
 





 المقصد السابع

 فى االصول العملية

 [فيه مقدمة وفصولو]





 [مقّدمة]

 [في تعريف االصول العمليّة]

وهي الّتي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر  بردلي،   

 .(1)مّما دّل عليه حكم العق، أو عموم النق، 
__________________ 

 .«الّتي ينتهي إليها المجتهد»بيان لقوله :  «أو عموم النقلمّما دّل عليه حكم العقل »قوله : ( 1)

هو األحكام الكلّيّة الّتي دّل عليها حكرم العقر، لرالء اال العقليّرة  «ما»والم اد بالموصول 

  فإنّهررا حكررم للّررّي يرردّل عليهررا حكررم العقرر، بقررء  العقررام بررق بيررار   أو عمرروم النقرر، لررالء اال 

 يدّل عليها مث، حديث ال فع.الش عيّة   فإنّها حكم للّي 
مررن هررلع العءررارل أمرر ار ا إدراا امصررول العمليّررة فرري  هللارحمررهوغرر ا المّررنّ  

 المسائ، امصوليّة   وإخ اجها عن القواعد الفقهيّة.
أّما األّول ا فألّر امصرول العمليّرة وئرائ  مجعولرة للجاهر، برالحكم الشر عّي فري مقرام 

، على حكرم موورو،   فرق  قرع فري ا يرب ا رتنءاا األحكرام. العم، بعد اليأس عن الظف  بدلي

فق بدّ من  عميم القواعد امصوليّة لما ينتهي إليه المجتهد بعرد الفحرص عرن الردلي، علرى الحكرم 

وعررردم الظفررر  بررره لررري  نررردرا امصرررول العمليّرررة فررري المسرررائ، امصررروليّة. فحررراول المّرررنّ  

أنّهرا القواعرد »يم القواعرد امصروليّة والقرول م إدراجها في المسائ، امصولية بتعم هللارحمه

راجرع  .«الّتي يمكن أر  قع في ا يرب ا رتنءاا األحكرام   أو الّتري ينتهري إليهرا فري مقرام العمر،

 .24الجزا األّول ا 
وأّما الثاني ا فألّر القواعرد الفقهيّرة وئرائ  ابتدائيّرة للعمر،   فرق ينتهري إليهرا الفقيره بعرد 

لى حكم العم،   لعدم    ّءها على الشيا بما أنّره مجهرول الحكرم. ب رق  الفحص عن الدلي، ع

امصول العلميّة   فإنّها وئائ  ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص عن الردلي، وعردم الظفر  بره   

 ـ بحيث يكور الشيا مجهول الحكم.
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والمهررّم منهررا أربعررة   فررإّر مثرر، ااعرردل الشهررارل فيمررا ا ررتءه اهار رره 

 (1)الحكميّة بالشءهة 
__________________ 

أّر  فّي، الءحث عن لور امصول العلميّة من المسائ، امصروليّة أو مرن  وال يخفى :ـ 

القواعرد الفقهيّرة م يسرعه المقررام   بر، خرارا عرن المقّررود. ويمكرن أر يقرال ا إّر إلمرال الرردين 

ول ال را م يقتيري رفرع  حيّر  وإ مام النعمة على العالمين بإنزال القر نر الكر يم وإر رال ال  ر

لررار ـ  لرو خلّري واءعررهـ  المكلّفرين فري مقررام العمر، باألحكررام الشر عيّة. ومعلروم أّر لررّ، مكلّر 

جاهق باألحكام الش عيّة والوئائ  الفعليّة   لما لار جاهق بغي ها مرن المعلومرا . وهرو بمرا 

بمقتيرى ـ  ة إليره   فيجرع عليرهيكور متشّ عا يعلرم علمرا إجماليّرا بتوّجره  كرالي  فعليّرة  ر عيّ 

أر ـ  حكم العق، بلزوم إااعة المولى الّتي م  تحقّب إّم بامتثال  لر  التكرالي  الفعليّرة الثابترة لره

يسعى إلى  حّي، المع فة بها   فيجرع عليره  علّمهرا برالفحص عرن أدلّتهرا مرن الكترام والسرنّة 

يرد مرن يشمر ّن إليره مرن المجتهرد أو العمر، واإلجما، إذا  مّكن من الفحص   وإّم يجع عليه  قل

 بامحتياا.

