والمفههروض أّن وجههوب ا عصقهها  فشههء   (2)حعمههو  فهه  علههى تقههدير اليقههين 
على تقدير اليقين ف    يم ن الح م ف  عند الشّك ؛ ل وال ا عصقها  فهال يعقهل 

 الص ليه.

فاب الظّن فهو ح نّء على اعص ار الظّن فء الول الدين ،  وإن كان حن
فههل الظههّن غيههر االههل فيمهها كههان المسصصههحب حههن العقائههد الثافصههة فالعقههل أو 

النقل القطعّء ؛ ألّن الشّك إنّما ينشأ حن تغيّر فعض حا يحصمل حدخليّص  وجو ا 

لهم  أو عدحا فء المسصصحب. نعم ، لو شّك فء نسخة أح ن  عوى الظّن ، لو
 ي ن ااصمال النسخ ناش ا عن ااصمال نسخ ألل

__________________ 

 .«ا ما عمليّا»:  «الح م على حا كان»فدل  (صو ) (ت)( فء 1)

 .«ف »هيا ة :  (رو ) (ظ)،  (ص)( فء 2)

عهههههههههههدم جريهههههههههههان 
 تصصهههههههههههههههههههحاب ا

فههههههههههههء ا حهههههههههههههور 
 ا عصقا يّة



 3فرائد ا ُلول / ج   ............................................................................  260

 الشريعة ،   نسخ الح م فء تلك الشريعة.

فعدح  أّحا ا اصمال الناش  عن ااصمال نسخ الشريعة فال يحصل الظّن 
؛ ألّن نسههخ الشههرائع شههائع ، فخههالر نسههخ الح ههم فههء شههريعة وااههدة ؛ فههإّن 

 الغالب فقا  األا ام.

وحّما ذكرنا يظهر أنّ  لو شّك فء نسخ ألل الشهريعة لهم يجه  الصمّسهك 
فا تصصحاب بث ات فقائها ، حع أنّ  لو تلّمنا اصهول الظهّن فهال  ليهل علهى 

  اين ههذ ؛ لعههدم حسههاعدة العقههل عليهه  وإن انسههدّ فههاب العلههم ؛ بح ههان اّجيّصهه

ا اصيا  إ ّ فيما   يم ن. والدليل النقلّء الهداّل عليه    يجهد  ؛ لعهدم ث هوت 
 الشريعة السافقة و  الالاقة.

فههء ـ  فعلههم حّمهها ذكرنهها أّن حهها يح ههى : حههن تمّسههك فعههض أهههل ال صههاب

فاتصصحاب شرع  ، حّما   وج  ل  ، إ ّ ـ  (1)حناظرة فعض الفىال  السا ة 
أن يريد جعل ال يّنة على المسهلمين فهء  عهوى الشهريعة الناتهخة ، إّحها لهدفع 

كلفههة ا تههصد ل عههن نفسهه  ، وإّحهها بفطههال  عههوى المههدّعء ؛ فنهها  علههى أّن 

ههان ،هها ع ، فعههدم الههدليل حهدّعء الههدين الجديههد كمهدّعء الن ههّوة يحصههاج إلههى فر
  ليل ،طعءّ ـ  كالن ّء الجديدـ  القا ع للعذر على الدين الجديد

__________________ 

عن المصهنّه ـ  150:  3فء فحر الفوائد ـ  ( هو السيّد فا،ر الق وينء على حا نقل  اآلشصيانء1)

مء ، وفهء أوثهق الوتهائل ، و،يل : إنّ  السيّد اسين الق وينء ، و،يل : إنّه  السهيّد ححسهن ال هاظ

( عهن رتههالة لهه عض تالحههذة العالّحههة فحههر العلههوم : أّن المنههاظرة جههرت فههين السههيّد فحههر 516)

فهء فلهدة ذ   السهالمعلي العلوم وفين عالم يهو   اهين تهافر إلهى هيهارة أفهء ع هد هللا الحسهين 

 ال فل ، وكان  ححل تجّمع اليهو  هنذا  ، كما أنّ  يحصمل تعدّ  الوا،عة.

لهههو شهههّك فهههء نسهههخ 
 ؟ألل الشريعة

فعههههههههههض تمّسههههههههههك 
أهههههههههههههل ال صههههههههههههاب 
فاتصصههههههههههههههههههههههحاب 

 شرع 
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على عدح  فح م العا ة ، فل العقل ، فغرض ال صافّء إث ات اقّية  ين  فأتهل 

 الوجهين.
 ثّم إنّ  ،د اجيب عن اتصصحاب ال صافّء المذكور فأجوفة :

 عن فعض الفىال  المناظرين ل  : (1)حنها : حا ا ء 

ا نههؤحن ونعصههرر فن ههّوة كههّل حوتههى وعيسههى أ،ههّر فن ههّوة ن يّنهها وهههو أنّهه
فن ّوة كّل حن لم يقّر فهذلك. وههذا حىهمون  (2)، وكافر  وتلموهل علي هللاللى

 .(3)فء جواب الجاثليق  السالمعلي حا ذكر  حو نا الر ا 

وههذا الجهواب فظهاهر  حخههدوش فمها عهن ال صههافّء : حهن أّن حوتهى فههن 
فن حريم شخص وااد وج ئّء اقيقهّء اعصهرر المسهلمون  عمران أو عيسى

 وأهل ال صاب فن ّوت  ، فعلى المسلمين نسخها.

، فلعلّهه  أرا  فهه  غيههر ظههاهر  ،  (4) السههالمعلي وأّحهها حهها ذكههر  ابحههام 
 فقرينة ظاهرة فين  وفين الجاثليق. وتيأتء حا يم ن أن يؤّول ف .

: حههن أّن اتصصههحاب الن ههّوة  (5)كههر  فعههض المعالههرين وحنههها : حهها ذ

حعههارض فاتصصههحاب عههدحها الثافهه  ، ههل اههدوث ألههل الن ههّوة ؛ فنهها  علههى 
ألل فاتد تقدّم ا ايص  عن  ، وهو : أّن الح م الشرعّء الموجو  يقصصر في  

 على القدر المصيقّن ، وفعد  يصعارض اتصصحاب وجو  
__________________ 

 .70:  2حقّق القمء فء القوانين ( ا ا  الم1)

 .«ن فر»( كذا فء النسخ ، والمناتب : 2)

 .202:  2، وا اصجاج  157:  1 السالمعلي ( راجع عيون أخ ار الر ا 3)

 .«فء جواب الجاثليق»هيا ة :  (ص)( فء نسخة فدل 4)

 .237( هو الفا ل النرا،ء ، انظر حناهج األا ام : 5)

فعههههههههض األجوفههههههههة 
عهههههههن اتصصهههههههحاب 
ال صههههههههههههههههههههههههههههههههههافء 

 وحنا،شصها
ـ حههههههها ذكهههههههر   1

 فعض الفىال 

حههههههها ذكهههههههر  ـ  2
 الفا ل النرا،ء
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 واتصصحاب عدح .

 .(1) حنا فسا   فما   ح يد علي  و،د أو
فانيهها له  علههى حهها تقهدّم حنهه  فههء األحههر ـ  وحنهها : حهها ذكههر  فهء القههوانين

األّول : حههن أّن ا تصصههحاب حشههرو  فمعرفههة اتههصعدا  المسصصههحب ، فههال 

يجوه اتصصحاب اياة الحيوان المر ّ  فين ايهوانين حخصلفهين فهء ا تهصعدا  
 ،ال :ـ  د انقىا  حدّة اتصعدا  أ،لّهما اتصعدا افع

إّن حو ههو  ا تصصههحاب   فههدّ أن ي ههون حصعيّنهها اصّههى يجههر  علههى 

حنوال  ، ولم يصعيّن هنا إ ّ الن ّوة فء الجملة ، وهء كلّّء حهن ايهث إنّهها ،افلهة 
أنه  » : السهالمعلي للن ّوة إلى هخر األفهد ، فهأن يقهول هللا جهّل ذكهر  لموتهى 

وألن ي هههون إلهههى هحهههان ححّمهههد  .«يّهههء ولهههااب  ينهههء إلهههى هخهههر األفهههدن 

أنهه  ن يّههء و ينههك فههاق إلههى هحههان »، فههأن يقههول لهه  :  وتههلموهل علي هللاللى
وألن ي ههون غيههر حغيّهها فغايههة ، فههأن يقههول :  .«وتههلموهل علي هللاللىححّمههد 

صههريح فههدون أاههد القيههدين. فعلههى الخصههم أن يث هه  : إّحهها الص «أنهه  ن يّههء»

فا حصدا  إلى هخر األفد ، أو اب الق. و  ت يل إلهى األّول ، حهع أنّه  يخهرج 
و  إلى الثانء ؛ ألّن اب الق فء حعنى القيد ، فال فهدّ حهن  عن ا تصصحاب.

إث اتهه . وحههن المعلههوم أّن حطلههق الن ههّوة غيههر الن ههّوة المطلقههة ، والههذ  يم ههن 

 لّء   يم ن اتصصحاف  إ ّ فما يم ن اتصصحاف  هو الثانء  ون األّول ؛ إذ ال
 ، انصهى حو ع الحاجة. (2)حن فقا  أ،ّل أفرا   

 وفي  :
__________________ 

 .213ـ  208( راجع الصفحة 1)

 .70:  2( القوانين 2)

حههههههها ذكهههههههر  ـ  3
 المحقّق القّمء
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، حهن عهدم تو،ّهه جريهان ا تصصهحاب علهى إاهراه  (1)أّو  : حا تقدّم 

 اتصعدا  المسصصحب.
ـ  حن أّن اب الق غير ثاف  ، ألنّ  فء حعنى القيدـ  وثانيا : أّن حا ذكر 

غيههر لههحيح ؛ ألّن عههدم الصقييههد حطههافق لأللههل. نعههم ، المخههاله لأللههل 

 اب الق فمعنى العموم الراجع إلى الدوام.
والحالل : أّن هنا فء الوا،ع ونفس األحر ن ّوة حسصداحة إلى هخر األفد 

ـ  لث لهما فء الوا،ع ، فالن ّوة المطلقةثا ، ون ّوة حغيّاة إلى و،  خاّص ، و 

وحطلق الن ّوة تيّان فء الصر ّ  فين ا تصمرار والصو،ي  ـ  فمعنى غير المقيّدة
ـ  ، فههال وجهه  بجههرا  ا تصصههحاب علههى أاههدهما  ون اآلخههر. إ ّ أن يريههد

فقرينههة حهها ذكههر  فعههد ذلههك ، حههن أّن المههرا  حههن حطلقههات كههّل شههريعة فح ههم 

أّن المطلههق فههء ا ههم ـ  ام وا تههصمرار إلههى أن يث هه  الرافههعا تههصقرا  الههدو
ا تصمرار ، فالشّك في  شّك فء الرافع ، فخالر حطلق الن ّوة ؛ فإّن اتصعدا   

 غير ححره عند الشّك ، فهو حن ، يل الحيوان المر ّ  فين حخصلفء ا تصعدا .

؛ وثالثهها : أّن حهها ذكههر  حنقههوض فا تصصههحاب فههء األا ههام الشههرعيّة 
 لجريان حا ذكر  فء كثير حنها ، فل فء أكثرها.

 و،د تفّطن لورو  هذا علي  ، و فع  فما   يندفع ف  ، فقال :

فء غير حا ـ  إّن الصص ّع وا تصقرا  يح مان فأّن غالب األا ام الشرعيّة
، وأّن ليسهه  فننيّههة ، و  ححههدو ة إلههى اههدّ حعههيّن ـ  ث هه  فههء الشههر  لهه  اههدّ 

 الشار  اكصفى فيها فيما ور  عن  حطلقا فء اتصمرار  ، ويظهر
__________________ 

 .194( راجع الصفحة 1)

كههههههههههههههالم هخههههههههههههههر 
 للمحقق القمء
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تص ّهههع أكثهههر المهههوار   (1)حهههن الخهههارج أنّههه  أرا  حنههه  ا تهههصمرار ؛ فهههإّن حهههن 

يحّصهههل الظهههّن القهههوّ  فهههأّن حهههرا   حهههن تلهههك المطلقهههات ههههو  (2)واتهههصقرأها 
 ، انصهى. (3)الرافع حن  ليل عقلّء أو نقلّء  ا تصمرار إلى أن يث  

 و  يخفى حا في  :

أّحهها أّو  : فههألّن حههور  الههنقض   يخههصّص فمهها شههّك فههء رفههع الح ههم 
الشرعّء ال لّّء ، فل ،د ي ون الشّك لص دّل حا يحصمل حدخليّص  فء فقا  الح م ، 

 كصغيّر الما  للنجاتة.

انيا : فألّن الشّك فء رفع الح م الشرعّء إنّما ههو فحسهب ظهاهر وأّحا ث
فنفس  أو فمعونة القرائن ، حثل ا تصقرا  الذ  ـ   ليل  الظاهر فء ا تصمرار

ل ّن الح م الشرعّء ال لّء فء الحقيقة إنّمها يرتفهع فصمهام ـ  ذكر  فء المطلقات

 ّ  فهين كونه  علهى اتصعدا   ، اصّى فء النسخ ، فىال عهن نحهو الخيهار المهر
الفهور أو الصراخهء ، والنسههخ أيىها رفههع لهورّ  ، واقيقصهه  انصهها  اتههصعدا  

الح م ، فالشّك فء فقا  الح م الشرعّء   ي ون إ ّ حن جهة الشّك فء حقدار 

 اتصعدا   ، نظير الحيوان المجهول اتصعدا  .
ر حهن حهن اصهول الظهّن فهإرا ة ا تهصمراـ  وأّحا ثالثا : فألّن حها ذكهر 

لهو تهّم ، ي هون  لهيال اجصها يّها حغنيها عهن الصمّسهك فا تصصهحاب ؛ ـ  اب الق

 فءـ  فإّن الصحقيق : أّن الشّك فء نسخ الح م المدلول علي  فدليل ظاهر
__________________ 

 فء المصدر. «حن»( لم تر  1)

 .«اتصقرا ها»( فء المصدر : 2)

 .73:  2( القوانين 3)

المنا،شههههة فههههء هههههذا 
 ال الم أيىا  
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فء ا تصمرار ، ليس حهور ا لالتصصهحاب ؛ ـ  يل خارجءّ نفس  أو فمعونة  ل

لوجو  الدليل ا جصها ّ  فء حور  الشهّك ، وههو ظهّن ا تهصمرار. نعهم ، ههو 
حهههن ، يهههل اتصصهههحاب ا هههم العهههاّم إلهههى أن يهههر  المخّصهههص ، وههههو لهههيس 

 اتصصحافا فء ا م شرعّء ، كما   يخفى.

فغل ههة  (1)حههن ،ىهها  الصص ّههع ـ  أور  علههى حهها ذكههر  تههر ،د إنّهه   ثههمّ 
 : فأّن الن ّوة أيىا حن تلك األا ام.ـ  ا تصمرار فء حا ظاهر  اب الق

ثّم أجاب : فهأّن غالهب الن هّوات ححهدو ة ، والهذ  ث ه  علينها اتهصمرار  

 .(2) وتلموهل علي هللاللىن ّوة ن يّنا 
 اب :و  يخفى حا فء هذا الجو

أّحهها أّو  : فههألّن نسههخ أكثههر الن ههّوات   يسههصل م تحديههدها ، فللخصههم أن 

فههء ا تههصمرار ، ـ  فههء أنفسههها أو فمعونههة ا تههصقرا ـ  يههدّعء ظهههور أ لّصههها
 فان شه نسخ حا نسخ وفقء حا لم يث   نسخ .

جديهة ؛ للقطهع ف هون وأّحا ثانيا : فألّن غل ة الصحديد فهء الن هّوات غيهر ح

حسصمّرة ، فليس حا و،ع ال الم فء اتصمرار  أحهرا ثالثها يصهر ّ  فهين  (3)إاداها 
إلحا،  فالغالب وإلحا،  فالنا ر ، فل يشّك فء أنّ  الفر  النا ر أو النا ر غيهر  

 ، في ون هذا حلحقا فالغالب.

،افهل والحالل : أّن هنا أفرا ا غال ة وفر ا نا را ، وليس هنا حش و  
 اللحوق فأادهما ، فل األحر يدور فين كون هذا الفر  هو األخير

__________________ 

 .«اكصفا  الشار »:  «،ىا  الصص ّع»فدل  (ص)ونسخة فدل  (ظ)( فء 1)

 .73:  2( القوانين 2)

 .«إاداهما»: ( و ) (ظ)( فء 3)

حههههههههههههههههههههههههههههها أور   
المحقّهههههههههق القّمهههههههههء 
علهههههههههههههى نفسههههههههههههه  

 وأجاب عن 

المنا،شهههههههههههة فهههههههههههء 
 تر ،د جواف  
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كون هذا هو  (1)النا ر ، أو حا ، ل  الغالب ، فل ،د يث   فألالة عدم حا عدا  

 األخير المغاير لل ا،ء.
علههى نفسهه  : فجههواه اتصصههحاب أا ههام الشههريعة  تههر ،د ثههّم أور  

 السافقة المطلقة.

وأجهههاب : فهههأّن إ هههالق األا هههام حهههع ا،صرانهههها ف شهههارة حجهههء  ن يّنههها 
 .(2)  ينفعهم  وتلموهل علي هللاللى

ورفما يور  علي  : أّن ال صافّء   يسهلّم ال شهارة المهذكورة اصّهى يىهّر  

 فء الصمّسك فا تصصحاب أو   ينفع .
لههم ينفههع اب ههالق حههع  (3)ويم ههن توجيهه  كالحهه  : فههأّن المههرا  أنّهه  إذا 

إ ّ علهى حطلهق  ا،صرانها فال شارة ، فإذا فرض ،ىيّة ن ّوته  حهملهة غيهر  الّهة

الن ّوة ، فال ينفهع اب هالق فعهد العلهم فص عيّهة تلهك األا هام لمهدّة الن هّوة ؛ فإنّهها 
 تصير أيىا اين ذ حهملة.

 ثّم إنّ  يم ن الجواب عن ا تصصحاب المذكور فوجو  :

 الوج  األّول : أّن المقصو  حن الصمّسك ف  :
حهع حخالفصه  للمح هّء ـ  إن كان ا ،صنا  ف  فء العمل عنهد الشهّك ، فههو

؛ فإنّه  ظهاهر فهء أّن غر ه  ابتهه ات  «فعلهي م كهذا وكهذا»عنه  حهن ،وله  : 

فاتد جدّا ؛ ألّن العمل ف  على تقهدير تسهليم جهواه  غيهر جهائ  إ ّ ـ  وابل ام
 فعد الفحص وال حث ، واين ذ يحصل العلم فأاد الطرفين

__________________ 

 .«حا عدا غيرهم»:  «حا عدا »فدل  (صو ) (ظ)( فء 1)

 .74:  2( القوانين 2)

 .«إذا»على :  (ت)( شطب فء 3)

حهههههههها أور   علههههههههى 
نفسهههههههههههههه  ثانيهههههههههههههها  

 وأجافعن 

ابيهههههههههههرا  علهههههههههههى 
 تر ،د اف  جو

توجيهههههههههه  كالحهههههههههه  
 تر ،د 

عهههههههههههن الجهههههههههههواب 
اتصصههههههههههههههههههههههههحاب 
ال صههههههههافء فوجههههههههو  

 أخر

 ّولالوج  األ
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فنا  على حا ث   : حن انفصاح فاب العلم فء حثل هذ  المسألة ، كما يدّل عليه  

م علهههى عهههد (2)، وابجمههها  المهههدّعى  (1)الهههنّص الهههداّل علهههى تعهههذيب ال فّهههار 
، خصولا فهء ههذ  المسهألة ، خصولها حهن حثهل ههذا  (3)حعذوريّة الجاهل 

الشههخص الناشهه  فههء فههال  ابتههالم. وكيههه كههان ، فههال ي قههى حجههال للصمّسههك 

 فا تصصحاب.
وإن أرا  فهه  ابتهه ات وابلهه ام ، ففيهه  : أّن ا تصصههحاب لههيس  لههيال 

 ف  أاد. (4)  يل م  ـ كالقطعـ  إت اتيّا ؛ ألنّ  فر  الشّك ، وهو أحر وجدانءّ 

وإن أرا  فيان أّن حدّعء ارتفا  الشهريعة السهافقة ونسهخها ححصهاج إلهى 
يحصهاج ـ  أيىهاـ  ا تصد ل ، فهو غلط ؛ ألّن حهدّعء ال قها  فهء حثهل المسهألة

 إلى ا تصد ل علي .

، فهال  الوج  الثانء : أّن اعص ار ا تصصحاب إن كان حهن فهاب األخ هار
ال صافّء الصمّسك ف  ؛ ألّن ث وت  فء شرعنا حانع عن اتصصحاب الن هّوة ،  ينفع

وث وتهه  فههء شههرعهم غيههر حعلههوم. نعههم ، لههو ث هه  ذلههك حههن شههريعصهم أح ههن 

 غير حنسوخ يجب تع ّد (5)الصمّسك ف  ؛ لصيرورت  ا ما إلهيّا 
__________________ 

 .6( فّصل  : 1)

 .283 : 3، وحفصاح ال راحة  303:  3 (ق ال ركءرتائل المحقّ )( انظر شرح األلفيّة 2)

 .412:  2( تقدّم ال الم عن عدم حعذوريّة الجاهل فء ح حث ال را ة 3)

 .«  يلص م»:  «  يل م»فدل  (ظ)( فء غير 4)

 (.ظ)فء  «إلهيّا»( لم تر  5)

 الوج  الثانء
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 الفريقين ف .

أّن اصهول ـ  فء لدر الم حثـ  وإن كان حن فاب الظّن ، فقد عرف 
ّن ف قها  الح هم الشهرعّء ال لّهّء حمنهو  جهدّا ، وعلهى تقهدير  فالعمهل فههذا الظ

الظّن فء حسألة الن ّوة حمنو . وإرجا  الظهّن فهها إلهى الظهّن فاألا هام ال لّيّهة 

الثافصة فء تلك الشريعة أيىا   يجد  ؛ لمنع الدليل على العمل فالظّن ، عدا 
الصمّ ن حن الصو،ّهه وا اصيها  فهء  ليل ا نسدا  الغير الجار  فء المقام حع 

العمل. ونفء الحرج    ليل عليه  فهء الشهريعة السهافقة ، خصولها فالنسه ة 

 إلى ،ليل حن النا  حّمن لم يحصل ل  العلم فعد الفحص وال حث.
و عوى : ،يام الدليل الخاّص على اعص ار ههذا الظهّن ؛ فالصقريهب الهذ  

ع األن يهها  السههله وإن كانهه  لههم : حههن أّن شههرائ (1)ذكههر  فعههض المعالههرين 

تث   على ت يل ا تصمرار ، ل نّها فء الظاهر لم ت ن ححدو ة ف حن حعيّن ، 
فل فمجء  الن ّء الالاق ، و  ريب أنّها تسصصحب حا لم تث   ن هّوة الالاهق 

، ولو   ذلك  خصّل على ا حم السافقة نظام شرائعهم ؛ حهن ايهث تجهوي هم 

ّء ولو فء األحاكن ال عيدة ، فال يسصقّر لهم ال نا  علهى فء كّل هحان ظهور ن 
 أا احهم.

حدفوعة : فأّن اتصقرار الشرائع لم ي ن فا تصصحاب ،طعا ؛ وإ ّ له م 

 (3)فء أكثر األو،ات لما تقدّم  (2)كونهم شاّكين فء اقّيّة شريعصهم ون ّوة ن يّهم 
 يفيد: حن أّن ا تصصحاب فنا  على كون  حن فاب الظّن   

__________________ 

 .380( هو لااب الفصول فء الفصول : 1)

 (. و ) (ت)، وشطب عليها فء  (ظ)فء  «ن ّوة ن يّهم»( لم تر  2)

 .88ـ  87( راجع الصفحة 3)



 269  ......................................................................................  عساتلا رمألا

الظههّن الشخصههّء فههء كههّل حههور . وغايههة حهها يسههصفا  حههن فنهها  العقههال  فههء 

السهافق  ون اقّيّهة  ا تصصحاب ، هء ترتيهب األعمهال المصرتّ هة علهى الهدين
  ينهم ون ّوة ن يّهم الصء هء حن الول الدين.

فاألظهر أن يقال : إنّههم كهانوا ،ها عين فحقيّهة  يهنهم ؛ حهن جههة فعهض 

العالحات الصهء أخ هرهم فهها الن هّء السهافق. نعهم ، فعهد ظههور الن هّء الجديهد ، 
فللمسهلمين الظاهر كونهم شاّكين فء  ينهم حع فقائهم على األعمال ، واين هذ 

أيىا أن يطال وا اليهو  فإث ات اقيّة  ينهم ؛ لعدم الدليل لههم عليهها وإن كهان 

 .(1)لهم الدليل على ال قا  على األعمال فء الظاهر 
 الثالههث : أنّهها لههم نجهه م فالمسصصههحب ـ وهههء ن ههّوة حوتههى أو عيسههى

ونّص القرهن ؛ واين هذ  وتلموهل علي هللاللىإ ّ فإخ ار ن يّنا ـ  السالمعليهما

 فال حعنى لالتصصحاب.
   وتهلموهل علي هللاللىو عوى : أّن الن ّوة حو،وفة على لهدق ن يّنها 

 على ن ّوت  ، حدفوعة : فأنّا لم نعرر لد،  إ ّ حن ايث ن ّوت .

والحالههل : أّن ا تصصههحاب حو،ههور علههى تسههالم المسههلمين وغيههرهم 
عليه  فهء ههذ  الشهريعة. وههو حشه ل ، خصولها علي  ،   حن جههة الهنّص 

؛ بح ههان حعار هة ،ههول النصهارى فص ههذيب  السهالمعلي فالنسه ة إلهى عيسههى 

 .(2)اليهو  
 الرافههع : أّن حرجههع الن ههّوة المسصصههح ة لههيس إ ّ إلههى وجههوب الصههديّن

لن هّء فجميع حا جا  ف  ذلك الن ّء ، وإ ّ فألل لهفة الن هّوة أحهر ،هائم فهنفس ا

،   حعنههى  تصصههحاف  ؛ لعههدم ،افليّصهه  لالرتفهها  أفههدا.  وتهلموهل علي هللاللى
 و  ريب

__________________ 

 .«فصأّحل»هيا ة :  (ظو ) (ص)( فء 1)

 .«ف »هيا ة :  ( و ) (ت)( فء 2)

 الوج  الثالث

 الوج  الرافع
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أنّهها ،هها عون فههأّن حههن أعظههم حهها جهها  فهه  الن ههّء السههافق ابخ ههار فن ههّوة ن يّنهها 

ا ايهة ـ  ، كما يشهد ف  ا هصمام فشأن  فء ،ول  تعهالى وتلموهل لي عهللاللى
هراً ): ـ  عن عيسى بَّشِ قاً ِلما بَهْيَن ََهَديَّ ِمهَن التَّهْوراِة َوم  َصّدِ إِنِّي َرس ول  هللاِ إِلَْيك ْم م 

ه  أَْحَمهد   ِْْدي اْسهم  ف هّل حها جها  فه  حهن األا هام فههو فهء  (1)(بَِرس وٍل ََأْتِي ِمْن بَ

 السهالمعلي ، فهدين عيسهى  وتهلموهل علي هللاللىالحقيقة حغيّها فمجهء  ن يّنها 
المخههههصّص فهههه  ع ههههارة عههههن حجمههههو  أا ههههام حغيّههههاة إجمهههها  فمجههههء  ن يّنهههها 

، وحن المعلوم أّن ا عصرار ف قا  ذلك الدين   يىّر  وتلموهل علي هللاللى

 المسلمين فىال عن اتصصحاف .
نا غير هذ  الجملة المغيّاة إجما  فال شارة المذكورة فإن أرا  ال صافّء  ي

، فهنحن حن هرون لهه  ، وإن أرا  ههذ  الجملهة ، فهههو عهين حهذهب المسههلمين ، 

وفء الحقيقة فعد كهون أا هاحهم حغيّهاة   رفهع اقيقهة ، وحعنهى النسهخ انصهها  
 إجما . (2)حدّة الح م المعلوحة 

قّههق الغايههة المعلوحههة ، وأّن فههإن ،لهه  : لعههّل حنههاظرة ال صههافّء ، فههء تح

 الشخص الجائء هو الم ّشر ف  أم   ، فيصّح تمّس   فا تصصحاب.
،لهه  : المسههلّم هههو الههدين المغيّهها فمجههء  هههذا الشههخص الخههاّص ،   

فمجء  حولور كلّّء اصّى يص لّم فء انط ا،  على ههذا الشهخص ، ويصمّسهك 

 فا تصصحاب.
لّما علمنا أّن الن ّء الساله ـ  حعاشر المسلمينـ  نّاإ أن يقال ::  الخاحس

، وأّن ذلهههك كههان واج ههها عليههه  ،  وتهههلموهل علي هللاللىأخ ههر فمجهههء  ن يّنهها 

ووجوب اب،رار ف  وابيمان ف  حصو،ّه علهى ت ليهل ذلهك إلهى رعيّصه  ، لهّح 
 لنا أن

__________________ 

 .6( الصّه : 1)

 .«المعلوم»: (ر)( فء 2)

 الوج  الخاحس
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ول : إّن المسههههلّم ن ههههّوة الن ههههّء السههههاله علههههى تقههههدير ت ليههههل ن ههههّوة ن يّنهههها نقهههه

، والن هههّوة الصقديريّههة   يىهههّرنا و  يههنفعهم فهههء فقههها   وتههلموهل علي هللاللى
 شريعصهم.

ولعههّل هههذا الجههواب يرجههع إلههى حهها ذكههر  ابحههام أفههو الحسههن الر هها 

 : السالمعلي وات هللا علي  فء جواب الجاثليق ، ايث ،ال ل  لل
 ؟حا تقول فء ن ّوة عيسى وكصاف  ، هل تن ر حنهما شي ا

: أنا حقّر فن ّوة عيسى وكصاف  وحا فّشر ف  أّحصه  وأ،هّرت  السالمعلي ،ال 

فههههه  الحواريّهههههون ، وكهههههافر فن هههههّوة كهههههّل عيسهههههى لهههههم يقهههههّر فن هههههّوة ححّمهههههد 
 وكصاف  ولم ي ّشر ف  أّحص . وتلم وهلعلي هللاللى

 ؟ليس تقطع األا ام فشاهد  عدلأثّم ،ال الجاثليق : 

 : فلى. السالمعلي ،ال 
علهى ن هّوة ـ  حن غير أهل حلّصكـ  (1)،ال الجاثليق : فأ،م شاهدين عدلين 

حّمن   تن ر  النصرانيّة ، وتهلنا حثهل ذلهك حهن  وتلموهل علي هللاللىححّمد 

 حلّصنا.غير أهل 
 : اآلن ج   فالنّصفة يا نصرانّء. السالمعلي ،ال 

فن ههّوة ححّمههد  السههالمعلي إخ ههار خههواّص عيسههى  السههالمعلي ثههّم ذكههر 

 .(2) وتلموهل علي هللاللى
وكصافهه  وحهها فّشههر فهه   السههالمعلي و  يخفهى : أّن اب،ههرار فن ههّوة عيسههى 

ذا اريهههد المجمهههو  حهههن ايهههث أّحصههه    ي هههون ااتهههما ل هههالم الجهههاثليق ، إ ّ إ

حرت طههها فصقهههدير فشهههارت   السهههالمعلي المجمهههو  ، فجعهههل اب،هههرار فعيسهههى 
 المذكورة.

كهافر فن هّوة كهّل عيسهى لهم يقهّر »فعهد ذلهك :  السالمعلي ويشهد ل  ،ول  

 ولم
__________________ 

 فء المصدر. «عدلين»( لم تر  1)

 .202:  2، وا اصجاج  157 و 156:  1 السالمعلي ( عيون أخ ار الر ا 2)

كههههههههههههالم ابحههههههههههههام 
الر ههههههههههههههههههههههههههههههههههها 

فههههههههء  السههههههههالمعلي 
 جواب الجاثليق
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 ؛ فإّن هذا فء ،ّوة حفهوم الصعليق المسصفا  حن ال الم السافق. «ي ّشر

فال يّنههة علههى  عههوا  ، فههال يههدّل علههى تسههليم   السههالمعلي وأّحهها الص احهه  
حهن أّول  السهالمعلي ا تصصحاب ولهيرورت  حث صها فمجهّر  ذلهك ، فهل ألنّه  

وتلنا حثهل » ّ فالظاهر المؤيّد فقول الجاثليق : المناظرة حلص م فابث ات ، وإ

كون كّل حنهما حدّعيا ، إ ّ أن يريد الجاثليق ف يّنص  نفس ابحهام وغيهر   «ذلك
؛ إذ   فيّنة ل  حّمن   ين ر   السالمعلي حن المسلمين المعصرفين فن ّوة عيسى 

 المسلمون توى ذلك ، فافهم.
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 األمر الْاشر

 أّن الدليل الداّل على الح م فء ال حان السافق :

أكههرم »إّحهها أن ي ههون ح يّنهها لث ههوت الح ههم فههء ال حههان الثههانء ، كقولهه  : 

 ؛ ايث إّن النهء للدوام. «  تهن فقيرا»، وكقول  :  «العلما  فء كّل هحان
؛  «أكهرم العلمها  إلهى أن يفسهقوا»وإّحا أن ي هون ح يّنها لعدحه  ، نحهو : 

 فنا  على حفهوم الغاية.
إّحا  وإّحا أن ي ون غير ح يّن لحال الح م فء ال حان الثانء نفيا وإث اتا :

بجمالهه  ، كمهها إذا أحههر فههالجلو  إلههى الليههل ، حههع تههر ّ  الليههل فههين اتههصصار 

 وذهاب الحمرة. القرص
؛ فإنّه     «إذا تغيّهر المها  نجهس»وإّحا لقصهور   لصه  ، كمها إذا ،هال : 

يدّل على أهيد حن ادوث النجاتهة فهء المها  ، وحثهل ابجمها  المنعقهد علهى 

 فعد ذلك ال حان. (1)ا م فء هحان ؛ فإّن ابجما    يشمل حا 
 و  إش ال فء جريان ا تصصحاب فء هذا القسم الثالث.

 وأّحا القسم الثانء ، فال إش ال فء عدم جريان ا تصصحاب في  ؛
__________________ 

 (.تو ) ( )حن  «حا»( 1)

 وران األحهههههههههههههههههههر 
لصمّسهههههههههههك فهههههههههههين ا

فالعههههههههههههههههههههههههههههههاّم أو 
اتصصههههههحاب ا ههههههم 

الهههههههههههدليل الههههههههههههداّل  المخّصص
علهههههى الح هههههم فهههههء 

ق لسههههههههافال حههههههههان ا
علهههههههههههههى ثالثهههههههههههههة 

 أنحا 
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 لوجو  الدليل على ارتفا  الح م فء ال حان الثانء.

وكذلك القسم األّول ؛ ألّن عموم اللفر لل حان الالاق كار وحغهن عهن 
 تصصهحاب عهدم الهدليل ولهو ا تصصحاب ، فل حانع عن  ؛ إذ المعص هر فهء ا

 على   ق الحالة السافقة.

ثّم إذا فرض خروج فعض األفرا  فء فعض األهحنة عن هذا العموم ، 
فشّك فيما فعد ذلك ال حان المخرج ، فالنس ة إلى ذلك الفر  ، ههل ههو حلحهق 

 ؟ ل ف  فء الح م أو حلحق فما ،

 الحّق : هو الصفصيل فء المقام ، فأن يقال :
إن اخههذ فيهه  عمههوم األهحههان أفرا يّهها ، فههأن اخههذ كههّل هحههان حو ههوعا 

،  (1)حسصقال لح م حسصقّل ؛ لينحّل العموم إلهى أا هام حصعهدّ ة فصعهدّ  األهحهان 

على ارحهة إكهرام هيهد العهالم  فقام ابجما  «أكرم العلما  كّل يوم»كقول  : 
  ت رم هيدا يوم »، ثّم ،ال :  «أكرم العلما »يوم الجمعة. وحثل  حا لو ،ال : 

ا تهصثنا  ،رينهة علهى أخهذ كهّل هحهان فهر ا حسهصقال ،  (2)إذا فهرض  «الجمعة

فحين ذ يعمل عند الشّك فهالعموم ، و  يجهر  ا تصصهحاب ، فهل لهو لهم ي هن 
 ائر ا لول ؛ لعدم ،افليّة المور  لالتصصحاب.عموم وجب الرجو  إلى ت

، ثهّم خهرج  «أكهرم العلمها   ائمها»وإن اخذ ل يان ا تصمرار ، كقوله  : 

فر  فء هحان ، وشّك فء ا م ذلك الفر  فعد ذلك ال حان ، فالظاهر جريهان 
  فعههد ذلههك ال حههان ا تصصههحاب ؛ إذ   يلهه م حههن ث ههوت ذلههك الح ههم للفههر

 تخصيص هائد على الصخصيص المعلوم ؛ ألّن حور  الصخصيص
__________________ 

 .«فر ا»، وور  فدلها :  (ظ)فء  «األهحانـ  إلىـ  حو وعا»( لم تر  1)

 .«فإنّ »:  «إذا فرض»فدل  (ظ)( فء 2)

ههههههههههههههل يجهههههههههههههر  
اتصصههههههحاب ا ههههههم 

ص حههههههههع المخّصههههههه
العمهههههههههههههههههههههههههههههههههههوم 

 ؟األهحانء أم  

كهههههههان العمهههههههوم إذا 
األهحهههههههههههههههههههههههههههههانء 

 أفرا يّا

ن العمهههههههوم إذا كههههههها
األهحهههههههههههههههههههههههههههههانء 

 اتصمراريّا
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لم  األفرا   ون األهحنة ، فخالر القسم األّول ، فل لو لم ي ن هنا اتصصحاب

 يرجع إلى العموم ، فل إلى ا لول األخر.
و  فرق فين اتهصفا ة ا تهصمرار حهن اللفهر ، كالمثهال المصقهدّم ، أو حهن 

ـ  فنها  علهى اتهصفا ة ا تهصمرار حنه ـه  «توا هع للنها »اب الق ، كقوله  : 

فإنّهه  إذا خههرج حنهه  الصوا ههع فههء فعههض األهحنههة ، علههى وجهه    يفهههم حههن 
ص لّم كهههّل هحهههان فهههر ا حسهههصقال لمصعلّهههق الح هههم ، الصخصهههيص حالاظهههة المههه

اتصصهههحب ا مههه  فعهههد الخهههروج ، ولهههيس ههههذا حهههن فهههاب تخصهههيص العهههاّم 

 فا تصصحاب.
 (1)حهههن أّن حثهههل ههههذا حهههن حهههور  ـ  و،هههد لهههدر خهههالر حههها ذكرنههها

 فء حو عين :ـ  ا تصصحاب ، وأّن هذا ليس حن تخصيص العاّم ف 

فء حسألة خيار الغ ن فء فاب تلقّهء  ;أادهما : حا ذكر  المحقّق الثانء 
الرك ههان : حههن أنّهه  فههورّ  ؛ ألّن عمههوم الوفهها  فههالعقو  حههن ايههث األفههرا  ، 

 .(2)يسصص ع عموم األهحان 

الوفهها  ،  واالهل  : حنههع جريهان ا تصصههحاب ؛ ألجهل عمههوم وجهوب
 خرج حن  أّول هحان ا ّ ال  على الغ ن وفقء ال ا،ء.

وظاهر الشهيد الثانء فء المسالك إجرا  ا تصصحاب فء هذا الخيار. 

وههو األ،ههوى ؛ فنها  علههى أنّهه    يسهصفا  حههن إ ههالق وجهوب الوفهها  إ ّ كههون 
الح م حسصمّرا ،   أّن الوفا  فء كّل هحان حو و  حسصقّل حح وم فوجهوب 

حسصقّل ، اصّى يقصصر فء تخصيص  على حا ث   حن جواه نقهض العقهد فهء 

 ج   حن ال حان وفقء ال ا،ء.
__________________ 

 .«حن حوار »: (ص)( فء 1)

 .38:  4( جاحع المقالد 2)

المخالفهههههههههههة لمههههههههههها 
ذكرنهههههههههههههها فههههههههههههههء 

 حو عين
ر  حههههههها ذكهههههههـ  1

المحقّههههههههق الثهههههههههانء 
سهههههألة خيهههههار فهههههء ح

الغهههههه ن وحهههههها يههههههر  
 علي 
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نعم لو اتصظهر حن وجوب الوفا  فالعقد عموم   ينصقض فجواه نقى  

ة ، لههّح حهها ا ّعهها  المحقّههق فههء هحههان ، فاب ههافة إلههى غيههر  حههن األهحنهه
 .تر ،د 

ل نّهه  فعيههد ؛ ولهههذا رجههع إلههى ا تصصههحاب فههء المسههألة جماعههة حههن 

 .(2)ت عا للمسالك  (1)حصأّخر  المصأّخرين 
،يّهههد  ف هههون حهههدر  الخيهههار فهههء ال حهههان األّول ههههو  (3)إ ّ أّن فعىههههم 

اله حن ابجما  ،   أ لّة نفء الىهرر ؛  نهدفا  الىهرر فث هوت الخيهار فهء 

 األّول.
و  أجد وجها لهذا الصفصيل ؛ ألّن نفء الىرر إنّما نفهى له وم العقهد ، 

ولم يحدّ  هحان الجواه ، فهإن كهان عمهوم أهحنهة وجهوب الوفها  يقصصهر فهء 

إلهى العمهوم ،  (4)تخصيص  علهى حها ينهدفع فه  الىهرر ، ويرجهع فهء ال ائهد 
 فابجما  أيىا كذلك ، يقصصر في  على حعقد .

: حهن أّن  (5)والثانء : حا ذكهر  فعهض حهن ،هارب عصهرنا حهن الفحهول 

ا تصصحاب المخاله لأللل  ليل شرعّء حخّصص للعموحات ، و  ينافي  
عموم أ لّة اّجيّص  ، حن أخ ار ال اب الدالّة على عدم جواه نقض اليقين فغير 

 موم والخصوص فدليل الدليل ، وإ ّ لماليقين ؛ إذ ليس الع رة فء الع
__________________ 

،  476 : 22، ولااب الجواهر فء الجهواهر  43:  19( كالمحدّث ال حرانء فء الحدائق 1)

 .43:  23و 

 .190:  3( المسالك 2)

:  (  عهة الشهههيد )( ههو لهااب الريهاض علهى حها نقلهه  المصهنّه فهء خيهارات الم اتهب 3)

 .525و  521:  1 (الط عة الحجرية)اض ، وانظر الري 242

 .«علي »هيا ة :  (ص)( فء 4)

 ( هو السيّد فحر العلوم.5)

ذكهههههههر   حهههههههاـ  2
السهههههههههههههيّد فحهههههههههههههر 

 تر ،د العلوم 
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كهّل  ليهل إلهى أ لّهة عاّحهة ، فهل  (1)يصحقّق لنا فء األ لّة  ليل خهاّص ؛  نصهها  

 الع رة فنفس الدليل.
،    (2)و  ريههب أّن ا تصصههحاب الجههار  فههء كههّل حههور  خههاّص فهه  

ير  ، فيقدّم على العاّم ، كمها يقهدّم غيهر  حهن األ لّهة عليه  ؛ ولهذا يصعدّا  إلى غ

ترى الفقها  يسهصدلّون علهى الشهغل والنجاتهة والصحهريم فا تصصهحاب ، فهء 
حقافلهة حهها  ّل علههى ال ههرا ة األلههليّة و هههارة األشههيا  والّيّصههها. وحههن ذلههك : 

هاب ثلثهء اتصنا هم إلى اتصصحاب النجاتة والصحريم فء لورة الشّك فء ذ

لههيرورت  ، ههل  (3)العصههير ، وفههء كههون الصحديههد تحقيقيّهها أو تقري يّهها ، وفههء 
انصهى كالح  ، على حها لّخصه  فعهض  .(4)ذهاب الثلثين  فسا ، إلى غير ذلك 

 .(5)المعالرين 

و  يخفى حا فء ظاهر  ؛ لما عرف  : حن أّن حور  جريهان العمهوم   
ر  ا تصصحاب اصّى لو لم ي ن عموم ، وحور  جريان ا تصصهحاب   يج

 يرجع إلى العموم ولو لم ي ن اتصصحاب.

ثههّم حهها ذكههر  حههن األحثلههة خههارج عههن حسههألة تخصههيص ا تصصههحاب 
للعموحات ؛ ألّن ا لول المذكورة فالنس ة إلى ا تصصحاب ليس  حن ، يل 

 تعارض ا تصصحاب حع العاّم فالنس ة إلى الخاّص ، كما تيجء  فء
__________________ 

 .«اّجيّة»( فء المصدر هيا ة : 1)

 حن المصدر. «ف »( 2)

 .«لورة»( فء المصدر هيا ة : 3)

 .117ـ  116( انظر فوائد السيد فحر العلوم : 4)

 .214( هو لااب الفصول فء الفصول : 5)

نا،شهههههة فهههههء حههههها الم
أفهههههههههههههها   فحههههههههههههههر 

 العلوم
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حلّيهة إلهى عمهوم نعم ، لو فرض ا تصنا  فء ألالة ال .(1)غير  حن ا لول 

، كهان اتصصهحاب ارحهة  «اّل ا نصفا  فما فء األرض»و  «اّل الطيّ ات»
المثهالين األخيههرين حثهها  لمطل ه  ،  ون المثههال األّول ؛ ألنّهه   (2)العصهير فههء 

حههن ، يههل الشههّك فههء حو ههو  الح ههم الشههرعّء ،   فههء نفسهه . ففههء األّول 

م  ، وهو الذ  يصوّهم يسصصحب عنوان الخاّص ، وفء الثانء يسصصحب ا 
 كون  حخّصصا للعموم  ون األّول.

فقرينههة ـ  : فههأّن حههرا   حههن العموحههات تههر ،د ويم ههن توجيهه  كالحهه  

هء عموحات ا لول ، وحهرا   ـ  تخصيص  ال الم فا تصصحاب المخاله
لة كمهها ذكرنهها فههء أّول ألههاـ  حهها يعههّم الح وحههة (3)فالصخصههيص للعموحههات 

وغر ه  : أّن حهؤ ّى ا تصصهحاب فهء كهّل حسصصهحب إجهرا  ـ  (4)ال را ة 

 ليهل المسصصههحب  (5)ا هم  ليهل المسصصهحب فهء لههورة الشهّك ، فلّمها كهان 
أخّص حن ا لهول تهّمء تقدّحه  عليهها تخصيصها ، فا تصصهحاب فهء ذلهك 

حههصّمم لح ههم ذلههك الههدليل وحجريهه  فههء ال حههان الالاههق. وكههذلك ا تصصههحاب 

ة إلى العموحهات ا جصها يّهة ؛ فإنّه  إذا خهرج المسصصهحب حهن العمهوم فالنس 
ـ  والمفهروض أّن ا تصصهحاب حجهر لح هم ذلهك الهدليل فهء الالاهقـ  فدليل 

 ف أنّ  أيىا حخّصص ، يعنء حوجب للخروج عن ا م العاّم ، فافهم.
__________________ 

 .387( انظر الصفحة 1)

كصهب  ( )، وفهء  «نسهخة»:  «ب ارحهة العصهير فهءكهان اتصصهحا»كصب علهى  (ت)( فء 2)

 .«أح ن جعل»، وور  فدلها فيهما :  «هائد»عليها : 

 (.ظ)فء  «للعموحات»( لم تر  3)

 .13ـ  11:  2( راجع ح حث ال را ة 4)

 .«ف ما أنّ »:  «فلّما كان»، وفء غيرها فدل  (ر)( كذا فء 5)

توجيههههههههههه  كههههههههههههالم 
 فحر العلوم
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 األمر الحادي عشر

ا تصصههحاب فههء حهها إذا تعههذّر فعههض أجهه ا   (1)،ههد أجههرى فعىهههم 

 المرّكب ، فيسصصحب وجوب ال ا،ء المم ن.

غيهر لهحيح ؛ ألّن ـ  (2)كما لّرح ف  فعض المحقّقهين ـ  وهو فظاهر 
ل ا،يهة ، ت عها وجوب ههذ  األجه ا  اـ  ، ل تعذّر فعض األج ا ـ  الثاف  تافقا

لوجوب ال ّل وحن فاب المقدّحة ، وهو حرتفع ،طعا ، والذ  يهرا  ث وته  فعهد 
 تعذّر ال عض هو الوجوب النفسّء ا تصقاللّء ، وهو حعلوم ا نصفا  تافقا.

 ، حن جواه إفقا  القدر (3)فنا  على حا عرف  ـ  ويم ن توجيه 
__________________ 

 .163 : 2، ولااب الجواهر فء الجواهر  205:  1( كالسيّد العاحلء فء المدار  1)

، والمحقّهههق الخوانسهههار  فهههء حشهههارق  245:  2( حثهههل المحهههدّث ال حرانهههء فهههء الحهههدائق 2)

، وشهههريه العلمههها  فهههء  103:  2، والفا هههل النرا،هههء فهههء حسهههصند الشهههيعة  110الشهههمو  : 

 .374 وافط ا لول : 

 .196لصفحة ( راجع ا3)

لهههههو تعهههههذّر فعهههههض 
 ور فهههه  فهههههلالمههههأح

يسصصهههههههههههههههههههههههههحب 
 ؟وجوب ال ا،ء

ابشهههه ال فههههء هههههذا 
 ا تصصحاب

توجيهههههههههههههههههههههههههههههههههههه  
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 

 فوجو  ثالثة
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فأّن  :ـ  المشصر  فء فعض الموار  ولو علم فانصفا  الفر  المشّخص ل  تافقا

المسصصحب هو حطلق المطلوفيّة المصحقّقة تافقا لهذا الجه   ولهو فهء  همن 
حطلوفيّة ال ّل ، إ ّ أّن العرر   يرونها حغايرة فء الخارج لمطلوفيّة الج   

 .(1)فء نفس  

فأن يقال ـ  يسصصحب حع  الوجوب النفسءّ ـ  خرويم ن توجيه  فوج  ه
هههذا الفعههل كههان »: إّن حعههروض الوجههوب تههافقا ، والمشههار إليهه  فقولنهها : 

هههو ال هها،ء ، إ ّ أنّهه  يشههّك فههء حدخليّههة الجهه   المفقههو  فههء اتصههاف   «واج هها

فههالوجوب النفسههّء حطلقهها ، أو اخصصههاص المدخليّههة فحههال ا خصيههار ، في ههون 
، ووجو  ذلك الج   المفقو  وعدح  عند  (2)فسّء هو ال ا،ء ححّل الوجوب الن

العههرر فههء ا ههم الحهها ت المص ا لههة لههذلك الواجههب المشهه و  فههء حههدخليّصها. 

وهذا نظير اتصصحاب ال ّريّة فء حا  نقص حن  حقدار فشهّك فهء فقائه  علهى 
ا حههع أّن هههذ «هههذا المهها  كههان كهّرا ، واأللههل فقهها  كّريصهه »ال ّريّهة ، فيقههال : 

الشخص الموجو  ال ا،ء لم يعلم ف ّريّص . وكذا اتصصحاب القلّة فهء حها  هيهد 

 علي  حقدار.
وهنهها توجيهه  ثالههث ، وهههو : اتصصههحاب الوجههوب النفسههّء المههر ّ  فههين 

تعلّق  تافقا فالمرّكب على أن ي ون المفقو  ج  ا ل  حطلقها فيسهقط الوجهوب 

ي قهى  (3)لج   جه  ا اخصياريّها فصعذّر  ، وفين تعلّق  فالمرّكب على أن ي ون ا
 الص ليه فعد تعذّر  ، واأللل فقاؤ  ، فيث   ف  تعلّق 

__________________ 

 .«فصأّحل»هيا ة :  (ص)( فء 1)

 .«ولو حساححة»هيا ة :  (ظ)( فء 2)

 .«اخصيارا»: ( و ) (ر)( فء 3)
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 فالمرّكب على الوج  الثانء.

ههذا ابنها  بث هات كّريّهة  وهذا نظير إجرا  اتصصحاب وجو  ال ّر فء
 ال ا،ء في . (1)

 ويظهر فائدة حخالفة الصوجيهات :

فيما إذا لم ي ق إ ّ ،ليل حن أج ا  المرّكب ، فإنّ  يجر  الصوجي  األّول 
والثالث  ون الثانء ؛ ألّن العرر   يساعد على فهرض المو هو  فهين ههذا 

حساححة ؛ ألّن هذ  المساححة حخصّصة فمعظم الموجو  وفين جاحع ال ّل ولو 

 األج ا  الفا،د لما   يقدح فء إث ات ا تم والح م ل .
وفيما لو كان المفقو  شر ا ، فإنّ    يجهر  ا تصصهحاب علهى األّول 

 ويجر  على األخيرين.

حعظم إّن فنا  العرر على عدم إجرا  ا تصصحاب فء فا،د  (2)وايث 
 األج ا  وإجرائ  فء فا،د الشر  ، كشه عن فسا  الصوجي  األّول.

 وايث إّن فنا هم على اتصصحاب نفس ال ّريّة  ون الذات
__________________ 

 .«الما »هيا ة :  (ظ)( فء 1)

وايهث إّن » حها يلهء : «وايهث ـ إلهى ـ حهن األخيهرين»فدل  (صو ) (ت)( فء نسخة فدل 2)

ظاهر على عدم إجرا  ا تصصحاب فء فا،د حعظم األج ا  ، وعلى إلحهاق فنا  العرر على ال

 .«فا،د الشر  لفا،د الج   فء هذا الح م ، أح ن جعل  كاشفا عن عدم اتصقاحة الصوجي  األّول

ثمههههههههههههههرة هههههههههههههههذ  
 الصوجيهات

الصههههههههههحيح حههههههههههن 
 هذ  الصوجيهات
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 .(1)المصّصه فها ، كشه عن لّحة األّول حن األخيرين 

لمهذكورة ، ل ّن ابش ال فعد فء ا عصما  على هذ  المساححة العرفيّهة ا
إ ّ أّن الظهههههاهر أّن اتصصهههههحاب ال ّريّهههههة حهههههن المسهههههلّمات عنهههههد القهههههائلين 

 فا تصصحاب ، والظاهر عدم الفرق.

فهين تعهذّر الجه   فعهد ـ  فنا  على جريان ا تصصحابـ  ثّم إنّ    فرق
 ليه ، كما إذا هال  الشمس حصمّ نا حن جميع األج ا  ففقد فعىهها تنّج  الص

، وفههين حهها إذا فقههد  ، ههل الهه وال ؛ ألّن المسصصههحب هههو الوجههوب النههوعّء 

المنّجهه  علههى تقههدير اجصمهها  شههرائط  ،   الشخصههّء المصو،ّههه علههى تحقّههق 
 الشرائط فعال. نعم ، هنا أو ح.

فههين ث ههوت ج ئيّههة المفقههو  ـ  فنهها  علههى عههدم الجريههانـ  وكههذا   فههرق

 فالدليل ا جصها ّ  ، وفين ث وتها فقاعدة ا شصغال.
ورفما يصخيّل : أنّه    إشه ال فهء ا تصصهحاب فهء القسهم الثهانء ؛ ألّن 

وجوب ا تيان فذلك الج   لم ي ن إ ّ لوجوب الخروج عن عهدة الص ليهه ، 

 عد تعذّر الج  .وهذا فعين  حقصض لوجوب ا تيان فال ا،ء ف
، حن أّن وجوب الخروج عن عهدة الص ليه فالمجمل  (2)وفي  : حا تقدّم 

 إنّما هو فح م العقل   فا تصصحاب ، وا تصصحاب   ينفع إ ّ 
__________________ 

و،ههد عرفهه  أنّهه  لههو   المسههاححة العرفيّههة فههء المسصصههحب »هيهها ة :  (صو ) (ر)( فههء 1)

هيها ة :  «حهن الهوجهين»فعهد  (ص)، وفهء نسهخة فهدل  «حن الوجهينوحو وع  لم يصّم شء  

وأّحهها الوجهه  الثالههث ، فهههو ح نههّء علههى األلههل المث هه  ، وتههصعرر فطالنهه  ، فصعههيّن الوجهه  »

 .«الثانء

 .220( راجع الصفحة 2)

عهههههدم الفهههههرق فنههههها  
علهههههههههههى جريهههههههههههان 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 

   فههههين تعههههذّر الجهههه
فعههههههههههههههد تنّجهههههههههههههه  

 الص ليه أو ، ل 

 تخيّل و فع
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فنا  على األلل المث  . ولو ،لنها فه  لهم يفهرق فهين ث هوت الجه   فالهدليل أو 

حن جريان اتصصحاب فقا  ألل الص ليه ، وإن كان فاأللل ؛ لما عرف  : 
فينهمههها فهههرق ؛ حهههن ايهههث إّن اتصصهههحاب الص ليهههه فهههء المقهههام حهههن ، يهههل 

اتصصحاب ال لّء المصحقّق تافقا فء  من فر  حعيّن فعد العلم فارتفها  ذلهك 

الفهههر  المعهههيّن ، وفهههء اتصصهههحاب ا شهههصغال حهههن ، يهههل اتصصهههحاب ال لّهههء 
عدم جريهان  (1)ين المرتفع وال ا،ء ، و،د عرف  المصحقّق فء  من المر ّ  ف

 ا تصصحاب فء الصورة ا ولى ، إ ّ فء فعض حوار ها فمساعدة العرر.

الصمّسك فا تصصحاب  (2) ترهما،د ثّم اعلم : أنّ  نسب إلى الفا لين 
 األ،طع.حسألة  (3)فء هذ  المسألة ، فء 

والمذكور فء المعص ر والمنصهى ا تصد ل علهى وجهوب غسهل حها فقهء 

حن اليد المقطوعة حّمها  ون المرفهق : فهأّن غسهل الجميهع فصقهدير وجهو  ذلهك 
 ، انصهى. (4)ال عض واجب ، فإذا هال ال عض لم يسقط اآلخر 

الميسههور   يسههقط »وهههذا ا تههصد ل يحصمههل أن يههرا  حنهه  حفهها  ،اعههدة 

 .(5)؛ ولذا أفدل  فء الذكرى فنفس القاعدة  «فالمعسور
__________________ 

 .196( راجع الصفحة 1)

، والسيد المجاهد فء حفاتيح ا لهول  267( نس   اليهما الفا ل النرا،ء فء عوائد األيّام : 2)

 :522. 

 .«وفء»: ( و ) (ظ)( فء 3)

 ، واللفر لألّول. 37:  2هى ، والمنص 144:  1( المعص ر 4)

 .133:  2( الذكرى 5)

نسهههههههههه ة الصمّسههههههههههك 
 فا تصصهههههههههههههههههحاب
فهههههء ههههههذ  المسهههههألة 

 إلى الفا لين

لمنا،شهههههههههههة فهههههههههههء ا
 هذ  النس ة
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ويحصمل أن يرا  حن  ا تصصهحاب ، فهأن يهرا  حنه  : أّن ههذا الموجهو  

فصقههدير وجههو  المفقههو  فههء هحههان تههافق واجههب ، فههإذا هال الهه عض لههم يعلههم 
 تقو  ال ا،ء ، واأللل عدح  ، أو لم يسقط فح م ا تصصحاب.

موم حا  ّل على وجوب كّل حن األج ا  ويحصمل أن يرا  ف  الصمّسك فع

حهن غيهر حخّصههص له  فصههورة الهصمّ ن حههن الجميهع ، ل نّهه   هعيه ااصمهها  
 وححصمال.
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 األمر الثاني عشر

أنّهه    فههرق فههء ااصمههال خههالر الحالههة السههافقة فههين أن ي ههون حسههاويا 

 ، أو راجحا علي  فأحارة غير حعص رة.  اصمال فقائ 

 ويدّل علي  وجو  :
علههى تقههدير اعص ههار ا تصصههحاب حههن فههاب  األّول : ابجمهها  القطعههءّ 

 األخ ار.
وهههو خههالر  الثههانء : أّن المههرا  فالشههّك فههء الروايههات حعنهها  اللغههوّ  ،

 .(2)اهرا و  خالر في  ظ .(1)اليقين ، كما فء الصحاح 

و عوى : انصرار المطلهق فهء الروايهات إلهى حعنها  األخهّص ، وههو 
حىهافا إلهى تعهارر ـ  ا اصمال المساو  ،   شاهد لهها ، فهل يشههد فخالفهها

 حوار  حن األخ ار :ـ  (3)إ الق الشّك فء األخ ار على المعنى األعّم 

 حنها : حقافلة الشّك فاليقين فء جميع األخ ار.
__________________ 

 .«ش ك»، حا ّة  1594:  4( الصحاح 1)

 .«ش ك»، حا ّة  320( انظر المص اح المنير : 2)

 4،  2حن أفواب الخلل الوا،ع فء الصهالة ، الحهديث  16، ال اب  329:  5( انظر الوتائل 3)

 .9حنها ، الحديث  23، ال اب  337، والصفحة  5، 

جريههههههههههههههههههههههههههههههههههان 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
 اصّهههههى حههههههع الظههههههنّ 
فهههههههههههههههههههههههههههههالخالر 
والههههههههههدليل عليهههههههههه  

 حن وجو 

 األّول الوج 

 الثانء الوج  :
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فهإن اهّر  »:  (1)ة ا ولهى فء لهحيحة هرار السالمعلي وحنها : ،ول  

؛ فإّن ظاهر  فرض السهؤال فيمها كهان حعه   «إلى جن   شء  وهو   يعلم ف 
 أحارة النوم.

؛ ايههث جعههل غايههة  «  ، اصّههى يسههصيقن»:  السههالمعلي وحنههها : ،ولهه  

 وجوب الو و  ا تصيقان فالنوم وحجء  أحر فيّن عن .
؛ فهإّن الظهاهر  «ين هخهرول هن ينقىه  فيقه»:  السهالمعلي وحنها : ،ول  

 تو،  فء حقام فيان اصر نا،ض اليقين فء اليقين.

فلعلّه  شهء  »:  (2)فء لحيحة هرارة الثانيهة  السالمعلي وحنها : ،ول  
 «لعهلّ »؛ فهإّن كلمهة  «تهنقض اليقهين فالّشهكّ  أو،ع عليك ، وليس ين غء لهك أن

ذلهك كمها  ظاهرة فء حجّر  ا اصمال ، خصولها حهع ورو   فهء حقهام إفهدا 

 فء المقام ، في ون الح م حصفّرعا علي .
علهى  «لهم للّرؤيهة وأفطهر للّرؤيهة»:  السهالمعلي وحنها : تفريع ،وله  

 .(3) «اليقين   يدخل  الّشكّ » : السالمعلي ،ول  

فالهدليل ، فمعنها   الثالث : أّن الظّن الغير المعص ر إن علهم فعهدم اعص هار 
عدح  عند الشار  ، وأّن كّل حا يصرتّب شرعا علهى تقهدير عدحه  أّن وجو   ك

فهو المصرتّب علهى تقهدير وجهو  . وإن كهان حّمها شهّك فهء اعص هار  ، فمرجهع 

رفع اليد عن اليقين فالح م الفعلّء السافق فس    ، إلهى نقهض اليقهين فالشهّك ، 
 .(4)فصأّحل جدّا 

__________________ 

 .55( تقدح  فء الصفحة 1)

 .58( تقدّح  فء الصفحة 2)

 .13حن أفواب أا ام شهر رحىان ، الحديث  3، ال اب  184:  7( الوتائل 3)

 .«جيّدا»: (ظ)( فء 4)

 الثالث لوج  :ا
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هذا كلّ  على تقدير اعص ار ا تصصحاب حهن فهاب الصع ّهد المسهصن ط حهن 

 األخ ار.
وأّحا على تقدير اعص ار  حن فاب الظّن الحالل حن تحقّق المسصصحب 

فق ، فظههاهر كلمههاتهم أنّهه    يقههدح فيهه  أيىهها وجههو  األحههارة الغيههر فههء السهها

المعص رة ، في ون الع رة في  عندهم فالظّن النوعّء وإن كان الظّن الشخصهّء 
على خالف  ؛ ولذا تمّس وا ف  فء حقاحات غير ححصورة على الوج  ال لّّء ، 

ات حههن غيههر الصفههات إلههى وجههو  األحههارات الغيههر المعص ههرة فههء خصولهههيّ 

 الموار .
فعد حا ذكر حسألة الشّك فهء ـ  فء الذكرى تر ،د واعلم : أّن الشهيد 

 ،ال :ـ  تقدّم الحدث على الطهارة

،   نعنههء فهه  اجصمهها  اليقههين  «اليقههين   يرفعهه  الشههكّ »تن يهه  : ،ولنهها : 
النقيىهين  والشّك فء هحان وااد ؛  حصنا  ذلك ،  رورة أّن الشّك فء أاد

يرفع يقين اآلخر ، فل المعنّء فه  : أّن اليقهين الهذ  كهان فهء اله حن األّول   

يخرج عن ا مه  فالشهّك فهء ال حهان الثهانء ؛ أللهالة فقها  حها كهان علهى حها 
كان ، فيؤول إلهى اجصمها  الظهّن والشهّك فهء ال حهان الوااهد ، فيهرّجح الظهّن 

 صهى.، ان (1)علي  ، كما هو حّطر  فء الع ا ات 

وحرا   حن الشّك حعنا  اللغوّ  ، وهو حجّر  ا اصمال المنافء لليقين ، 
فال ينافء ث وت الظهّن الحالهل حهن ألهالة فقها  حها كهان ، فهال يهر  حها اور  

 : حن أّن الظّن كاليقين فء عدم ا جصما  حع الشّك. (2)علي  
__________________ 

 .207:  2( الذكرى 1)

 .142( هذا ابيرا  حن المحقق الخوانسار  فء حشارق الشمو  : 2)

كههههالم الشهههههيد فههههء 
 الذكرى

توجيههههههههههه  كههههههههههههالم 
الشههههههههههههههههههههههههههههههههههههيد 

 «تر ،د »
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فهء حقهام  تهر ،د نعم ، ير  على حها ذكرنها حهن الصوجيه  : أّن الشههيد 

،  «اليقين   يرفع  الّشكّ »فء ،ولهم :  (1) فع حا يصوّهم حن الصنا،ض المصوّهم 

ا م فأنّ    يرفع اليقين ، ليس المرا  حن  ا اصمهال و  ريب أّن الشّك الذ  
الموهوم ؛ ألنّ  إنّما يصير حوهوحا فعد حالاظة ألالة فقا  حها كهان ، نظيهر 

فعهد حالاظهة  (2)المشه و  الهذ  يهرا  إلحا،ه  فالغالهب ، فإنّه  يصهير حظنونها 
سار  كما ذكر  المد،ّق الخوانـ  الغل ة. وعلى تقدير إرا ة ا اصمال الموهوم

فال يندفع ف  توّهم اجصمها  الهوهم واليقهين المسهصفا  حهن عهدم رفهع األّول ـ  (3)

للثانء. وإرا ة اليقين السافق والشّك الالاق يغنء عن إرا ة خصوص الوهم 
 حن الشّك.

حهن اشهصرا  الظهّن واليقهين فهء عهدم ـ  وكيه كان ، فمها ذكهر  المهور 

 فء ححلّ .ـ  ا جصما  حع الشّك حطلقا
    لههة فيهه   «اليقههين   يرفعهه  الشههكّ »فههاألولى أن يقههال : إّن ،ههولهم : 

على اجصماعهما فء هحان وااد ، إ ّ حن ايث الح هم فهء تلهك القىهيّة فعهدم 

الرفع. و  ريب أّن هذا ليس إخ هارا عهن الوا،هع ؛ ألنّه  كهذب ، ولهيس ا مها 
س اليقين أيىا ؛ ألنّ  غير حعقهول ، وإنّمها ههو ا هم شهرعّء شرعيّا فإفقا  نف

رفع هثار اليقين السافق فالشّك الالاهق ، تهوا  كهان ااصمها  حسهاويا  (4)فعدم 

 أو حرجواا.
__________________ 

 .«المصوّهم»( كذا فء النسخ ، والظاهر هيا ة لفظة 1)

 .«حوهوحا»:  «حظنونا»فدل  (ظ)( فء 2)

 .142و  : ( حشارق الشم3)

 .«لعدم»، وفء غيرها :  (نو ) (خ)،  (ر)( كذا فء 4)

حههها يهههر  علهههى ههههذا 
 الصوجي 

ا  حهههههههههههههن المهههههههههههههر
اليقهههههههين »:  ،هههههههولهم

 «  يرفع  الشكّ 
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 خاتمة

للعمههل فا تصصههحاب شههرو ا ، ك قهها  المو ههو  ،  (1)ذكههر فعىهههم 

 وعدم المعارض ، ووجوب الفحص.

 والصحقيق : رجو  ال ّل إلى شرو  جريان ا تصصحاب.
صصهحاب ع هارة عهن إفقها  حهها وتو هيح ذلهك : أنّهك ،هد عرفهه  أّن ا ت

فهء  (2)شّك فء فقائ  ، وهذا   يصحقّق إ ّ حع الشّك فء فقها  القىهيّة المحقّقهة 
 السافق فعينها فء ال حان الالاق.

 والشّك على هذا الوج    يصحقّق إ ّ فاحور :

 األّول

فقهههها  المو هههههو  فههههء ال حهههههان الالاههههق ، والمهههههرا  فهههه  حعهههههروض 

 المسصصحب.
__________________ 

و  232، وحنهههاهج األا هههام :  381و  377، والفصهههول :  209و  208( انظهههر الوافيهههة : 1)

 .388و  380، و وافط ا لول :  233

 .«المصحقّقة»: ( و ) (ظ)( فء 2)

شهههههههههرائط العمهههههههههل 
 فا تصصحاب :

اشهههههههههههصرا  ـ  1
 فقا  المو و 
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فإذا اريد اتصصحاب ،يام هيد ، أو وجو   ، فال فهدّ حهن تحقّهق هيهد فهء 

و الذ  كان حعرو ا فء السافق ، توا  كان تحقّق  ال حان الالاق على النح
فء السافق فصقّرر  ذهنا أو فوجو   خارجا ، ف يد حعروض للقيام فء السافق 

فولهههه وجهههو   الخهههارجّء ، وللوجهههو  فولهههه تقهههّرر  ذهنههها ،   وجهههو   

 الخارجّء.
فء كلّيّهة اعص هار فقها  المو هو  فهء  (1)وفهذا اندفع حا اتصش ل  فعض 

، فانصقا ههها فاتصصههحاب وجههو  الموجههو ات عنههد الشههّك فههء  ا تصصههحاب

فقائها ؛ هعما حن  أّن المرا  ف قائ  وجو   الخارجّء الثانوّ  ، وغفلة عن أّن 
المههرا  وجههو   الثههانوّ  علههى نحههو وجههو   األّولههّء الصههالح ألن يح ههم عليهه  

فالمسصصحب وفنقيى  ، وإ ّ لم يج  أن يحمل علي  المسصصحب فء ال حان 

السافق. فالمو و  فء اتصصحاب اياة هيد هو هيهد القافهل ألن يح هم عليه  
فالحياة تارة وفالموت اخرى ، وهذا المعنى   شّك فء تحقّق  عنهد الشهّك فهء 

 فقا  ايات .

ثّم الدليل علهى اعص هار ههذا الشهر  فهء جريهان ا تصصهحاب وا هح ؛ 
، فإذا اريد إفقا  المسصصحب العارض ل  المصقّوم ألنّ  لو لم يعلم تحقّق   اقا 

 ف  :

 فإّحا أن ي قى فء غير ححّل وحو و  ، وهو ححال.
وإّحا أن ي قى فء حو و  غيهر المو هو  السهافق ، وحهن المعلهوم أّن 

هذا ليس إفقا  لنفس ذلك العارض ، وإنّما هو ا م فحدوث عارض حثل  فء 

 ل ادوث  للمو و حو و  جديد ، فيخرج عن ا تصصحاب ، ف
__________________ 

 .380، انظر  وافط ا لول :  تر ،د ( هو شريه العلما  1)

الهههههدليل علهههههى ههههههذا 
 الشر 
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 الجديد كان حس و،ا فالعدم ، فهو المسصصحب  ون وجو  .

وفع ارة اخرى : فقها  المسصصهحب   فهء حو هو  ححهال ، وكهذا فهء 
ن تافقا وجو   حو و  هخر ؛ إّحا  تصحالة انصقال العرض ، وإّحا ألّن المصيقّ 

فء المو و  السافق ، والح م فعدم ث وت  لهذا المو و  الجديد ليس نقىا 

 للمصيقّن السافق.
وحّمهها ذكرنهها يعلههم : أّن المعص ههر هههو العلههم ف قهها  المو ههو  ، و  ي فههء 

إفقها  ، ااصمال ال قها  ؛ إذ   فهدّ حهن العلهم ف هون الح هم فوجهو  المسصصهحب 

 والح م فعدح  نقىا.
فإن ،ل  : إذا كان المو و  ححصمل ال قا  فيجوه إاراه  فء ال حهان 

 .(1)الالاق فا تصصحاب 

،ل  :   حىايقة حن جواه اتصصحاف  فهء فعهض الصهور ، إ ّ أنّه    
 ي .ينفع فء اتصصحاب الح م المحمول عل

فيههان ذلههك : أّن الشههّك فههء فقهها  الح ههم الههذ  يههرا  اتصصههحاف  : إّحهها أن 

ـ  ي ون حس ّ ا عن ت ب غير الشّك فء فقا  ذلك المو هو  المشه و  ال قها 
وإّحها أن ي هون حسه ّ ا ـ  حثل أن يشّك فء عدالة حجصههد  حهع الشهّك فهء اياته 

 عن .

د الشّك ، ل ن فإن كان األّول ، فال إش ال فء اتصصحاب المو و  عن
  يحصههاج إلههى إفقهها  ايههاة هيههد ؛ ألّن ـ  حههثالـ  اتصصههحاب الح ههم كالعدالههة

حو هو  العدالههة : هيهد علههى تقهدير الحيههاة ؛ إذ   شهّك فيههها إ ّ علهى فههرض 

 الحياة ، فالذ  يرا  اتصصحاف  هو عدالص  على تقدير الحياة.
__________________ 

 .381ل فء الفصول : ( إشارة إلى حا ذكر  لااب الفصو1)

معص ههههههههههههر هههههههههههههو ال
العلهههههههههههههم ف قههههههههههههها  

 المو و 

هههههههههههههههل يجههههههههههههههوه 
إاهههههههههههههههههههههههههههههههههههراه 

  فههههههههء المو ههههههههو
ال حهههههههان الالاهههههههق 

 ؟فا تصصحاب



 3فرائد ا ُلول / ج   ............................................................................  292

وفالجملة : فهنا حسصصهح ان ، ل هّل حنهمها حو هو  علهى اهدة : ايهاة هيهد ، 

 .(1)وعدالص  على تقدير الحياة ، و  يعص ر فء الثانء إث ات الحياة 
وعلى الثانء ، فالمو و  : إّحا أن ي ون حعلوحا حعيّنا شّك فء فقائه  ، 

المههها  فولهههه الصغيّهههر ،  كمههها إذا علهههم أّن المو هههو  لنجاتهههة المههها  ههههو

وللمطّهريّة هو الما  فوله ال ّريّة واب الق ، ثّم شّك فء فقا  تغيّر المها  
 األّول وكّريّة الما  الثانء أو إ ال، .

وإّحهها أن ي ههون غيههر حعههيّن ، فههل حههر ّ ا فههين أحههر حعلههوم ال قهها  وهخههر 

ا  الذ  ادث حعلوم ا رتفا  ، كما إذا لم يعلم أّن المو و  للنجاتة هو الم
فيهه  الصغيّههر هنهها  حهها ، أو المهها  المصلهه ّس فعههال فههالصغيّر. وكمهها إذا شهه  نا فههء أّن 

النجاتة ححمولة على ال لب فوله أنّ  كلب ، أو المشصر  فين ال لب وفين 

 حا يسصحال إلي  حن الملح أو غير .
فهء ـ  أّحا األّول ، فال إش ال فهء اتصصهحاب المو هو  ، و،هد عرفه 

أّن اتصصهحاب المو هو  ، ـ  (2)تصصحاب فهء ا حهور الخارجيّهة حسألة ا 

ترتيب األا ام الشرعيّة المحمولة على ذلهك المو هو  الموجهو   (3)اقيقص  
وا،عهها ، فحقيقههة اتصصههحاب الصغيّههر وال ّريّههة واب ههالق فههء المهها  ، ترتيههب 

 رين.أا احها المحمولة عليها ، كالنجاتة فء األّول ، والمطّهريّة فء األخي

 فمجّر  اتصصحاب المو و  يوجب إجرا  األا ام ، فال حجال
__________________ 

 (.ظ)فء  «إث ات الحياةـ  إلىـ  اياة هيد»( لم تر  1)

 .115ـ  113( راجع الصفحة 2)

 .«اقيقة»: (ظو ) (ت)( فء 3)
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؛  رتفا  الشّك ، فل لهو اريهد اتصصهحافها لهم  (1) تصصحاب األا ام اين ذ 

؛ ألّن لّحة اتصصحاب النجاتة حثال ليس حن أا ام الصغيّر الوا،عّء  (2)يجر 
ليث ههه  فاتصصهههحاف  ؛ ألّن أثهههر الصغيّهههر الهههوا،عّء ههههء النجاتهههة الوا،عيّهههة ،   

 اتصصحافها ؛ إذ حع فرض الصغيّر   شّك فء النجاتة.

حههع أّن ،ىههيّة حهها ذكرنهها حههن الههدليل علههى اشههصرا  فقهها  المو ههو  فههء 
الههوا،عّء إنّمهها  (3)ا ههم العقههل فاشههصرا  فقائهه  فيهه  ، فههالمصغيّر  ا تصصههحاب ،

أعنههء ترتّههب ـ  يجههوه اتصصههحاب النجاتههة لهه  فح ههم العقههل ، فهههذا الح ههم

لههيس أحههرا جعليّهها اصّههى يصرتّههب علههى ـ  ا تصصههحاب علههى فقهها  المو ههو 
 وجو   ا تصصحافّء ، فصأّحل.

 ح م.وعلى الثانء ، فال حجال  تصصحاب المو و  و  ال

أّحا األّول ؛ فألّن ألالة فقا  المو و    يث   كون هذا األحر ال ها،ء 
فهء  (4)حصّصفا فالمو وعيّة ، إ ّ فنا  على القول فاأللل المث   ، كما تقدّم 

ألههالة فقهها  ال ههّر المث صههة ل ّريّههة المشهه و  فقههاؤ  علههى ال ّريّههة ، وعلههى هههذا 

وأّحا ألالة فقا  المو و  فوله  القول فح م هذا القسم ا م القسم األّول.
كون  حو هوعا فههو فهء حعنهى اتصصهحاب الح هم ؛ ألّن لهفة المو هوعيّة 

 للمو و  حالهم بنشا  الح م حن الشار  فاتصصحاف .

 وأّحا اتصصحاب الح م ؛ فألنّ  كان ثافصا ألحر   يعلم فقاؤ  ،
__________________ 

 (.ظ)فء  «اين ذ»( لم تر  1)

 .«لم يج » :(ت)( فء 2)

 .«فالصغيّر»، وفء غيرها :  ( )( كذا فء 3)

 .281( راجع الصفحة 4)
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لهيس ،ياحها فهنفس حها ،هام فه  أّو  ، اصّهى  (1)وفقاؤ  ،ائما فهذا الموجو  ال ا،ء 

 ي ون إث ات  إفقا  ونفي  نقىا.
فاعلم : أنّ  كثيرا حا يقع الشّك فء الح م حن جهة  إذا عرف  حا ذكرنا ،

الشّك فء أّن حو وع  وححلّ  هو األحر ال ائل ولو ف وال ،يد  المأخوذ فهء 

حو وعيّص  ، اصّى ي ون الح م حرتفعا ، أو هو األحر ال ا،ء ، وال ائل لهيس 
حو وعا و  حأخوذا في  ، فلو فرض شّك فهء الح هم كهان حهن جههة اخهرى 

و و  ، كما يقال : إّن ا م النجاتة فء المها  المصغيّهر ، حو هوع  غير الم

 نفس الما  ، والصغيّر علّة ححدثة للح م ، فيشّك فء علّيّص  لل قا .
فال فدّ حن حي ان يميّ  ف  القيو  المأخوذة فء المو هو  عهن غيرهها ، 

 وهو أاد احور :

، فيقال : إّن حقصىا  كون جميع القيو  ،يهو ا للمو هو   األّول : العقل
حأخوذة في  ، في ون الح م ثافصا ألحهر وااهد يجمعهها ؛ وذلهك ألّن كهّل ،ىهيّة 

وإن كثههرت ،يو ههها المههأخوذة فيههها راجعههة فههء الحقيقههة إلههى حو ههو  وااههد 

ل فعههض تلههك وححمههول وااههد ، فههإذا شههّك فههء ث ههوت الح ههم السههافق فعههد هوا
القيو  ، توا  علم كون  ،يدا للمو و  أو للمحمول أو لم يعلم أادهما ، فال 

يجوه ا تصصحاب ؛ ألنّ  إث ات عين الح م السافق لعين المو هو  السهافق 

، و  يصدق هذا حهع الشهّك فهء أاهدهما. نعهم ، لهو شهّك فسه ب تغيّهر ال حهان 
ريهان ا تصصهحاب ؛ ألّن لهم يقهدح فهء جـ  كالخيهارـ  المجعول ظرفا للح هم

 ا تصصحاب ح نّء على إلغا  خصوليّة ال حان األّول.
__________________ 

 (.ظ)فء  «ال ا،ء»( لم تر  1)

الشههههّك فهههههء الح هههههم 
حهههههن جههههههة الشهههههّك 

ء القيههههههههههههههو  فهههههههههههههه
المههههههههههأخوذة فههههههههههء 

 المو و 

حههههههههها يميّههههههههه  فههههههههه  
المهههههههأخوذة القيهههههههو  

فههههههههء المو ههههههههو  
 أاد احور

 العقل ـ 1
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فا تصصههحاب فههء الح ههم الشههرعّء   يجههر  إ ّ فههء الشههّك حههن جهههة 

كان حن جههة حدخليّهة ال حهان. نعهم ، يجهر   (1)الرافع ذاتا أو ولفا ، وفيما 
 ات الخارجيّة فأترها.فء المو وع

ثههّم لههو لههم يعلههم حدخليّههة القيههو  فههء المو ههو  كفههى فههء عههدم جريههان 

 .(2)ا تصصحاب الشّك فء فقا  المو و  ، على حا عرف  حفّصال 
أن يرجع فء حعرفهة المو هو  لألا هام إلهى األ لّهة ، ويفهّرق  الثانء :

،  «المها  يهنجس إذا تغيّهر»: ، وفهين ،وله   «الما  المصغيّر نجس»فين ،ول  : 

فيجعل المو و  فء األّول الما  المصل ّس فهالصغيّر ، فيه ول الح هم ف واله  ، 
وفء الثانء نفهس المها  فيسصصهحب النجاتهة لهو شهّك فهء حدخليّهة الصغيّهر فهء 

فقائها ، وه ذا. وعلى هذا فال يجر  ا تصصحاب فيما كهان الشهّك حهن غيهر 

ليل غير لفظّء   يصميّه  فيه  المو هو  ؛  اصمهال الد (3)جهة الرافع إذا كان 
 حدخليّة القيد ال ائل في .

، ف هّل حهور  يصهدق عرفها أّن  الثالث : أن يرجع فء ذلهك إلهى العهرر

هههذا كههان كههذا تههافقا جههرى فيهه  ا تصصههحاب وإن كههان المشههار إليهه    يعلههم 
 دح .فالصد،يق أو فمالاظة األ لّة كون  حو وعا ، فل علم ع

حههثال : ،ههد ث هه  فاأل لّههة أّن ابنسههان  ههاهر وال لههب نجههس ، فههإذا حاتهها 

 (4)واّ لع أهل العرر على ا م الشار  عليهما فعد الموت ، فيح مون 
__________________ 

 .«إذا»هيا ة :  (ص)( فء 1)

 .293( راجع الصفحة 2)

 (.ظ)فء  «الشّك حن غير جهة الرافع إذا كان»( لم تر  3)

 .«ا م العرر»:  «فيح مونـ  إلىـ  واّ لع»، وفء غير  فدل  (ص)ا فء ( كذ4)

 لسان الدليل

 العررـ  2
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فارتفا   هارة األّول وفقا  نجاتة الثانء ، حع عدم لهدق ا رتفها  وال قها  

؛ ألّن الطههههارة والنجاتهههة كانصهها ححمهههولصين علهههى  (1)فيهمهها فحسهههب الصههد،يق 
 رت  جما ا.، و،د ارتفع  الحيوانية فعد ليرو (2)الحيوانين المذكورين 

ونحو  ا م العرر فاتصصحاب فقا  ال وجيّة فعد حوت أاد اله وجين 

ا م العرر ف قا  كّريّة حا كان كّرا تافقا ، ووجهوب األجه ا   (3)، و،د تقدّم 
الواج ة تافقا ، ل تعذّر فعىها ، واتصصحاب السوا  فيما علهم هوال حرت هة 

 فيه ، إلى غير ذلك.حعيّنة حن  ويشّك فء ت دّل  فال ياض أو فسوا  خ

ـ  فههء المعص ههر والمنصهههىـ  تههرهما،د وفهههذا الوجهه  يصههّح للفا ههلين 
ا تهصد ل علههى فقهها  نجاتههة األعيههان النجسههة فعههد ا تههصحالة : فههأّن النجاتههة 

أولهار النجسة ،   فأولار األج ا  ، فال ت ول فصغيّر  (4)،ائمة فاألعيان 

ححلّههها ، وتلههك األجهه ا  فا،يههة ، فص ههون النجاتههة فا،يههة ؛  نصفهها  حهها يقصىههء 
 ، انصهى كالم المعص ر. (5)ارتفاعها 

وااهههصّج فخهههر الهههدين للنجاتهههة : فألهههالة فقائهههها ، وفهههأّن ا تهههم أحهههارة 

 ، انصهى. (6)وحعّرر ، فال ي ول الح م ف وال  
__________________ 

 (.ظ)فء  «يقفحسب الصد،»( لم تر  1)

فهال حعنهى لصهدق ارتفها  األّول وفقها  »هيها ة :  ( و ) (ص)،  (ت)ونسخة فدل  (ظ)( فء 2)

 .«الحيوانية»ور ت هذ  ال يا ة فعد كلمة  (ر)، وفء  «الثانء

 .280و  196( راجع الصفحة 3)

 .«فاألج ا »، وفء المعص ر :  «فاألشيا »:  «فاألعيان»فدل  ( )( فء غير 4)

 .287:  3، وانظر المنصهى  451:  1 ر ( المعص5)

 .31:  1( إيىاح الفوائد 6)

كههههههههالم الفا ههههههههلين 
أييههههههههههههدا ل ههههههههههههون ت

الميهههههههههه ان نظههههههههههر 
 العرر
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وهذ  ال لمات وإن كان  ححّل ابيرا  ؛ لعدم ث هوت ،يهام ا هم الشهار  

فالنجاتة فجسم ال لب المشهصر  فهين الحيهوان والجمها  ، فهل ظههور عدحه  ؛ 
ى فهء ألّن ظاهر األ لّة ت عيّهة األا هام لألتهما  ، كمها اعصهرر فه  فهء المنصهه

 (2)، إ ّ أنّههههها شههههاهدة علههههى إح ههههان اعص ههههار  (1)اتههههصحالة األعيههههان النجسههههة 

حو وعيّة الذات المشصركة فين واجد الوله العنوانّء وفا،د  ، كمها ذكرنها 
فء نجاتة ال لب فالموت ، ايهث إّن أههل العهرر   يفهمهون نجاتهة اخهرى 

ذلههك حّمهها  االههلة فههالموت ، ويفهمههون ارتفهها   هههارة ابنسههان ، إلههى غيههر

 يفهمون المو و  في  حشصركا فين الواجد للوله العنوانّء والفا،د.
فّرق فين اتصحالة نجهس العهين والمصهنّجس ،  (3)ثّم إّن فعض المصأّخرين 

فح م فطهارة األّول ل وال المو و  ،  ون الثانء ؛ ألّن حو و  النجاتهة 

وإنّمها ههو الجسهم ولهم يه ل ـ  أعنء الخشب حهثالـ  عنوان المسصحيل في  ليس
 فا تصحالة.

وهو اسن فء فا ل النظر ، إ ّ أّن  ،يق النظر يقصىء خالفه  ؛ إذ لهم 

يعلم أّن النجاتة فء المصنّجسات ححمولة على الصورة الجنسيّة وهء الجسهم 
بجماعهات : أّن كهّل جسهم  ،هى نجسها حهع ، وإن اشصهر فء الفصاوى وحعا،د ا

ر وفة أادهما فهو نجس ، إ ّ أنّ    يخفى على المصأّحل أّن الصع يهر فالجسهم 

 عموم الح م لجميع األجسام المال،ية حن ايث (4)ل يان 
__________________ 

 .288:  3( المنصهى 1)

 (.ر)فء  «اعص ار»( لم تر  2)

 .299جماعة ، كما تيأتء فء الصفحة  ( هو الفا ل الهند  ، وت ع 3)

 .«أل ا »:  «ل يان»فدل  (ظو ) (ص)،  (ر)( فء 4)

الفههههرق فههههين نجههههس 
لعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههين ا

والمصهههههههنّجس عنهههههههد 
 ا تصحالة

ابشهههه ال فههههء هههههذا 
 الفرق
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 ،   ل يان إنا ة الح م فالجسميّة. (1)ت  يّة المال،اة للصنّجس 

: الح م ثاف  ألشخاص الجسم ، فال ينافء ث وته  ل هّل  (2)وفصقرير هخر 
 مال،اة.وااد حنها حن ايث نوع  أو لنف  المصقّوم ف  عند ال

ل يهان اهدوث النجاتهة فهء  «كّل جسم  ،ى نجسا فهو نجهس»فقولهم : 

الجسم فس ب المال،اة حن غيهر تعهّرض للمحهّل الهذ  يصقهّوم فه  ، كمها إذا ،هال 
حع كون الخواّص والصهأثيرات حهن  «إّن كّل جسم ل  خاّليّة وتأثير»القائل : 

 عوارض األنوا .

فههء تقههّوم النجاتههة فالجسههم ، وإن أفيهه  إ ّ عههن ظهههور حعقههد ابجمهها  
فء أّن حسصند هذا العموم ههء األ لّهة الخاّلهة الهوار ة فهء  (3)فنقول :   شّك 

، فاتههصن ا  ـ  حثههل الثههوب وال ههدن والمهها  وغيههر ذلههكـ  األشههخاص الخاّلههة

القىيّة ال لّيّة المذكورة حنها ليس إ ّ حن ايهث عنهوان اهدوث النجاتهة ،   
الالهم إنا ة النجاتة فء كّل حور  فالعنوان المذكور فء حا يصقّوم ف  ، وإ ّ ف

  ليل .

و عوى : أّن ث وت الح م ل ّل عنوان خهاّص حهن ايهث كونه  جسهما ، 
ليس  فأولى حهن  عهوى كهون الصع يهر فالجسهم فهء القىهيّة العاّحهة حهن ايهث 

عموم حا يحدث في  النجاتهة فالمال،هاة ،   حهن ايهث تقهّوم النجاتهة فالجسهم. 

الفرق فين المصنّجس والنجس : أّن المو و  فء النجس حعلوم ا نصفا   نعم ،
 فء ظاهر الدليل ، وفء المصنّجس ححصمل ال قا .

__________________ 

 .«للنجاتة»: (ص)، وفء نسخة فدل  «للنجس»: ( و ) (ت)،  (ظ)( فء 1)

 .«وفع ارة اخرى»:  «وفصقرير هخر»فدل  (ظ)( فء 2)

 .«  إش ال»:  «  شكّ »فدل  (ظ) و ( )،  (ت)( فء 3)
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ت يّن أّن العرر هو المحّ هم  (1)ل ّن هذا المقدار   يوجب الفرق فعد حا 
رأي  أنّ  لو ا م على الحنطة أو العنب فالحلّيّة أفء حو و  ا تصصحاب. 

العهههرر فهههء إجهههرا  تلهههك أو الحرحهههة أو النجاتهههة أو الطههههارة ، ههههل يصأّحهههل 

كما   يصأّحلون فء عدم جريان ا تصصحاب  ؟!األا ام على الد،يق وال فيب
فء اتصحالة الخشب  خانا والمها  المصهنّجس فهو  لمهأكول اللحهم ، خصولها 

 إذا اّ لعوا على هوال النجاتة فا تصحالة.

س ، كما أّن العلما  أيىا لم يفّر،وا فء ا تهصحالة فهين الهنجس والمصهنجّ 
ا تهههصحالة حطّههههرة  (3)، فهههل جعهههل فعىههههم  (2)كمههها   يخفهههى علهههى المصص ّهههع 

، اصّى تمّسك فها فء المقام حن   يقهول فحّجيّهة  (4)للمصنّجس فاألولويّة الجليّة 

 .(5)حطلق الظّن 
ت عهها للفا ههل ـ  (6)وحّمهها ذكرنهها يظهههر وجهه  النظههر فيمهها ذكههر  جماعههة 

 ح م فء المصنّجسات ليس  ائرا حدار ا تم: حن أّن الـ  (7) تر ،د الهند  
__________________ 

 (.صو ) (ر)حن  «حا»( 1)

 .270:  6( انظر الجواهر 2)

 .74:  2، والقوانين  403( كما ا ا  فء فق  المعالم : 3)

 .«القطعيّة»:  «الجليّة»فدل  (ر)( فء 4)

 رية النار لما أاالص  رحا ا.، فء حسألة حطهّ  403( هو لااب المعالم فء فق  المعالم : 5)

،  233 ، والفا هل النرا،هء فهء حنهاهج األا هام : 74:  2( حثل المحقّق القمء فء القهوانين 6)

 .172، واتصش ل فء الح م المحقّق الس  وار  فء الذخيرة :  326:  1وحسصند الشيعة 

 .124، الور،ة  (حخطو )( انظر المناهج السويّة 7)

ا  عهههههدم الفهههههرق فنههههه
علهههههههههههههى كههههههههههههههون 
المحّ هههههههههههم نظهههههههههههر 

 العرر
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صحالة ، فل ألنّ  جسم  ،ى نجسا ، وهذا المعنهى لهم يه ل فا ت (1)اصّى يطهر 
(2). 

فالصحقيق : أّن حراتب تغيّر الصورة فء األجسام حخصلفهة ، فهل األا هام 

أيىا حخصلفة ، ففء فعض حراتب الصغيّر يح م العرر فجريان  ليهل العنهوان 

خهههر   يح مههون فهههذلك حههن غيههر ااجهههة إلههى ا تصصهههحاب ، وفههء فعههض ه
ويث صون الح م فا تصصهحاب ، وفهء ثالهث   يجهرون ا تصصهحاب أيىها ، 

 فين النجس والمصنّجس.ـ  فء ا م النجاتةـ  حن غير فرق

فمن األّول : حا لو ا م على الر هب أو العنهب فالحلّيّهة أو الطههارة أو 
ل فيههب ، النجاتههة ، فههإّن الظههاهر جريههان عمههوم أ لّههة هههذ  األا ههام للصمههر وا

ف هأنّهم يفهمهون حهن الر ههب والعنهب األعهّم حّمها جههّه حنهمها فصهار تمههرا أو 

هفي ا ، حع أّن الظاهر تغاير ا تمين ؛ ولهذا لو اله على تهر  أاهدهما لهم 
يحنث فأكل اآلخر. والظاهر أنّهم   يحصاجون فهء إجهرا  األا هام المهذكورة 

 إلى ا تصصحاب.

المههأكول إذا لههار فههو  لمههأكول  وحههن الثههانء : إجههرا  ا ههم فههول غيههر
وفالع س ، وكذا ليرورة الخمر خالّ ، وليرورة ال لب أو ابنسان جما ا 

فالموت ، إ ّ أّن الشار  ا م فء فعض هذ  الموار  فارتفا  الح م السافق ، 

، وإّحا لعمهوم حها  ّل علهى ا هم  (3)إّحا للنّص ، كما فء الخمر المسصحيل خالّ 
 ّن الظاهر أّن اتصفا ة  هارة المسصحال إلي  إذاالمنصقل إلي  ، فإ

__________________ 

 .«المصنّجسات»؛ لرجو  الىمير إلى  «اصّى تطهر»( المناتب : 1)

 (.رو ) (ظ)فء  «لم ي لـ  إلىـ  فل»( لم تر  2)

 حن أفواب النجاتات. 77، ال اب  1098:  2( انظر الوتائل 3)

راتهههههههههب الصغيّهههههههههر ح
واألا هههههههههههههههههههههههههههههام 

 حخصلفة
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لة الطهارة فعد عدم جريان ا تصصحاب ، ليس حن ألا (1)كان فو  لمأكول 

فل هو حن الهدليل ، نظيهر اتهصفا ة نجاتهة فهول المهأكول إذا لهار فهو  لغيهر 
 حأكول.

أو الههدّهن المصههنّجس  خانهها ، والمنههّء  (2)وحههن الثالههث : اتههصحالة العههذرة 

ايوانا. ولو نهو،  فهء فعهض األحثلهة المهذكورة ، فالمثهال غيهر ع يه  علهى 
 ّحل.المصص ّع المصأ

،  «األا هام تهدور حهدار األتهما »وحّمها ذكرنها يظههر أّن حعنهى ،هولهم 

أنّها تدور حدار أتما  حو وعاتها الصء هء المعيار فء وجو هها وعهدحها ، 
فإذا ،ال الشار  : العنب اهالل ، فهإن ث ه  كهون المو هو  ههو حسهّمى ههذا 

حههدار  ، فينصفهء عنههد لههيرورت  هفي ها ، أّحهها إذا علههم حههن  ا تهم ،  ار الح ههم

العرر أو غير  أّن المو و  هو ال لّّء الموجهو  فهء العنهب المشهصر  فينه  
 وفين ال فيب ، أو فينهما وفين العصير ،  ار الح م حدار  أيىا.

نعم ، ي قهى  عهوى : أّن ظهاهر اللفهر فهء حثهل القىهيّة المهذكورة كهون 

 ان ، وتقّوم الح م ف  ، المسصل م  نصفائ  فانصفائ .المو و  هو العنو
، و،هد  (3)ل نّك عرف  : أّن العناوين حخصلفهة ، واألا هام أيىها حخصلفهة 

تقههدّم ا ايههة فقهها  نجاتههة الخن يههر المسههصحيل حلحهها عههن أكثههر أهههل العلههم ، 

 .(4)واخصيار الفا لين ل  
__________________ 

 .«فول المأكول»: (ظ)( فء 1)

 .« و ا»هيا ة :  (ت)ونسخة فدل  (ص)فء  (2)

 ( راجع أّول الصفحة السافقة.3)

 .287:  3( لم تصقدم ا اية ذلك عن أهل العلم. نعم ، نس   إلى أكثر أهل العلم فء المنصهى 4)

حعنهههههههههى ،هههههههههولهم : 
األا هههههههام تهههههههدور »

 «حدار األتما 
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و عهوى : ااصيهاج اتهصفا ة غيههر حها ذكهر حهن ظههاهر اللفهر إلهى القرينههة 

ة حهها  ام الولههه العنههوانّء ،   الخارجيّههة ، وإ ّ فظههاهر اللفههر كههون القىههيّ 
تىههّرنا فيمهها نحههن فصههد   ؛ ألّن المقصههو  حراعههاة العههرر فههء تشههخيص 

المو و  وعدم ا ،صصار فء ذلك على حا يقصىي  العقل على وجه  الد،ّهة ، 

و  علههى حهها يقصىههي  الههدليل اللفظههّء إذا كههان العههرر فالنسهه ة إلههى القىههيّة 
 الخاّلة على خالف .

إّن األا هههام تهههدور حهههدار »م أن يهههرا  حهههن ،هههولهم : واين هههذ ، فيسهههصقي

أّن حقصىى ظهاهر  ليهل الح هم ت عيّهة ذلهك الح هم  تهم المو هو   «األتما 
الذ  علّق علي  الح م فء ظاهر الدليل ، فيرا  حن هذ  القىيّة تأتيس ألل 

 ، ،د يعدل عن  فقرينة فهم العرر أو غير  ، فافهم.

 (1)[األمر الثاني]

األحههر الثههانء حّمهها يعص ههر فههء تحقّههق ا تصصههحاب : أن ي ههون فههء اههال 
 الشّك حصيقّنا فوجو  المسصصحب فء السافق ، اصّى ي ون شّ   فء ال قا .

كأن تهيقّن عدالهة هيهد فهء ـ  فلو كان الشّك فء تحقّق نفس حا تيقّن  تافقا

لمصهيقّن ، وههو عدالصه  يهوم هحان ، كيوم الجمعة حثال ، ثّم شّك فء نفس ههذا ا
الجمعههة ، فههأن هال حههدر  اعصقهها   السههافق ، فشههّك فههء حطافقصهه  للوا،ههع ، أو 

 لم ي ن هذا حن حور  ا تصصحاب لغة ، و  الطالاا.ـ  كون  جهال حرّك ا
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

اشهههههههههههصرا  ـ  2
 لشّك فء ال قا ا
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أخذ الشء  حصاا ا ، فال فدّ حن ـ  لغةـ  أّحا األّول ، فألّن ا تصصحاب

اصّى يأخذ  حصاا ا ، فإذا شهّك فهء ادوثه  حهن ألهل   (1)إاراه ذلك الشء  

 فال اتصصحاب.
أو حها يهؤ ّ  ـ  وأّحا الطالاا ، فألنّهم اتّفقوا على أخذ الشّك فء ال قا 

 فء حعنى ا تصصحاب.ـ  هذا المعنى
   أّن الشّك فعد اليقين فهذا المعنى حلغى فء نظر الشار  ، نعم ، لو ث

فعهد  فهع تهوّهم حهن  (2)فهء ،اعدة اخرى ح اينهة لالتصصهحاب ، تهنص لّم فيهها 

توّهم أّن أ لّة ا تصصحاب تشملها ، وأّن حدلولها   يخصّص فالشّك فء ال قها  
تيقّنه  تهافقا ، أم  ، توا  تعلّق فنفس حها (3)، فل الشّك فعد اليقين حلغى حطلقا 

 ف قائ .

فهء حسهألة ـ  فهء الهذخيرةـ  وأّول حن لّرح فذلك الفا ل الس  وار 
 حن شّك فء فعض أفعال الو و  ، ايث ،ال :

والصحقيهق : أنّهه  إن فههر  حههن الو ههو  حصيقّنها لإلكمههال ، ثههّم عههرض لهه  

و  تهنقض » ، فالظاهر عدم وجوب إعها ة شهء  ؛ لصهحيحة هرارة : الشكّ 
 ، انصهى. (4) «اليقين أفدا فالشكّ 

، تفّطن ل  حن كالم الحلّّء فء السهرائر ، ايهث اتهصدّل  تر ،د ولعلّ  

 على المسألة المذكورة : فأنّ    يخرج عن اال الطهارة إ ّ على يقين حن
__________________ 

 (.ص)حن  «الشء »( 1)

 .313ـ  310( انظر الصفحة 2)

 (.ظ)فء  «حطلقا»( لم تر  3)

 .44( الذخيرة : 4)

الههههههههههههدليل علههههههههههههى 
اعص ههههههههههههار ههههههههههههههذا 

 الشر 

،اعهههههههههههدة اليقهههههههههههين 
 والشّك السار 

تصههههههريح الفا ههههههل 
السهههههه  وار  فههههههأّن 
أ لّههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة 

تصصهههههههههههههههههههحاب ا 
تشهههههههههههمل ،اعهههههههههههدة 

 «اليقين»
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 ، انصهى. (1)كمالها ، وليس ينقض الشّك اليقين 

ل ن ههذا الصع يهر حهن الحلّهّء   يله م أن ي هون اتهصفا   حهن أخ هار عهدم 
 .(2)نقض اليقين فالشّك. ويقرب حن هذا الصع ير ع ارة جماعة حن القدحا  

ل ّن الصع ير   يل م  عوى شمول األخ ار للقاعدتين ، علهى حها توّهمه  

، وإن اخصلفههوا فهههين حههدّ   نصههرافها إلهههى  (3)غيههر وااههد حهههن المعالههرين 
 .(5)، وفين حن ر ل  عاحل فعموحها  (4)خصوص ا تصصحاب 

: أّن المنهها  فههء القاعههدتين حخصلههه فحيههث   يجمعهمهها  وتو ههيح  فعهه 

حنا  وااد ؛ فإّن حنا  ا تصصحاب هو اتّحا  حصعلّق الشّك واليقين حهع ،طهع 
النظر عن ال حان ؛ لصعلّق الشّك ف قا  حا تيقّن تهافقا ، و هحه  كهون القىهيّة 

ن غيهر حصيقّنهة اهين الشهّك أيىها حهـ  أعنء عدالهة هيهد يهوم الجمعهةـ  المصيقّنة

جهة ال حان. وحنا  هذ  القاعدة اتّحها  حصعلّقيهمها حهن جههة ال حهان ، وحعنها  
 كون  فء ال حان الالاق شاّكا فيما تيقّن  تافقا فوله

__________________ 

 .104:  1( السرائر 1)

 .61، والغنية :  17، والنهاية :  49، والمقنعة :  79( انظر فق  الر ا : 2)

، والسهيّد المجاههد  371لمها  فهء تقريهرات  رته  فهء  هوافط ا لهول : ( حثل شريه الع3)

، حهن فهّن  85، والفا ل الدرفنهد  فهء خه ائن ا لهول ، الور،هة  657فء حفاتيح ا لول : 

 ا تصصحاب.

 .«غير » : «خصوص ا تصصحاب»فدل  (ظ)( كشريه العلما  والسيّد المجاهد ، وفء 4)

 قّق الس  وار .( كالفا ل الدرفند  وكذا المح5)

 فههههههههههههع الصههههههههههههوّهم 
المهههههههههههههههههههههههههههههههذكور 
وتو هههههههيح حنههههههها  

اعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههدة ،
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 

 و،اعدة اليقين
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 وجو   فء السافق.

ـ  فإلغا  الشّك فء القاعدة ا ولى ع ارة عن الح م ف قها  المصهيقّن تهافقا
حهن غيهر تعهّرض لحهال ادوثه  ، وفهء القاعهدة الثانيهة ههو ـ  ايث إنّ  حصهيقّن

الح م فحدوث حا تيقّن ادوث  حن غير تعّرض لح م فقائ  ، فقهد ي هون فقهاؤ  

 دم أو حش وكا.حعلوحا أو حعلوم الع
، وإن لههم يمنههع حههن إرا تهمهها حههن كههالم  (1)واخههصالر حههؤ ّى القاعههدتين 

فأن يقول الشهار  : إذا اصهل فعهد اليقهين فشهء  شهّك له  تعلّهق فهذلك ـ  وااد

واا هم فال قها  فهء  فال ع هرة فه  ، تهوا  تعلّهق ف قائه  أو فحدوثه  ، (2)الشء  
حههن ،ولههه   (3)إ ّ أنّهه  حهههانع عههن إرا تهمههها ـ  األّول ، وفالحههدوث فهههء الثههانء

ـ  ؛ فهإّن المىهّء علهى اليقهين السهافق (4) «فلهيمض علهى يقينه »:  السالمعلي 

أعنء عدالة هيد يوم الجمعة ، فمعنى الح م ـ  المفروض تحقّق  فء القاعدتين
كمهها هههو حفهها  ـ  عههّرض لعدالصهه  فيمهها فعههد فعدالصهه  فههء ذلههك اليههوم حههن غيههر ت

يغاير المىّء علي  فمعنى عدالصه  فعهد يهوم الجمعهة حهن غيهر ـ  القاعدة الثانية

فهال يصههّح ـ  كمها ههو حفها  ،اعهدة ا تصصهحابـ  تعهّرض لحهال يهوم الجمعهة
 إرا ة المعنيين حن .

__________________ 

 .«ابفقا ين»:  «القاعدتين»فدل  (ظ)( فء 1)

شّك »فدلها :  (ص)، وفء  «الشّك فعد اليقين»:  «الشء ـ  إلىـ  فعد اليقين»فدل  (ظ)فء ( 2)

 .«فعد يقين

 .«فء هذا المقام»هيا ة :  (تو ) ( )،  (ص)( فء 3)

 .4، ال اب األّول حن أفواب نوا،ض الو و  ،  من الحديث  228:  1( المسصدر  4)

عههههههههههههههههههههههههههدم إرا ة 
القاعهههههههههدتين حهههههههههن 

 السههههههالمعلي ،ولهههههه  
فلههههههيمض علههههههى »: 

 «يقين 
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الصو،ّهه حهن أجهل الشهّك  فإن ،ل  : إّن حعنى المىهّء علهى اليقهين عهدم

العههارض وفههرض الشههّك كعدحهه  ، وهههذا يخصلههه فههاخصالر حصعلّههق الشههّك ، 
فالمىّء حع الشّك فء الحدوث فمعنى الح م فالحدوث ، وحع الشّك فء ال قا  

 فمعنى الح م ف .

،ل  :   ريب فء اتّحها  حصعلّقهء الشهّك واليقهين وكهون المهرا  المىهّء 
ما تعلّق ف  الشّك ، والمفروض أنّ  ليس فء السافق على ذلك اليقين المصعلّق ف

 (3)هنها  (2)لهيس له   (1)إ ّ يقين وااد ، وهو اليقهين فعدالهة هيهد ، والشهّك فيهها 

 فر ان يصعلّق أادهما فالحدوث واآلخر فال قا .
وفع ارة اخرى : عموم أفرا  اليقين فاعص هار ا حهور الوا،عيّهة ، كعدالهة 

وااههد ،  (5)حالاظههة اليقههين فشههء   (4)عص ههار تعههدّ  هيههد وفسههق عمههرو ،   فا

 .(6)اصّى ينحّل اليقين فعدالة هيد إلى فر ين يصعلّق ف ّل حنهما شّك 
واين ذ ، فإن اعص ر المص لّم فء كالحه  الشهّك فهء ههذا المصهيقّن حهن  ون 

تقييد  فيوم الجمعة ، فالمىهّء علهى ههذا اليقهين ع هارة عهن الح هم فاتهصمرار 

 ن ، وإن اعص ر الشّك في  حقيّدا فذلك اليوم ، فالمىءّ هذا المصيقّ 
__________________ 

 .«و»هيا ة :  (رو ) ( )( فء 1)

 (. )فء  «ل »( لم تر  2)

 (.ص)فء  «هنا»( لم تر  3)

 (. و ) (ت)حن  «تعدّ »( 4)

 .«لشء »: ( )( فء 5)

فههل » ، وور  فهدلها : (ظو ) (ر)فههء  «وفع ههارة اخهرى ـ إلههى ـ ف ههّل حنهمها شهكّ »( لهم تهر  6)

 .«المرا  الشّك فء نفس حا تيقّن
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على ذلهك المصهيقّن الهذ  تعلّهق فه  الشهّك ع هارة عهن الح هم فحدوثه  حهن غيهر 

تعّرض لل قا  ، كأنّه  ،هال : حهن كهان علهى يقهين حهن عدالهة هيهد يهوم الجمعهة 
 .(1)فشّك فيها ، فليمض على يقين  السافق 

و،س على هذا تائر األخ ار الدالّة على عدم نقض اليقين فالشّك ، فإّن 

الظهاهر اتحها  حصعلّهق الشهّك واليقههين ، فهال فهدّ أن يالاهر المصهيقّن والمشهه و  
اتصصهحاف  ، كمها تقهدّم فهء ر ّ شه هة  (2)غير حقيّدين فال حان ، وإ ّ لهم يجه  

 .(3)وااد حن ،ال فصعارض الوجو  والعدم فء شء  

 والمفروض فء القاعدة الثانية كون الشّك حصعلّقا فالمصيقّن السافق
__________________ 

: ( )، وكصههب عليههها فههء  «نسههخة»:  «السههافقـ  إلههىـ  كأنّهه  ،ههال»علههى  (ص)( كصههب فههء 1)

 .«نسخة فدل»

 يعنء ترتيب هثار عدالة هيهد فيه  ، فالمىهّء علهى»هيا ة :  ( )ونسخة فدل  (ت)وفء ـ 

عدالهة هيههد وترتيهب هثههار  ، ي ههون تهارة فههالح م فعدالصه  فههء ال حههان الالاهق ، واخههرى فههالح م 

 .«فعدالص  فء ذلك ال حان المصيقّن ، وهذان   يجصمعان فء ابرا ة
وإن أر ت تو يح الحال ، فافرض أنّ  ،ال : حن كهان علهى »هيا ة حا يلء :  (ه)وفء ـ 

فيها فلهيمض علهى يقينه  السهافق ، والمعنهى : أّن حهن كهان يقين حن عدالة هيد يوم الجمعة فشك 

على يقين حن شء  وشك فء ذلك الشهء  فلهيمض علهى يقينه  فهذلك الشهء . فهإن اعص هر اليقهين 

السافق حصعلّقا فعدالة هيد حن  ون تقييدها فيوم الجمعة ، فالشك الالاق فيها فههذا ا عص هار شهّك 

هيد حقيّدة فيوم الجمعهة ، فالشهّك فيهها فههذ  المالاظهة شهّك  فء فقائها ، وإن اعص ر حصعلّقا فعدالة

 .«فء ادوثها
 .«يجر»:  «يج »فدل  (ظ)( فء 2)

 .210( راجع الصفحة 3)

عههههههههههههههههههههههههههدم إرا ة 
قاعهههههههههدتين حهههههههههن ال

ألخ هههههههههار تهههههههههائر ا
 أيىا
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فولهههه وجهههو   فهههء ال حهههان السهههافق. وحهههن المعلهههوم عهههدم جهههواه إرا ة 

 .(1)ا عص ارين حن اليقين والشّك فء تلك األخ ار 
 ارين فر  حن اليقين ، وكهذلك الشهّك و عوى : أّن اليقين ف ّل حن ا عص

 المصعلّق فر  حن الشّك ، ف ّل فر    ينقض فشّ  .

تعهدّ  اللحهاظ وا عص هار فهء المصهيقّن  (3)، حهن أّن  (2)حدفوعة : فما تقدّم 
السافق ، فأخذ  تارة حقيّدا فال حان السافق واخهرى فأخهذ  حطلقها ،   يوجهب 

صحقّق حطلق العدالة فء يوم الجمعهة واليقهين تعدّ  أفرا  اليقين. وليس اليقين ف

فعدالص  المقيّدة فيوم الجمعة فر ين حن اليقين تح  عمهوم الخ هر ، فهل الخ هر 
فمثافة أن يقال : حن كان على يقهين حهن عدالهة هيهد أو فسهق  أو غيرهمها حهن 

 .(4)اا ت  فشّك في  ، فليمض على يقين  فذلك ، فافهم 

حههدلولها  (5)ثههّم إذا ث هه  عههدم جههواه إرا ة المعنيههين ، فههال فههدّ أن يخههّص 
فقاعدة ا تصصحاب ؛ لورو ها فء حوار  تلك القاعدة ، كالشّك فء الطههارة 

 حن الحدث والخ ث ، و خول هالل شهر رحىان أو شّوال.

 هذا كلّ  ، لو اريد حن القاعدة الثانية إث ات نفس المصيقّن عند
__________________ 

نسهخة » : ( )، وفهء  «هائهد»:  «والمفروض ـ إلى ـ تلهك األخ هار»كصب على  (ص)( فء 1)

 .«فدل

 .306( راجع الصفحة 2)

 .«فأن»:  «فما تقدّم حن أنّ »فدل  (ظو ) (ر)( فء 3)

 .«فإنّ    يخلو عن  ،ّة»هيا ة :  (صو ) (ر)( فء 4)

 .«يخصصّ »: (ص)ونسخة فدل  ( )،  (ظ)،  (ر)( فء 5)

اخصصهههههههههههههههههههههههههاص 
حههههههههدلول األخ ههههههههار 
دة فقاعههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 ا تصصحاب
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 الشّك ، وهء عدالة هيد فء يوم الجمعة حثال.

يهوم الجمعهة حسهصمّرة إلهى هحهان  (1)أّحا لو اريد حنها إث ات عدالصه  حهن 
الشّك وحا فعد  إلى اليقين فطرو  الفسق ، فيل م اتصعمال ال هالم فهء حعنيهين 

 الشههّك فههء ؛ ألنّ  (2)، اصّهى لههو اريههد حنه  القاعههدة الثانيههة فقههط ، كمها   يخفههى 

و،د  .(3)عدالة هيد يوم الجمعة غير الشّك فء اتصمرارها إلى ال حان الالاق 
 «كّل شء   اهر اصّهى تعلهم أنّه  ،هذر»:  السالمعلي تقدّم نظير ذلك فء ،ول  

(4). 

ثّم لهو تهلّمنا   لهة الروايهات علهى حها يشهمل القاعهدتين ، له م اصهول 
ن ا تصد ل ف  على القاعدة الثانية الصعارض فء حدلول الرواية المسقط ل  ع

؛ ألنّ  إذا شّك فء حا تهيقّن تهافقا ، أعنهء عدالهة هيهد فهء يهوم الجمعهة ، فههذا 

الشههّك حعههارض لفههر ين حههن اليقههين ، أاههدهما : اليقههين فعدالصهه  المقيّههدة فيههوم 
الجمعهههة ، الثهههانء : اليقهههين فعهههدم عدالصههه  المطلقهههة ، هههل يهههوم الجمعهههة ، فصهههدّل 

دة الثانيههة علههى عههدم نقههض اليقههين فعدالههة هيههد يههوم الجمعههة فمقصىههى القاعهه

فااصمال انصفائها فء ذلك ال حان ، وفمقصىهى ،اعهدة ا تصصهحاب علهى عهدم 
نقض اليقين فعدم عدالص  ، ل الجمعة فااصمال ادوثها فء الجمعهة ، ف هّل حهن 

  رفء الشّك حعارض لفر  حن اليقين.

،د انصقض فاليقين فهء الجمعهة و عوى : أّن اليقين السافق على الجمعة 
، 

__________________ 

 (. و ) (ت)فء  «حن»( لم تر  1)

 .«أيىا»:  «  يخفىـ  إلىـ  اصّى لو»فدل  (ر)( فء 2)

 .«فافهم»هيا ة :  (ظ)( فء 3)

 .74ـ  73( راجع الصفحة 4)
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 والقاعدة الثانية تث   وجوب اعص ار هذا اليقين النا،ض لليقين السافق.

: فأّن الشّك الطارل فء عدالة هيد يوم الجمعة وعدحها ، عين  حدفوعة
الشّك فء انصقاض ذلك اليقهين السهافق. وااصمهال انصقا ه  وعدحه  حعار هان 

 لليقين فالعدالة وعدحها ، فال يجوه لنا الح م فا نصقاض و  فعدح .

 حهن ثّم إّن هذا حن فهاب الصنهّ ل والمماشهاة ، وإ ّ فهالصحقيق حها ذكرنها  :
، حىهافا إلهى حها رفمها يهدّعى : حهن ظههور  (1)حنع الشمول فالصقريب المصقهدّم 

 .(2)األخ ار فء الشّك فء ال قا  

 (3)[قاعدة اليقين]

ههذ  األخ هار  (4)فقء ال الم فء وجو  حدر  للقاعدة الثانية غير عمهوم 
 حن تلك القاعدة : ، فنقول : إّن المطلوب (5)

إّحهها أن ي ههون إث ههات اههدوث المشهه و  فيهه  وفقائهه  حسههصمّرا إلههى اليقههين 

 فارتفاع .
 وإّحا أن ي ون حجّر  ادوث  فء ال حان السافق فدون إث ات  فعد  ،

__________________ 

 .304( راجع الصفحة 1)

، وكهذا  371 ( هذ  الدعوى حن شريه العلما  فء تقريرات  رته  فهء  هوافط ا لهول :2)

 .657السيّد المجاهد فء حفاتيح ا لول : 

 ( العنوان حنّا.3)

 (.ظو ) (ر)فء  «عموم»( لم تر  4)

 .«لها»هيا ة :  ( و ) (ت)( فء 5)

هههههل يوجههههد حههههدر  
 «اليقههههههين»لقاعههههههدة 

غيهههههههههههههههر ههههههههههههههههذ  
 ؟األخ ار
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 فأن يرا  إث ات عدالة هيد فء يوم الجمعة فقط.

تهافقا ولهّحة  (1)وإّحا أن يرا  حجّر  إحىا  اآلثار الصء ترتّ   عليهها 
ا ية المصفّرعهة عليه  ، فهإذا تهيقّن الطههارة تهافقا ولهلّى فهها ثهّم األعمال الم

 شّك فء  هارت  فء ذلك ال حان ، فصالت  حا ية.

أنّ  لو  (2)فإن اريد األّول ، فالظاهر عدم  ليل يدّل علي  ؛ إذ ،د عرف  
لسهافق فههذ  القاعهدة ، لهم يم هن أن تلّم اخصصاص األخ هار المعص هرة لليقهين ا

يرا  حنها إث ات ادوث العدالة وفقائهها ؛ ألّن ل هّل حهن الحهدوث وال قها  شهّ ا 

حسصقالّ. نعم ، لو فرض القطع ف قائها على تقدير الحدوث ، أح هن أن يقهال : 
إنّ  إذا ث   ادوث العدالة فهذ  القاعدة ث   فقاؤها ؛ للعلم ف قائها على تقهدير 

 . ل نّ    يصّم إ ّ على األلل المث   ، فهو تقدير على تقدير.الحدوث

ورفمههها يصهههوّهم : ا تهههصد ل بث هههات ههههذا المطلهههب فمههها  ّل علهههى عهههدم 
 ا عصنا  فالشّك فء الشء  فعد تجاوه ححلّ .

د لهة   يهدّل علهى اتهصمرار المشه و  ؛ ل نّ  فاتد ؛ ألنّ  على تقدير ال

 ألّن الشّك فء ا تصمرار ليس شّ ا فعد تجاوه المحّل.
، حههن  عههوى ألههالة  (3)وأ ههعه حنهه  : ا تههصد ل لهه  فمهها تههيجء  

 الصّحة فء اعصقا  المسلم ، حع أنّ  كاألّول فء عدم إث ات  ا تصمرار.

 ن ، فال حدر  لهذ  القاعدة فهذا المعنى.وكيه كا
__________________ 

 .«علي »( كذا فء النسخ ، والمناتب : 1)

 .308ـ  306( راجع الصفحة 2)

 .383( انظر الصفحة 3)

لههههههههو اريههههههههد حههههههههن 
عهههههههههدة إث هههههههههات القا

الحههههههدوث وال قهههههها  
 حعا

عههههههههههههدم لههههههههههههّحة 
ا تهههههههصد ل فأ لّهههههههة 

صنهههههههههها  عههههههههههدم ا ع
فالشهههههههههههههّك فعهههههههههههههد 

 تجاوه المحلّ 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههعه 
ل ا تهههههههههههههههههههههههههههصد 

فألهههههههالة الصهههههههّحة 
 فء ا عصقا 
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: فين حها إذا علهم حهدر  ا عصقها  فعهد  (1)ورفما فّصل فعض األتا ين 

إلي  ، وفين حا إذا لم يهذكر  ، كمها إذا علهم أنّه   هوال  وأنّ  غير ،افل لالتصنا 

اعصقد فء هحهان فطههارة ثوفه  أو نجاتهص  ، ثهّم غهاب المسهصند وغفهل هحانها ، 
 فشّك فء  هارت  ونجاتص  في نء على حعصقد  هنا ،   فء الصورة ا ولى.

 ماح  فالدليل حش ل.وهو وإن كان أجو  حن اب الق ، ل ن إت
وإن اريد فها الثانء ، فال حدر  ل  فعد عدم   لة أخ هار ا تصصهحاب 

، إ ّ حا تقدّم : حن أخ هار عهدم ا عصنها  فالشهّك فعهد تجهاوه المحهّل. ل نّهها لهو 

تّم  فإنّما تنفع فء اآلثهار المصرتّ هة عليه  تهافقا ، فهال يث ه  فهها إ ّ لهّحة حها 
ا إث ات نفهس حها اعصقهد  تهافقا ، اصّهى يصرتّهب عليه  فعهد ، وأحّ  (2)ترتّب عليها 

ذلك اآلثهار المصرتّ هة علهى عدالهة هيهد يهوم الجمعهة و ههارة ثوفه  فهء الو،ه  

السهافق فهال ، فىهال عهن إث هات حقارناته  الغيهر الشهرعيّة ، حثهل كونهها علهى 
 تقدير الحدوث فا،ية.

الشهّك فعهد »اريد فها الثالث ، فله  وجه  ؛ فنها  علهى تماحيّهة ،اعهدة  وإن

، فإذا للّى فالطهارة المعصقهدة ، ثهّم شهّك فهء لهّحة  «الفرا  وتجاوه المحلّ 
اعصقا   وكون  حصطّهرا فء ذلك ال حان ، فنى على لّحة الصالة ، ل نّ  ليس 

غههافال غيههر  حههن جهههة اعص ههار ا عصقهها  السههافق ؛ ولههذا لههو فههرض فههء السههافق

حعصقهد فشههء  حهن الطهههارة والحهدث فنههى علهى الصههّحة أيىها ؛ حههن جهههة أّن 
 الشّك فء الصالة فعد الفرا  حنها   اعص ار ف  على المشهور فين

__________________ 

 .102( هو كاشه الغطا  فء كشه الغطا  : 1)

 ، كما   يخفى. «علي »( كذا فء النسخ ، والمناتب : 2)

شههههههههه تفصههههههههيل كا
 الغطا 

ن لههههههههو اريههههههههد حهههههههه
القاعهههههههههدة إث هههههههههات 

 حجّر  الحدوث

لهههههههو اريهههههههد حنهههههههها 
إحىههههههههها  حجهههههههههّر  

اآلثههههههههار المصرتّ ههههههههة 
 تافقا
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 (1)خالفا لجماعة حن حصأّخر  المصهأّخرين ، كصهااب المهدار  األلحاب ، 

، ايث حنعا ال نا  على لّحة الطوار إذا شّك فعهد الفهرا   (2)وكاشه اللثام 
أنّهههم يمنعههون ـ  كمهها يظهههر حههن األخيههرـ  فههء كونهه  حههع الطهههارة. والظههاهر

 القاعدة المذكورة فء غير أج ا  العمل.

فههء حسههألة ألههالة الصههّحة فههء ولعههّل فعههض ال ههالم فههء ذلههك تههيجء  
 ، إن شا  هللا. (3)األفعال 

واالل ال الم فء هذا المقام ، هو أنّ  : إذا اعصقد الم لّهه ،صهورا أو 

ثهّم ـ  حو وعا كان أو ا ما ، اجصها يّها أو تقليهديّاـ  تقصيرا فشء  فء هحان
ب هثار المعصقد ، فل يرجع فعد هال اعصقا   ، فال ينفع اعصقا   السافق فء ترتّ 

هوال ا عصقهها  إلههى حهها يقصىههي  ا لههول فالنسهه ة إلههى نفههس المعصقههد ، وإلههى 

 اآلثار المصرت ة علي  تافقا أو  اقا.

 الثالث (4)[األمر]

أن ي ون كّل حن فقها  حها ااهره ادوثه  تهافقا وارتفاعه  غيهر حعلهوم ، 

 علم أادهما فال اتصصحاب. فلو

وهذا حع العلم فال قا  أو ا رتفا  وا،عا حن  ليل ،طعّء وا،عهّء وا هح 
 ، وإنّما ال الم فيما أ،اح  الشار  حقام العلم فالوا،ع ؛ فإّن الشكّ 

__________________ 

 .141:  8( انظر المدار  1)

 .411:  5( انظر كشه اللثام 2)

 .339( انظر الصفحة 3)

 ال يا ة حنّا.( 4)

الهههههههههل ال هههههههههالم ا
 فء المسألة

 اشهههههههههههصرا ـ  2
عههههههههههههههدم العلههههههههههههههم 
فال قههههههههههههههههههههههههههههها  أو 

 ا رتفا 
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الههوا،عّء فههء ال قهها  وا رتفهها    يهه ول حعهه  ، و  ريههب فههء العمههل فهه   ون 

 الحالة السافقة.
ل ّن الشأن فء أّن العمل ف  حن فاب تخصهيص أ لّهة ا تصصهحاب ، أو 

ا حهور علهى أ لّهة الظاهر أنّ  حن فاب ا وحة أ لّة تلك  ؟حن فاب الصخّصص

ا تصصههههحاب ، ولههههيس تخصيصهههها فمعنههههى رفههههع اليههههد عههههن عمههههوم أ لّههههة 
، كما ترفع اليد عنها فء حسألة الشّك فين  (1)ا تصصحاب فء فعض حوار   

، و   (2)الثالث واألرفع ونحوهها ، فمها  ّل علهى وجهوب ال نها  علهى األكثهر 

ر  ا تصصحاب تخّصصا فمعنى خروج المور  فمجّر  وجو  الدليل عن حو
؛ ألّن هذا حخصّص فالدليل العلمّء الم يل وجهو   للشهّك المهأخوذ فهء حجهرى 

 ا تصصحاب.

 :ـ  (3)على حا تيجء  فهء فهاب الصعها ل والصهراجيح ـ  وحعنى الح وحة
أن يح م الشار  فء  من  ليل فوجوب رفع اليد عّما يقصىي  الدليل اآلخر 

اكم ، أو فوجوب العمل فء حور  فح هم   يقصىهي   ليله  لو   هذا الدليل الح

 ، وتيجء  تو يح  إن شا  هللا تعالى. (4)لو   الدليل الحاكم 
__________________ 

 .«الموار »: (ظو ) (ر)( فء 1)

 (.ظ)فء  «األكثرـ  إلىـ  كما ترفع»( لم تر  2)

 .13:  4( انظر ح حث الصعا ل والصراجيح 3)

واالهل  : تن يهل شهء  خهارج عهن حو هو   ليهل حن لهة ذلهك » ة حا يلهء : هيا (ظ)( فء 4)

المو ههو  فههء ترتيههب أا احهه  عليهه  ، أو  اخههل فههء حو ههوع  حن لههة الخههارج حنهه  فههء عههدم 

أيىهها فعههد ذلههك  (ظ)، وور  فههء  «نسههخة»: (ص)، وكصههب عليههها فههء  «ترتيههب أا احهه  عليهه 

أل لّة الغير العمليّة علهى ا تصصهحاب ، و،د اجصمع كال ا عص ارين فء ا وحة ا»هيا ة وهء : 

 .«... حثال : إذا ،ال الشار 

ا وحهههههههههة األ لّهههههههههة 
ة علههههههى ا جصها يّهههههه

أ لّههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة 
 ا تصصحاب

حعنهههههههى الح وحهههههههة 
: 



 315  ................................................................................  ثلاثلا )4([رمألا]

اعمههل فال يّنههة فههء نجاتههة »، إذا ،ههال الشههار  :  (1)ففههء حهها نحههن فيهه  

ـ  والمفروض أّن الشّك حوجهو  حهع ،يهام ال يّنهة علهى نجاتهة الثهوبـ  «ثوفك
ثههار فههإّن الشههار  ا ههم فههء  ليههل وجههوب العمههل فال يّنههة ، فرفههع اليههد عههن ه

 .(2)ا اصمال المخاله لل يّنة ، الصء حنها اتصصحاب الطهارة 

ورفما يجعل العمل فاأل لّة فء حقافل ا تصصحاب حن فاب الصخّصهص 
عهدم الهدليل والطريهق ، والصحيّهر فهء  «الشهكّ »؛ فنا  على أّن المهرا  حهن  (3)

: إّن  (4)العمهههل ، وحهههع ،يهههام الهههدليل ا جصهههها ّ    ايهههرة. وإن شههه   ،لههه  

 المفروض  ليال ،طعّء ا عص ار ؛ فنقض الحالة السافقة ف  نقض فاليقين.
وفيههه  : أنّههه    يرتفهههع الصحيّهههر و  يصهههير الهههدليل ا جصهههها ّ  ،طعهههّء 

ات كهون حهؤ ّا  ااكمها ا عص ار فء خصوص حور  ا تصصحاب إ ّ فعد إث ه

علههى حههؤ ّى ا تصصههحاب ، وإ ّ أح ههن أن يقههال : إّن حههؤ ّى ا تصصههحاب 
 وجوب العمل على الحالة السافقة حع عدم اليقين فارتفاعها ،

__________________ 

 (.ظ)فء  «حا نحن في ـ  إلىـ  وتيجء »( لم تر  1)

جعل ا اصمال المطهافق »حا يلء :  «الطهارةـ  إلىـ  ا م فء»فدل ع ارة  (ظ)( ور ت فء 2)

لل يّنهة فمن لههة اليقههين الههذ  ينههصقض فهه  اليقههين السههافق ، وجعههل أيىهها ا اصمههال المخههاله لل يّنههة 

كالمعهدوم ، ف أنّه    شهّك اصّهى يرجهع فيه  إلهى ا تصصهحاب ، ف أنّه  ،هال :   يح هم علهى هههذا 

 .«الشّك فح م  المقّرر فء ،اعدة ا تصصحاب ، وافر   كالعدم

 .«الصخصيص»، وفء غير  :  ( و ) (ت)( كذا فء 3)

فههدل  (ت)، ل ههن فههء  «... المههرا  فهه  عههدم اليقههين الظههاهر  فههإنّ »هيهها ة :  ( و ) (ت)( فهء 4)

 .«الظاهر»:  «الظاهر »

ااصمهههههههههههههههههههههههههال أن 
ي هههههههههههون العمهههههههههههل 
فاأل لّهههههههههههههة فهههههههههههههء 

افههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل حق
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
حههههههههههههههههن فههههههههههههههههاب 

 ههههههههههههعه هههههههههههههذا  الصخّصص
 ا اصمال
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توا  كهان هنها  األحهارة الفالنيّهة أم   ، وحهؤ ّى  ليهل تلهك األحهارة وجهوب 

 سافقة أم  .، خاله الحالة ال (1)العمل فمؤ ّا  
و  يندفع حغالطة هذا ال الم ، إ ّ فما ذكرنا حن  ريق الح وحة ، كمها 

   يخفى.

عههدم الههدليل ا جصههها   علههى خههالر  (2)وكيههه كههان ، فجعههل فعىهههم 
ة ؛ ألّن الحالة السافقة حن شرائط العمل فا تصصحاب ،   يخلو عن حسهاحح

، كمها فهء حسهألة  «  تنقض»حرجع ذلك فظاهر  إلى عدم المعارض لعموم 

ال نها  علههى األكثههر ، ل نّهه  لههيس حههرا  ههذا المشههصر  ،طعهها ، فههل حههرا   عههدم 
 الدليل على ارتفا  الحالة السافقة.

حن أّن ا تصصهحاب ـ  تر ،د حقّق القمء حا أور   علي  الم (3)ولعّل 

أيىا أاد األ لّة ، فقد يرّجح علي  الدليل ، و،هد يهرّجح علهى الهدليل ، و،هد   
فهء حهال  (4): ولهذا ذكهر فعىههم  تهر ،د يرّجح أادهما على اآلخهر ، ،هال 

المفقهو  : أنّهه  فههء ا ههم حالهه  اصّهى يحصههل العلههم العهها   فموتهه  ؛ اتصصههحافا 

 المعمول فها عند فعىهم ، فل (6)حع وجو  الروايات المعص رة ،  (5)لحيات  
__________________ 

 .«األحارة»، لرجو  الىمير إلى  «فمؤ ّاها»( كذا فء النسخ ، والمناتب : 1)

 .208( هو الفا ل الصونء فء الوافية : 2)

وجيه  فمها يرجهع وإن أح ن ت»، وور  فدلها :  (ظ)فء  «ولعلّ ـ  إلىـ  ألّن حرجع»( لم تر  3)

 .«... إلى حا ذكرنا ، وأّحا حا أور  

 .«جمهور المصأّخرين»( فء المصدر : 4)

 .92:  8( انظر حفصاح ال راحة 5)

 .9و  5حن أفواب حيراث الخنثى ، الحديث  6، ال اب  585و  583:  17( الوتائل 6)

المسههههههههاححة فيمهههههههها 
 هههههههههل جعلههههههههه  الفا

الصهههههههههههههونء حهههههههههههههن 
شههههههههههههههههههههههههههههههههههرائط 

 ا تصصحاب

حههههههههههههههههههههههههههههها أور   
المحقّهههههههههق القّمهههههههههء 

الفا ههههههههههل  علههههههههههى
الصهههههههههههههههههههههههههههههههههههونء 

 والمنا،شة في 



 317  ................................................................................  ثلاثلا )4([رمألا]

ـ  (2)، الدالّههة علههى وجههوب الفحههص أرفههع تههنين  (1)عنههد جمههع حههن المحقّقههين 

 .«  تنقض»ح نّء على ظاهر كالح  : حن إرا ة العمل فعموم 
حن أّن حرا   عدم حا يدّل علما أو ظنّا على ـ  (3)وأّحا على حا ج حنا ف  

؛ ألّن ا تصصهحاب إن اخهذ  (4)فال وجه  لهورو  ذلهك ـ  ارتفا  الحالة السافقة

 جصها يّهة علهى ا وحة أ لّة جميع األحارات ا (5)حن فاب الصع ّد ، فقد عرف  
 ليل  ، وإن اخذ حن فاب الظّن ، فالظهاهر أنّه    تأّحهل ألاهد فهء أّن المهأخوذ 

فههء إفا تهه  للظههّن عههدم وجههو  أحههارة فههء حههور   علههى خالفهه  ؛ ولههذا ذكههر 

: أّن حا كان تافقا ولهم يظهّن عدحه  فههو حظنهون ال قها   (6)العىدّ  فء  ليل  
(7). 

__________________ 

 .92:  8اح ال راحة ( انظر حفص1)

 .75:  2( القوانين 2)

 ( فء الصفحة السافقة.3)

فهال يعهرر له  وجه  »، وور  فهدلها :  (ظ)فهء  «لهورو  ذلهكـ  إلهىـ  ح نّء علهى»( لم تر  4)

 .«ورو  ولذلك

 .314( راجع الصفحة 5)

 .453:  2( شرح حخصصر ا لول 6)

نسهخة » : (ص)، وكصهب عليهها فهء  (ر)فهء  «ولهذا ذكهر ـ إلهى ـ حظنهون ال قها »( لهم تهر  7)

 .«فدل

ونظيههر  فههء األحههارات ا جصها يههة »هيهها ة :  (ظو ) (ص)وااشههيصء  ( )،  (ت)وفههء 

فإّن إلحاق الشء  فاألعّم األغلب إنّما ي هون غال ها إذا لهم ت هن أحهارة فهء حور هها علهى  (الغل ة)

عنههد المصص ّههع فههء الخههالر ، ل نّههها أيىهها وار ة علههى ا تصصههحاب ، كمهها يعههرر فالوجههدان 

 .«الشرعيّات والعرفيّات
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ولما ذكرنا لم نر أادا حن العلما  ،دّم ا تصصحاب على أحارة حخالفهة 

لههه  حهههع اعصرافههه  فحّجيّصهههها لهههو   ا تصصهههحاب ،   فهههء األا هههام و  فهههء 
 المو وعات.

حههههن عمههههل فعههههض األلههههحاب ـ  تههههر ،د وأّحهههها حهههها اتصشهههههد فهههه  

 هرح حها  ّل علهى وجهوب الفحهص أرفهع فا تصصحاب فء حال المفقهو  ، و
فال  خل ل  فما نحن في  ؛ ألّن تلك األخ ار ليس  ـ  تنين والح م فموت  فعد 

 (1)أ لّة فء حقافل اتصصحاب اياة المفقو  ، وإنّما المقافل ل  ،يام  ليل حعص ر 

علههى حوتههه  ، وهههذ  األخ هههار علههى تقهههدير تماحيّصههها حخّصصهههة لعمههوم أ لّهههة 
فعهد الفحهص ،  (2)لّة على وجوب ال نا  على حوت المفقو  ا تصصحاب ،  ا

نظير حا  ّل على وجوب ال نها  علهى األكثهر حهع الشهّك فهء عهد  الركعهات ، 

لقصهور ـ  فمن عمل فها خّصص فها عموحات ا تصصحاب ، وحن  راهها
 فقء أ لّة ا تصصحاب عند  على عموحها.ـ  فيها

ثّم المرا  فالدليل ا جصها ّ  : كّل أحارة اعص رها الشار  حن ايث إنّها 

أ لّههة »تح ههء عههن الوا،ههع وت شههه عنهه  فههالقّوة ، وتسههّمى فههء نفههس األا ههام 
، فمهها كههان حّمهها نصهه    «أحههارات حعص ههرة»وفههء المو ههوعات  «اجصها يّههة

لشار  اعص ر  الشار  غير ناظر إلى الوا،ع ، أو كان ناظرا ل ن فرض أّن ا

  حههن هههذ  الحيثيّههة ، فههل حههن ايههث حجههّر  ااصمههال حطافقصهه  للوا،ههع ، فلههيس 
 هو حن ا لول ، وإن كان حقدّحا على (3)اجصها يّا ، فل 

__________________ 

 .«كال يّنة»هيا ة :  (ص)( فء نسخة فدل 1)

 (.ظ)فء  «حوت المفقو ـ  إلىـ  وإنّما المقافل»( لم تر  2)

 .«و»:  «فل»فدل  (ص)ر ( فء غي3)

المهههههههههههههرا  حهههههههههههههن 
األ لّهههههههههههههههههههههههههههههههههة »

و  «ا جصها يّهههههههههههههههة
 «لولا »
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 فعض ا لول األخر. والظاهر أّن ا تصصحاب والقرعة حن هذا الق يل.

وحصههها يق األ لّهههة واألحهههارات فهههء األا هههام والمو هههوعات وا هههحة 
 غال ا.

، فيصههر ّ  الشههء  فههين كونهه   لههيال وفههين كونهه  ألههال ؛  (1)و،ههد يخصفههء 

اعص ار  حن ايث كون  ناظرا إلهى الوا،هع ، أو حهن ايهث ههو ،  خصفا  كون 
كما فء اليد المنصوفة  ليال على الملهك ، وكهذلك ألهالة الصهّحة عنهد الشهّك 

 فء عمل نفس  فعد الفرا  ، وألالة الصّحة فء عمل الغير.

و،د يعلهم عهدم كونه  نهاظرا إلهى الوا،هع وكاشهفا عنه  وأنّه  حهن القواعهد 
خصفء ا وحص  حع ذلك علهى ا تصصهحاب ؛ ألنّها ،هد ذكرنها : الصع ّديّة ، ل ن ي

أنّ  ،د ي ون الشء  الغير ال اشه حنصوفا حن ايث تن يل الشار  ا اصمال 

المطههافق لهه  حن لههة الوا،ههع ، إ ّ أّن ا خصفهها  فههء تقههديم أاههد الصنهه يلين علههى 
 اآلخر وا وحص  علي .

__________________ 

 لرجو  الىمير إلى حصا يق. «تخصفء»ب : ( كذا فء النسخ ، والمنات1)

الشهههههههههههء  تهههههههههههر ّ  
فهههههين كونههههه   لهههههيال 

 أو ألال
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 (1)[تْارض االستصحاب مع سائر األمارات واالصول]

ثّم إنّ    ريب فء تقهديم ا تصصهحاب علهى ا لهول الثالثهة ، أعنهء : 

،  (2)ال را ة ، وا اصيا  ، والصخيير. إ ّ أنّه  ،هد يخصفهء وجهه  علهى الم صهد  

 الص لّم هنا فء حقاحات :فال فدّ حن 
األّول : فء عدم حعار ة ا تصصحاب ل عض األحارات الصء يصرا ى 

 كونها حن ا لول ، كاليد ونحوها.
 الثانء : فء ا م حعار ة ا تصصحاب للقرعة ونحوها.

 الثالث : فء عدم حعار ة تائر ا لول لالتصصحاب.
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

 .«فال فدّ حن إيىاح وجه »هيا ة :  (ظ)( فء 2)

تعهههههههههههههههههههههههههههههههارض 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 

 غير  حع
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 أّما الكالم في المقام األّول فيقع في مسائل :

 االولى

 أّن اليد حّما   يعار ها ا تصصحاب ، فل هء ااكمة علي .

فيان ذلك : أّن اليد ، إن ،لنا ف ونها حن األحارات المنصوفة  لهيال علهى 
ل يّة ؛ حن ايث كون الغالب فء حوار ها كون لااب اليد حال ها أو نائ ها الم

عن  ، وأّن اليد المسصقلّة الغير المال يّة ،ليلة فالنس ة إليهها ، وأّن الشهار  إنّمها 
اعص هههر ههههذ  الغل هههة تسههههيال علهههى الع ههها  ، فهههال إشههه ال فهههء تقهههديمها علهههى 

 (1)ت علههى أ لّههة ا تصصههحاب علههى حهها عرفهه  : حههن ا وحههة أ لّههة األحههارا

 .(2)ا تصصحاب 
وإن ،لنهها فأنّههها غيههر كاشههفة فنفسههها عههن المل يّههة ، أو أنّههها كاشههفة ل ههن 

اعص ار الشار  لها ليس حن هذ  الحيثيّة ، فهل جعلهها فهء ححهّل الشهّك تع ّهدا ؛ 

ـ  نظير ألالة الطهارةـ  لصو،ّه اتصقاحة نظام حعاحالت الع ا  على اعص ارها
فء ذيل رواية افص فن غياث ، الدالّهة علهى  السالمعلي ل  كما يشير إلي  ،و

 ولو   ذلك لما ،ام»الح م فالمل يّة على حا فء يد المسلمين : 
__________________ 

 .« ليل»:  «أ لّة»فدل  ( و ) (ظ)،  (ر)( فء 1)

 .314( راجع الصفحة 2)

 «اليههههههههههههد»تقههههههههههههدّم 
علههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههى 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
وا تهههههههههههههههههههههههصد ل 

 علي 
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إذ لهو    ، فهاألظهر أيىها تقهديمها علهى ا تصصهحاب ؛ (1) «للمسلمين تهوق

هذا لم يج  الصمّسهك فهها فهء أكثهر المقاحهات ، فيله م المحهذور المنصهوص ، 
وهههو اخههصالل السههوق وفطههالن الحقههوق ؛ إذ الغالههب العلههم ف ههون حهها فههء اليههد 

 حس و،ا ف ون  حل ا للغير ، كما   يخفى.

لههو اعصههرر ذو اليههد ف ونهه  تههافقا حل هها »نّهه  : وأّحهها ا ههم المشهههور فأ
فلهيس حهن  «للمدّعء ، انص   حن  العين ، إ ّ أن يقهيم ال يّنهة علهى انصقالهها إليه 

تقديم ا تصصحاب ، فل ألجل أّن  عوا  المل يّهة فهء الحهال إذا انىهّم  إلهى 

ب ، ل ذلك للمدّعء ، ترجع إلهى  عهوى انصقالهها إليه  ، فينقله (2)إ،رار  ف ون  
حهدّعيا ، والمههدّعء حن هرا ؛ ولههذا لهو لههم ي هن فههء حقافله  حههدّ  ، لهم تقههدح هههذ  

الههدعوى حنهه  فههء الح ههم فمل يّصهه  ، أو كههان فههء حقافلهه  حههدّ  ل ههن أتههند الملههك 

 اشصريص  حن عمرو. السافق إلى غير  ، كما لو ،ال فء جواب هيد المدّعء :
فهء ف هر فهء أحهر حهع أ السهالمعلي فل يظهر حّما ور  فء ححاّجهة علهّء 

 السهالمعليهاأنّ  لم يقدح فهء تشه ّث فا مهة ـ  (3)المرويّة فء ا اصجاج ـ  فد 

تلقّههههههههء الملههههههههك حههههههههن رتههههههههول هللا  (4) السههههههههالمعليهافاليههههههههد ،  عواههههههههها 
، حع أنّ  ،د يقال : إنّها اين ذ لارت حدّعية   تنفعهها  وتلموهل علي هللاللى

 اليد.
__________________ 

 .2حن أفواب كيفية الح م ، الحديث  25، ال اب  215:  18ائل ( الوت1)

 .«انصقالها»، كىمير  «العين»، لرجو  الىمير إلى  «ف ونها»( المناتب : 2)

حن أفواب كيفيّة الح هم ، الحهديث  25، ال اب  215:  18، والوتائل  121:  1( ا اصجاج 3)

3. 

 (.ظ)فء  «السالمعليها عواها »( لم تر  4)

الوجهههههههههههههه  فههههههههههههههء 
الرجههههههههههو  إلهههههههههههى 

لههههههو  ا تصصههههههحاب
 «اليههههههههد»تقارنهههههههه  
 فاب،رار



 323  .............................................................................................  ىلوالا

 

وكيه كان ، فاليد على تقدير كونها حن ا لول الصع ّديّة أيىها حقدّحهة 

على ا تصصحاب وإن جعلنا  حن األحارات الظنّيّة ؛ ألّن الشار  نص ها فء 

 حهههن عموحهههات حهههور  ا تصصهههحاب. وإن شههه   ،لههه  : إّن  ليلهههها أخهههصّ 
 .(1)ا تصصحاب 

حثهل روايهة ـ  هذا ، حع أّن الظاهر حن الفصوى والهنّص الهوار  فهء اليهد
أّن اعص ار اليد أحر كان ح نى عمهل النها  فهء احهورهم ـ  (2)افص فن غياث 

و،د أحىا  الشار  ، و  يخفى أّن عمل العرر عليها حن فهاب األحهارة ،   

 حن فاب األلل الصع ّدّ .
وأّحا تقديم ال يّنة على اليد وعدم حالاظة الصعارض فينهما ألهال ، فهال 

ي شه عن كونها حن ا لول ؛ ألّن اليد إنّما جعل  أحهارة علهى الملهك عنهد 

 الجهل فس  ها ، وال يّنة ح يّنة لس  ها.
، والغل هة إنّمها والسّر فء ذلهك : أّن حسهصند ال شهه فهء اليهد ههء الغل هة 

توجههب إلحههاق المشهه و  فههاألعّم األغلههب ، فههإذا كههان فههء حههور  الشههّك أحههارة 

حعص رة ت يل الشّك ، فال ي قى حهور  لإللحهاق ؛ ولهذا كانه  جميهع األحهارات 
اال ألالة الحقيقة فهء  (3)فء أنفسها حقدّحة على الغل ة. واال اليد حع ال يّنة 

أحارات المجاه ، فل اال حطلق الظاهر  حع (4)ا تصعمال على حذهب السيّد 

 والنّص ، فافهم.
__________________ 

 (.ظ)فء  «ا تصصحابـ  إلىـ  وإن ش  »( لم تر  1)

 .2حن أفواب كيفية الح م ، الحديث  25، ال اب  215:  18( الوتائل 2)

 .«الغل ة»:  «ال يّنة»، وفء غيرهما فدل  ( و ) (ت)( كذا فء 3)

 .13:  1يعة ( انظر الذر4)

علهههههههههههى  «اليهههههههههههد»
تقههههدير كونههههها حههههن 
ا لهههههههول حقدّحهههههههة 
علههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههى 

صصهههههههههههههههههههحاب ا ت
وإن جعلنههههههها  حهههههههن 

 األحارات

ة علهههههى ال يّنهههههتقهههههدّم 
والوجههههههه   «اليهههههههد»

 فء ذلك
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 325  .....................................................................................  ةيناثلا ةلأسملا

 المسألة الثانية

فههء أّن ألههالة الصههّحة فههء العمههل فعههد الفههرا  عنهه    يعههارض فههها 

 ا تصصحاب :

فهء فعهض ـ  السهالمعلي إّحا ل ونها حن األحارات ؛ كما يشعر فه  ،وله  
 .(2) «يصوّ أ أذكر حن  اين يشكّ هو اين »: ـ  األلل (1)روايات ذلك 

وإّحا ألنّها وإن كان  حهن ا لهول إ ّ أّن األحهر فاألخهذ فهها فهء حهور  
ا تصصحاب يدّل على تقديمها عليه  ، فههء خاّلهة فالنسه ة إليه  ، يخّصهص 

 فأ لّصها أ لّص  ، و  إش ال فء شء  حن ذلك.

 إنّما ابش ال فء تعيين حور  ذلك األلل حن وجهين :
المعص ههر فههء  «الصجهاوه»و  «الفههرا »دهما : حههن جههة تعيههين حعنهى أاه

وأّن  ؟الح ههم فالصههّحة ، وأنّهه  هههل ي صفههى فهه  ، أو يعص ههر الههدخول فههء غيههر 

 ؟المرا  فالغير حا هو
 الثانء : حن جهة أّن الشّك فء وله الصّحة للشء  ، حلحق

__________________ 

 (. )فء  «ذلك»( لم تر  1)

 .7حن أفواب الو و  ، الحديث  42، ال اب  332 : 1( الوتائل 2)

تقهههههههههههههدّم ،اعهههههههههههههدة 
الفهههههههههههههههههههههههههههههههرا  »

علههههههى  «والصجههههههاوه
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
وا تهههههههههههههههههههههههصد ل 

 علي 
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 ؟فالشّك فء ألل الشء  أم  

وتو يح ابش ال حن الوجهين حو،ور على ذكر األخ ار الوار ة فهء 
هذ  القاعدة ، لي ول ف ركة تلك األخ ار كّل شه هة اهدث  أو تحهدث فهء ههذا 

 حسصعينا فاهلل : (1)المىمار ، فنقول 

إذا »، ،هال :  السالمعلي عن أفء ع د هللا ـ  فء الصحيحـ  روى هرارة
 .(2) «خرج  حن شء  و خل  فء غير  فشّ ك ليس فشء 

إن شهّك »،هال :  السهالمعلي وروى إتماعيل فن جافر عن أفء ع د هللا 

فء الركو  فعد حا تجد فليمض ، وإن شّك فء الّسجو  فعد حا ،ام فليمض ، 
 .(3) « شء  شّك في  و،د جاوه  و خل فء غير  فليمض علي كلّ 

 وهاتان الروايصان ظاهرتان فء اعص ار الدخول فء غير المش و .

 .(4) «كّل حا ش    في  حّما ،د حىى فاحى  كما هو»وفء الموثّقة : 
 وهذ  الموثّقة ظاهرة فء عدم اعص ار الدخول فء الغير.

 ا ش    فء شء  حن الو و إذ»وفء حوثّقة افن أفء يعفور : 
__________________ 

 كما   يخفى. «فأ،ول»( كذا ، والمناتب : 1)

 حن أفواب الخلل الوا،ع فء الصالة ، الحديث األّول. 23، ال اب  336:  5( الوتائل 2)

حّمها »:  «و،هد»، وفي  فدل  4حن أفواب الركو  ، الحديث  13، ال اب  937:  4( الوتائل 3)

 .«،د

حهن أفهواب الخلهل الوا،هع فهء  23، ال هاب  336:  5أ  : حوثّقة ححمد فن حسلم ، الوتائل  (4)

 .3الصالة ، الحديث 

 أخ ار القاعدة

 هههههههههههار األخـ  1
 العاّحة
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، إنّما الّشّك إذا كن  فهء شهء  لهم  (1)و،د  خل  فء غير  فشّ ك ليس فشء  

 .(2) «تج  
 وظاهر لدر هذ  الموثّقة كا وليين ، وظاهر عج ها كالثالثة.

 نا حن األخ ار العاّحة.هذ  تمام حا ولل إلي

 ورفما يسصفا  العموم حن فعهض حها ور  فهء المهوار  الخاّلهة ، حثهل :
فهء الشهّك فهء فعهل الصهالة فعهد خهروج الو،ه  ، حهن ،ولهه   السهالمعلي ،وله  

 .(4) «وإن كان فعد حا خرج و،صها فقد  خل اائل فال إعا ة» : (3) السالمعلي 

كههّل حهها حىههى حههن لههالتك و هههور  فذكرتهه  »:  المالسههعلي و،ولهه  
 .(5) «تذّكرا فأحى  كما هو

ههو اهين »فء حن شهّك فهء الو هو  فعهد حها فهر  :  السالمعلي و،ول  

 .(6) «يصوّ أ أذكر حن  اين يشكّ 
 .(7)ولعّل المصص ّع يعثر على أهيد حن ذلك 

__________________ 

 .«فليس شّ ك فشء »( فء الوتائل : 1)

 .2حن أفواب الو و  ، الحديث  42، ال اب  331:  1الوتائل ( 2)

 .«السالمعلي حن ،ول  »( كذا فء النسخ ، والظاهر هيا ة : 3)

حههن أفههواب الموا،يهه  ،  60، ال ههاب  205:  3( الحههديث حنقههول فههالمعنى ، انظههر الوتههائل 4)

 الحديث األّول.

 .«كما هو»:، وليس في   6الحديث حن أفواب الو و  ،  42، ال اب  331:  1( الوتائل 5)

 .325( تقدّم الحديث فء الصفحة 6)

 331و  330:  1( حثل : حا فء لحيحصء هرارة وححمد فن حسلم المهرويّصين فهء الوتهائل 7)

 .5و  1حن أفواب الو و  ، الحديث  42، ال اب 

األخ هههههههههههار ـ  2
 الخاّلة
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يجههر  فههء وايههث إّن حىههمونها   يخههصّص فالطهههارة والصههالة ، فههل 
فالمناتب ا هصمام فء تنقهيح حىهاحينها و فهع حها يصهرا ى ـ  كالحجّ ـ  غيرهما

 فنقول حسصعينا فاهلل ، فإنّ  ولّء الصوفيق.ـ  حن الصعارض فينها

 :ـ  إّن ال الم يقع فء حوا ع

تنقهههههههيح حىهههههههاحين 
 األخ ار



 329  ....................................................................................  لّوألا عضوملا

 الموضع األّول

الشّك فء وجو   ، إ ّ أّن فء ـ  لغة وعرفاـ  أّن الشّك فء الشء  ظاهر

تقييد ذلك فء الروايات فالخروج عن  وحىيّ  والصجهاوه عنه  ، رفمها يصهير 

،رينة على إرا ة كون وجو  ألل الشهء  حفروغها عنه  ، وكهون الشهّك فيه  
 فاعص ار الشّك فء فعض حا يعص ر في  شر ا أو شطرا.

عنى الظهاهر نعم لو اريد الخروج والصجاوه عن ححلّ  ، أح ن إرا ة الم
حههن الشههّك فههء الشههء . وهههذا هههو المصعههيّن ؛ ألّن إرا ة األعههّم حههن الشههّك فههء 

،  (1)وجو  الشء  والشّك الوا،هع فهء الشهء  الموجهو  ، فهء اتهصعمال وااهد 

غير لحيح. وكذا إرا ة خصهوص الثهانء ؛ ألّن حهور  غيهر وااهد حهن تلهك 
؛ حهن  (2)د افهن حسهلم األخ ار هو األّول. ل ن ي عد ذلك فء ظاهر حوثّقة ححّمه

، فل   يصّح ذلك فء حوثّقهة افهن أفهء يعفهور  «فأحى  كما هو»جهة ،ول  : 
 ، كما   يخفى. (3)

ل ههّن ابنصههار : إح ههان تط يههق حوثّقههة ححمههد فههن حسههلم علههى حهها فههء 

الروايهههات ، وأّحههها ههههذ  الموثّقهههة فسهههيأتء توجيههههها علهههى وجههه    تعهههارض 

 .(4)الروايات إن شا  هللا تعالى 
__________________ 

 (.تو ) (ظ)فء  «فء اتصعمال وااد»( لم تر  1)

 .327( تقدّح  فء الصفحة 2)

 .326( تقدّح  فء الصفحة 3)

 .337( انظر الصفحة 4)

المهههههههرا  حههههههها ههههههههو 
الشهههههّك فهههههء »حهههههن 
 ؟«الشء 
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 الموضع الثاني

أّن المرا  فمحّل الفعل المش و  فء وجو   هو المو ع الهذ  لهو اتهء 

 ف  في  لم يل م حن  اخصالل فء الصرتيب المقّرر.

وفع ارة اخرى : ححّل الشء  هء حرت ص  المقّررة ل  فح هم العقهل ، أو 
فو ع الشار  ، أو غير  ولو كهان نفهس الم لّهه ؛ حهن جههة اعصيها   فإتيهان 

 ذلك المش و  فء ذلك المحّل.
را ة فح هم فمحّل ت  يرة ابارام ، ل الشهرو  فهء ا تهصعاذة ألجهل القه

، ههل تخلّههل الفصههل الطويههل فينهه  وفههين لفههر  «أك ههر»الشههار  ، وححههّل كلمههة 

 «أك هر»الجاللة فح م الطريقهة المألوفهة فهء نظهم ال هالم ، وححهّل الهرا  حهن 
، ل أ نى فصل يوجب ا فصدا  فالساكن فح هم العقهل ، وححهّل غسهل الجانهب 

، ل تخلّل فصل  (1)في  األيسر أو فعى  فء غسل الجنافة لمن اعصا  الموا ة 

 يخّل فما اعصا   حن الموا ة.
انصهرار  (2)هذا كلّ  حّما   إش ال في  ، إ ّ األخير ؛ فإنّ  رفما يصخيّهل 

 إ الق األخ ار إلى غير .

حع أّن فصح هذا ال اب فالنس ة إلى العا ة يوجب حخالفة إ ال،ات كثيرة. 
عة ، فشّك فء فعلها فعهد ذلهك ، فمن اعصا  الصالة فء أّول و،صها أو حع الجما

فال يجب علي  الفعل. وكذا حن اعصا  فعل شء  فعد الفرا  حن الصالة فرأى 

 نفس  في  وشّك فء فعل الصالة. وكذا حن اعصا 
__________________ 

 (.ر)فء  «في »( لم تر  1)

 .«يحصمل»:  «يصخيّل»فدل  (ت)ونسخة فدل  ( )( فء 2)

حههههههها ههههههههو المهههههههرا  
ححهههههههههههههّل »ن حههههههههههههه

الشهههههههههههههههههههههههههههههههههههء  
 ؟«المش و  في 
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صل يعصدّ ف  ، أو ، ل  خهول الو،ه  للصهيّهؤ ، فشهّك الو و  فعد الحدث فال ف

 فعد ذلك فء الو و . إلى غير ذلك حن الفرو  الصء ي عد الص ام الفقي  فها.
نعم ذكر جماعة حن األلحاب حسألة حعصا  الموا ة فهء غسهل الجنافهة 

والمحقّهق  (3)والشههيدين  (2)وولهد   (1)إذا شّك فهء الجه   األخيهر ، كالعالّحهة 

 ،دّ  هللا أترارهم. (5)وغيرهم  (4)ء الثان
فعههد لههحيحة هرارة ـ  واتههصدّل فخههر الههدين علههى حخصههار  فههء المسههألة

ول ههن   يحىههرنء  .(6): فههأّن خههرق العهها ة علههى خههالر األلههل ـ  المصقدّحههة

 كالم حنهم فء غير هذا المقام ، فال فدّ حن الصص ّع والصأّحل.
لههى الشههّك ، وإن كههان والههذ  يقههرب فههء نفسههء عههاجال هههو ا لصفههات إ

ههو اهين يصوّ هأ أذكهر حنه  اهين »فيمها تقهدّم :  السهالمعلي الظاهر حهن ،وله  

، أّن هذ  القاعدة حن فهاب تقهديم الظهاهر علهى األلهل ، فههو  ائهر  (7) «يشكّ 
حدار الظهور النوعّء ولو كان حن العها ة. ل هّن العمهل فعمهوم حها يسهصفا  حهن 

 او  حا ذكرنا.الرواية أيىا حش ل ، فصأّحل. واأل
__________________ 

 .212:  1، والصذكرة  206:  1( ،واعد األا ام 1)

 .42:  1( إيىاح الفوائد 2)

. نعههم ، ا هها  المحقّههق الثههانء فههء جههاحع تههر ،د ( لههم نعثههر عليهه  فيمهها فأيههدينا حههن كص همهها 3)

 على القواعد. عن فعض فوائد الشهيد األّول ، ولعّل المرا  ف  اواشي  238:  1المقالد 

 .237:  1( جاحع المقالد 4)

 .363:  2، والجواهر  588:  1( انظر كشه اللثام 5)

 .43:  1( ايىاح الفوائد 6)

 .325( تقدّم الحديث فء الصفحة 7)
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 الموضع الثالث

ه عههن المحههّل ، فههال الهدخول فههء غيههر المشه و  إن كههان ححقّقهها للصجهاو

إشه ال فههء اعص ههار  ، وإ ّ فظههاهر الصهحيحصين ا وليصههين اعص ههار  ، وظههاهر 

 إ الق حوثّقة افن حسلم عدم اعص ار .
ويم ن امل الصقييد فهء الصهحيحين علهى الغالهب خصولها فهء أفعهال 

الصالة ؛ فإّن الخروج حن أفعالها يصحقّق غال ها فالهدخول فهء الغيهر ، واين هذ 
 يد.فيلغو الق

 ويحصمل ورو  المطلق على الغالب ، فال يح م فاب الق.

ههو اهين »:  السهالمعلي ويؤيّد األّول ظاهر الصعليل المسهصفا  حهن ،وله  
إنّمها الشهّك إذا كنه  »:  السهالمعلي ، و،وله   (1) «يصوّ أ أذكر حن  اين يشكّ 

، و،ولههه   (3)فنهها  علههى حهها تههيجء  حههن الصقريههب  (2) «فههء شههء  لههم تجهه  

 .(4) «. الخ ر.. كّل حا حىى حن لالتك و هور »:  السالملي ع
فهء لهحيحة إتهماعيل افهن  «غيهر»ل ّن الذ  ي عّد  أّن الظاهر حن ال 

إن شّك فء الركو  فعد حها تهجد وإن شهّك فهء السهجو  فعهد حها ،هام »جافر : 

 فمالاظة حقام الصحديد وحقام الصو  ة للقاعدة المقّررة (5) «فليمض
__________________ 

 .325( تقدّم الحديث فء الصفحة 1)

 .327( تقدّم الحديث فء الصفحة 2)

 .337( انظر الصفحة 3)

 .327( تقدّم الحديث فء الصفحة 4)

 .326( تقدّم الحديث فء الصفحة 5)

هههههههل يعص ههههههر فههههههء 
الصجههههههههههههههههههههههههههههههههاوه 

ا  الههههههدخول والفههههههر
فهههههههههء الغيهههههههههر ، أم 

 ؟ 
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كههون السههجو   «. الههخ.. كههّل شههء  شههّك فيهه »فعههد ذلههك :  السههالمعلي فقولهه  

دخول فيه  ، وأنّه    غيهر أ،هرب حهن األّول والقيهام اهدّا للغيهر الهذ  يعص هر اله
فالنس ة إلى الركهو  ، وحهن الثهانء فالنسه ة إلهى السهجو  ؛ إذ لهو كهان الههوّ  

للسجو  كافيا عند الشّك فء الركو  ، والنههوض للقيهام كافيها عنهد الشهّك فهء 

السجو  ، ، ح فء حقام الصو  ة للقاعدة اآلتية الصحديد فالسهجو  والقيهام ، ولهم 
 فوجوب ا لصفات إذا شّك ، ل ا تصوا  ،ائما. (1)وج  لج م المشهور ي ن 

، حههن الصهه ام  (2)وحّمهها ذكرنهها يظهههر : أّن حهها ارت  هه  فعههض حههن تههأّخر 

وإخراج الشّك فء السجو  ، ل تمهام القيهام فمفههوم الروايهة ،  «الغير»عموم 
  عيه جدّا ؛ ألّن الظاهر أّن القيد وار  فء حقام الصحديد.

فمن لههة  ههافطة  (3)هر أّن الصحديههد فههذلك تو  ههة للقاعههدة ، وهههء والظهها

كلّية ، كما   يخفى على حن ل  أ نى ذوق فء فهم ال الم ، ف يه يجعل فر ا 
 ؟!عن عموم القاعدة (4)خارجا فمفهوم القيد 

ة عهن فاألولى : أن يجعل هذا كاشفا عن خهروج حقهدّحات أفعهال الصهال

 فال ي فء فء الصالة حجّر  الدخول ولو فء فعل غير «الغير»عموم 
__________________ 

لهم أعثهر علهى حخهاله فهء وجههوب »، فهل فهء الجههواهر :  305:  3( انظهر حفصهاح ال راحهة 1)

 .320:  12انظر الجواهر  «الرجو 

 .321ـ  316 : 12، والجواهر  376( كصاا ء الذخيرة والجواهر ، انظر الذخيرة : 2)

 .«ل »هيا ة :  (ظ)( فء 3)

 .«الغير»:  «القيد»فدل  ( )( فء 4)

فايهههههههههههههة عهههههههههههههدم ك
الههههههههههههدخول فههههههههههههء 

 حقدّحات الغير



 3فرائد ا ُلول / ج   ............................................................................  334

 أللء ، فىال عن كفاية حجّر  الفرا .

واأل،وى : اعص ار الدخول فء الغير وعدم كفاية حجّر  الفرا  ، إ ّ أنّ  
هحها للهدخول فهء غيهر  ، كمها لهو فهر  عهن ،د ي هون الفهرا  عهن الشهء  حال

الصالة والو و  ؛ فإّن االة عدم ا شصغال فهما يعدّ حغايرة لحالهما وإن لم 

 يشصغل ففعل وجو ّ  ، فهو  خول فء الغير فالنس ة إليهما.
را  حهن وأّحا الصفصيل فين الصالة والو و  ، فالص ام كفاية حجّر  الفه

الو و  ولو حع الشّك فء الج   األخير حن  ، فير ّ  اتحا  الدليل فء ال افين 
فء حن شّك فء الو و  فعد حا فر   السالمعلي ؛ ألّن حا ور  ، حن ،ول   (1)

عههاّم فمقصىههى  (2) «هههو اههين يصوّ ههأ أذكههر حنهه  اههين يشههكّ »حههن الو ههو  : 

الصههالة  (3)و ا ههم الغسههل الصعليههل لغيههر الو ههو  أيىهها ؛ ولههذا اتههصفيد حنهه  

، لهدرها  اّل علهى اعص هار  (4)أيىا. وكذلك حوثّقة افن أفء يعفور المصقدّحهة 
الدخول فء الغير فء الو و  ، وذيلها يدّل على عدم الع هرة فالشهّك فمجهّر  

الصجههاوه حطلقهها حههن غيههر تقييههد فالو ههو  ، فههل ظاهرههها يههأفى عههن الصقييههد. 

 هفيصان عن (5)المصقدّحصان وكذلك روايصا هرارة وأفء فصير 
__________________ 

 (.ت)فء  «فء ال افين»( لم تر  1)

 .325( تقدّم الحديث فء الصفحة 2)

 .«يعمّ »هيا ة :  (ظ)، وفء  «عمّ »هيا ة :  ( )( فء 3)

 .326( فء الصفحة 4)

تهماعيل ، والظاهر أّن المرا  فرواية أفء فصير هء روايهة إ 326( المصقدّحصان فء الصفحة 5)

عهن الصههذيب فإتهنا    (11ـ  7466، الحهديث  949:  8)فن جهافر ، ايهث رواهها فهء الهوافء 

، ول نّها ليس  حوجهو ة فههذا السهند فهء الصههذيب ،  السالمعلي عن أفء فصير عن أفء ع د هللا 

 .314:  12وانظر الجواهر 

األ،ههههههههوى اعص ههههههههار 
الههههههههههههدخول فههههههههههههء 

لغيهههههههههههر وعهههههههههههدم ا
كفايهههههههههههة حجهههههههههههّر  

 الفرا 

ة عههههههههههههدم لههههههههههههحّ 
الصفصههههههههههيل فههههههههههين 
الصهههههههههههههههههههههههههههههههههالة 

 والو و 
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 الصقييد.

الصهالة وألرح حن جميع ذلك فء ابفا  عن الصفصيل فين الو و  و
كههّل حهها حىههى حههن لههالتك »:  (1)فههء الروايههة المصقدّحههة  السههالمعلي ،ولهه  

 .«و هور  فذكرت  تذّكرا فأحى 
__________________ 

 .327( فء الصفحة 1)
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 الموضع الرابع

أجمعهوا ،د خرج حن ال لّيّة المذكورة أفعال الطههارات الهثالث ؛ فهإنّهم 
على أّن الشاّ  فء فعهل حهن أفعهال الو هو  ، هل إتمهام الو هو  يهأتء فه   (1)

وإن  خل فء فعل هخر ، وأّحا الغسل والصيّمم فقد لّرح فهذلك فيهمها فعىههم 
علههى وجهه  يظهههر حنهه  كونهه  حههن المسههلّمات ، و،ههد نههّص علههى الح ههم فههء  (2)

والمحقّهق  (4)هيدين والشه (3)الغسل جمع حّمهن تهأّخر عهن المحقّهق ، كالعالّحهة 
 على كون الصيّمم كذلك. (6)، ونّص غير وااد حن هؤ    (5)الثانء 

األخ هههار ال ثيهههرة ـ  ، هههل ابجمههها ـ  وكيهههه كهههان ، فمسهههصند الخهههروج

إ ّ أنّهه  يظههههر حهههن روايههة افهههن أفهههء يعفهههور  المخّصصههة للقاعهههدة المصقدّحهههة.
إذا ش    فء شء  حن الو و  و،د »:  السالمعلي وهء ،ول  ـ  (7)المصقدّحة 

  خل  فء غير  فشّ ك ليس فشء  ، إنّما الشّك إذا كن  فء شء 
__________________ 

 .354:  2( انظر الجواهر 1)

 ، ول نّ  لّرح فذلك فء الغسل  ون الصيّمم. 277:  1( لعلّ  لااب الرياض فء الرياض 2)

 .«وولد »هيا ة :  (ر)، وفء غير  212:  1( الصذكرة 3)

، ولهم نعثههر علهى ذلهك فهء حهها فأيهدينا حهن كصهب الشهههيد األّول  305( انظهر تمهيهد القواعهد : 4)

 .تر ،د 

 .237:  1( جاحع المقالد 5)

 .238:  1، وجاحع المقالد  212:  1( انظر الصذكرة 6)

 .326( المصقدّحة فء الصفحة 7)

عهههههههههههدم جريهههههههههههان 
قاعهههههههههههههدة فهههههههههههههء ال

أفعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال 
الطهههههههههههههههههههههههههههارات 

 الثالث

 حسصند الخروج
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أّن ا م الو و  حن فهاب القاعهدة ،   خهارج عنهها ، فنها  علهى :  «لم تج  
إلههى الو ههو  ؛ لهه الّ يخههاله ابجمهها  علههى وجههوب  «غيههر »عههو   ههمير 

ا لصفههات إذا  خههل فههء غيههر المشهه و  حههن أفعههال الو ههو  ، واين ههذ فقولهه  

جهه   حههن حسههوق ل يههان ،اعههدة الشههّك المصعلّههق ف «إنّمهها الشههكّ »:  السههالمعلي 
أجه ا  العمهل ، وأنّهه  إنّمها يعص ههر إذا كهان حشههصغال فهذلك العمههل غيهر حصجههاوه 

 عن .

ذيل الرواية حش ل ؛ حهن جههة أنّه   (1)هذا ، ول ّن ا عصما  على ظاهر 
يقصىههء فظههاهر الحصههر أّن الشههّك الوا،ههع فههء غسههل اليههد فاعص ههار جهه   حههن 

ذا جاوه غسل اليهد ، حىهافا إلهى أنّه  حعهارض لألخ هار أج ائ    يعصنى ف  إ

السافقة فيما إذا شّك فء ج   حهن الو هو  فعهد الهدخول فهء جه   هخهر ، هل 
الفرا  حن  ؛ ألنّ  فاعص ار أنّ  شّك فهء وجهو  شهء  فعهد تجهاوه ححلّه  يهدخل 

فء األخ ار السافقة ، وحهن ايهث إنّه  شهّك فهء أجه ا  عمهل ، هل الفهرا  حنه  

 ذا الخ ر.يدخل فء ه
ويم هن أن يقههال لهدفع جميههع حهها فهء الخ ههر حهن ابشهه ال : إّن الو ههو  

فال ـ  وهء الطهارةـ  فصماح  فء نظر الشار  فعل وااد فاعص ار وادة حس ّ  

يالاههر كههّل فعههل حنهه  فحيالهه  اصّههى ي ههون حههور ا لصعههارض هههذا الخ ههر حههع 
شهي ا حسهصقال ـ  كغسل اليد حهثالـ  أج ائ األخ ار السافقة ، و  يالار فعض 

يشّك فء فعض أج ائ  ، ل تجاوه  أو فعد  ليوجب ذلك ابش ال فء الحصر 

 المسصفا  حن الذيل.
 وفالجملة : فإذا فرض الو و  فعال واادا لم يالار الشار 

__________________ 

 (.ظ)فء  «ظاهر»( لم تر  1)

ظههههههههههاهر روايههههههههههة 
افهههههن أفهههههء يعفهههههور 
أّن ا ههههههههههههههههههههههههههههههههم 
الو ههههههههههو  حههههههههههن 

 لقاعدةفاب ا

ابشههههههههههه ال فهههههههههههء 
ظهههههههههههههاهر ذيهههههههههههههل 

 الرواية

 فههههههههههع ابشهههههههههه ال 
 عن الرواية
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م الشهّك فعهد تجهاوه المحهّل ، لهم يصوّجه  أج ا   أفعا  حسصقلّة يجر  فيها ا 

شء  حن ابش الين فء ا عصما  على الخ ر ، ولم ي ن ا م الو و  حخالفها 
للقاعهدة ؛ إذ الشههّك فهء أجهه ا  الو هو  ، ههل الفهرا  لههيس إ ّ شهّ ا وا،عهها فههء 

الشء  ، ل الصجاوه عن . والقرينة على ههذا ا عص هار جعهل القاعهدة  هافطة 

 .(1) ا  الو و  ، ل الفرا  عن  أو فعد  لح م الشّك فء أج
ثهّم إّن فههرض الو هو  فعههال وااههدا   يالاهر ا ههم الشهّك فالنسهه ة إلههى 

أج ائ  ، ليس أحرا غري ها ؛ فقهد ارت هب المشههور حثله  فهء األخ هار السهافقة 

صجهاوه فهء كهّل فالنس ة إلى أفعال الصالة ؛ ايث لم يجروا ا م الشهّك فعهد ال
ج   حن أج ا  القرا ة اصّى ال لمات والحرور ، فهل األظههر عنهدهم كهون 

، و،هد عرفه   (2)الفاتحة فعال واادا ، فل جعل فعىههم القهرا ة فعهال وااهدا 

 .(3)النّص فء الروايات على عدم اعص ار الهوّ  للسجو  والنهوض للقيام 
والصهيّمم فالو هو  فهء وحّما يشهد لهذا الصوجي  إلحاق المشهور الغسهل 

؛ إذ   وج  ل  ظاهرا إ ّ حالاظة كهون الو هو  أحهرا وااهدا  (4)هذا الح م 

 .«الطهارة»يطلب حن  أحر وااد غير ،افل للص عيض ، أعنء 
__________________ 

 (.ظ)فء  «أو فعد ـ  إلىـ  والقرينة»( لم تر  1)

 .350( الجاعل هو الشهيد الثانء فء روض الجنان : 2)

 .333ـ  332( راجع الصفحة 3)

 .336( كما تقدّم فء الصفحة 4)

غرافههههههههههههة  عههههههههههههدم
فههههههرض الو ههههههو  

 فعال واادا
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 الموضع الخامس

: أّن ا ههم الشههّك فههء الشههرو  فالنسهه ة إلههى  (1)ذكههر فعههض األتهها ين 

ا هم ـ  فل الدخول في  ، فل ال ون على هي هة الهداخلـ  الفرا  عن المشرو 

دم ا لصفههات. فههال اعص ههار فالشههّك فههء الو،هه  والق لههة والل هها  األجهه ا  فههء عهه
و  فهرق  والطهارة فأ،ساحها وا تصقرار ونحوهها ، فعهد الهدخول فهء الغايهة.

 .(2)فين الو و  وغير  ، انصهى. وت ع  فعض حن تأّخر عن  
إلغا  الشّك فء الشر  فالنس ة إلهى غيهر حها ـ  فء حقام هخرـ  واتصقرب

 .(3)ايات  خل في  حن الغ

: حن اعص هار الشهّك  (4)وحا أفعد حا فين  وفين حا ذكر  فعض األلحاب 
 فء الشر  اصّى فعد الفرا  عن المشرو  ، فأوجب إعا ة المشرو .

واأل،وى : الصفصيل فين الفرا  عن المشرو  فيلغهو الشهّك فهء الشهر  

الصجاوه عنه  ، وأّحها فالنسه ة فالنس ة إلي  ؛ لعموم لغويّة الشّك فء الشء  فعد 
 إلى حشرو  هخر لم يدخل في  فال ين غء ابش ال فء

__________________ 

 .278( هو كاشه الغطا  فء كشه الغطا  : 1)

 .363:  2( كصااب الجواهر فء الجواهر 2)

 .102( كشه الغطا  : 3)

راجههع الصههفحة ،  «كصههااب المههدار  وكاشههه اللثههام»هيهها ة :  ( و ) (ص)،  (ت)( فههء 4)

312. 

ههههههههههههههل تجهههههههههههههر  
ء القاعهههههههههههههدة فههههههههههههه

الشههههههههههرو  كمهههههههههها 
تجهههههههههههههر  فهههههههههههههء 

 ؟األج ا 

 األ،وى الصفصيل
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اعص ار الشّك في  ؛ ألّن الشر  المذكور حن ايث كون  شر ا لهذا المشرو  

لم يصجاوه عن  ، فل ححلّ  فاق ، فالشّك فء تحقّهق شهر  ههذا المشهرو  شهّك 
 فء الشء  ، ل تجاوه ححلّ .

ذلك على أّن حعنى عدم الع رة فالشّك فء الشء   (1)ورفما فنى فعىهم 

،  (2)حّل ، هو ال نا  على الحصول حطلقا ولهو لمشهرو  هخهر فعد تجاوه الم
 أو يخصّص فالمدخول.

أ،ول :   إش ال فء أّن حعنا  ال نا  على اصول المشه و  فيه  ، ل هن 

فعنوان  الذ  يصحقّق حع  تجاوه المحّل ،   حطلقا. فلو شّك فء أثنا  العصهر 
لظهههر فنههى علههى تحقّههق الظهههر فعنههوان أنّهه  شههر  للعصههر ولعههدم فههء فعههل ا

وجوب العدول إلي  ،   على تحقّق  حطلقا ، اصّى   يحصاج إلهى إعا تهها فعهد 

فعهل العصهر. فالو ههو  المشه و  فيمها نحههن فيه  إنّمها فههات ححلّه  حهن ايههث 
كونههه  شهههر ا للمشهههرو  المصحقّهههق ،   حهههن ايهههث كونههه  شهههر ا للمشهههرو  

 المسصق ل.

ن هنا يظهر أّن الدخول فء المشرو  أيىا   ي فء فء إلغا  الشّك وح
فء الشر  ، فل   فدّ حن الفرا  عنه  ؛ ألّن نسه ة الشهر  إلهى جميهع أجه ا  

المشهههرو  نسههه ة وااهههدة ، وتجهههاوه ححلّههه  فاعص هههار كونههه  شهههر ا لألجههه ا  

 الما ية ، فال فدّ حن إاراه  لألج ا  المسصق لة.
حثهل الو هو  : أّن ححهّل إاهراه  لجميهع أجه ا  نعم ، رفما يدّعى فهء 

 الصالة ، ل الصالة   عند كّل ج  .
__________________ 

 .102( هو كاشه الغطا  أيىا ، انظر كشه الغطا  : 1)

 (. )حن  «حطلقا ولو لمشرو  هخر»( ع ارة 2)

حعنهههههههههههههى عهههههههههههههدم 
ع ههههههههههرة فالشههههههههههّك ال

فعهههههههههههههد تجهههههههههههههاوه 
 المحلّ 
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يهل الو هو  حّمها ي هون ححهّل وحن هنا ،هد يفّصهل : فهين حها كهان حهن ، 

إاراه  ، ل الهدخول فهء الع ها ة ، وفهين غيهر  حّمها لهيس كهذلك ، كا تهصق ال 

، فههإّن إاراههمهها حم ههن فههء كههّل جهه   ، ولههيس المحههّل الموّظههه  (1)والسههصر 
باراههما ، ل الصالة فالخصوص ، فخالر الو و . واين ذ فلو شّك فء 

عليهه  إاههراه  فههء أثنهها  الصههالة  أثنهها  الصههالة فههء السههصر أو السههاتر وجههب
 لألج ا  المسصق لة.

حههن ـ  والمسههألة   تخلههو عههن إشهه ال ، إ ّ أنّهه  رفمهها يشهههد لمهها ذكرنهها

لهحيحة ـ  (2)الصفصيل فين الشّك فء الو و  فء أثنا  الصالة ، وفيه  فعهد  
تألص  عن الرجل ي ون على »، ،ال :  السالمعليهماعلّء فن جعفر عن أخي  

وهو فء لالت   (3)،ال : إذا ذكرها  ؟يشّك ، على و و  هو أم  و و  ثّم 

، فنها   (5) «وأعا ها ، وإن ذكر و،د فر  حن لالت  أج أ  ذلك (4)انصرر 
 على أّن حور  السؤال ال ون على الو و  فاعصقا   ثّم شّك فء ذلك.

__________________ 

شهطب علهى  (ت)، وفء  «النيّة»:  «السصر»فدل  (ص)ونسخة فدل  ( و ) (ظ)،  (ر)( فء 1)

 .«السصر»كلمة 

 ؛ لرجو  الىمير إلى الصالة. «فعدها»( المناتب : 2)

 .«ذكر»( فء الوتائل : 3)

 .«وتوّ أ»( فء الوتائل هيا ة : 4)

 .2حن أفواب الو و  ، الحديث  44، ال اب  333:  1( الوتائل 5)

ل فههههههههههين الصفصههههههههههي
الو ههههههو  ونحههههههو  

 وفين غير 
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 الموضع السادس

أّن الشّك فء لّحة الشء  المأتء ف  ا م  ا م الشّك فء ابتيان ، فهل 

وححهّل ال هالم :  هو هو ؛ ألّن حرجع  إلى الشّك فء وجو  الشهء  الصهحيح.

حا   يرجع في  الشّك إلى الشّك فء تر  فعض حا يعص ر فء الصّحة ، كما لو 
 ة أو كلمات اآلية.شّك فء تحقّق الموا ة المعص رة فء ارور ال لم

ل ههّن ابنصههار : أّن ابلحههاق   يخلههو عههن إشهه ال ؛ ألّن الظههاهر حههن 
أخ ار الشّك فء الشء  اخصصالها فغير هذ  الصهورة ، إ ّ أن يهدّعى تنقهيح 

المنا  ، أو يسصند في  إلى فعض حا يسصفا  حن  العموم ، حثهل حوثّقهة افهن أفهء 

عهل الفاعهل المريهد للصهحيح ألهال ، أو يجعل ألالة الصّحة فء ف (1)يعفور 
 فرأت  ، وحدرك  ظهور اال المسلم.

،ال فخر الدين فء ابيىاح فء حسألة الشّك فء فعهض أفعهال الطههارة 

: 
إّن األلل فء فعل العا،ل الم لّه الذ  يقصد فرا ة ذّحص  ففعل لحيح 

 ، انصهى. (2)، وهو يعلم ال يفية وال ميّة ، الصّحة 

ههو اهين » ار  حن عموم الصعليل المصقدّم فء ،وله  :ويم ن اتصفا ة اعص 
 ؛ فإنّ  فمن لة لغرى لقول  : (3) «يصوّ أ أذكر حن  اين يشكّ 
__________________ 

 .326( تقدّح  فء الصفحة 1)

 .43:  1( إيىاح الفوائد 2)

 .325( تقدّم الحديث فء الصفحة 3)

 َههههههل يلحهههههق الشهههههكّ 
فههههههههههههء الصههههههههههههّحة 
ء فالشههههههههههههههّك فهههههههههههههه

 ؟ابتيان
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لههذ  يريههد فهه  إفههرا  فههإذا كههان أذكههر فههال يصههر  حهها يعص ههر فههء لههّحة عملهه  ا»

؛ ألّن الصر  تهوا خالر فرض الذكر ، وعمدا خالر إرا ة ابفهرا   «ذّحص 
(1). 

__________________ 

 (.ظ)فء  «ابفرا ـ  إلىـ  ألّن الصر »( لم تر  1)
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 الموضع السابع

، هههو الشههّك  هههذا األلههل (1)الظههاهر أّن المههرا  فالشههّك فههء حو ههو  

 الطارل فس ب الغفلة عن لورة العمل.

فلو علم كيفيّة غسل اليد ، وأنّ  كان فارتماتها فء الما  ، ل ن شّك فهء 
أّن حهها تحهه  خاتمهه  ينغسههل فا رتمهها  أم   ، ففههء الح ههم فعههدم ا لصفههات ، 

هو اهين يصوّ هأ »وجهان : حن إ الق فعض األخ ار ، وحن الصعليل فقول  : 
، فإّن الصعليل يدّل على تخصيص الح م فمور   حع  (2) «اين يشكّ أذكر حن  

 عموم السؤال ، فيدّل على نفي  عن غير حور  العلّة.

نعههم ،   فههرق فههين أن ي ههون المحصمههل تههر  الجهه   نسههيانا ، أو تركهه  
يهدّل علهى نفهء  (4)يمة ال  هرى المصقدّحهة الصعليهل المهذكور فىهم (3و )تعّمدا ، 

 ا اصمالين.

ولو كان الشّك حن جهة ااصمال وجو  الحائل على ال دن ، ففء شهمول 
األخ ار ل  ، الوجهان. نعم ، ،د يجر  هنا ألالة عدم الحائل ، فيح م فعدح  

اصّههى لههو لههم يفههر  عههن الو ههو  ، فههل لههم يشههر  فههء غسههل حو ههع ااصمههال 

ن ا لههول المث صههة. و،ههد ذكرنهها فعههض ال ههالم فههء ذلههك فههء الحائههل ، ل نّهه  حهه
 .(5)فعض ا حور المصقدّحة 
__________________ 

 .«حو ع»: (ظ)( فء 1)

 .325( تقدّم الحديث فء الصفحة 2)

 .«أو»: (ت)، وفء  «إذ»« : و»فدل  (ص)( فء 3)

 .343ـ  342( فء الصفحة 4)

 .245( راجع الصفحة 5)

المههههرا  حههههن الشههههّك 
فههههههههههء حو ههههههههههو  

 اعدةهذ  الق

عهههههدم الفهههههرق فهههههين 
أن ي هههههههههههههههههههههههههههههون 

محصمهههههههل الصهههههههر  ال
 نسيانا أو تعّمدا
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 المسألة الثالثة

 صالة الصّحة في فْل الغيرفي أ

فههين  (1)وهههء فههء الجملههة حههن ا لههول المجمههع عليههها فصههوى وعمههال 

،  (2)المسلمين ، فال ع رة فء حور ها فألالة الفسا  المصّفق عليها عند الشّك 
آلثار ، وحعرفهة االهها إ ّ أّن حعرفة حوار ها ، وحقدار حا يصرتّب عليها حن ا

عند حقافلصها لما عدا ألالة الفسا  حن ا لول ، يصو،ّهه علهى فيهان حهدركها 
 حن األ لّة األرفعة.

و  فدّ حن تقديم حا في  إشارة إلهى ههذ  القاعهدة فهء الجملهة حهن ال صهاب 

 والسنّة.
 ات :أّحا ال صاب ، فمن  هي

ً )حنها : ،ول  تعالى :  ْسِا ، فنا  علهى تفسهير  فمها فهء  (3)(ق ول وا ِللَِّاِس ح 

،  (4) «  تقولوا إ ّ خيرا اصّى تعلموا حا هو»:  السالمعلي ال افء ، حن ،ول  
 ولعّل ح نا  على إرا ة الظّن وا عصقا  حن القول.

__________________ 

 .591:  2 (الط عة الحجرية)( انظر الرياض 1)

 (.ر)فء  «المصّفق عليها عند الشكّ »( لم تر  2)

 .83( ال قرة : 3)

 .9، فاب ا هصمام فاحور المسلمين ، الحديث  164:  2( ال افء 4)

ألههههههههالة الصههههههههّحة 
ول حههههههههههن ا لهههههههههه

المجمهههههههههع عليهههههههههها 
 فين المسلمين

حهههههههههدر  ألهههههههههالة 
 الصّحة

تهههههههههههههههههههههههههههصد ل ا 
فاآليهههههههههههههههههههههههههههههههههات 

 والمنا،شة في 
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ْْهَل النَّهّنِ إِثْهم  )وحنها : ،ول  تعالى :  ََثِيهراً ِمهَن النَّهّنِ إِنَّ بَ ،  (1)(اْجتَِِب وا 

 ي ن شء  حن الظّن إثما. فإّن ظّن السو  إثم ، وإ ّ لم
، فنهها  علههى أّن الخههارج حههن  (2)(أَْوف ههوا بِههاْلْ ق ودِ )وحنههها : ،ولهه  تعههالى : 

إِالَّ أَْن تَك وَن )عموح  ليس إ ّ حا علم فسا   ؛ ألنّ  المصيقّن. وكذا ،ول  تعالى : 

 .(3)(تِجاَرةً َعْن تَراٍض 
فهء حسهألة فيهع  وا تصد ل ف  يظهر حن المحقّق الثهانء ، ايهث تمّسهك

الههراهن حههدّعيا لسهه ق إذن المههرتهن ، وأن ههر المههرتهن السهه ق : فههأّن األلههل 

 .(4)لّحة ال يع ول وح  ووجوب الوفا  فالعقد 
 ل ن   يخفى حا في  حن الىعه.

 وأ عه حن  :  عوى   لة اآليصين ا وليصين.

 وأّما السِّة :

 ع أحر أخيك »:  السالمعلي المؤحنين  فمنها : حا فء ال افء عن أحير
على أاسن  اصّى يأتيك حها يقلّ هك عنه  ، و  تظهنّّن ف لمهة خرجه  حهن أخيهك 

 .(5) «تو ا وأن  تجد لها فء الخير ت يال
__________________ 

 .12( الحجرات : 1)

 .1( المائدة : 2)

 .29( النسا  : 3)

 .162:  5( جاحع المقالد 4)

:  2، وال ههافء  3حههن أفههواب أا ههام العشههرة ، الحههديث  161، ال ههاب  614:  8( الوتههائل 5)

 .«ححمال» : «ت يال»، وفيهما فدل  3، فاب الصهمة وتو  الظن ، الحديث  362

ا تهههههههههههههههههههههههههههصد ل 
 فاألخ ار
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يا ححّمد ، كذّب »لمحّمد فن الفىل :  السالمعلي وحنها : ،ول الصا ق 

و،هال  تمعك وفصر  عن أخيك ، فإن شهد عند  خمسون ،ساحة أنّه  ،هال ،
 .(1) «: لم أ،ل ، فصدّ،  وكذّفهم

وأنّهه   (2) «المههؤحن   يههصّهم أخهها »وحنههها : حهها ور  حسصفيىهها ، حههن أّن 

، وأّن  (3) «إذا اتّهم أخا  انماث ابيمان فء ،ل   ، كما ينماث الملح فء الما »
حههن اتّهههم أخهها  فهههو حلعههون »، وأّن  (4) «حههن اتّهههم أخهها  فههال ارحههة فينهمهها»

، إلى غير ذلك حهن األخ هار المشهصملة علهى ههذ  المىهاحين ، أو  (5) «حلعون

 .(6)حا يقرب حنها 
هذا ، ول ّن ابنصار : عدم   لة ههذ  األخ هار إ ّ علهى أنّه    فهدّ حهن 

أن يحمل حا يصدر حن الفاعل علهى الوجه  الحسهن عنهد الفاعهل ، و  يحمهل 

، وهذا غير حا نحن فصد   ؛ فإنّ  إذا فهرض  وران  على الوج  الق يح عند 
العقد الصا ر حن  فين كون  لحيحا أو فاتدا   على وج  ، يح ، فل فر نا 

األحرين فء اقّ  ح ااا ، ك يع الراهن فعد رجهو  المهرتهن عهن ابذن وا،عها 

 أو ، ل  ، فإّن الح م فألالة عدم ترتّب األثر
__________________ 

أنّه  »، وفيه  فهدل  4حهن أفهواب أا هام العشهرة ، الحهديث  157، ال اب  609:  8ل ( الوتائ1)

 .«و،ال لك ،و »:  «،ال و،ال لم أ،ل

 .«اديث األرفعمائة»،  من الحديث األّول ، المعرور ب  100:  10( فحار األنوار 2)

 حن أفواب أا ام العشرة ، الحديث األّول. 161، ال اب  613:  8( الوتائل 3)

 .2حن أفواب أا ام العشرة ، الحديث  161، ال اب  614:  8( الوتائل 4)

 .5حن أفواب أا ام العشرة ، الحديث  130، ال اب  563:  8( الوتائل 5)

، والوتهائل  7حن أفهواب أا هام العشهرة ، الحهديث  122، ال اب  544:  8( انظر الوتائل 6)

 .2حنها ، الحديث  159، ال اب  611:  8

المنا،شهههههههههههة فهههههههههههء 
   لة األخ ار
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  يوجهب خروجها عهن األخ هار المصقدّحهة اآلحهرة فحسههن ـ  حهثالـ   يهععلهى ال

الظّن فالمؤحن فء المقام ، خصولا إذا كهان المشه و  فعهل غيهر المهؤحن ، 
 أو فعل المؤحن الذ  يعصقد فصّحة حا هو الفاتد عند الحاحل.

ثههّم لههو فر ههنا أنّهه  يلهه م حههن الحسههن ترتيههب اآلثههار ، وحههن الق ههيح عههدم 

لم يله م حهن الحمهل علهى ـ  معاحلة المر ّ ة فين الرفويّة وغيرهاكالـ  الصرتيب
الحسن فمقصىى تلك األخ ار الح م فصرتّب اآلثار ؛ ألّن حفا ها الح هم فصهفة 

الحسن فء فعل المؤحن ، فمعنى عدم الجرح فء فعل  ،   ترتيب جميع هثهار 

لمسهمو  حهن   ترى أنّ  لو  ار األحر فين كون ال الم اأذلك الفعل الحسن ، 
حههؤحن فعيههد تههالحا ، أو تحيّههة ، أو شههصما ، لههم يلهه م حههن الحمههل علههى الحسههن 

 وجوب ر ّ السالم.

فههء روايههة ححمههد فههن  السههالمعلي وحّمهها يؤيّههد حهها ذكرنهها ، جمههع ابحههام 
وتصهديق األخ ـ  أعنهء ال يّنهة العا لهةـ  الفىل ، فين ت هذيب خمسهين ،سهاحة

حن ، فإنّه  حّمها   يم هن إ ّ فحمهل تصهديق المهؤحن علهى الح هم فمطافقهة المؤ

حههع الح ههم ـ  فمعنههى المخالفههة للوا،ههعـ  الوا،ههع ، المسههصل م لص ههذيب القسههاحة
فصهد،هم فههء اعصقها هم ؛ ألنّهههم أولههى فحسهن الظههّن فهههم حهن المههؤحن الوااههد. 

هر فعهض فالمرا  حن ت ذيب السمع وال صر ت هذي هما فيمها يفهمهان حهن ظهوا

األفعال حن القه ح ، كمها إذا تهرى شخصها ظهاهر الصهّحة يشهرب الخمهر فهء 
 حجلس يظّن أنّ  حجلس الشرب.

وكيه كان ، فعدم وفا  األخ ار فما نحن فصد   أو ح حن أن يحصهاج 

 : السههالمعلي إلهى ال يههان ، اصّههى المرتههل األّول ، فقرينهة ذكههر األخ ، و،ولهه  
 .«. الخ ر.. و  تظنّنّ »

 وحّما يؤيّد حا ذكرنا أيىا ، حا ور  فء غير وااد حن الروايات :

حّمهههههها يؤيّههههههد عههههههدم 
   لة األخ ار

يؤيّههههههد عههههههدم  حّمهههههها
   لة أيىا  
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 حن عدم جواه الوثوق فالمؤحن كّل الوثوق ، حثل :

  تهثقّن »،هال :  السهالمعلي رواية ع هد هللا فهن تهنان عهن أفهء ع هد هللا 
 .(1) «فأخيك كّل الثقة ؛ فإّن لرعة ا تصرتال   تسصقال

إذا اتههصولى الصههالح علههى »:  السههالمعلي فههء نهههج ال الغههة عنهه  وحهها 

، فقهد  (3)حنه  خ يهة  (2)ال حان وأهل  ، ثّم أتا  رجل الظهّن فرجهل لهم يظههر 
ظلم ، وإذا اتصولى الفسا  على ال حان وأهل  ، ثّم أاسن رجل الظّن فرجل ، 

 .(4) «فقد غّرر

ححّمهد فهن ههارون فهء روايهة  السهالمعلي وفء حعنا  ،هول أفهء الحسهن 
إذا كههان الجههور أغلههب حههن الحههّق ،   يحههّل ألاههد أن يظههّن فأاههد »الجههالّب : 

 .(5) «خيرا ، اصّى يعرر ذلك حن 

 .(6)إلى غير ذلك حّما يجد  المصص ّع 
فإّن الجمع فينها وفين األخ ار المصقدّحة يحصل فأن يرا  حهن األخ هار : 

الحسههن حههن ايههث حجههّر   تههر  ترتيههب هثههار الصهمههة ، والحمههل علههى الوجهه 

 الحسن ، والصو،ّه في  حن ايث ترتيب تائر اآلثار.
أّن المههؤحن   يخلههو عههن ثالثههة : الظههّن »ويشهههد لهه  حهها ور  ، حههن : 

 والحسد والطيرة ، فإذا اسدت فال ت ل ، وإذا ظنن  فال تحقّق ، وإذا
__________________ 

 .1العشرة ، الحديث  حن أفواب أا ام 102، ال اب  501:  8( الوتائل 1)

 .«لم تظهر»( فء المصدر : 2)

 .«اوفة»:  «خ ية»( فء المصدر فدل 3)

 .114، الح مة  489( نهج ال الغة : 4)

 .2حن أا ام الو يعة ، الحديث  9، ال اب  233:  13( الوتائل 5)

 حن أفواب جها  النفس ، الحديث األّول. 13، ال اب  137:  11( انظر الوتائل 6)
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 .(1) «رت فاحضتطيّ 

 الثالث : ابجما  القولّء والعملءّ 
،  (2)، فهو حسصفا  حن تص ّع فصاوى الفقهها  فهء حهوار  كثيهرة  أّحا القولءّ 

فإنّهم   يخصلفون فء أّن ،ول حدّعء الصّحة فهء الجملهة حطهافق لأللهل وإن 

 .(3)رر اخصلفوا فء ترجيح  على تائر ا لول ، كما تصع
، فههال يخفهههى علهههى أاههد أّن تهههيرة المسههلمين فهههء جميهههع  وأّحهها العملهههءّ 

األعصار ، علهى امهل األعمهال علهى الصهحيح ، وترتيهب هثهار الصهّحة فهء 

 ع ا اتهم وحعاحالتهم ، و  أظّن أادا ين ر ذلك إ ّ ح افرة.

 الرابع : الْقل المستقلّ 

اكم فأنّهه  لههو لههم يهه ن علههى هههذا األلههل لهه م اخههصالل نظههام المعهها  الحهه

والمعههاش ، فههل ا خههصالل الحالههل حههن تههر  العمههل فهههذا األلههل أهيههد حههن 

 .«يد المسلم»ا خصالل الحالل حن تر  العمل ب 
فعهد الح هم فهأّن اليهد ـ  ،هال لحفهص فهن غيهاث السالمعلي حع أّن ابحام 

إنّه  لهو   ذلهك لمها ،هام »: ـ  لملك فمجّر  اليهد ليل الملك ، ويجوه الشها ة فا

 ، فيدّل ففحوا  على اعص ار ألالة الصّحة فء أعمال (4) «للمسلمين توق
__________________ 

، راجهع  «. الهخ.. ثهالث   يسهلم حنهها أاهد»، وفيه  :  9، ذيل الحديث  320:  58( ال حار 1)

 .37:  2ح حث ال را ة 

 .222و  221:  ( انظر عوائد األيّام2)

 .374( انظر الصفحة 3)

 .2حن أفواب كيفيّة الح م ، الحديث  25، ال اب  215:  18( الوتائل 4)

ا تهههههههههههههههههههههههههههصد ل 
فابجمهههههههههههههههههههههههههههها  

 القولء

ا تهههههههههههههههههههههههههههصد ل 
فابجمهههههههههههههههههههههههههههها  

 العملء

ا تهههههههههههههههههههههههههههصد ل 
 فالعقل
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المسههلمين ، حىههافا إلههى   لصهه  فظههاهر اللفههر ؛ ايههث إّن الظههاهر أّن كههّل حهها 

لو   ل م ا خصالل فهو اّق ؛ ألّن ا خصالل فا ل ، والمسصل م لل ا ل فا ل 
وهو اعص ار ألالة الصّحة عنهد الشهّك فهء لهّحة حها لهدر  ، فنقيى  اّق ،

 عن الغير.

،  (2)، وتوتهعة الهدين  (1)ويشير إليه  أيىها : حها ور  حهن نفهء الحهرج 
 .(4()3)وذّم حن  يّقوا على أنفسهم فجهالصهم 

__________________ 

 .78، والحّج :  6( المائدة : 1)

ـ  174 ج ، وروايات الصوتعة فء عوائد األيهام :، وانظر روايات نفء الحر 286( ال قرة : 2)

181. 

 .3حن أفواب النجاتات ، الحديث  50، ال اب  1071:  2( الوتائل 3)

: (ص)، وفههء  «هائههد»: (ت)هيهها ة ، كصههب عليههها فههء  (ظو ) (ص)وااشههيصء  (ت)( فههء 4)

لهد،ة ويم هن ا تهصد ل فموثّقهة حسهعدة فهن »، وهء حا يلء :  «لح»: (ظ)، وفء  «نسخة»

كّل شء  لك اهالل اصّهى تعلهم أنّه  اهرام فعينه  فصدعه  حهن ، هل »:  السالمعلي عن أفء ع د هللا 

نفسك ، حثل الثوب ي هون عليهك ،هد اشهصريص  وههو تهر،ة ، أو حملهو  عنهد  وههو اهّر ،هد فها  

نفس  ، أو خد  ف يع ، أو ،هر ف يع ، أو احرأة تحصك وهء اخصهك أو ر هيعصك ، وا شهيا  كلّهها 

 .«ى هذا اصّى يسص ين لك غير ذلك ، أو تقوم ف  ال يّنةعل

فإّن الح م فالحليّة عند الشك فء الحرحة فء هذ  األشيا    يجمعها إ ّ ألالة الحهّل فهء 

تصرفات النّا  وعدم وجوب ا جصناب عنها إ ّ حع العلم أو ،يام ال يّنة ؛ وذلك ألّن اّل الثهوب 

له  المقصىهية لحرحهة الصصهرر فيه    وجه  له  إ ّ الهالة  الذ  اشهصرا  حهع ألهالة عهدم تمل ه 

الصحة فء تصرر ال ائع المقصىية للملك. فالح م فالحّل وعهدم الحرحهة لهيس حهن جههة حجهر  

 الشك فء اّل ل س
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__________________ 

الثوب وارحص  نظير المشص   فين الخّل والخمر ، وإ ّ ل ان األلل في  الصحهريم نظيهر المشهص   

هوجصهه  وا جن يّههة ، فههل حههن ايههث ا شههص ا  والشههك فههء حعاحلههة الثههوب ، وتر  ههها فههين  فههين

الصحيحة المملّ ة وغيرها ، فمو و  هذا الح م الظاهر  ههء المعاحلهة الوا،عهة علهى الثهوب 

، وإ ّ فل س الثوب االل حن ايث كون  تصرفا فء حل   فعهد الح هم الظهاهر  ف هون المعاحلهة 

 لشك فء كون  اال  واراحا.حملّ ة   حن ايث ا

وكذا ال الم فء الع د المشصرى ، وكذا الح هم فحهّل المهرأة المشهص هة فاألخه  والر هيعة 

ليس حن ايث حجر  الصر   فين الحالل والحرام وإ ّ ل ان األلل عهدم تحقهق ال وجيّهة فينهمها 

 ، فل حن ايث الشك فء العقد الوا،ع وأنّ  كان لحيحا أم فاتدا.
: أّن ظههاهر الروايههة فقرينههة األحثلههة إرا ة حهها يعههّم الح ههم فالحههّل حههن ايههث والحالههل 

 الصصرر الموجب لرفع الحرحة الثافصة فألالة فسا  الصصرر.
فإن ،ل  : لعّل الح م فحّل الصصرر فهء الثهوب والع هد حهن جههة اليهد وفهء ا حهرأة حهن 

 الصصرر حن ايث هو.ايث ألالة عدم النسب والر ا  ، فال يدّل على ألالة الحّل فء 
،لهه  : ظههاهر الروايههة الح ههم فث ههوت الحههّل ظههاهرا حههن جهههة حجههّر  الصههر   فههين الجههائ  

 والممنو  ،   حن ايث ،يام أحارة على الملك وعدم النسب.
فإن ،ل  : إّن الرواية كما يشمل حا اذا شك فهء اهّل اكهل خ ه  للشهك فهء لهحة شهرائ  

فء اّل الصالة فء الثوب المصنجس الهذ  غسهل  الغيهر  الرافع لحرحة أكل  ، ل الشرا  ، أو شك

للشك فهء لهّحة غسهل  ، كهذلك يشهمل اهل و هء احهرأة تهر  ت فهين ال وجهة واألجن يهة واهّل 

الصصرر فء أحة تهر  ت فهين أحصه  وأحهة الغيهر. ولهو فنهء علهى ا وحهة الهالة عهدم ال وجيهة 

 ـ والمل ية على
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 وَِبغي التِبيه على أمور :

 األّول

أّن المحمول علي  فعل المسلم ، هل الصّحة فاعصقا  الفاعهل أو الصهّحة 

 ؟الوا،عيّة
__________________ 

حفا  هذ  الرواية فء هذين المثهالين فليه ن علهى ألهالة عهدحهما فهء حهور  الروايهة ، فهال فهدّ أن 

ّل فهء الروايهة أحهارة ااكمهة علهى ألهالة العهدم ، وههء اليهد فهء الثهوب ي ون حنشأ الح هم فالحه

والع د ، وألالة عدم النسب والر ا  فهء المهرأة ،   حجهر  الشهك فهء اهّل المعاحلهة الوا،عهة 

 عليها وعدح .

،لهه  : فههرق وا ههح فههين حههور  الح ههم فالحههّل فههء المثههالين وحههور   فههء أحثلههة الروايههة 

ن الجائ  والمحظور ؛ فإّن الشهك فهء المحهل فهء المثهالين حسه وق وتائر الصصرفات المر  ة في

فالحرحههة المصيقنههة تههافقا فيسصصههحب ، كمهها هههو شههأن تعههارض ألههل ابفااههة حههع اتصصههحاب 

الحرحههة ، فخههالر الشههك فههء اههّل المعاحلههة الوا،عههة علههى الثههوب والع ههد والمههرأة ؛ فإنّهه  غيههر 

لحظههر عنهه  يرفههع ارحههة الصصههرر فيههها حسهه وق فالحرحههة ، فههالح م فالروايههة فجههواه  ونفههء ا

 المصيقنة تافقا ، ل المعاحلة.
والحالل : أّن ألالة الحرحة فء حثالء المعصرض ااكم على حؤ ى الروايهة ، واألحهر 

 فء حوار  الرواية على الع س.
 .«هذا حا يقصىي  النظر عاجال إلى أن يقع الصأّحل

فعهههههل  ههههههل يحمهههههل
المسهههههههههههلم علهههههههههههى 

وا،عيّههههههة الصههههههّحة ال
أو الصهههههههّحة عنهههههههد 

 ؟الفاعل



 3فرائد ا ُلول / ج   ............................................................................  354

لهّحة ال يهع أو الن هاح  ـ اعصقها ا يعهذر فيه ـ  فلو علم أّن حعصقهد الفاعهل

فههء العقههد ، فشههّك فيمهها لههدر عنهه  ، حههع اعصقهها  الشههاّ  اعص ههار  (1)فالفارتههية 
، فهل يحمل على كون  وا،عا فالعرفيّة ، اصّى إذا ا ّعهء عليه  أنّه   (2)العرفيّة 

أو،ع  فالفارتيّة ، وا ّعى هو أنّ  أو،ع  فالعرفيّة ، فهل يح م الحهاكم المعصقهد 

 وجهان ، فل ،و ن : ؟ة ، فو،وع  فالعرفيّة أم  ففسا  الفارتيّ 
، فإذا شّك المأحوم فهء  (3)ظاهر المشهور الحمل على الصّحة الوا،عيّة 

جهاه له  ا ئصمهام فه  ،  ؟أّن ابحام المعصقد فعدم وجهوب السهورة ، ،رأهها أم  

 ها.وإن لم ي ن ل  ذلك إذا علم فصرك
 ويظهر حن فعض المصأّخرين خالف  :

ولههو اخصلههه ال وجههان »،ههال فههء المههدار  فههء شههرح ،ههول المحقّههق : 

فا ّعى أادهما و،و  العقد فء اال ابارام وأن ر اآلخر ، فهالقول ،هول حهن 
 ، ،ال : «يدّعء اباالل ترجيحا لجانب الصّحة

 الحمل على الصّحة إنّما يصّم إذا كان المدّعء لو،و  الفعهل فهء اهال إنّ 

ابارام عالما ففسا  ذلك ، أّحا حع اعصرافهما فالجهل ، فال وج  للحمهل علهى 
 ، انصهى. (4)الصّحة 

 ايثـ  فء الول  وفروع ـ  (5)ويظهر ذلك حن فعض حن عالرنا  
__________________ 

 ، وكذا فيما يلء. «فالفارتءّ »سخ : ( كذا لّححنا  ، وفء الن1)

 ، وكذا فء فعض الموار  فيما يلء. «فالعرفءّ »( كذا لححنا  ، وفء النسخ : 2)

 .236( انظر عوائد األيّام : 3)

 .315:  7( المدار  4)

 .372و  371:  4، وجاحع الشصات  51:  1، انظر القوانين  تر ،د ( هو المحقّق القّمء 5)

ظههههههاهر المشهههههههور 
الحمهههههههههههل علههههههههههههى 

 الصّحة الوا،عيّة

ظههههههههههاهر فعههههههههههض 
المصههههههههههههههههههههههههههأّخرين 

مهههههههههههل علههههههههههههى الح
الصهههههههّحة فاعصقههههههها  

 الفاعل
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 ل فالغل ة.تمّسك لهذا األل

فل ويم ن إتنا  هذا القول إلى كّل حن اتصند فء هذا األلل إلى ظاهر 
 (3)، فإنّه    يشهمل إ ّ  (2)وجماعة حّمن تأّخر عن   (1)اال المسلم ، كالعالّحة 

لههورة اعصقهها  الصههّحة ، خصولهها إذا كههان ،ههد أحىهها  الشههار   جصههها  أو 

 تقليد أو ،يام فيّنة أو غير ذلك.
حن إ الق األلحاب ، وحن عدم حساعدة أ لّصهم ؛ فإّن العمدة ابجما  

ول وم ا خهصالل ، وابجمها  الفصهوائّء حهع حها عرفه  حشه ل ، والعملهّء فهء 

حور  العلم فاعصقا  الفاعل للصهّحة أيىها حشه ل ، وا خهصالل ينهدفع فالحمهل 
 على الصّحة فء غير المور  المذكور.

 وتفصيل المسألة : أّن الشاّ  فء الفعل الصا ر حن غير  :

إّحا أن ي ون عالما فعلم الفاعل فصحيح الفعل وفاتد  ، وإّحها أن ي هون 
 عالما فجهل  وعدم علم  ، وإّحا أن ي ون جاهال فحال .

ن يعلهههم فمطافقههة اعصقههها   فههإن علههم فعلمههه  فالصههحيح والفاتهههد : فإّحهها أ

  عصقا  الشاّ  ، أو يعلم حخالفص  ، أو يجهل الحال.
   إش ال فء الحمل فء الصورة ا ولى.

 كأنـ  وأّحا الثانية ، فإن لم يصصا ق اعصقا هما فالصّحة فء فعل
__________________ 

 .483و  218:  2 (الط عة الحجرية)( الصذكرة 1)

، وتمهيهههد  138:  1، والقواعهههد والفوائهههد  32:  1فهههء الهههدرو   تهههرهما،د ( كالشههههيدين 2)

:  5، والمحقّههق الثههانء فههء جههاحع المقالههد  174:  6و  239:  1، والمسههالك  312القواعههد : 

 .463:  12و ،  135:  10و  119

 (. )حن  «إ ّ »( 3)

ححههههههههّل والمسههههههههألة 
 إش ال :

 لور المسألة

أن يعلههههههههههههم ـ  1
الفاعهههههههههههل كهههههههههههون 

عالمهههههههها فالصههههههههّحة 
 والفسا 
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 اعصقد أادهما وجوب الجهر فالقرا ة يوم الجمعة ، واآلخر وجوب ابخفات

 إش ال فء وجوب الحمل على الصحيح فاعصقا  الفاعل. فالـ 
فههإن ،لنهها : إّن العقههد ـ  كمثههال العقههد فالعرفيّههة والفارتههيّةـ  وإن تصهها ق

فالفارتيّة حن  ت ب لصرتّب اآلثار علي  حن كّل أاد اصّى المعصقد ففسا   ، فال 

ههو كمها ـ  ثمرة فهء الحمهل علهى حعصقهد الحاحهل أو الفاعهل ، وإن ،لنها فالعهدم
ففي  ابش ال المصقدّم : حن تعميم األلحاب فء فصاويهم وفء فعهض ـ  األ،وى

حعا،هد إجماعهاتهم علهى تقههديم ،هول حهدّعء الصههّحة ، وحهن اخصصهاص األ لّههة 

 فغير هذ  الصورة.
وإن جهل الحهال ، فالظهاهر الحمهل لجريهان األ لّهة ، فهل يم هن جريهان 

ن  حطافقا  عصقا  الحاحهل ؛ الحمل على الصّحة فء اعصقا   ، فيحمل على كو

 .(2)ال الم في   (1)ألنّ  الصحيح ، وتيجء  
وإن كههان عالمهها فجهلهه  فالحههال وعههدم علمهه  فالصههحيح والفاتههد ، ففيهه  

أيىا ا ش ال المصقدّم ، خصولا إذا كان جهل  حجاحعا لص ليفه  فا جصنهاب ، 

د المشهص هين فهالنجس ، إ ّ أنّه  يحصمهل أن كما إذا علمنا أنّ  أ،دم علهى فيهع أاه
 ي ون ،د اتّفق الم يع غير نجس.

وكذا إن كان جاهال فحال . إ ّ أّن ابش ال فء فعض هذ  الصور أهون 

 حن  فء فعض ، فال فدّ حن الصص ّع والصأّحل.
__________________ 

 .383( انظر الصفحة 1)

 (.ر)فء  «وتيجء  ال الم في »( لم تر  2)

أن يعلههههههههههههم ـ  2
 كون  جاهال
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 الثاني

أّن الظاهر حن المحقّق الثانء أّن ألالة الصّحة إنّما تجر  فء العقهو  

 فعد اتص مال العقد لألركان.

،ال فء جاحع المقالد ، فيما لو اخصله الىاحن والمىمون ل  ، فقال 
حها ههذا ـ  ا رّجهح تقهديم ،هول الىهاحنفعهد حهـ  الىاحن :  من  وأنها له ءّ 

 لفظ  :
فإن ،ل  : للمىمون ل  ألالة الصّحة فء العقو  ، وظاهر اال العا،د 

 اآلخر أنّ    يصصّرر فا ال.

،لنا : إّن األلل فء العقو  الصّحة فعد اتص مال أركانها ليصحقّق وجو  
  ل  ، فلو اخصلفا فء كون المعقو  عليه  ههو الحهّر أو العقد ، أّحا ، ل  فال وجو

الع ههد ، الههه حن ههر و،ههو  العقههد علههى الع ههد ، وكههذا الظههاهر إنّمهها يههصّم حههع 

 ، انصهى. (1)ا تص مال المذكور ،   حطلقا 
 و،ال فء فاب ابجارة ، حا هذا لفظ  :

 ى اصول جميع ا حور  شّك فء أنّ  إذا اصل ا تفاق عل
__________________ 

 .315:  5( جاحع المقالد 1)

هههههههل يعص ههههههر فههههههء 
جريهههههههههان ألهههههههههالة 
ء الصههههههههههههّحة فهههههههههههه

العقهههههههو  اتهههههههص مال 
 ؟أركان العقد

المحقههههههههههق  كههههههههههالم
الثهههههانء فههههههء فههههههاب 

 الىمان

 تههههههر ،د  كالحهههههه 
 فء فاب ا جارة
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حن اصول ابيجاب والق ول حهن ال هاحلين ، وجريانهمها ـ  المعص رة فء العقد

وو،هع ا خهصالر فهء شهر  حفسهد ، فهالقول ،هول ـ  على العو ين المعص رين
لهك المفسهد حدّعء الصّحة فيمين  ؛ ألنّ  الموافق لأللل ؛ ألّن األلل عهدم ذ

 ، واأللل فء فعل المسلم الصّحة.

فء الصّحة والفسا  فء فعض ا حهور المعص هرة  (1)أّحا إذا اصل الشك 
   يثمر هنا ؛ فإّن األلل عدم الس ب النا،ل. (2)وعدح  ، فإّن األلل 

 ، انصهى. (3)وحن ذلك حا لو ا ّعى أنّء اشصري  الع د فقال فعصك الحّر 

 ، ،ال فء القواعد : ;ويظهر هذا حن فعض كلمات العالّحة 
  يصههّح  ههمان الصهه ّء ولههو أذن لهه  الههولّء ، فههإن اخصلفهها ،ههدّم ،ههول 

ألل  (4)الىاحن ؛ أللالة فرا ة الذّحة وعدم ال لو  ، وليس لمدّعء الصّحة 

ّن يسصند إلي  ، و  ظاهر يرجع إليه . فخهالر حها لهو ا ّعهى شهر ا فاتهدا ؛ أل
الظاهر أنّهما   يصصّرفان فا ال ، وكذا ال حث فء حن عرر ل  االة جنهون 

 ، انصهى. (5)

 و،ال فء الصذكرة :
لو ا ّعى المىمون ل  : أّن الىاحن  من فعد ال لو  ، و،ال الىاحن 

 : فل  من  لك ، ل . فإن عيّنا ل  و،صا   يحصمل فلوغ  في 
__________________ 

 .«ا خصالر»:  «الشك»( فء المصدر فدل 1)

 .«هذا ا تصد ل»:  «األلل»( فء المصدر فدل 2)

 .308و  307:  7( جاحع المقالد 3)

 .«األهليّة»:  «الصّحة»( فء المصدر فدل 4)

 .156:  2( ،واعد األا ام 5)

 ;كههههههههالم العالّحههههههههة 
 القواعدفء 

كالحهههههههههههههه  فههههههههههههههء 
 الصذكرة :
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احن : وإن لهم يعيّنها و،صها ، فهالقول ،هول الىهـ  إلهى أن ،هالـ  ،دّم ،ول الص ءّ 

القهول ،هول  فيمينه  ، وفه  ،هال الشهافعّء ؛ أللهالة عهدم ال لهو . و،هال أامهد :
وتههالحص  ، كمهها لههو اخصلفهها فههء  (1)المىههمون لهه  ؛ ألّن األلههل لههّحة الفعههل 

شر  ح طل. والفرق : أّن المخصلفين فء الشر  المفسد يقدّم في  ،هول حهدّعء 

ن لهه  أهليّههة الصصههّرر   حهه (2)الصهّحة ؛  تفا،همهها علههى أهليّههة الصصهّرر ؛ إذ 
يصصّرر إ ّ تصّرفا لحيحا ، ف ان القهول ،هول حهدّعء الصهّحة ؛ ألنّه  حهدّ  

للظاهر ، وهنا اخصلفا فء أهليّة الصصّرر ، فليس حع حن يدّعء األهليّة ظاهر 

يسصند إلي  و  ألل يرجع إلي . وكذا لهو ا ّعهى أنّه   همن فعهد ال لهو  و، هل 
 لحاجة.، انصهى حو ع ا (3)الرشد 

ل ن لم يعلم الفرق فين  عوى الىاحن الصغر وفين  عهوى ال هائع إيّها  

، ايث لّرح العالّحة والمحقّق الثانء فجريان ألهالة الصهّحة ، وإن اخصلفها 
 هههعّه ههههذ   (5)عار هههها فألهههالة عهههدم ال لهههو  ، وفهههين حهههن  (4)فهههين حهههن 

 المعار ة.

 لعالّحة فء: أنّ  اعصرض على شيخ  ا (6)و،د ا ء عن ،طب الدين 
__________________ 

 .«العقد»:  «الفعل»( فء المصدر فدل 1)

 .«والظاهر أنّ »:  «إذ»( فء المصدر فدل 2)

 .87:  2 (الط عة الحجرية)( الصذكرة 3)

 .97:  2( وهو العالّحة ، انظر ،واعد األا ام 4)

 .452:  4( وهو المحقّق الثانء ، انظر جاحع المقالد 5)

، ولهم نقههه عليه  فههء كصههب  361:  5د عهن القطههب ، كمها فههء حفصهاح ال راحههة ( ا ها  الشهههي6)

 الشهيد.
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 (1)حسألة الىمان فألهالة الصهّحة ، فعار هها فألهالة عهدم ال لهو  ، وفقهء 

 ألالة ال را ة تليمة عن المعارض.
حهههن السهههيرة ولههه وم ـ  أ،هههول : واأل،هههوى فهههالنظر إلهههى األ لّهههة السهههافقة

: هو الصعميم. ولذا لو شّك الم لّه أّن هذا الذ  اشصرا  هل اشصرا  ـ  ا خصالل

فنى على الصهّحة. ولهو ،يهل : إّن ذلهك حهن ايهث الشهّك فهء  ؟فء اال لغر 
تمليك ال ائع ال الل ، وأنّ  كان فء ححلّه  أم كهان فاتهدا ، جهرى حثهل ذلهك فهء 

 حسألة الصداعء أيىا.

إّن حا ذكر  جاحع المقالد : حن أنّ    وجو  للعقد ، ل اتهص مال  (2)ثّم 
أركانهه  ، إن أرا  الوجههو  الشههرعّء فهههو عههين الصههّحة ، وإن أرا  الوجههو  

 العرفّء فهو حصحقّق حع الشّك ، فل حع القطع فالعدم.

هو الحهّر أو الع هد وأّحا حا ذكر  : حن ا خصالر فء كون المعقو  علي  
 ، فهو  اخل فء المسألة المعنونة فء كالم القدحا  والمصأّخرين ، وهء (3)

__________________ 

 .«وأفقى»: (ظو ) (ص)( فء 1)

 .«حع»:  «ثمّ »فدل  (ص)( فء 2)

فإن أرا  ف  اّرا حعيّنا ك يد وع دا حعيّنها كسهعيد »هيا ة حا يلء :  (صو ) (ت)،  (ظ)( فء 3)

ان الدعوى على حجّر  تمليك أادهما ، فأن ،ال أادهما لمولى الع هد : حلّ صنهء ع هد  ، ، فإن ك

و،هال المههولى : حلّ صهك هيههدا الحهّر ، فههال إشه ال فههء كهون القههول ،هول حن ههر تمليهك الع ههد ؛ ألّن 

لاا   يدّعء تمليك ع د  ، فيحله على عدح  ، وأّحا هو فهال يهدّعء علهى لهاا   شهي ا ؛ ألّن 

ك الحههّر   يصىههّمن حطال ههة المههدّعء فشههء  ، وإن أرا  فهه  الصههداعء فههء كههون أاههد  عههوى تمليهه

علهههى ههههذ  ال يههها ة :  (صو ) (ت)، وكصهههب فههء  «العو ههين لآلخهههر المملهههو  اههّرا أو ع هههدا

 .«هائد»

 األ،هههههههوى الصعمههههههههيم
وعههههههههههدم اعص ههههههههههار 
اتههههههههههههههههههههههههههههههص مال 

 األركان

فيمهههههههههها ا،شههههههههههة المن
ذكهههههههههر  المحقهههههههههق 

 الثانء
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 (1)حههها لهههو ،هههال : فعصهههك فع هههد ، فقهههال : فهههل فحهههّر ، فراجهههع كصهههب الفا هههلين 

 .(2)والشهيدين 
الظاهر إنّما يصّم حع ا تص مال المذكور   حطلقا وأّحا حا ذكر  : حن أّن 

، فهو إنّما يصّم إذا كان الشّك حهن جههة فلهو  الفاعهل ، ولهم ي هن هنها   هرر 

هخر حعلوم ال لو  يسصل م لّحة فعل  لّحة فعهل ههذا الفاعهل ، كمها لهو شهّك 
أّحها إذا كهان  ؟فء أّن ابفهرا  أو الولهيّة ههل لهدر حنه  اهال ال لهو  أم ، له 

شّك فء ركن هخر حهن العقهد ، كأاهد العو هين ، أو فهء أهليّهة أاهد  رفهء ال

العقههد ، فههيم ن أن يقههال : إّن الظههاهر حههن الفاعههل فههء األّول ، وحههن الطههرر 
 اآلخر فء الثانء ، أنّ    يصصّرر فاتدا.

نعههم ، حسههألة الىههمان يم ههن أن ي ههون حههن األّول ، إذا فههرض و،وعهه  

ول حن الغريم ؛ فإّن الىمان اين ذ فعل وااهد فغير إذن حن المديون ، و  ، 
شّك فء لدور  حن فالل أو غير  ، ولهيس له   هرر هخهر ، فهال ظههور فهء 

 عدم كون تصّرف  فاتدا.

ل ّن الظاهر : أّن المحقّق لم ير  خصوص حا كان حن هذا الق يل ، فهل 
يشمل كالح  الصهورتين األخيهرتين ، فراجهع. نعهم ، يحصمهل ذلهك فهء ع هارة 

 ذكرة.الص
__________________ 

 .96:  2، و،واعد األا ام  33:  2( انظر شرائع ابتالم 1)

، ول ن لم نعثر علي  فء حا فأيدينا حهن كصهب الشههيد األّول. نعهم ،  267:  3( انظر المسالك 2)

عههن الحواشهههء المنسههوفة للشههههيد علهههى  (195:  23)ا هها  لهههااب الجههواهر فهههء الجهههواهر 

 .«وتيأتء ال الم في  إن شا  هللا»يا ة : ه (ظ)القواعد. وفء 
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ثّم إّن تقديم ،ول حن ر الشر  المفسد ليس لصقديم ،ول حدّعء الصهّحة ، 

فههل ألّن القههول ،ههول حن ههر الشههر  ، لههحيحا كههان أو فاتههدا ؛ أللههالة عههدم 
ا شصرا  ، و   خل لهذا فحديث ألالة الصّحة وإن كان حؤ ّا  لّحة العقد 

 مدّعى حفسدا. هذا ، و  فدّ حن الصأّحل والصص ّع.فيما كان الشر  ال
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 الثالث

أّن هذا األلل إنّما يث   لّحة الفعل إذا و،ع الشّك فء فعهض ا حهور 

المعص رة شرعا فء لّحص  ، فمعنى ترتّب األثر المقصو  حن  علي  ، فصّحة 

 كّل شء  فحس  .
يجاب ع ارة عهن كونه  فحيهث لهو تعقّ ه  ، هول لهحيح حثال : لّحة اب

لحصهههل أثهههر العقهههد ، فهههء حقافهههل فاتهههد  الهههذ    ي هههون كهههذلك ، كابيجهههاب 
فالفارتيّة فنا  على القول فاعص ار العرفيّة. فلو تجّر  ابيجاب عن الق ول لهم 

 يوجب ذلك فسا  ابيجاب.

بيجاب حهن فإذا شّك فء تحقّق الق ول حن المشصر  فعد العلم فصدور ا
ألههالة الصههّحة فههء ابيجههاب فوجههو  الق ههول ؛ ألّن  (1)ال ههائع ، فههال يقىههء 

 الق ول حعص ر فء العقد   فء ابيجاب.

وكذا لو شّك فء تحقّق الق ض فهء اله هة أو فهء الصهرر أو السهلم فعهد 
 العلم فصحقّق ابيجاب والق ول ، لم يح م فصحقّق  حن ايث ألالة لّحة العقد.

__________________ 

 .«يقصىء»: (ظ)( فء 1)

 شههههء  لههههّحة كههههلّ 
فحسهههههه   وفاعص ههههههار 

 هثار نفس 



 3فرائد ا ُلول / ج   ............................................................................  364

لو شّك فء إجهاهة المالهك ل يهع الفىهولّء ، لهم يصهّح إاراههها  (1)وكذا 

 فألالة الصّحة.
وأولى فعدم الجريان حا لهو كهان العقهد فهء نفسه  لهو خلّهء و  عه  ح نيّها 

على الفسا  ، فحيث ي ون المصّحح  ارئا علي  ، كما لو ا ّعهى فهائع الو،هه 

  ، وكذا الراهن أو المشصر  حن الفىولّء إجاهة المرتهن وجو  المصّحح ل
 والمالك.

أنّهه  لهو اخصلهه المههرتهن اآلذن فهء فيههع  وحّمها يصفهّر  علههى ذلهك أيىها :

فهء ـ  فعد اتّفا،هما على رجو  المهرتهن عهن إذنه ـ  الرهن والراهن ال ائع ل 
كمها ـ  أّخر  فيصّح ، فهال يم هن أن يقهالتقدّم الرجو  على ال يع فيفسد ، أو ت

: حن أّن ألالة لّحة ابذن تقىء فو،هو  ال يهع لهحيحا ، و  أّن ـ  (2)،يل 

ألالة لّحة الرجو  تقىء ف ون ال يع فاتدا ؛ ألّن ابذن والرجو  كليهما 
،د فرض و،وعهما على الوج  الصحيح ، وهو لدور  عّمن له  أهليّهة ذلهك 

ى ترتّهب األثهر عليهمها أنّه  لهو و،هع فعهل المهأذون عقيهب والصسلّط علي . فمعنه

ابذن و، ههل الرجههو  ترتّههب عليهه  األثههر ، ولههو و،ههع فعلهه  فعههد الرجههو  كههان 
فعهل ، فههل و،هع فهء هحهان ارتفاعهه  ،  (3)فاتهدا ، أّحها لهو لههم يقهع عقيهب ابذن 

ففسها  هههذا الوا،ههع   يخهّل فصههّحة ابذن. وكههذا لههو فهرض عههدم و،ههو  الفعههل 

رجو  فانعقد لحيحا ، فليس هذا حهن جههة فسها  الرجهو  ، كمها   عقيب ال
 يخفى.

__________________ 

 .«ولذا»: (ر)( فء 1)

 ( لعلّ  لااب الجواهر ، كما تيأتء.2)

 .«األّول»:  «ابذن»، وفء غيرها فدل  (ت)( كذا فء نسخة فدل 3)

وحّمههههههههههها يصفهههههههههههّر  
 حا ذكرنا على
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  ، وكهذا فقا  ابذن إلى أن يقع ال يع ،هد يقىهء فصهّحص (1)نعم ، ألالة 

ألالة عدم ال يع ، ل الرجو  رفما يقال : إنّها تقىء ففسا   ، ل نّهما لو تّمها 
فنا  على أّن عدم و،و  ال يهع فعهد  يوجهب ـ  لم ي ونا حن ألالة لّحة ابذن

فعهههض  (3)الرجهههو  الصهههء تمّسهههك فهههها  (2)و  حهههن ألهههالة لهههّحة ـ  لغويّصههه 

 .(4)المعالرين 
: حن الح م ففسا  ال يهع ، وعهدم  (5)مشهور والحّق فء المسألة حا هو ال

ـ  (6)كمها اتهصظهر  ال ركهء ـ  جريان ألالة الصّحة فء المقام ،   فء ال يع

 و  فء ابذن ، و  فء الرجو .
أّحا فء ال يع ، فألّن الشّك إنّما و،ع فء ر ا حن ل  الحّق وهو المرتهن 

ء فصحقّق الر ا حّمن يعص ر أّن لّحة ابيجاب والق ول   يقى (7)، و،د تقدّم 

 أم كان ل ـ  كما فء فيع الفىولءـ  ر ا  ، توا  كان حال ا
__________________ 

 (.ص)حن  «ألالة»( 1)

 .«ألالصء لّحصء ابذن»:  «ألالة لحة»فدل  (ص)( فء 2)

ي ونهان حهن ألهالة لهحة »:  «و  حن ألالة لهحةـ  إلىـ  لم ي ونا»فدل  (ظ)وفء ـ 

 .«ابذن و
، والصههحيح حها أث صنهها  ؛ إذ لهم يصمّسههك فهء الجههواهر  «فهمها»، وفهء غيههر  :  (خ)( كهذا فههء 3)

 فألالة لّحة ابذن.

 .«ت عا ل عض»هيا ة :  (ظ). وفء غير 267:  25( هو لااب الجواهر فء الجواهر 4)

 .216:  5( انظر حفصاح ال راحة 5)

 .346( كما تقدّم ، راجع الصفحة 6)

 .363( فء الصفحة 7)
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 اّق فء الم يع ، كالمرتهن.

وأّحا فء ابذن ، فلما عرفه  : حهن أّن لهّحص  تقىهء فصهّحة ال يهع إذا 
فرض و،وع  عقي     فو،وع  عقي   ، كما أّن لّحة الرجو  تقىء ففسا  

 حا يفرض و،وع  فعد  ،   أّن ال يع و،ع فعد .

 لحاب.والمسألة فعد ححصاجة إلى الصأّحل فعد الصص ّع فء كلمات األ
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 الرابع

أّن حقصىى األلل ترتيب الشاّ  جميع حا هو حن هثار الفعل الصهحيح 

عنههد . فلههو لههلّى شههخص علههى حيّهه  تههقط عنهه  ، ولههو غسههل ثوفهها فعنههوان 

حههن إ ههالق المهها  ، ـ  الصطهيههر ا ههم فطهارتهه  وإن شههّك فههء شههرو  الغسههل
إن علم فمجّر  غسل  ؛ فهإّن الغسهل حهن ايهث ههو   ـ  وورو   على النجاتة

ليس في  لحيح وفاتد ؛ ولذا لو شوهد حن يأتء فصورة عمل حن لهالة أو 
هذ  الع ا ات ، لم يحمل على  (1) هارة أو نسك اّج ، ولم يعلم ،صد  تحقّق 

أح هن ، هول ،وله  ، حهن ايهث  (2)ذلك. نعم ، لو أخ ر فأنّ  كان فعنوان تحقّقه  

 عا ل ، أو حن ايثيّة اخرى. إنّ  حخ ر
و،د يش ل الفهرق فهين حها ذكهر حهن ا كصفها  فصهالة الغيهر علهى الميّه  

فحمله  علههى الصههحيح ، وفههين الصههالة عههن الميّهه  ت ّرعهها أو فابجههارة ، فههإّن 

 ا  فها إ ّ أن ي ون عا  .المشهور عدم ا كصف
 ولو فّرق فينهما فأنّا   نعلم و،و  الصالة حن النائب فء حقام

__________________ 

 .«لحقيقة»:  «تحقّق»فدل  (ظ)( فء 1)

 .«الحقيقة»:  «تحقّق »فدل  (ظ)( فء 2)

اهههههههههراه اعص هههههههههار إ
ألههههل العمههههل فهههههء 

 ألالة الصّحة

ابشههههههههههه ال فهههههههههههء 
الفهههههههههههههرق فهههههههههههههين 
لهههههههههههالة الغيهههههههههههر 
علههههههههههههى الميّهههههههههههه  
وفههههههههههين الصههههههههههالة 
عهههههههههههههن الميههههههههههههه  
ت ّرعههههههههههههههههههههههههههههها أو 

 بجارةفا
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إفرا  الذّحة وإتيان الصالة على أنّها لالة ؛  اصمهال تركه  لهها فهالمّرة ، أو 

ان  فمجّر  الصهورة   فعنهوان أنّهها لهالة عنه  ، اخهصّص ابشه ال فمها إذا إتي
علم حن اال  كون  فء حقام الصالة وإفرا  ذّحة الميّه  ، إ ّ أنّه  يحصمهل عهدم 

ح ا ت  فما يخّل فالصالة ، كما يحصمل ذلك فهء الصهالة علهى الميّه  ، إ ّ أن 

 يلص م فالحمل على الصّحة فء هذ  الصورة.
فاشههصرا  العدالههة فههيمن يوّ هه  العههاج  عههن  (2)،ههد ا ههم فعىهههم  (1و )

الو و  إذا لم يعلهم العهاج  فصهدور الفعهل عهن الموّ ه  لهحيحا ؛ ولعلّه  

لعدم إاراه كون  فء حقام إفرا  ذّحة العاج  ،   لمجّر  ااصمال عدم ح ا ت  
 فء األج ا  والشرائط ، كما ،د   ي الء فء و و  نفس .

فيمهها إذا كههان الفعهل الصهها ر عههن المسههلم علههى وجهه  ـ  ويم هن أن يقههال

: إّن ـ  النيافة عهن الغيهر الم لّهه فالعمهل أّو  وفالهذات ، كالعهاج  عهن الحهجّ 
 لفعل النائب عنوانين :

أادهما : حن ايث إنّ  فعل حن أفعال النائب ، ولذا يجب عليه  حراعهاة 

، وفهههذا ا عص هار يصرتّههب عليهه   (3)األجه ا  والشههرو  المعص ههرة فهء الم اشههر 
جميع هثار لهدور الفعهل الصهحيح حنه  ، حثهل : اتهصحقاق ا جهرة ، وجهواه 

 اتصيجار  ثانيا فنا  على اشصرا  فرا  ذّحة األجير فء لّحة اتصيجار  ثانيا.
__________________ 

ص هرة فهء لههذا يجهب عليه  حراعهاة األجه ا  والشهرو  المع»هيها ة :  (ص)( فء نسخة فهدل 1)

 .«الم اشر ؛ ولهذا ا عص ار

 ( لم نقه علي .2)

 ( )، وفهء  «نسهخة»كصهب عليهها :  (ص)، وفهء  (ر)فهء  «المعص رة فء الم اشهر»( لم تر  3)

 .«الم اشرة»:  «الم اشر»فدل 

 توجي  الفرق
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والثههانء : حههن ايههث إنّهه  فعههل للمنههوب عنهه  ، ايههث إنّهه  فمن لههة الفاعههل 

،صد النيافة وال دليّة ،ائمها فهالمنوب عنه   فالصس يب أو اآللة ، وكان الفعل فعد
، وفهذا ا عص ار يراعى في  القصر وابتمام فهء الصهالة ، والصمصّهع والقهران 

 فء الحّج ، والصرتيب فء الفوائ .

والصّحة حن الحيثيّة ا ولى   تث   الصهّحة حهن ههذ  الحيثيّهة الثانيهة ، 
 وج  الصس يب. فل   فدّ حن إاراه لدور الفعل الصحيح عن  على

وفع ارة اخرى : إن كان فعل الغير يسقط الص ليه عن  ، حن ايهث إنّه  

فعل الغير ، كف  ألالة الصّحة فء السقو  ، كمها فهء الصهالة علهى الميّه  
(1). 

وإن كان إنّما يسقط الص ليه عنه  حهن ايهث اعص هار كونه  فعهال له  ولهو 

غيهر  ،  (2)  أو ف هدن كمها إذا كلّهه فصحصهيل فعهل فنفسهـ  على وج  الصس يب
لم تنفع ألالة الصّحة فء تقو   ، فهل ـ  (4)العاج  للحّج  (3)كما فء اتصنافة 

 (5)يجهب الصف يههك فههين أثهر  الفعههل حههن الحيثيّصهين ، فههيح م فاتههصحقاق النائههب 

 ا جرة ، وعدم فرا ة ذّحة المنوب عن  حن الفعل.
__________________ 

 .«فعل الوكيل واألجير الذ    يعص ر في  ،صد النيافةوكما فء »هيا ة :  (ظ)( فء 1)

 .«ف دل»: ( )( فء 2)

 .«اتصيجار»: ( )، وور  فدلها فء  (ت)فء  «اتصنافة»( لم تر  3)

 (.ظ)فء  «للحجّ ـ  إلىـ  ولو على وج »( لم تر  4)

 .«الفاعل»:  «النائب»فدل  (صو ) (ت)ونسخصء فدل  ( و ) (ر)( فء 5)
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 .(1)ر الولّء للعمل عن الميّ  وكما فء اتصيجا

ل ن ي قى ابش ال فء اتهصيجار الهولّء للعمهل عهن الميّه  ؛ إذ   يعص هر 
في  ،صد النيافة عن الولّء. وفرا ة ذّحة الميّ  حن هثار لّحة فعل الغير حهن 

ايههث هههو فعلهه  ،   حههن ايههث اعص ههار  فعههال للههولّء ، فههال فههدّ أن ي صفههى فيهه  

ل فقصد إفرا  ذّحة الميّ  ، ويحمهل علهى الصهحيح فإاراه إتيان لورة الفع
 حن ايث ا اصما ت األخر.

و  فههدّ حههن الصأّحههل فههء هههذا المقههام أيىهها فعههد الصص ّههع الصههاّم فههء كلمههات 

 األعالم.
__________________ 

 .362( انظر الفصول : 1)
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 الخامس

المذكورة الح م فو،و  الفعل فحيث يصرتّب عليه  أّن الثاف  حن القاعدة 

اآلثهار الشهرعيّة المصرتّ ههة علهى العمهل الصههحيح ، أّحها حها يههالهم الصهّحة حههن 

ا حور الخارجة عن اقيقة الصحيح فال  ليل على ترتّ ها علي . فلو شّك فهء 
أو فعهين ـ  كالخمر والخن يرـ  أّن الشرا  الصا ر حن الغير كان فما   يملك

أعيان حال  ، فال يح م فخروج تلك العهين حهن تركصه  ، فهل يح هم فصهّحة حن 
 الشرا  وعدم انصقال شء  حن تركص  إلى ال ائع أللالة عدح .

: حن أنّ  لهو شهّك فهء لهالة العصهر أنّه   (1)وهذا نظير حا ذكرنا تافقا 

للّى الظهر أم   ، يح م ففعل الظهر حن ايث كون  شر ا لصالة العصهر 
 .(2)الظهر حن ايث هو اصّى   يجب إتيان  ثانيا  ،   فعل

 ،ال العالّحة فء القواعد ، فء هخر كصاب ابجارة :
__________________ 

 .340( راجع الصفحة 1)

 «إ ّ أن يجر  ،اعدة الشّك فء الشء  فعد الصجاوه عنه »هيا ة :  (صو ) (ر)،  (ت)( فء 2)

 (.ت)، ل ن شطب عليها فء 

عهههههههههههههدم جهههههههههههههواه 
األخههههههههذ فههههههههاللواهم 
فهههههههههههههء ألهههههههههههههالة 

 الصّحة
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ك كههّل شهههر فههدرهم حههن غيههر تعيههين ، فقههال : فههل تههنة لههو ،ههال : هجرتهه

فههدينار ، ففههء تقههديم ،ههول المسههصأجر نظههر ، فههإن ،ههدّحنا ،ههول المالههك فههاأل،وى 
لههّحة العقههد فههء الشهههر األّول. وكههذا ابشهه ال فههء تقههديم ،ههول المسههصأجر لههو 

 ا ّعههى اجههرة حههدّة حعلوحههة أو عو هها حعيّنهها ، وأن ههر المالههك الصعيههين فيهمهها.

 ، انصهى. (1)لصقديم فيما لم يصىّمن  عوى واأل،وى ا
__________________ 

 .310:  2( ،واعد األا ام 1)
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 السادس

 فء فيان ورو  هذا األلل على ا تصصحاب ، فنقول :

فوا ههح ؛ ألّن  (1)أّحهها تقديمهه  علههى اتصصههحاب الفسهها  وحهها فههء حعنهها  

  الحالهة السهافقة علهى الفعهل المشه و  أو ارتفاعهها ، نهاش عهن الشّك فء فقا
الشّك فء ت  يّة هذا الفعل وتأثير  ، فإذا ا م فصهأثير  فهال ا هم لهذلك الشهّك ، 

خصولا إذا جعلنا هذا األلهل حهن الظهواهر المعص هرة ، في هون نظيهر ا هم 
لطهارة الشار  ف ون الخارج ، ل ا تص را  فو  ، الحاكم على ألالة فقا  ا

(2). 

 وأّحا تقديم  على ا تصصحافات المو وعيّة المصرتّب عليها الفسا 
__________________ 

 .«نحو »:  «حا فء حعنا »فدل  ( و ) (ت)( فء 1)

،  «نسهخة» كصهب عليهها : (ت)، وفهء  (ظ)فهء  «ألّن الشّك ـ إلى ـ فقها  الطههارة»( لم تر  2)

ن كان حن الظواهر المعص هرة فههو كاليهد  ليهل اجصهها     ألّن هذا األلل إ»وور  فدلها فيها : 

يقاوح  ا تصصحاب ، وإن كان ألال تع ّديّا فهو ااكم على ألهالة الفسها  ؛ ألّن حرجعهها إلهى 

اتصصهحاب عهدم تحقّههق األثهر عقيههب الفعهل المشهه و  فهء تهأثير  فههإذا ث ه  الصههأثير شهرعا فهههذا 

 .«األلل فيصر  العدم السافق

وجههههههههههههه  تقهههههههههههههديم 
لههههههههالة الصههههههههّحة أ

علههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههى 
اتصصههههههههههههههههههههههههحاب 

 الفسا 
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فقهد ـ  كألالة عدم ال لو  ، وعدم اخص ار الم يع فالرؤية أو ال يل أو الوهنـ 
وفعهض حهن تهأّخر  (1)ا طرف  في  كلمات األلهحاب ، خصولها العالّحهة 

 .(2)عن  

كمهها هههو ظههاهر ـ  حههن الظههواهروالصحقيههق : أنّهه  إن جعلنهها هههذا األلههل 
 فال إش ال فء تقديم  على تلك ا تصصحافات.ـ  (3)كلمات جماعة فل األكثر 

 وإن جعلنا  حن ا لول :

نفهس ترتّهب األثهر  «إّن األلل الصّحة»فإن اريد فالصّحة فء ،ولهم : 
، فال إش ال فء تقديم ا تصصحاب المو وعّء عليهها ؛ ألنّه  ح يهل فالنسه ة 

 إليها.
__________________ 

( فقد لّرح فء فاب ال يع فالرجو  إلى ألالة الصّحة فء حسألة ا خصالر فء ال يع فهالحّر 1)

، وفالصو،ّه فء حسألة حا لو ا ّعى الصغر أو الجنهون ،  96:  2أو الع د ، انظر ،واعد األا ام 

ب الىهمان ، كمها انظر نفس المصدر ، وفصقدّم ألالة عهدم ال لهو  علهى ألهالة الصهّحة فهء فها

، وفصعار هما والرجو  إلى ألالة ال را ة فء فعهض كلماته  ،  359ـ  358تقدّم فء الصفحة 

 .360ـ  359على حا ا ى عن  القطب ، كما تقدّم فء الصفحة 

( حثل : المحقّق الثانء ، ايث ا م فألالة الصّحة فء فاب ال يع فء حسألصء ا خهصالر فهء 2)

،  359، وحهها لههو ا ّعههى الصههغر أو الجنههون ، كمهها تقههدّم فههء الصههفحة ال يههع فههالحّر أو الع ههد 

وفالصفصيل فين اتص مال األركان وعدح  فء فهافء الىهمان وابجهارة ، كمها تقهدّم فهء الصهفحة 

، وفههالصو،ّه فههء فههاب اب،ههرار فههء حسههألة ا خههصالر فههء ال لههو  ، انظههر جههاحع  358ـ  357

 .203و  202:  9المقالد 

 .355ء الصفحة ( كما تقدّم ف3)

ا ههههههههههههههههههههههههههطراب 
ات كلمههههههههههههههههههههههههههههههههههه

األلههههههههحاب فههههههههء 
تقهههههههههههديم ألهههههههههههالة 

ة علههههههههههى الصههههههههههحّ 
ا تصصهههههههههههههههحافات 

 المو وعيّة

الصحقيههههههههههههق فههههههههههههء 
 المسألة
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فههأن ي ههون ـ  يصرتّههب عليهه  األثههر (1)وإن اريههد فههها كههون الفعههل فحيههث 

ففههء ـ  األلههل حشّخصهها للمو ههو  حههن ايههث ث ههوت الصههّحة لهه  ،   حطلقهها
 : (2)تقديم  على ا تصصحاب المو وعّء نظر 

حههن أّن ألههالة عههدم فلههو  ال ههائع تث هه  كههون الوا،ههع فههء الخههارج فيعهها 

فيصرتّههب عليهه  الفسهها  ، كمهها فههء نظههائر  حههن القيههو   لهها را عههن غيههر فههالل ،
 العدحيّة المأخوذة فء المو وعات الوجو يّة.

وألالة الحمل على الصحيح تث   كون الوا،ع فيعا لا را عن فالل ، 

 فيصرتّب علي  الصّحة ، فصصعار ان.
الحمهل علهى الصهحيح يقصىهء كهون الوا،هع ال يهع  (3)ل ن الصحقيق : أّن 

الل ، وهو ت ب شرعء فء ارتفا  الحالة السافقة على العقهد ، الصا ر عن ف

وألالة عدم ال لو    توجب فقا  الحالة السافقة على العقد حن ايث إاراه 
ال يع الصا ر عن غير فالل فح م ا تصصحاب ؛ ألنّ    يوجب الرجو  إلى 

 هنا أنّه  الحالة السافقة على هذا العقهد ؛ فإنّه  لهيس حّمها يصرتّهب عليه  وإن فر

 يصرتّب علي  هثار أخر ؛ ألّن عدم المس ّب حن هثار عدم
__________________ 

 .«على وج »:  «فحيث»فدل  (ص)( فء 1)

 .«نسخة فدل» كصب عليها : (ت)، وفء  (ر)فء  «فإن اريد فالصّحة ـ إلى ـ نظر»( لم تر  2)

ا    حههن ايههث الح ههم ألههالة عههدم ال لههو  يوجههب الفسهه»هيهها ة :  ( و ) (ص)،  (ر)( فههء 3)

شرعا فصدور العقد حن غير فالل ، فل حن ايث الح م فعهدم لهدور عقهد حهن فهالل ، فهإّن فقها  

، وكصهب عليهها فهء  «. الخ.. اآلثار السافقة للعو ين حسصند إلى عدم الس ب الشرعء ، فالحمل

 .«هائد»: ( )
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حا لم يدّل  الس ب   حن هثار  دّ  ، فنقول اين ذ : األلل عدم وجو  الس ب

  ليل شرعء على وجو  .
وفالجملة : ال قا  علهى الحالهة السهافقة علهى ههذا ال يهع حسهصند إلهى عهدم 

الس ب الشرعء ، فإذا شّك في  فنء على ال قا  وعدم وجو  المسه ّب ، حها لهم 

يدّل  ليل على كون الموجو  المر ّ  فين الس ب وغير  هو الس ب ، فهإذن   
تّب اآلثار المصرتّ ة علهى ال يهع الصها ر عهن غيهر فهالل ، حنافاة فين الح م فصر

وترتّههب اآلثههار المصرتّ ههة علههى ال يههع الصهها ر عههن فههالل ؛ ألّن الثههانء يقصىههء 

 .(1)انصقال المال عن ال ائع ، واألّول   يقصىي  ،   أنّ  يقصىء عدح  
__________________ 

، وور  فدلها حها يلهء  (ظ)فء  «قصىء عدح يـ  إلىـ  فإن اريد فالصّحة فء ،ولهم»( لم تر  1)

وإن جعلنا  حن ا لول الصع ديّة ، فإن اتصفدنا حن ا لصها إث هات حجهّر  لهفة الصهّحة للفعهل »: 

المش و  ، فهء حعار ة أللالة الفسا  ؛ ألنّها تحقّق عدم ترتب األثر. ل ن الشهك فهء الفسها  

ة ، أو أحهر خهارجّء له   خهل فيهها ، كهان لّما كان حس ّ ا  ائما عن الشك فء تحقهق ته ب الصهح

ألهالة عههدم السهه ب أو عههدم ذلههك األحههر ااكمههة علهى ألههالة الصههحة ؛ ألنّههها ح يلههة للشههّك فههء 

 حجراها.

هههذا فحسههب حالاظههة ألههالصء الصههّحة والفسهها  ، إ ّ أّن  ليههل ألههالة الصههحة لّمهها كههان 

ن العمهههل فعمهههوم وكهههان الهههالهم حهههـ  أعنهههء ا تصصهههحابـ  أخهههّص حهههن  ليهههل ألهههالة الفسههها 

ا تصصههحاب حههع الشههّك فههء الفسهها  إلغهها   ليههل الههالة الصههحة رأتهها تعههيّن تخصههيص عمههوم 

 ا تصصحاب فدليل ألالة الصّحة.
وإن اتهصفدنا حههن أ لّصههها إث هات الفعههل المولههور فالصههحة ، فهأن جعلناههها حههن ا لههول 

الصحة ، فههء المو وعية وحن حشّخصات الفعل المش و  فء و،وع  على وج  يح م علي  ف

 إذا كان الشك حن جهة الشك فءـ  فالنس ة إلى ألالة الفسا 
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__________________ 

تحقق ت ب الصّحة ـ ااكمة ح يلة ، كما إذا ش  نا فهء كهون العقهد الوا،هع عرفيها أو فارتهيا أو 

فصيغة الما ء أو العقد الوا،ع على النقدين حهن  ون تقهافض فيعها اصّهى يفسهد أو لهلحا اصّهى 

ح ؛ فإّن المقصىء للح م فعدم تحقق األثر وهو ألالة عدم تحقق ته ب الصهّحة وههو العقهد يص

العرفء فصيغة الما ء أو الصهلح ، والشهك فهء ذلهك كلّه  حسه ّب عهن الشهك فهء كهون السه ب 

، فإذا ا م الشار  ف ون  ت  ا فقد ارتفع الشك فء تحقّق األثهر وتحقّهق ته     ؟الوا،ع ت  ا أو  

م تحقّق ت    وألالة عدم تحقّق الس ب   يقصىء عهدم كهون ههذا العقهد ته  ا و  ، وألالة عد

 كون  وا،عا على وج  الفسا .

وأّحا إذا كان الشك فء شر  حن شرو  لحة العمل ك لو  العا،د ورؤيهة الم يهع ونحهو 

ذلك ، فقد يصوهم : ا وحة ألالة عهدم الشهر  علهى ألهالة الحمهل علهى الصهحيح ؛ ألّن الشهك 

كههون الوا،ههع ههو الفههر  الصههحيح حسهه ّب عهن الشههك فههء تحقههق الشهر  ، فههإذا ااههره عدحهه  فهء 

 فاأللل ترتب علي  كون الفعل فاتدا.
وينههدفع : فههأّن ألههالة عههدم ال لههو    يث هه  كههون الوا،ههع هههو الفههر  الفاتههد ، اصّههى يص ههيّن 

إنّمها يث ه  حجرى ألالة الصحة أعنء الشك فء كون الوا،هع ههو الفهر  الصهحيح أو الفاتهد ، و

كون الوا،هع فاتهدا ، وههذا لهيس حجهرى ألهالة الصهحة ، وإنّمها ههو األثهر المصرتهب علهى ا هم 

الشار  فء حجراها ، لوجوب امهل الفعهل المشه و  علهى فهر   الصهحيح ، ف هّل حنهمها ألهل 

حو وعء حجرا  المو هو  الخهارجء ، وههو فلهو  العا،هد أو عدحه  ، والمصرتّهب علهى األّول 

تههدا ، والمصرتههب علههى الثههانء كههون العقههد لههحيحا ، فيصعار ههان. والمو ههو  كههون العقههد فا

الخارجء الثانء وإن كان الشك في  حس ّ ا عن الشك فهء المو هو  األّول ، إ ّ أّن خالفه  لهيس 

حّمههها يصرتّهههب فنفسههه  علهههى إجهههرا  األلهههل فهههء األّول نظيهههر نجاتهههة الثهههوب المغسهههول فالمههها  

ا علهى اتصصهحاب  ههارة المها  ، إ ّ أّن إجهرا  األلهل المسصصحب الطهارة المصرتهب خالفهه

 فء الس ب
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__________________ 

  ي يّن حجرى األلل الثانء ؛ ألنّ  حهن المو هوعات الخارجيهة الغيهر المصرت هة فأنفسهها علهى 

اتصصحاب أت افها. واأللل فء الس ب إنّما يقدّم على األلهل الخهارجء فهء المسه ب إذا كهان 

حن حجعو ت الشار  ، كنجاتة الثوب المغسول فالما  المسصصحب الطههارة ؛  المس ّب فنفس 

 فإّن اتصعمال  هارة الما  ح يّن لعدم نجاتة الثوب المسصصح ة فء نفسها.

نعههم ، لههو ،لنهها فاأللههل المث هه  كانهه  ألههالة عههدم ال لههو  ح يّنههة ل ههون العقههد هههو الفههر  

 الفاتد.
رتّهب الشهار  عليهمها أثهرين حصنهافيين وهمها  وفالجملة : ففء المقهام ألهالن حو هوعان

كههون العقههد الوا،ههع لههحيحا فاتههدا ، وتههصعرر أّن حقصىههى القاعههدة فههء تعههارض األلههلين 

الصع ّديين الصسا،ط ، فالالهم فء المقهام الرجهو  إلهى ألهالة عهدم ترتهب األثهر ، فحين هذ يخهصص 

ن الفعهل الوا،هع فههين ألهالة الصهحة فمها إذا كههان الشهك فهء تحقههق ألهل السه ب حهن جهههة  ورا

الس ب وغيهر  ، كمها تقهدم إ ّ أن يث ه  إجمها  حركهب فهين الشهك فهء نفهس السه ب والشهك فهء 

الشر  ، أو يقال تخصيص القاعدة فما عدا الشك فء الشرو  يوجهب ،لّهة فائهدتها ، أو يقهال إّن 

 المث   حقدم على الثانء.
اهدهما علهى اآلخهر فهء غايهة وكيه كان ، فدفع الصنافء فهين ا لهلين وإث هات ا وحهة أ

 .«ابش ال. وهللا العالم
ألنّه  إذا شهّك » ، وهء حها يلهء : «خ ل هائد»هيا ة كصب عليها :  (ت)و،د ور ت فء ـ 

فء فلو  ال ائع فالشّك فء كون الوا،ع ال يع الصحيح فمعنى كون  فحيث يصرتّب علي  األثر شهك 

  إلهى الشهك فهء فلهو  ال هائع. فالشهك فهء فء كون ال يع لا را حن فهالل أو غيهر  ، ههذا حرجعه

كون ال يع الصا ر حن شخص لا را حن فالل الهذ  ههو حجهرى ألهالة الصهحة ، والشهك فهء 

فلو  الشخص الصا ر حن  العقد الذ  ههو حجهرى ا تصصهحاب ، حرجعهمها إلهى أحهر وااهد ، 

 وليس األّول
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__________________ 

د فاعص هار القيهد شهك فهء القيهد. فمقصىهى ا تصصهحاب حس ّ ا عهن الثهانء ؛ فهإّن الشهك فهء المقيّه

ترتّب أا ام العقد الصا ر حن غير فالل ، وحقصىى هذا األلل ترتّب ا م الصا ر حن فهالل ، 

ف ما أّن األلل حعيّن ظاهر  للمو و  و ريق جعلء إلي  ، ف هذلك اتصصهحاب عهدم ال لهو  

يهر ال هالل   يصرتّهب عنهد الشهك فهء  ريق ظاهر  للمو و  ؛ فإّن أا ام العقد الصا ر حهن غ

 ال لو  إ ّ فواتطة ث وت حو وعها فح م ا تصصحاب.

نعههم ، لههو ،يههل فصقههديم المث هه  علههى النههافء عنههد تعههارض األلههلين تعههيّن تههرجيح ألههالة 

 الصحة ل نّ  ححّل تأّحل.
ويم هن أن يقهال هنهها : إّن ألهالة عههدم ال لهو  توجهب الفسهها    حهن ايههث الح هم شههرعا 

ر العقد حن غير فالل ، فل حن ايث الح م فعدم لهدور عقهد حهن فهالل ؛ فهإّن فقها  اآلثهار فصدو

 السافقة حسصند إلى عدم الس ب الشرعء   إلى عدم الس  ية شرعا فيما و،ع.
نعم ، لّما كهان المفهروض انحصهار الوا،هع فيمها ا هم شهرعا فعهدم ته  يّة تحقهق ال قها  ، 

  ههو حقصىهى ا تصصهحاب   يصرتهب عليه  عهدم األثهر ، وإنّمها فعدم ت  يّة هذا العقد لألثر الذ

يصرتب على عدم و،و  الس ب المقارن لهذا العقد ، فال أثر أللالة عدم ال لهو  المقصىهية لعهدم 

ت  ية العقد المذكور اصى يعارض ألهالة الصهّحة المقصىهية لسه  يّص  ، وألهالة الصهحة تث ه  

ر هة فهء الظهاهر فهين عهدم ته  ية ههذا العقهد الهذ  ههو تحقق العقد الصا ر حهن فهالل ، و  حعا

حقصىى ا تصصحاب ، وفين و،و  العقد الصا ر عن فالل الذ  يقصىهي  ألهالة الصهحة ؛ ألّن 

وجو  الس ب ظاهرا   يعار   عدم ت  ية شهء  وإن احصنهع اجصماعهمها فهء الوا،هع حهن ايهث 

 إّن الصا ر شء  وااد.
 لصّحة ليس و،و  فعل لحيح فءل ن يدفع هذا : أن حقصىى ألالة ا
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__________________ 
الوا،ع ، فل يقصىء كهون الوا،هع ههو الفهر  الصهحيح. فهإذا فهرض نفهء السه  ية عهن ههذا الوا،هع 

 فح م ا تصصحاب اصل الصنافء.

وإن ،يل : إّن ا تصصحاب   يقصىء نفء الس  ية ؛ ألّن الس  ية ليس  حهن المجعهو ت 

 سافقة.فل يث   فقا  اآلثار ال
 ،لنا : كذلك ألالة الصحة   تث   و،و  الس ب وإنّما تث   ادوث هثار الس ب.

وكيه كان ، فدفع الصنافء فهين األلهلين وإث هات ا وحهة أاهدهما علهى اآلخهر فهء غايهة 

 .«ابش ال
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 فقء ال الم فء ألالة الصّحة فء األ،وال وا عصقا ات

 صّحة فيها ت ون حن وجهين :أّحا األ،وال ، فال
األّول : حن ايث كون  اركة حن اركات الم لّه ، في هون الشهّك حهن 

ايهث كونهه  ح ااها أو ححّرحهها. و  إشه ال فههء الحمهل علههى الصهّحة حههن هههذ  

 الحيثيّة.
 الثانء : حن ايث كون  كاشفا عن حقصو  المص لّم.

 والشّك حن هذ  الحيثيّة ي ون حن وجو   :

هة أّن المص لّم فذلك القول ،صد ال شه فذلك عن حعنى ، أادها : حن ج
و  إش ال فء ألالة الصّحة  ؟أم لم يقصد ، فل ت لّم ف  حن غير ،صد لمعنى

 حن هذ  الحيثيّة فحيث لو ا ّعى كون الص لّم لغوا أو غلطا لم يسمع حن .

 الثانء : حن جهة أّن المص لّم لا ق فء اعصقا   وحعصقد فمؤ ّى حا يقول 
و  إش ال فهء ألهالة الصهّحة هنها  ؟، أم هو كاذب فء هذا الص لّم فء اعصقا  

أيىا. فإذا أخ هر فشهء  جهاه نسه ة اعصقها  حىهمون الخ هر إليه  ، و  يسهمع 

 عوى أنّ  غير حعصقد لما يقول . وكذا إذا ،ال : افعل كذا ، جاه أن يسند إليه  
لمصهلحة كهالصو ين ، أو  أنّ   ال   فء الوا،ع ،   أنّ  حظههر للطلهب لهورة

وهذان األلالن حّما ،احه  عليهمها السهيرة القطعيّهة ، حهع إح هان  .(1)لمفسدة 

 إجرا  حا تله : حن أ لّة تن ي  فعل
__________________ 

 .«كاذب فء إظهار الطلب»:  «لمفسدةـ  إلىـ  حظهر»فدل  (ص)ونسخة فدل  (ظ)( فء 1)

ألههههههههالة الصههههههههّحة 
 فء األ،وال
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 لمسصند في  ليس تلك األ لّة.المسلم عن الق يح فء المقام. ل ّن ا

الثالث : حن جهة كون  لا ،ا فهء الوا،هع أو كاذفها. وههذا حعنهى اّجيّهة 
خ ر المسلم لغير  ، فمعنهى اّجيّهة خ هر  لهد، . والظهاهر عهدم الهدليل علهى 

وجوب الحمل على الصحيح فهذا المعنى ، والظاهر عدم الخالر فء ذلك ؛ 

حن حسلم ، و   ليل يفء فعموح  علي  ، إذ لم يقل أاد فحّجيّة كّل خ ر لدر 
 .(1)اصّى نرت ب  عوى خروج حا خرج فالدليل 

اآلحرة  (2)ورفما يصوّهم : وجو  الدليل العاّم ، حن حثل األخ ار المصقدّحة 

فوجوب امل أحر المسلم على أاسن  ، وحا  ّل على وجوب تصديق المؤحن 
إذا شههههد عنهههد  »:  السهههالمعلي وعهههدم اتّهاحههه  عموحههها ، وخصهههوص ،ولههه  

، وغير ذلك حّما ذكرنا فهء فحهث اّجيّهة خ هر الوااهد ،  «المسلمون فصدّ،هم

 .(3)وذكرنا عدم   لصها 
حع أنّ  لو فرض  ليل عهاّم علهى اّجيّهة خ هر كهّل حسهلم ، كهان الخهارج 

حن  أكثر حن الداخل ؛ لقيام ابجما  على عدم اعص ار  فء الشها ات و  فء 

شههرو  خاّلههة ، و  فههء الحدتههيّات والنظريّههات إ ّ فههء  الروايههات إ ّ حههع
 حوار  خاّلة ، حثل الفصوى وش هها.

 نعم يم ن أن يدّعى : أّن األلل فء خ ر العدل الحّجيّة ؛ لجملة
__________________ 

 (.خ)، وشطب عليها فء  (ن)، ول نّها لم تر  فء  «حن الداخل»( فء أكثر النسخ هيا ة : 1)

 .347ـ  346حة فء الصفحة ( المصقدّ 2)

 .295ـ  291:  1( راجع ح حث الظّن 3)
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ذكرنا  فء أخ ار اآلاا  ، وذكرنا حها يوجهب تىهعيه ذلهك ، فراجهع  (1)حّما 
(2). 

 وأّحا ا عصقا ات ، فنقول :

إذا كان الشّك فء أّن اعصقا   ناش عن حدر  لهحيح حهن  ون تقصهير 

حاته  ، أو حهن حهدر  فاتهد لصقصهير حنه  فهء حقدّحاته  ، فالظهاهر عن  فهء حقدّ 
وجوب الحمل على الصحيح ؛ لظاهر فعض حا حّر : حن وجوب امل احور 

 المسلمين على الحسن  ون الق يح.

وأّحا إذا شّك فء لّحص  فمعنى المطافقة للوا،ع ، فال  ليل على وجوب 
خ ر أخ ر ف  المسلم ؛ لمها الحمل على ذلك ، ولو ث   ذلك أوجب اّجيّة كّل 

 : حن أّن األلل فء الخ ر كون  كاشفا عن اعصقا  المخ ر. (3)عرف  

 أّحا لو ث   اّجيّة خ ر  :
فقد يعلم أّن الع رة فاعصقا   فهالمخ ر فه  ، كمها فهء المفصهء وغيهر  حّمهن 

 يعص ر نظر  فء المطلب ، في ون خ ر  كاشفا عن الحّجة   نفسها.

يل اّجيّة خصوص إخ ار  فالوا،ع ، اصّى   يق ل حنه  و،د يعلم حن الدل
 ،ول  : اعصقد ف ذا.

و،د يدّل الدليل على اّجيّهة خصهوص شهها ت  المصحقّقهة تهارة فابخ هار 

 عن الوا،ع ، واخرى فابخ ار فعلم .
__________________ 

 .«حا»:  «حّما»فدل  ( و ) (ت)( فء 1)

 .262ـ  254:  1( راجع ح حث الظّن 2)

 .381( فء الصفحة 3)

ألههههههههالة الصههههههههّحة 
 فء ا عصقا ات
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والمصّ ههع فههء كههّل حههور  حهها  ّل عليهه  الههدليل ، و،ههد يشههص   حقههدار   لههة 

 الدليل.
ويصرتّب على حا ذكرنا ، ول تعديالت أهل الرجال الم صوفهة فهء كصه هم 

 ، ولّحة الصعويل فء العدالة على ا،صدا  العدلين.
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 المقام الثاني

 في بيان تْارض االستصحاب مع القرعة

وتفصيل القول فيها يحصاج إلهى فسهط   يسهع  الو،ه  ، وحجمهل القهول 

 فيها :
أّن ظههاهر أخ ارههها أعههّم حههن جميههع أ لّههة ا تصصههحاب ؛ فههال فههدّ حههن 

 .(1)تخصيصها فها ، فيخصّص القرعة فموار    يجر  فيها ا تصصحاب 
على ألالة الصخيير ، وألالصء ابفااة وا اصيا  نعم ، القرعة وار ة 

إذا كان حدركهما العقل ، وإن كان حدركهما تع ّد الشار  فهما فء حوار همها 

 فدليل القرعة ااكم عليهما ، كما   يخفى.
__________________ 

  يجهر  فيهها »، وههء حها يلهء :  «نسهخة»هيها ة ، كصهب فهء هخرهها :  (ص)( فء ااشية 1)

ل الثالثة ، أعنء : ال را ة وا اصيا  وا تصصحاب ، فلو  ار المائع فهين الخهّل والخمهر ا لو

، لم ي ن حور ا للقرعة ؛ لجريان ألالة ال را ة وابفااة ، وكذا الش هة المحصورة ؛ لجريهان 

 ليل ا اصيا  ، إ ّ إذا تعّسر ا اصيا  ، كما ههو ححمهل روايهة القرعهة الهوار ة فهء ،طيهع غهنم 

 .«لم فحرحة نعجة فيها ، وكذا لو  ار األحر فين الطهارة والحدث اصّى حع اشص ا  المصأّخرع

تقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدم 
 تصصهههههههههههههههههههحاب ا

 على القرعة

لقرعههههههة تعههههههارض ا
حهههههههههههههههع تهههههههههههههههائر 

 األلول
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: أّن أ لّة القرعة   يعمل فها فدون ج ر عموحها  (1)ل ن ذكر فء ححلّ  

 فعمل األلحاب أو جماعة حنهم ، وهللا العالم.
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 المقام الثالث

 يّةفي تْارض االستصحاب مع ما عداه من االصول الْمل

 أعِي : أصالة البراءة وأصالة االشتغال وأصالة التخيير

 (1)[األّول : تْارض البراءة مع االستصحاب]

أّحا ألالة ال را ة ، فال تعارض ا تصصحاب و  غيهر  حهن ا لهول 

 ل.واأل لّة ، توا  كان حدركها العقل أو النق
أّحهها العقههل ، فوا ههح ؛ ألّن العقههل   يح ههم فقهه ح العقههاب إ ّ حههع عههدم 

 الدليل على الص ليه وا،عا أو ظاهرا.

وأّحهها النقههل ، فمهها كههان حنهه  حسههاو،ا لح ههم العقههل فقههد اتّىههح أحههر  ، 
 .(2)وا تصصحاب وار  علي  

 ، (3) «كّل شء  حطلق اصّى ير  في  نهء»:  السالمعلي وأّحا حثل ،ول  
__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

ور ت فههء الحاشههية ح صوفهها  (ت)، وفههء  (ظ)فههء  «وا تصصههحاب وار  عليهه »( لههم تههر  2)

 .«خ»عليها : 

 .3حن أفواب القنوت ، الحديث  19، ال اب  917:  4( الوتائل 3)

تقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدّم 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
وغيهههههههههههههر  حهههههههههههههن 
ة األ لّههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

وا لهههههههول علهههههههى 
 ألالة ال را ة
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فقد يقال : إّن حور  ا تصصحاب خارج حن  ؛ لورو  النهء فء المسصصحب 

 نس ة إلى ال حان السافق.ولو فال
وفي  : أّن الشء  المش و  فء فقا  ارحص  لم ير  نهء عن ارت اف  فء 

هذا ال حان ، فهال فهدّ حهن أن ي هون حرّخصها فيه . فعصهير العنهب فعهد ذههاب 

ثلثي  فالهوا  لم ير  في  نهء ، وورو  النهء عن شرف  ، ل ذههاب الثلثهين   
و   فهء حطلهق العصهير فاعص هار ورو   يوجب المنع عنه  فعهد  ، كمها أّن ور

فء فعض أفرا   لو كفى فء الدخول فء حا فعد الغاية ، لدّل علهى المنهع عهن 

 كّل كلّء ور  المنع عن فعض أفرا  .
فص ههدّل األاههوال وال حههان  (1)والفههرق فههء األفههرا  فههين حهها كههان تغايرههها 

ل هرا ة حهع  ون غيرها ، شطط حن ال الم. ولهذا   إش ال فء الرجو  إلى ا

 عدم القول فاعص ار ا تصصحاب.
ويصلو  فء الىعه حها يقهال : حهن أّن النههء الثافه  فا تصصهحاب عهن 

 الرخصة. (2)نقض اليقين ، نهء وار  فء رفع 

وج  الىعه : أّن الظاهر حن الرواية فيان الرخصة فء الشء  الهذ  
و  الح هم ، لم ير  في  نهء حن ايث عنوان  الخاّص ،   حن ايث إنّ  حشه 

وإ ّ فهيم ن الع هس فهأن يقههال : إّن النههء عهن الهنقض فههء حهور  عهدم ث ههوت 

الرخصة فألالة ابفااهة ، فيخهصّص ا تصصهحاب فمها   يجهر  فيه  ألهالة 
 .(3)ال را ة ، فصأّحل 

__________________ 

 .«تغيّرها»:  «تغايرها»، وفء غيرهما فدل  (ت)ونسخة فدل  (ظ)( كذا فء 1)

 .«فيرفع»:  «فء رفع»فدل  (خ)( فء 2)

 (.ر)فء  «فصأّحل»( لم تر  3)
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فههاألولى فههء الجههواب أن يقههال : إّن  ليههل ا تصصههحاب فمن لههة حعّمههم 

 «ن فالشكّ   تنقض اليقي»للنهء السافق فالنس ة إلى ال حان الالاق ، فقول  : 

يدّل على أّن النهء الهوار    فهدّ حهن إفقائه  وفهرض عموحه  لل حهان الالاهق 
وفههرض الشههء  فههء ال حههان الالاههق حّمهها ور  فيهه  النهههء أيىهها. فمجمههو  

الروايههة المههذكورة و ليههل ا تصصههحاب فمن لههة أن يقههول : كههّل شههء  حطلههق 
  لجميع أهحنهة اصّى ير  في  نهء ، وكّل نهء ور  فء شء  فال فدّ حن تعميم

ااصمال  ، في ون الرخصة فء الشء  وإ ال، . حغيّا فورو  النهء ، المح وم 

عليهه  فالههدوام وعمههوم األهحههان ، ف ههان حفهها  ا تصصههحاب نفههء حهها يقصىههي  
األلههل اآلخههر فههء حههور  الشههّك لههو   النهههء ، وهههذا حعنههى الح وحههة ، كمهها 

 .(1)تيجء  فء فاب الصعارض 

ين الش هة الح ميّة والمو وعيّة ، فل األحهر فهء و  فرق فيما ذكرنا ف
الشههه هة المو هههوعيّة أو هههح ؛ ألّن ا تصصهههحاب الجهههار  فيهههها جهههار فهههء 

 المو و  ، فيدخل فء المو و  المعلوم الحرحة.

حثال : اتصصحاب عدم ذهاب ثلثء العصير عند الشّك فء فقها  ارحصه  
لثي  المعلوم ارحصه  ألجل الشّك فء الذهاب ، يدخل  فء العصير ، ل ذهاب ث

 .«كّل شء  االل اصّى تعلم أنّ  ارام»فاأل لّة ، فيخرج عن ،ول  : 

نعهههم ، هنههها إشههه ال فهههء فعهههض أخ هههار ألهههالة ال هههرا ة فهههء الشههه هة 
اصّى كّل شء  لك االل »فء الموثّقة :  السالمعلي المو وعيّة ، وهو ،ول  

 ولعلّ  (2)تعلم أنّ  ارام فعين  فصدع  حن ، ل نفسك ، وذلك حثل الثوب عليك 
__________________ 

 .13:  4( انظر ح حث الصعا ل والصراجيح 1)

 .«ي ون عليك ،د اشصريص »( فء المصدر : 2)

ا وحههههههههههة  ليههههههههههل 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
علههههههههههههههى ،ولهههههههههههههه  

:  السههههههههههههههههههههالمعلي 
 شهههههههههههههء  كهههههههههههههلّ »

حطلههههق اصههههى يههههر  
 «في  نهء

ابشههههههههههه ال فهههههههههههء 
فعههههههههههض أخ ههههههههههار 

ال هههههههههرا ة ألههههههههالة 
فهههههههههههههء الشههههههههههههه هة 

 المو وعيّة
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ف يهع ، أو احهرأة  (1)تر،ة ، والمملو  عند  ولعلّ  اّر ،د فها  نفسه  أو ،ههر 

اخصههك أو ر ههيعصك. واألشههيا  كلّههها علههى هههذا اصّههى يسههص ين لههك  تحصههك وهههء
 .(2) «غير  ، أو تقوم ف  ال يّنة

علهى  (4)وغير  ـ  (3)فء الصذكرة ـ  فإنّ  ،د اتصدّل فها جماعة ، كالعالّحة

ألههالة ابفااههة ، حههع أّن ألههالة ابفااههة هنهها حعار ههة فاتصصههحاب ارحههة 
لروايهة ، كألهالة عهدم الصملّهك فهء الصصّرر فء هذ  األشهيا  المهذكورة فهء ا

الثوب ، والحريّة فء المملو  ، وعدم تأثير العقد فء ا حرأة. ولهو اريهد حهن 

الحلّيّة فء الرواية حا يصرتّب على ألالة الصّحة فء شرا  الثهوب والمملهو  
والر هها  فههء المههرأة ، كههان خروجهها عههن  (5)، وألههالة عههدم تحقّههق النسههب 

 و،د ذكرنا .(6)ابفااة ، كما هو ظاهر الرواية  ابفااة الثافصة فألالة
__________________ 

 .«أو خد  ف يع ،هرا»:  «أو ،هر ف يع»( فء المصدر فدل 1)

 .4حن أفواب حا ي صسب ف  ، الحديث  4، ال اب  60:  12( الوتائل 2)

 .588:  1 (الط عة الحجريّة)( الصذكرة 3)

 211 ، والفا هل النرا،هء فهء المنهاهج : 399لهوليّة : ( كالوايد ال ه هانء فء الرتائل ا 4)

 .216و 

 .«الحلّ »:  «النسب»فدل  (ص)( فء نسخة فدل 5)

إ ّ أن » ، وههء حها يلهء : (ت)، وشهطب عليهها فهء  «هائهد»هيا ة كصهب عليهها :  (خ)( فء 6)

و،وله   (هللاُ اْل َْيهعَ  أََال  ) يقال : إّن إفااة العقد على الثوب والمملو  والمرأة المسصفا ة حن حثل :

حطافقهة لمقصىهى األلهل ، فهالمرا  إفااهة ههذ  األعيهان حهن  (أُِال  لَُ هْم حها َوراَ  ذِلُ همْ )تعالى : 

ايث إفااة تملّ هها فالعقهد ، ويقافله  المحّرحهات فههذا ا عص هار كالمحهارم ، وههذا األلهل اهاكم 

 .«على ألل ل  عدم تأثر العقد ، فافهم
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، وهللا  (1)ال هرا ة فعهض ال هالم فهء ههذ  الروايهة ، فراجهع فء حسألة ألهالة 

 الها  .
 هذا كلّ  اال ،اعدة ال را ة.

وأّحهها اتصصههحافها ، فهههو   يجههاحع اتصصههحاب الص ليههه ؛ ألّن الحالههة 

: حن ذهاب  (2)السافقة إّحا وجو  الص ليه أو عدح  ، إ ّ على حا عرف  تافقا 
صصههحافء الوجههو  والعههدم فههء فعههض المعالههرين إلههى إح ههان تعههارض ات

 وااد ، وتمثيل  لذلك فمثل : لم يوم الخميس. (3)حو و  

 الثاني : تْارض قاعدة االشتغال مع االستصحاب

فء ورو  ا تصصهحاب عليهها ؛ ألّن المهأخوذ ـ  فعد الصأّحلـ  و  إش ال
ذّحة فدون ا اصيا  ، فإذا ،طع فهها فء حور ها فح م العقل الشّك فء فرا ة ال

فح ههم ا تصصههحاب فههال حههور  للقاعههدة. كمهها لههو أجرينهها اتصصههحاب وجههوب 

الصمام أو القصر فهء فعهض المهوار  الصهء يقصىهء ا اصيها  الجمهع فيهها فهين 
القصر والصمام ، فإّن اتصصحاب وجوب أادهما وعدم وجوب اآلخر ح رل 

 لى حسصصحب الوجوب.،طعّء لذّحة الم لّه عند ا ،صصار ع

 هذا اال القاعدة ، وأّحا اتصصحاب ا شصغال فء حور  القاعدة
__________________ 

 .120:  2( راجع ح حث ال را ة 1)

 .208( راجع الصفحة 2)

 .«حو ع»: (ت)( فء نسخة فدل 3)

ورو  
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 

لههههههههههههى ،اعههههههههههههدة ع
 ا شصغال
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، حهن أنّه  غيهر حجهد فهء حهور   (1)على تقدير ابغمهاض عّمها ذكرنها تهافقا ـ 

 فسيأتء ا مها فء تعارض ا تصصحافين.ـ  ت حا يث ص  القاعدةالقاعدة بث ا
واالههل  : أّن ا تصصههحاب الههوار  علههى ،اعههدة ا شههصغال اههاكم علههى 

 اتصصحاف .

 (3)[مع االستصحاب]التخيير  (2)[تْارض قاعدة]الثالث : 

لصحيّهر الموجهب و  يخفى ورو  ا تصصحاب علي  ؛ إذ   ي قهى حعه  ا
للصخيير. فال يح م فالصخيير فين الصوم وابفطار فء اليوم المحصمل كون  حن 

لم » ،ول  : السالمعلي شّوال حع اتصصحاب عدم الهالل ، ولذا فّر  ابحام 

 .(4) «اليقين   يدخل  الشكّ »على ،ول  :  «للرؤية وأفطر للرؤية
__________________ 

 .220 ـ 219( راجع الصفحة 1)

 ال يا ة حنّا. (3و  2)

 .71( تقدّم الحديث فء الصفحة 4)

 ورو 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 
علههههههههههههى ،اعههههههههههههدة 

 الصخيير
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 (1)[تْارض االستصحابين]

وأّحا ال الم فء تعارض ا تصصحافين ، وهء المسألة المهّمة فهء فهاب 

،  (2)تعارض ا لول الصء اخصله فيها كلمات العلما  فء ا لول والفرو  

 كما يظهر فالصص ّع.
المصعار هين ينقسهمان إلهى أ،سهام كثيهرة حهن فاعلم : أّن ا تصصهحافين 

ايث كونهما حو وعيّين أو ا ميّين أو حخصلفين ، وجهو يّين أو عهدحيّين أو 
حخصلفين ، وكونهمها فهء حو هو  وااهد أو حو هوعين ، وكهون تعار ههما 

 فأنفسهما أو فواتطة أحر خارج ، إلى غير ذلك.

اخصالر هذ  األ،سهام   يهؤثّر فهء ا هم المصعار هين  إ ّ أّن الظاهر أنّ 
إ ّ حن جهة وااهدة ، وههء : أّن الشهّك فهء أاهد ا تصصهحافين إّحها أن ي هون 

حس ّ ا عن الشّك فء اآلخر حن غير ع س ، وإّحا أن ي ون الشّك فيهما حس ّ ا 

عن ثالث. وأّحا كون الشّك فهء كهّل حنهمها حسه ّ ا عهن الشهّك فهء اآلخهر فغيهر 
 قول.حع

__________________ 

 ( العنوان حنّا.1)

 (.ظ)فء  «والفرو »( لم تر  2)

أ،سههههههههههههههههههههههههههههههههههههههام 
ا تصصهههههههههههههههههحافين 

 المصعار ين
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: حن الصمثيل فالعاّحين حن وج  ، وأّن الشّك فء ألهالة  (1)وحا توّهم ل  

 العموم فء كّل حنهما حس ّب عن الشّك فء ألالة العموم فء اآلخر.
فصخصهيص  حندفع : فأّن الشّك فء األللين حس ّب عهن العلهم ابجمهالءّ 

 أادهما.

 وكيه كان ، فا تصصحافان المصعار ان على ،سمين :

 القسم األّول :

حا إذا كان الشّك فء أادهما حس ّ ا عن الشّك فء اآلخر ، والالهم تقديم 

فقة الشههّك السهه  ّء وإجههرا  ا تصصههحاب فيهه  ، ورفههع اليههد عههن الحالههة السهها

 للمسصصحب اآلخر.
حثال  : اتصصحاب  هارة الما  المغسهول فه  ثهوب نجهس ، فهإّن الشهّك 

فهء فقها  نجاتههة الثهوب وارتفاعههها حسه ّب عهن الشههّك فهء فقهها   ههارة المهها  

 وارتفاعها ، فيسصصحب  هارت  ، ويح م فارتفا  نجاتة الثوب.
 ؛ لوجو  : (2)فا لجماعة خال

علههى ذلههك فههء حههوار    تحصههى ، فإنّهه    يحصمهههل  األّول : ابجمهها 

كالطهههارة حههن ـ  الخههالر فههء تقههديم ا تصصههحاب فههء المل وحههات الشههرعيّة
الحدث والخ ث ، وكّريّة الما  وإ ال،  ، واياة المفقو  ، وفهرا ة الذّحهة حهن 

 على اتصصحاب عدم لواهحهاـ  نحو ذلكالحقوق الم اامة للحّج ، و
__________________ 

، إ ّ أنّهه  حثّههل فالعههاّم والخههاّص  235( الصههوّهم حههن الفا ههل النرا،ههء فههء حنههاهج األا ههام : 1)

 المطلقين.

 .401( تيأتء ذكرهم فء الصفحة 2)

إذا كهههههههههان الشهههههههههّك 
اههههههههههههدهما فههههههههههههء أ

حسهههه ّ ا عههههن الشههههّك 
 فء اآلخر

تقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدّم 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 

علهههههههههههى السههههههههههه  ء 
المسههههههههههههههههههههههههههههههه ّ ء 
وا تهههههههههههههههههههههههصد ل 

 األّول الدليل علي 
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 الشرعيّة ، كما   يخفى على الفطن المصص ّع.

ت يعارض أادهما فاآلخر ، كمها نعم ، فعض العلما  فء فعض المقاحا
ويؤيّد  السيرة المسصمّرة فين النا  على ذلك فعد ا ّ هال  علهى  .(1)تيجء  

 .(2)اّجية ا تصصحاب ، كما هو كذلك فء ا تصصحافات العرفيّة 

فاعص ار   لصه   «  تنقض اليقين فالشكّ »:  السالمعلي الثانء : أّن ،ول  
عهن ،افليّهة شهمول   (4()3)تصصهحاب فهء الشهّك السه  ّء ، حهانع على جريان ا 

 (5)لجريههان ا تصصههحاب فههء الشههّك المسهه ّ ء ، يعنههء : أّن نقههض اليقههين فهه  

 .«  تنقض»فالشّك ، فال يشمل  النهء فء  (6)يصير نقىا فالدليل   
للشّك المس ّ ء نقض اليقهين فهء حهور   «  تنقض»والالهم حن شمول 

ّء   لدليل شرعّء يدّل على ارتفا  الحالة السافقة في  ، فيل م حن الشّك الس  

حههن غيههر  «  تههنقض»إهمههال ا تصصههحاب فههء الشههّك السهه  ّء  ههرح عمههوم 
حخّصص ، وههو فا هل. والهالهم حهن إهماله  فهء الشهّك المسه ّ ء عهدم ،افليّهة 

 العموم لشمول المور  ، وهو غير حن ر.
__________________ 

 .401ة ( فء الصفح1)

ور ت فهء الحاشهية ح صوفها عليهها :  (ت)، وفء  (ظ)فء  «العرفيّةـ  إلىـ  ويؤيّد »( لم تر  2)

 .«خ»

 .«حخرج»:  «حانع»فدل  (ظ)( فء 3)

 .«خ»كصب علي  :  (ص)، وفء  «للعامّ »هيا ة :  (تو ) (ظ)،  (ر)( فء 4)

لهم يهر   (ر)، وفهء  « »: (ت)، وفء  «ل »:  «ف »فدل  (ظو ) (ص)، وفء  ( )( كذا فء 5)

 شء  حنها.

 .«فالدليل  »على :  (ت)( شطب فء 6)

 الثانء الدليل



 3فرائد ا ُلول / ج   ............................................................................  396

عههدم نقههض اليقههين رفههع اليههد عههن ا حههور  (1)وفيههان ذلههك : أّن حقصىههى 

السافقة المىا ّة آلثار ذلك المصيقّن. فعدم نقض  ههارة المها    حعنهى له  إ ّ 
فنجاتهص  نقهض  رفع اليد عن النجاتة السافقة المعلوحة فء الثوب ؛ إذ الح هم

لليقين فالطهارة المذكورة فال ا م حن الشار  فطرو  النجاتة ، وهو  رح 

حههن غيههر حخّصههص ، أّحهها الح ههم فهه وال النجاتههة فلههيس  «  تههنقض»لعمههوم 
 نقىا لليقين فالنجاتة إ ّ فح م الشار  فطرو  الطهارة على الثوب.

الحالهة  للشّك الس  ّء نقهض «  تنقض»والحالل : أّن حقصىى عموم 

 السافقة لمور  الشّك المس ّ ّء.
و عوى : أّن اليقين فالنجاتة أيىا حن أفرا  العاّم ، فهال وجه  لطراه  

 وإ خال اليقين فطهارة الما .

حدفوعة : أّو  : فأّن حعنى عدم نقض يقين النجاتة أيىا رفع اليد عن 
لحالههلة ا حههور السههافقة المىهها ّة آلثههار المسصصههحب ، كالطهههارة السههافقة ا

لمال،يهه  وغيرههها ، فيعههو  المحههذور. إ ّ أن نلصهه م هنهها أيىهها ف قهها   هههارة 

 .(2)المال،ء ، وتيجء  فسا   
وثانيا : أّن نقض يقين النجاتة فالهدليل الهداّل علهى أّن كهّل نجهس غسهل 

فما   اهر فقد  هر ، وفائدة اتصصحاب الطهارة إث هات كهون المها   هاهرا 

الطهارة فح م الشهار  فعهدم نقهض يقهين النجاتهة ، فخالر نقض يقين  (3)ف  
(4). 

__________________ 

 .«حعنى»:  «حقصىى»فدل  ( و ) (ر)،  (ت)( فء 1)

 .403( انظر الصفحة 2)

 (. )فء  «ف »( شطب على 3)

 (.ظ)فء  «يقين النجاتةـ  إلىـ  وفيان ذلك»( لم تر  4)
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،ههد  رانهها اليقههين  فيههان ذلههك : أنّهه  لههو عملنهها فاتصصههحاب النجاتههة كنّهها

فطهارة الما  حن غير ورو   ليل شهرعّء علهى نجاتهص  ؛ ألّن فقها  النجاتهة 
فهههء الثهههوب   يوجهههب هوال الطههههارة عهههن المههها  ، فخهههالر حههها لهههو عملنههها 

فاتصصحاب  هارة الما  ؛ فإنّ  يوجب هوال نجاتة الثوب فالدليل الشهرعّء 

هر يطههر ، فطهرح اليقهين ، وهو حا  ّل على أّن الثوب المغسول فالما  الطها
 لقيام الدليل على  هارت . (1)فنجاتة الثوب 

: فأّن اليقهين فطههارة المها  واليقهين فنجاتهة الثهوب  (2)هذا ، و،د يش ل 

المغسول ف  ، كّل حنهما يقين تافق شّك فء فقائ  وارتفاع  ، وا هم الشهار  
اّم إلهى أفهرا   فعدم النقض نس ص  إليهما علهى اهدّ تهوا  ؛ ألّن نسه ة ا هم العه

على ادّ توا  ، ف يه يالاهر ث هوت ههذا الح هم لليقهين فالطههارة أّو  اصّهى 

 ؟!يجب نقض اليقين فالنجاتة ، ألنّ  حدلول  وحقصىا 
والحالههل : أّن جعههل شههمول ا ههم العههاّم لهه عض األفههرا  تهه  ا لخههروج 

د فاتد ، فعـ  كما فء حا نحن في ـ  فعض األفرا  عن الح م أو عن المو و 

 فرض تساو  الفر ين فء الفر يّة حع ،طع النظر عن ث وت الح م.
ويهههدفع : فهههأّن فر يّهههة أاهههد الشهههي ين إذا تو،ّهههه علهههى خهههروج اآلخهههر 

المفروض الفر يّة عن العموم ، وجهب الح هم فعهدم فر يّصه  ، ولهم يجه  رفهع 

اليد عهن العمهوم ؛ ألّن رفهع اليهد اين هذ عنه  يصو،ّهه علهى شهمول العهاّم لهذلك 
  المفههروض تو،ّههه فر يّصهه  علههى رفههع اليههد عههن العمههوم ، وهههو  ور الشههء

 ححال.
__________________ 

 .«فالنجاتة»:  «فنجاتة الثوب»، وفء غير  فدل  ( و ) (ت)( كذا فء 1)

 .«فإن ،ل  فأنّ »:  «و،د يش ل»فدل  (ظ)( فء 2)
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 وإن ش   ،ل  : إّن ا م العهاّم حهن ، يهل  هم الوجهو  للشهّك السه  ّء ،

كما هو شأن الح م الشرعّء وحو وع  ، فال يوجد فء الخارج إ ّ حح وحا 
، والمفروض أّن الشّك المس ّ ّء أيىا حن لهواهم وجهو  ذلهك الشهّك ، في هون 

ا م العاّم وهذا الشّك  هحين لمل وم ثالث فء حرت ة واادة ، فهال يجهوه أن 

 .(1)ي ون أادهما حو وعا لآلخر ؛ لصقدّم المو و    عا 
كهان  الثالث : أنّ  لو لم ي ن علهى تقهديم ا تصصهحاب فهء الشهّك السه  ءّ 

ا تصصحاب ،ليل الفائدة جدّا ؛ ألّن المقصو  حن ا تصصحاب غال ها ترتيهب 

اآلثههار الثافصههة للمسصصههحب ، وتلههك اآلثههار إن كانهه  حوجههو ة تههافقا أغنههى 
ة فء اآلثار الصء كان  اتصصحافها عن اتصصحاب حل وحها ، فصنحصر الفائد

 حعدوحة ، فإذا فرض حعار ة ا تصصحاب فء المل وم
__________________ 

،لنها : المقصىهء لشهمول »، وور  فهدلها حها يلهء :  (ظ)فهء  «  عهاـ  إلهىـ  ويدفع»( لم تر  1)

ـ  وههو كهون القىهيّة نقىها لليقهين لغيهر  ليهلـ  العاّم للشّك الس  ّء حوجو  ؛ لوجو  المو و 

وههو كونه  نقىها لليقهين لغيهر ـ  الشّك المس ّب   يصلح للمنع ؛ ألّن وجو  المقصىهء لدخوله و

حو،ور على عدم ث وت ا م النقض للشّك الس  ء ، والمقصىهء لهألّول حوجهو  والمهانع ـ   ليل

عن  حو،ور علهى عهدم ث هوت الح هم األّول ، والمفهروض أنّه    حهانع تهوى حها ذكهر ؛ فيث ه  

، ولهو   ا هم العقهل فههذا لهم ي هن وجه  لصقهديم الهدليل علهى األلهل ، فهدفع ـ  فصحفالـ  المقصىى

توّهم الصعارض فين  ليليهما. والحالل : أّن العهاّم إذا تو،ّهه فر يّهة شهء  له  علهى عهدم ث هوت 

ا م  له عض أفهرا   المعلهوم الفر يّهة ، لهم يصهلح للهدخول تحه  العهاّم ؛ ألّن الشهء  إذا تو،ّهه 

لههم يصههلح أن ي ههون حانعهها عنهه  للهه وم ـ  فال سهرـ  ث ههوت المقصىههى للمقصىههءحنعه  علههى عههدم 

 .«الدور

 الثالث الدليل
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فاتصصحاب عدم تلك اللواهم والمعاحلة حعها على حا يأتء فء ا تصصحافين 

، لغههى ا تصصههحاب فههء الملهه وم وانحصههرت الفائههدة فههء  (1)المصعار ههين 
نفسها فء ال حان اتصصحاب األا ام الص ليفيّة الصء يرا  فا تصصحاب إفقا  أ

 الالاق.

وير  عليه  : حنهع عهدم الحاجهة إلهى ا تصصهحاب فهء اآلثهار السهافقة ؛ 
فنا  على أّن إجرا  ا تصصحاب فء نفهس تلهك اآلثهار حو،هور علهى إاهراه 

حن اتصصحاب المو هو  ، إّحها  (2)المو و  لها وهو حش و  في  ، فال فدّ 

اآلثهار ، فهال يحصهاج إلهى اتصصهحاب أنفسهها المصو،ّفهة علهى ليصرتّب علي  تلك 
 (3)فقا  المو و  يقينا ، كما اقّقنا تافقا فء حسألة اشهصرا  فقها  المو هو  

، وإّحا لصحصيل شر  ا تصصحاب فء نفس تلك اآلثار ، كمها توّهمه  فعهض 

: حن أّن فعىهم تخيّل أّن حو هو  المسصصهحب يحهره  (4)فيما ،دّحنا  تافقا 
 ا تصصحاب فيسصصحب.ف

والحالههل : أّن ا تصصههحاب فههء المل وحههات ححصههاج إليهه  علههى كههّل 

 تقدير.
الرافههع : أّن المسههصفا  حههن األخ ههار عههدم ا عص ههار فههاليقين السههافق فههء 

علّهل وجهوب ال نها   السهالمعلي فيهان ذلهك : أّن ابحهام  حور  الشهّك المسه ّب.

 على الو و 
__________________ 

 .407( وهو الصسا،ط ، كما تيأتء فء الصفحة 1)

 .«في »هيا ة :  (ص)( فء 2)

 .293ـ  292( راجع الصفحة 3)

 .291( هو لااب الفصول ، راجع الصفحة 4)

عههههههههههههدم تماحيههههههههههههة 
 الدليل الثالث

 الرافع لدليلا



 3فرائد ا ُلول / ج   ............................................................................  400

السافق فء لحيحة هرارة ، فمجّر  كون  حصيقّنا تهافقا غيهر حصهيقّن ا رتفها  

مسصل م لجواه الدخول فء فء الالاق. وفع ارة اخرى : علّل فقا  الطهارة ال
الصالة فمجّر  ا تصصحاب. وحن المعلوم أّن حقصىى اتصصحاب ا شصغال 

جعههههل  (1)فالصهههالة عهههدم فهههرا ة الذّحهههة فههههذ  الصهههالة ، اصّهههى أّن فعىههههم 

اتصصحاب الطهارة وهذا ا تصصحاب حن ا تصصحافين المصعار ين ، فلو 
اب فهههء المقهههام   عهههدم جريهههان ههههذا ا تصصهههحاب ، وانحصهههار ا تصصهههح

فاتصصههههحاب الطهههههارة لههههم يصههههّح تعليههههل المىههههّء علههههى الطهههههارة فههههنفس 

ا تصصحاب ؛ ألّن تعليل تقديم أاد الشي ين على اآلخر فأحر حشصر  فينهمها 
 ، يح ، فل أ، ح حن الصرجيح فال حرّجح.

ظههر ؛ ولههذا   وفالجملههة : فههأرى المسههألة غيههر ححصاجههة إلههى إتعههاب الن

يصأّحل العاّحء فعد إفصائ  فاتصصحاب الطهارة فهء المها  المشه و  ، فهء رفهع 
 الحدث والخ ث ف  وفيع  وشرائ  وترتيب اآلثار المس و،ة فالعدم علي .

 حن فاب األخ ار. (2)هذا كلّ  إذا عملنا فا تصصحاب 

ف  حن فاب الظّن ، فال ين غء ا رتياب فيما ذكرنها ؛ ألّن  وأّحا لو عملنا
الظّن فعدم الالهم حع فرض الظّن فالمل وم ححال عقال. فإذا فرض اصهول 

الظههّن فطهههارة المهها  عنههد الشههّك ، فيل حهه  عقههال الظههّن فهه وال النجاتههة عههن 

الثوب. والشّك فء  هارة المها  ونجاتهة الثهوب وإن كانها فهء هحهان وااهد ، 
 أّن األّول لّمها كههان تهه  ا للثههانء ، كههان اهال الههذهن فههء الثههانء تافعهها لحالهه  إ ّ 

 فالنس ة إلى األّول ، فال فدّ حن اصول الظّن فعدم النجاتة فء
__________________ 

 ، كما تيأتء فء الصفحة الالاقة. 32:  1، فء المعص ر  تر ،د ( هو المحقّق 1)

 .«فاتصصحاب الطهارة»:  «تصصحابفا »فدل  (ظو ) (ص)،  (ر)( فء 2)

حههههههههههههل فههههههههههههء   تأ
تههههههههههههههههههههههههههههههههههرجيح 
ا تصصهههههههههههههههههههحاب 

 الس  ء

لهههههههههههههههو عملنههههههههههههههها 
فا تصصهههههههههههههههههحاب 
حههههههن فههههههاب الظههههههّن 

 ح م أو حفال



 401  ...................................................................  (1)[نيباحصتسالا ضراعت]

المثال ، فاخصّص ا تصصحاب المفيد للظّن فما كان الشّك في  غير تافع لشهّك 

 هخر يوجب الظّن ، فافهم ؛ فإنّ    يخلو عن  ،ّة.
ويشهههد لمهها ذكرنهها : أّن العقههال  ال ههانين علههى ا تصصههحاب فههء احههور 

إلى هذا ا تصصهحاب أفهدا حعاشهم ، فل حعا هم   يلصفصون فء تلك المقاحات 

، ولهههو نههه ّههم أاهههد لهههم يعصنهههوا ، فيع لهههون اّصهههة الغائهههب حهههن الميهههراث ، 
ويصّححون حعاحلة وكالئ  ، ويؤ ّون عن  فطرت  إذا كان عيالهم ، إلى غيهر 

 ذلك حن حوار  ترتيب اآلثار الحا ثة على المسصصحب.

المسهههألة حهههن جماعهههة ، حهههنهم : الشهههيخ ،  ثهههّم إنّههه  يظههههر الخهههالر فهههء
 .(1)والمحقّق ، والعالّحة فء فعض أ،وال  ، وجماعة حن حصأّخر  المصأّخرين 

فقد ذهب الشيخ فء الم سو  إلى عهدم وجهوب فطهرة الع هد إذا لهم يعلهم 

 .(2)خ ر  
، حجي هها عههن ا تههصد ل للوجههوب  (3)واتصحسههن  المحقّههق فههء المعص ههر 

ها حعار ة فألالة عدم الوجهوب ، وعهن تنظيهر وجهوب فألالة ال قا  ، فأنّ 

الفطههرة عنهه  فجههواه عصقهه  فههء ال فّههارة ، فههالمنع عههن األلههل تههارة ، والفههرق 
 فينهما اخرى.

فهأّن اتصصهحاب الطههارة عنهد الشهّك  (4)و،د لّرح فء الول المعص ر 

 فء الحدث حعارض فاتصصحاب عدم فرا ة الذّحة فالصالة فالطهارة
__________________ 

 .404ـ  403( تيأتء ذكرهم فء الصفحة 1)

 .239:  1( الم سو  2)

 .598:  2( المعص ر 3)

 .32:  1( المعص ر 4)

ظههههههههور الخهههههههالر 
عهههههن  فهههههء المسهههههألة

 جماعة
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أّن المنصهههوص فهههء لهههحيحة هرارة العمهههل  (1)المسصصهههح ة. و،هههد عرفههه  

فاتصصههحاب الطهههارة علههى وجهه  يظهههر حنهه  خلههّو  عههن المعههارض ، وعههدم 
 جريان اتصصحاب ا شصغال.

الح هم فطههارة المها  القليهل ـ  (2)فهء فعهض كص ه  ـ  الّحةوا ء عن الع

الوا،ع في  ليد حرحّء لم يعلم اتصنا  حوت  إلى الرحء ، ل نّ  اخصار فهء غيهر 
وغيرهمها  (4)الح هم فنجاتهة المها  ، وت عه  عليه  الشههيدان  (3)وااد حن كص   

فألههالة  ، وأنّه  إذا ث ه  (6)وههو المخصهار ؛ فنها  علههى حها عرفه  تحقيقهه   .(5)

عدم الصذكية حهوت الصهيد جهرى عليه  جميهع أا هام الميصهة الصهء حنهها انفعهال 
 الما  المال،ء ل .

: إّن تحههريم الصههيد إن كههان لعههدم العلههم فالصذكيههة فههال  (7)نعههم رفمهها ،يههل 

يوجههب تنجههيس المال،ههء ، وإن كههان للح ههم عليهه  شههرعا فعههدحها اتّجهه  الح ههم 
 فالصنجيس.

 ة الصيد حع الشّك فء الصذكية للصع ّد ؛وحرجع األّول إلى كون ارح
__________________ 

 .581( راجع الصفحة 1)

 .133:  1، وا ا  عن  فء حفصاح ال راحة  6( انظر الصحرير : 2)

 .173 : 1، والمنصهى  256:  1، ونهاية ابا ام  190:  1( انظر ،واعد األا ام 3)

 .290ـ  289تمهيد القواعد : ، و 103، وال يان :  106:  1( انظر الذكرى 4)

 .379 : 1، والفا ل الهند  فء كشه اللثام  25:  1( حثل فخر الدين فء ابيىاح 5)

 .394( حن تقدّم ا تصصحاب فء الشّك الس  ّء ، راجع الصفحة 6)

 .156:  1( القائل هو المحقّق الثانء فء جاحع المقالد 7)
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وههو  .(2)لميصهة فعهدم العلهم فالصذكيهة لحرحهة أكهل ا (1)حن جهة األخ ار المعلّلة 

اسن لو لم يصرتّب عليه  حهن أا هام الميصهة إ ّ ارحهة األكهل ، و  أظهّن أاهدا 
يلص ح  ، حع أّن المسهصفا  حهن ارحهة األكهل كونهها حيصهة ،   الصحهريم تع ّهدا ؛ 

 .(3)ولذا اتصفيد فعض حا يعص ر فء الصذكية حن النهء عن األكل فدون  

لّرح  (4)ثّم إّن فعض حن يرى الصعارض فين ا تصصحافين فء المقام 
 فالجمع فينهما ، فح م فء حسألة الصيد ف ون  حيصة والما   اهرا.

للجمع فء حثهل ههذين ا تصصهحافين ؛ فهإّن  (5)وير  علي  : أنّ    وج  

المهها  إن كههان فمعنههى ترتيههب هثههار الطهههارة حههن رفههع الحههدث الح ههم فطهههارة 
والخ هههث فههه  ، فهههال ريهههب أّن نسههه ة اتصصهههحاب فقههها  الحهههدث والخ هههث إلهههى 

اتصصهههحاب  ههههارة المههها  ، فعينهههها نسههه ة اتصصهههحاب  ههههارة المههها  إلهههى 

اتصصههحاب عههدم الصذكيههة. وكههذا الح ههم فمههوت الصههيد ، فإنّهه  إن كههان فمعنههى 
ك والمنع عن اتصصحاف  فء الصالة ، فهال ريهب أّن انفعال المال،ء ل  فعد ذل

 اتصصحاب  هارة المال،ء واتصصحاب جواه الصالة حع  ، ل ههاق
__________________ 

 .2حن أفواب الصيد ، الحديث  5، ال اب  215:  16( انظر الوتائل 1)

 .«فصذكيص »، وفء غير  :  (ت)( كذا فء 2)

األكهل حّمها لهم يهذكر اتهم هللا عليه  فهء تهورة األنعهام :  ( كالصسمية ، لما ور  حن النههء عهن3)

121. 

، والسهيد  156:  1( كالعالّحة فء فعض كص   كما تقدّم ، والمحقق الثانء فء جاحع المقالهد 4)

 .366ـ  365:  (حخطو )الصدر فء شرح الوافية 

 .«  حعنى»: (ص)ونسخة فدل  (ظ)،  (ر)( فء 5)

تصههههههريح فعىهههههههم 
لجمع فههههههههههههين فهههههههههههها
صصهههههههههههههههههحافين ا ت
السهههههههههههههههههههههههههههههه  ء »

 «والمس ّ ء
عههههههههههههدم لههههههههههههّحة 

 الجمع
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 تصصحاب  هارة الما  إلي .روا  ، نس صهما إلي  كنس ة ا

تقري ها للجمهع فهين ـ  وحّما ذكرنا يظهر النظر فيمها ذكهر  فهء ابيىهاح
فههء الصههيد الوا،ههع فههء المهها  القليههل ، حههن أّن أللههالة الطهههارة ـ  األلههلين

ا مههين :  هههارة المهها  ، واههّل الصههيد ، وأللههالة المههوت ا مههان : لحههوق 

ل ف ههّل حههن األلههلين فههء نفسهه  أا ههام الميصههة للصههيد ، ونجاتههة المهها  ، فيعمهه
 ، انصهى. (2)،  ون اآلخر لفرعيّص  في   (1)أللالص  

فههأين األلههالة  ؟هههل نجاتههة المهها  إ ّ حههن أا ههام الميصههة !وليه  شههعر 

 ؟والفرعيّة
، فح ههم فههء الجلههد المطههروح  (3)وت عهه  فههء ذلههك فعههض حههن عالههرنا  

 .(4)تقدّم فألالة الطهارة وارحة الصالة في . ويظهر  عه ذلك حّما 

وأ ههعه حههن ذلههك ا مهه  فههء الثههوب الر ههب المسصصههحب النجاتههة 
المنشهههور علهههى األرض ، فطههههارة األرض ؛ إذ    ليهههل علهههى أّن الهههنجس 

 .(5)فا تصصحاب حنّجس 

إذا لم ي هن الهنجس فا تصصهحاب حنّجسها ، و  الطهاهر  !ولي  شعر 
يب هثار الشهء  ف  حطّهرا ، ف ان كّل حا ث   فا تصصحاب    ليل على ترت

 ؟!الوا،عّء علي  ؛ ألّن األلل عدم تلك اآلثار ، فأّ  فائدة فء ا تصصحاب
__________________ 

 .«في »( فء المصدر هيا ة : 1)

 .25و  24:  1( إيىاح الفوائد 2)

 .79و  76:  2( هو المحقّق القّمء فء القوانين 3)

 ( فء الصفحة السافقة.4)

 .79:  2( القوانين 5)
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 ال فء الوافية فء شرائط ا تصصحاب :،

الخاحس : أن   ي ون هنا  اتصصحاب هخر فء أحر حل وم لعهدم ذلهك 
المسصصحب. حثال : إذا ث   فء الشر  أّن الح م ف ون الحيوان حيصة يسصل م 

الح ههم فنجاتههة المهها  القليههل الوا،ههع ذلههك الحيههوان فيهه  ، فههال يجههوه الح ههم 

حن رحى ليدا »اتة الحيوان ، فء حسألة : فاتصصحاب  هارة الما  و  نج
 .«فغاب ، ثّم وجد  فء حا  ،ليل ، يم ن اتصنا  حوته  إلهى الرحهء وإلهى المها 

ث وت هذا الصالهم وا م ف ال األلهلين : فنجاتهة  (1)وأن ر فعض األلحاب 

 ، انصهى. (2)الصيد ، و هارة الما  
عهن الشهيخ علهء  (3)ثّم اعلم : أنّ  ،د ا ى فعض حشهايخنا المعالهرين 

فء ااشية الرو ة :  عوى ابجما  على تقهديم ا تصصهحاب المو هوعّء 

 على الح مّء.
ولعلّها حسصن طة ادتا حن فنا  العلمها  واتهصمرار السهيرة علهى ذلهك ، 

نجاتة فيما يغسل فال يعارض أاد اتصصحاب كّرية الما  فاتصصحاب فقا  ال

فهه  ، و  اتصصههحاب القلّههة فاتصصههحاب  هههارة المهها  المال،ههء للههنجس ، و  
 اتصصحاب اياة الموّكل فاتصصحاب فسا  تصّرفات وكيل .

 حن الشيخ والمحقّق خالر ذلك. (4)ل نّك ،د عرف  فيما تقدّم 

 ما حن ، يلهذا ، حع أّن ا تصصحاب فء الشّك الس  ّء  ائ
__________________ 

 ( كفخر الدين والمحقق الثانء وغيرهما ، كما تقدّم.1)

 .210( الوافية : 2)

 .386( هو شريه العلما  ، انظر تقريرات  رت  فء  وافط ا لول : 3)

 .401( راجع الصفحة 4)

 عههههههوى ابجمهههههها  
علهههههههههههههى تقهههههههههههههديم 

تصصهههههههههههههههههههحاب ا 
المو هههههههههههههههههههههوعّء 

 لح مءّ على ا

المنا،شهههههههههههة فهههههههههههء 
  عوى ابجما 
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اآلخر حن أا ام  (1)المو وعّء فالنس ة إلى اآلخر ؛ ألّن هوال المسصصحب 

  المسصصحب فا تصصحاب الس  ّء ، فهو ل  حن ، يل المو و  للح م ، فقا
فإّن  هارة الما  حن أا ام المو هو  الهذ  امهل عليه  هوال النجاتهة عهن 

 ؟المغسول ف  ، وأّ  فرق فين اتصصحاب  هارة الما  واتصصحاب كّريّص 

 هذا كلّ  فيما إذا كان الشّك فء أادهما حس ّ ا عن الشّك فء اآلخر.
 أّحا القسم الثانء :و

وهو حا إذا كان الشّك فء كليهما حس ّ ا عن أحهر ثالهث ، فمهور   حها إذا 

 علم ارتفا  أاد الحا ثين   فعين  وشّك فء تعيين  :
فإّحهها أن ي ههون العمههل فا تصصههحافين حسههصل حا لمخالفههة ،طعيّههة عمليّههة 

وإّحها أن   ـ  كما لو علم إجما  فنجاتة أاد الطاهرينـ  لك العلم ابجمالءّ لذ

 ي ون.
كمها ـ  على عدم الجمع (2)وعلى الثانء : فإّحا أن يقوم  ليل حن الخارج 

فء الما  النجس المصّمم كّرا فما   اهر ؛ ايث ،ام ابجما  على اتّحا  ا هم 

 أو  .ـ  الما ين
يصرتّهب أثهر شهرعّء علهى كهّل حهن المسصصهح ين وعلى الثانء : إّحها أن 

 كما فء اتصصحاب فقا  الحدث و هارة ال دن فء حنـ  فء ال حان الالاق
__________________ 

 .«نسخة» : (ت)، وكصب فو،  فء  «فا تصصحاب»هيا ة :  (ظو ) (ص)،  (ت)( فء 1)

 .«عقلء أو نقلء»:  «حن الخارج»فدل  (ظ)( فء 2)

إذا كهههههههههان الشهههههههههّك 
فهههههههههههههء كليهمههههههههههههها 
حسههههه ّ ا عهههههن أحهههههر 

 ةلور المسأل ثالث
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 (1)ئع حر ّ  فين الما  وال ول ، وحثل  اتصصحاب  هارة كهّل توّ أ غافال فما

وإّحها أن يصرتّهب األثهر علهى أاهدهما ـ  حن واجد  المنّء فء الثوب المشصر 
 ون اآلخر ، كما فء  عوى الموّكل الصوكيل فء شرا  الع د و عوى الوكيل 

 الصوكيل فء شرا  الجارية.

 فهنا  لور أرفع :
 ، (2)فيح م فيهما فالصسا،ط ،  ون الصرجيح والصخيير أّحا األوليان ، 

__________________ 

،  «المحهل» : (ر)، وفهء  «المحهل فهء كهّل وااهد»:  «كلّ »فدل  ( )، وفء  (ص)( كذا فء 1)

 .«فء واادالمحل »: (ت)وفء 

 «خ»: (ص)، وكصهب عليهها فهء  (ظ)فهء  «والصخييرـ  إلىـ  كما فء الما  النجس»( لم تر  2)

أو   ، فهاألّو ن يح ههم فيهمها فالصسها،ط ، والثالههث يح هم فيهه  »حهها يلهء :  (ظ)، وور  فهدلها فهء 

ين ال ها،ء فالجمع ، كما إذا شّك فء تعيين السافق حوتا حن هيد وعمرو الحيّين ، أو شّك فء تعيه

حن النجاتة والطهارة فء الما  النجس المصّمم كّرا فطاهر ، أو شّك فهء تعيهين الهنجس حهن أاهد 

ابنائين المعلوم  رّو النجاتة علهى أاهدهما. واأل،هوى فهء ههذا ههو الصسها،ط وفهرض األلهلين 

ح كأن لم ي ونا ، توا  كان حع أادهما حرّجح أم   ، فليس فء تعهارض ا تصصهحافين الصهرجي

و  الصخيير فعد فقد المرّجح ، فل الح هم حهن أّول األحهر  راهمها. نعهم ، ههذا كلّه  إذا لهم يم هن 

الجمع فينهما ، فأن ي ون الجمع حسصل حا لمخالفهة ت ليهه حعلهوم ، أّحها إذا لهم ي هن كهذلك وجهب 

  الجمع ف ليهما ، إن ترتّب على كّل حن المسصصهح ين أثهر شهرعء ، وإ ّ اخهصّص العمهل فمها له

األثر ؛ ألّن حرجع ا تصصحاب إلى ترتيب اآلثار. فهنها لهور ثهالث : ا ولهى : حها يح هم فيه  

فالصسا،ط ، وهو كّل حقام يم ن في  الجمع للعلم فوجو  ت ليهه ينافيه  ، أو ،هام علهى عهدم الجمهع 

 .« ليل عقلّء ، كما فء اشص ا  المصقدّم والمصأّخر ، أو نقلء كما فء الما  المصّمم كّرا

لههههو كههههان ـ  2و  1
العمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههل 
فا تصصههههههههههههههحافين 
ا حسههههههههههههههههههههههههههههههصل ح
لمخالفههههههههة ،طعيّههههههههة 
ام عمليّههههههههههة أو ،هههههههههه

الههههدليل علههههى عههههدم 
 الجمع فينهما
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 فهنا  عويان :

فمهها يوجههد حههع أاههدهما حههن المرّجحههات خالفهها  ا ولههى : عههدم الصههرجيح
 ،ال فء حح ّء تمهيد القواعد : .(1)لجماعة 

إذا تعهارض ألهالن عمهل فههاألرجح حنهمها ؛  عصىها   فمها يرّجحهه  ، 

حسهألة  لهة ، حنهها :فإن تساويا خرج فء المسألة وجهان غال ا. ثّم حثّل له  فأحث
 . إلى هخر حا ذكر ... (2)الصيد الوا،ع فء الما  

 .(3)ولّرح فذلك جماعة حن حصأّخر  المصأّخرين 

: ههو ـ  حن اعص ار ا تصصحاب حن فهاب الصع ّهدـ  والحّق على المخصار
الح هم عدم الصرجيح فالمرّجحهات ا جصها يّهة ؛ ألّن حهؤ ّى ا تصصهحاب ههو 

الظاهرّ  ، فالمرّجح ال اشه عن الح م الوا،عّء   يجهد  فهء تقويهة الهدليل 

الههداّل علههى الح ههم الظههاهرّ  ؛ لعههدم حوافقههة المههرّجح لمدلولهه  اصّههى يوجههب 
 اعصىا  .

وفالجملة : فالمرّجحات ا جصها يّة غير حوافقة فء المىمون لاللول 

ة ا جصها يّههة ، فههال يههرّجح اصّههى تعا ههدها. وكههذا الحههال فالنسهه ة إلههى األ لّهه
 فعىها على فعض لموافقة ا لول الصع ّديّة.

نعههم ، لهههو كههان اعص هههار ا تصصهههحاب حههن فهههاب الظههّن النهههوعّء أح هههن 

 الصرجيح فالمرّجحات ا جصها يّة ؛ فنا  على حا يظهر حن عدم الخالر فء
__________________ 

 .3( انظر الهاح  1)

 .289و  288( تمهيد القواعد : 2)

، وشههريه العلمهها  فههء تقريههرات  رتهه  فههء  75:  2( حثههل المحقّههق القمههء فههء القههوانين 3)

 .337، والفا ل الصونء فء الوافية :  385 وافط ا لول : 

 هنا  عويان:
عههههههههههههههههههههههههههههدم  – 1

 الصرجيح

الههههدليل علههههى عههههدم 
 الصرجيح
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 .(1)إعمال الصراجيح فين األ لّة ا جصها يّة ، كما ا ّعا  لريحا فعىهم 

يهر عهدم الهدليل علهى ا تصصهحاب حهن غـ  فيمها حىهىـ  ل نّك عرفه 
جهة األخ ار الدالّة على كون  ا ما ظاهريّا ، فال ينفع و  يقهدح فيه  حوافقهة 

 األحارات الوا،عيّة وحخالفصها.

 «  تهنقض»: حهن عهدم شهمول  (2)هذا كلّ  حع ابغماض عّما تهيجء  
لهما حهن ايهث الهذات ، نظيهر شهمول هيهة  (3)للمصعار ين ، وفرض شمولها 

لمصعار هين وإن لهم يجهب العمهل فهمها فعهال ؛ الن أ حن ايث الذات للخ رين ا

 حصنا  ذلك فنا  على المخصار فء إث ات الدعوى الثانيهة ، فهال وجه   عص هار 
المههرّجح ألههال ؛ ألنّهه  إنّمهها ي ههون حههع الصعههارض و،افليّههة المصعار ههين فههء 

 أنفسهما للعمل.

إذا لههم ي ههن حههرّجح فههالحّق الصسهها،ط  ون الصخييههر ،   لمهها أنّهه   الثانيههة :
: حن أّن األلل فء تعهارض الهدليلين الصسها،ط ؛  (4)ذكر  فعض المعالرين 

 (5)لما تقّرر فء فاب الصعارض ـ  لعدم تناول  ليل اّجيّصهما لصورة الصعارض

 ، حن أّن األلل فء المصعار ين الصخيير إذا كان اعص ارهما
__________________ 

:  (حخطهو )، انظهر نهايهة الولهول  «القهول فاألشه  »( هو العالّحة فء النهاية فهء ح حهث 1)

439. 

 ( فء الصفحة الالاقة.2)

 .«شمول »: (ت)( فء 3)

، وتههيأتء تفصههيل  فههء ح حههث الصعهها ل  83( هههو السههيّد المجاهههد فههء حفههاتيح ا لههول : 4)

 .33:  4والصراجيح 

 .37:  4لصراجيح ( انظر ح حث الصعا ل وا5)

أّن الح ههههههههههم ـ  2
صسهههههههههههها،ط هههههههههههههو ال

 ون الصخييههههههههههههههههههههر 
 والدليل علي 



 3فرائد ا ُلول / ج   ............................................................................  410

فل ألّن العلم ابجمالّء هنا فانصقهاض ـ  (1)حن فاب الصع ّد   حن فاب الطريقيّة 

  »؛ ألّن ،وله  :  «  تهنقض»يوجب خروجهما عهن حهدلول  (2)أاد اليقينين 
يدّل على ارحة النقض فالشّك  «تنقض اليقين فالشّك ول ن تنقى  فيقين حثل 

فرض اليقين فارتفها  الحالهة السهافقة فهء أاهد  ووجوب النقض فاليقين ، فإذا

المسصصح ين ، فال يجوه إفقا  كّل حنهما تح  عموم ارحة النقض فالشّك ؛ 
ألنّ  حسصل م لطرح الح هم فهنقض اليقهين فمثله  ، و  إفقها  أاهدهما المعهيّن ؛ 

 شصرا  اآلخر حع  فء حنا  الدخول حن غير حرّجح ، وأّحا أادهما المخيّر 

أفههرا  العههاّم ؛ إذ لههيس فههر ا ثالثهها غيههر الفههر ين المصشّخصههين فههء  فلههيس حههن
الخهههارج ، فهههإذا خرجههها لهههم ي هههق شهههء . و،هههد تقهههدّم نظيهههر ذلهههك فهههء الشههه هة 

كهّل شهء  اهالل اصّهى تعهرر أنّه  »:  السهالمعلي ، وأّن ،ول   (3)المحصورة 

   يشمل شي ا حن المشص هين. «ارام
أكهههرم »حاب نظيهههر ،ولههه  : ورفمههها يصهههوّهم : أّن عمهههوم  ليهههل ا تصصههه

، فهء أنّه  إذا تعهذّر  «اعمهل ف هّل خيهر»و ،  «أنقهذ كهّل غريهق»و ،  «العلما 

العمل فالعاّم فء فر ين حصنافيين لم يجه   هرح كليهمها ، فهل   فهدّ حهن العمهل 
و هرح اآلخهر ؛ ألّن ههذا غايهة المقهدور ، ـ  وههو أاهدهما تخييهراـ  فالمم ن

: أّن األلهل فهء الهدليلين المصعار هين حهع  (4)ولذا ذكرنا فء فاب الصعارض 

 فقد الصرجيح الصخيير فالشر  المصقدّم   الصسا،ط. وا تصصحاب أيىا
__________________ 

 (.ظ)فء  «إذا كان اعص ارهما حن فاب الصع ّد   حن فاب الطريقيّة»( لم تر  1)

 .«نالىدّي»:  «اليقينين»، وفء غيرهما فدل  ( و ) (ت)( كذا فء 2)

 .211و  201:  2( راجع ح حث ا شصغال 3)

 .37ـ  35:  4( انظر ح ااث الصعا ل والصراجيح 4)
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أاد األ لّة ، فالواجب العمل فاليقين السافق فقدر ابح ان ، فهإذا تعهذّر العمهل 

 فاليقينين حن جهة تنافيهما وجب العمل فأادهما ، و  يجوه  راهما.
الهصمّ ن حهن العمهل ف هال الفهر ين إن كهان  ويندفع هذا الصوّهم : فأّن عهدم

لعههدم القههدرة علههى ذلههك حههع ،يههام المقصىههء للعمههل فيهمهها فالخههارج هههو غيههر 

المقههدور ، وهههو العمههل ف ههّل حنهمهها حجاحعهها حههع العمههل فههاآلخر ، وأّحهها فعههل 
أادهما المنفر  عهن اآلخهر فههو حقهدور فهال يجهوه تركه . وفهء حها نحهن فيه  

بجمههالّء   ي ههون المقصىههء لحرحههة نقههض كههال لههيس كههذلك ؛ إذ فعههد العلههم ا

 عدم القدرة. (1)اليقينين حوجو ا حنع عنها 
نعههم حثههال هههذا فههء ا تصصههحاب أن ي ههون هنهها  اتصصههحافان فشههّ ين 

حهههن  ون علهههم إجمهههالّء  (2)حسهههصقلّين احصنهههع شهههرعا أو عقهههال العمهههل ف ليهمههها 

العمل فأاهدهما  فانصقاض أاد المسصصح ين فيقين ا رتفا  ، فإنّ  يجب اين ذ
 المخيّر و رح اآلخر ، في ون الح م الظاهرّ  حؤ ّى أادهما.

وإنّمهها لههم نههذكر هههذا القسههم فههء أ،سههام تعههارض ا تصصههحافين ؛ لعههدم 

العثور على حصداق ل  ؛ فإّن ا تصصحافات المصعار ة ي ون الصنهافء فينهها 
م العمهل أّن عهد (3)حن جهة اليقهين فارتفها  أاهد المسصصهح ين ، و،هد عرفه  

ف ههال ا تصصههحافين لههيس حخالفههة لههدليل ا تصصههحاب تههّوغها العجهه  ؛ ألنّهه  

 عنوان ينط ق «  تنقض»نقض اليقين فاليقين ، فلم يخرج عن عموم 
__________________ 

 .«عنهما»، وفء غيرهما :  (ظو ) (ت)( كذا فء 1)

ور  المنههع تع ّههدا عههن »:  «احصنههع شههرعا أو عقههال العمههل ف ليهمهها»فههدل  (صو ) ( )( فههء 2)

 .«الجمع فينهما

 ( تقدم ذلك هنفا.3)
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 على الوااد الصخيير .

وأيىا : فليس المقام حن ، يل حا كان الخارج حن العاّم فهر ا حعيّنها فهء 
الوا،ع غير حعيّن عندنا لي ون الفر  اآلخهر الغيهر المعهيّن فا،يها تحه  العهاّم ، 

ااد غير حعيّن عندنا ، فهيم ن هنها كما إذا ،ال : أكرم العلما  ، وخرج فر  و

أيىا الح م فالصخيير العقلّء فهء األفهرا  ؛ إذ   اتصصهحاب فهء الوا،هع اصّهى 
يعلههم فخههروج فههر  حنهه  وفقهها  فههر  هخههر ؛ ألّن الوا،ههع فقهها  إاههدى الحههالصين 

 وارتفا  ا خرى.

نعهههم ، نظيهههر  فهههء ا تصصهههحاب حههها لهههو علمنههها فوجهههوب العمهههل فأاهههد 
رين ووجههوب  ههرح اآلخههر ، فههأن اههرم نقههض أاههد ا تصصههحافين المههذكو

اليقينين فالشّك ووجب نقض اآلخر ف . وحعلوم أّن حا نحن فيه  لهيس كهذلك ؛ 

   فولهه هائهدـ  ألّن المعلوم إجما  فء حا نحن في  فقا  أاد المسصصح ين
 وإلغا  اآلخر. (1)وارتفا  اآلخر ،   اعص ار الشار  ألاد ا تصصحافين ـ 

ـ  ليس واادا حن المصعار ين «  تنقض»الخارج حن عموم فص يّن أّن 

فهل لّمها وجهب نقهض اليقهين فهاليقين وجهب ترتيهب هثهار ـ    حعيّنا و  حخيّرا
ا رتفا  على المرتفع الوا،عّء ، وترتيب هثهار ال قها  علهى ال ها،ء الهوا،عّء ، 

حهههن  ون حالاظهههة الحالهههة السهههافقة فيهمههها ، فيرجهههع إلهههى ،واعهههد أخهههر غيهههر 

ولذا   نفّرق فء ا هم  تصصحاب ، كما لو لم ي ونا حس و،ين فحالة تافقة.ا 
الش هة المحصورة فهين كهون الحالهة السهافقة فهء المشهص هين ههء الطههارة أو 

 النجاتة ، وفين عدم االة تافقة حعلوحة ، فإنّ 
__________________ 

 .«المسصصح ين»: (ص)ونسخة فدل  (ظو ) (ر)( فء 1)
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ة الرجهو  إلهى ا اصيها  فيهمها ، وفيمها تقهدّم حهن حسهألة المها  حقصىى القاعد

 النجس المصّمم كّرا الرجو  إلى ،اعدة الطهارة ، وه ذا.
وحّما ذكرنا يظهر : أنّ    فرق فء الصسها،ط فهين أن ي هون فهء كهّل حهن 

الطههرفين ألههل وااههد ، وفههين أن ي ههون فههء أاههدهما أهيههد حههن ألههل وااههد. 

فنا  على اعص ارها حن فاب الصع ّد   وج  له  ؛ ألّن فالصرجيح ف ثرة ا لول 
المفههروض أّن العلههم ابجمههالّء يوجههب خههروج جميههع حجههار  ا لههول عههن 

نعم يصّجه  الصهرجيح فنها  علهى اعص هار  .(1)على حا عرف   «  تنقض»حدلول 

 ا لول حن فاب الظّن النوعّء.
 .وأّحا الصورة الثالثة ، وهء حا يعمل في  فا تصصحافين

فهو حا كان العلم ابجمالّء فارتفها  أاهد المسصصهح ين فيه  غيهر حهؤثّر 

شي ا ، فمخالفص    توجب حخالفة عمليّة لح م شرعّء ، كما لو توّ أ اشص اها 
فمائع حر ّ  فين ال هول والمها  ، فإنّه  يح هم ف قها  الحهدث و ههارة األعىها  

ا لهمهها. ولههيس العلههم ابجمههالّء فهه وال أاههدهما حانعهها حههن ذلههك ؛ إذ اتصصههحاف

  يصرتّب علي  ا م شهرعّء اصّهى  (2)الوااد المر ّ  فين الحدث و هارة اليد 
ي ون ترتي   حانعا عن العمل فا تصصهحافين ، و  يله م حهن الح هم فوجهوب 

، رفما الو و  وعدم غسل األعىا  حخالفة عمليّة لح م شرعّء أيىا. نعم 

يش ل ذلك فء الش هة الح ميّة. و،د ذكرنا حا عندنا فهء المسهألة فهء حقهدّحات 
 .(3)اّجيّة الظّن ، عند الص لّم فء اّجية العلم 

__________________ 

 .411( راجع الصفحة 1)

 .«ال دن»:  «اليد»فدل  (ص)( فء 2)

 .87ـ  84:  1( راجع ح حث القطع 3)

لهههههههههو ترتّهههههههههب  – 3
أثههههههههههههر  شههههههههههههرعء 
علهههههههههههههههى كهههههههههههههههال 

 المسصصح ين
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فههو حها  وأّحا الصورة الرافعة ، وهء حا يعمل في  فأاد ا تصصحافين.
كههان أاههد المسصصههح ين المعلههوم ارتفهها  أاههدهما حّمهها ي ههون حههور ا  فههصال  

الم لّه  ون اآلخر ، فحيث   يصوّج  على الم لّه ت ليه حنّج  يصرتّهب أثهر 

ا تصصحافين ؛ إذ ،ول  : شرعّء علي . وفء الحقيقة هذا خارج عن تعارض 
  يشمل اليقين الذ    يصرتّب علي  فء اهّق الم لّهه أثهر  «  تنقض اليقين»

شرعّء فحيث   تعلّق ل  ف  ألال ، كما إذا علم إجما  فطرو  الجنافة علي  

 .(1)أو على غير  ، و،د تقدّم أحثلة ذلك 
ل حهن الموّكهل ونظير هذا كثير ، حثل : أنّ  علم إجما  فحصول الصوكيه

، إ ّ أّن الوكيههل يههدّعء وكالصهه  فههء شههء  ، والموّكههل ين ههر توكيلهه  فههء ذلههك 

الشهء  ، فإنّهه    خههالر فههء تقههديم ،هول الموّكههل ؛ أللههالة عههدم توكيلهه  فيمهها 
يدّعي  الوكيل ، ولم يعار   أاد فأّن األلل عدم توكيل  فيما يدّعي  الموّكل 

 أيىا.

 ائمهها أو حنقطعهها ، فههإّن األلههل عههدم  وكههذا لههو تههداعيا فههء كههون الن ههاح
ويصّىح ذلهك  الن اح الدائم حن ايث إنّ  ت ب لإلرث ووجوب النفقة والقسم.

 فصص ّع كثير حن فرو  الصناه  فء أفواب الفق .

ولهههك أن تقهههول فصسههها،ط األلهههلين فهههء ههههذ  المقاحهههات والرجهههو  إلهههى 
إنّمها يصمّشهى فهء ا لول األخر الجارية فهء لهواهم المشهص هين ، إ ّ أّن ذلهك 

اتصصحاب ا حور الخارجيّة ، أّحا حثل ألالة الطهارة فهء كهّل حهن واجهد  

 المنّء فإنّ    وج  للصسا،ط هنا.
__________________ 

 .235ـ  233:  2( راجع ح حث ا شصغال 1)

لهههههههو ترتّهههههههب ـ  4
أثهههههههههههههههر  علهههههههههههههههى 

دهما  ون أاهههههههههههههههههههه
 اآلخر
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ثّم لو فرض فء هذ  األحثلة أثر لهذلك ا تصصهحاب اآلخهر ،  خهل فهء 

الجمع فينه  وفهين ا تصصهحاب حسهصل حا لطهرح علهم  إن كان (1)القسم األّول 
إجمالّء حعص ر فهء العمهل ، و  ع هرة فغيهر المعص هر ، كمها فهء الشه هة الغيهر 

إن لم ي ن هنا  حخالفة عمليّة لعلم إجمالّء  (2)المحصورة. وفء القسم الثانء 

 حعص ر.
حن ـ  فعليك فالصأّحل فء حوار  اجصما  يقينين تافقين حع العلم ابجمالءّ 

 فارتفا  أادهما وفقا  اآلخر.ـ  عقل أو شر  أو غيرهما

والعلمهها  وإن كههان ظههاهرهم ا تفههاق علههى عههدم وجههوب الفحههص فههء 
إجرا  ا لول فء الش هات المو وعيّة ، و هح  جواه إجهرا  المقلّهد لهها 

فعد أخذ فصوى جواه األخذ فهها حهن المجصههد ، إ ّ أّن تشهخيص تهالحصها عهن 

كمة عليها ليس وظيفة كّل أاد ، فال فدّ إّحا حن ،درة المقلّد على ا لول الحا
تشخيص الحاكم حن ا لول على غير  حنهها ، وإّحها حهن أخهذ خصولهيّات 

ا لههههول السههههليمة عههههن الحههههاكم حههههن المجصهههههد ، وإ ّ فرفمهههها يلصفهههه  إلههههى 

 ا تصصحاب المح وم حن  ون الصفات إلى ا تصصحاب الحاكم.
قة إلى تشخيص الح م الشرعّء ، نظير تشخيص وهذا يرجع فء الحقي

اّجيّههة ألههل ا تصصههحاب وعههدحها. عصههمنا هللا وإخواننهها حههن ال لههل ، فههء 

 القول والعمل ، فجا  ححّمد وهل  المعصوحين ، للوات هللا عليهم أجمعين.
__________________ 

ة فههدلها كمهها ، وفههء نسههخ «إاههدى الصههورتين ا وليههين»:  «القسههم األّول»فههدل  (ص)( فههء 1)

 أث صنا.

 ، وفء نسخة فدلها كما أث صنا. «الصورة الثالثة»: (ص)( فء 2)
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