وإذا  عى إلى  علّم األحكام وفحص عن أدلّتها إّما أر يظف  بمرا يردّل علرى تءرو  أحكرام 

  ويجع العم، بها ؛ وإّما أر يظفر  بمرا  «المسائ، الفقهيّة»خاّصة لموووعا  خاّصة   وهي 

القواعررد »اهررا علررى مّرراديب متعرردّدل   وهرري يرردّل علررى تءررو  أحكررام للّيّررة فعليّررة يمكررن انشءا

 .«الفقهيّة
ـ  وهرري األحكررام الشرر عيّة الكلّيّررة والوئررائ  العمليّررةـ  غايررة األمرر  أّر القواعررد الفقهيّررة

 اسمار ا
األّول ا الوئائ  الفعليّرة المجعولرة الّتري  ثءرم للمووروعا  ابترداا برالظف  بأدلّتهرا مرن 

 ألث  القواعد الفقهيّة.العموما  واإلاقاا    لما هو حال 
الثاني ا الوئائ  الفعليّة المجعولة الّتي  ثءم للموووعا  بالظف  بما يدّل علرى تءو هرا 

حرين عردم ايرام دليرر، خراّد أو دلير، عرراّم عليهرا ابترداا   لرالظف  بأدلّررة الءر اال أو الظفر  بأدلّررة 

 ... امحتياا أو الظف  بأدلّة ام تّحام وهكلا
اندراا امصرول العمليّرة فري القواعرد الفقهيّرة   ألنّهرا ليسرم إّم أحكرام يمكن  وبالجملة :

للّيّة ووئائ  فعليّة عمليّه لمن  تّءع عن حكرم موورو، وئفر  بالردلي، عليهرا   لسرائ  القواعرد 

 الفقهيّة. فق امتياز لقصول العمليّة عن القواعد الفقهيّة.
اعرردل فرري الشررءهة الموورروعيّة   فررإّر الشهررارل إّر ااعرردل الشهررارل مشلقررا  كررور ا ال يقااال :( 1)

 والنجا ة من الموووعا  ال ارجيّة الّتي يكش  عنها الش ،.

أّوم ا نمنع ذل    ب، إنّهما من األحكام الووعيّة الشر عيّة. ولرلا اختلفترا فري  فإنّه يقال :

انتررا لررلل  الشرر ائع بحسررع المّررال  الموجءررة لشرر عهما   لمررا م ي فررى. وتانيررا ا إنّهمررا لررو ل

فالشءهة فيهما فيما لار ام تءاع لعدم الدلي، على إحداهما لانم حكميّة   فإنّره م م جرع ل فعهرا 

 [.أعلى هللا مقامه]إّم الشار،   وما لانم للل  ليسم إّم حكميّة. منه 
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فيما م حّجة على اهار ه وم على نجا ته   إّم  (1)وإر لار مّما ينتهي إليها 

عنهرا لرريم بمهرّم   حيررث إنّهرا تابترة بررق لرقم مررن دور حاجرة إلررى أّر الءحرث 
وهررري الءررر اال وامحتيررراا والت ييررر  ـ  ب رررق  األربعرررة نقرررإ وإبررر ام.

  فإنّهرررا محرررّ، ال رررق  برررين األصرررحام   ويحتررراا  نقررري  ـ  وام تّرررحام

مجاريها و ووي  ما هو حكم العق، أو مقتيى عمروم النقر، فيهرا إلرى مزيرد 
ونررة حّجررة وب هررار   هررلا. مررع ج يانهررا فرري لررّ، األبرروام بحررث وبيررار وم 

 .(3)  فافهم  (2)واختّاد  ل  القاعدل بءعيها 
__________________ 

مشع  بأّر المجتهد اد ينتهي إلى غي  أص، الشهرارل  «... وإن كان مّما ينتهي إليه»قوله : ( 1)

ن ل ارد ينتهري إلرى ااعردل الشهرارل فيما م حّجة على اهار ه وم على نجا ته   فإّر المجتهد حي

وهو فيما إذا لم يكن للمكلّ  حالة  ابقة معلومرة   وارد ينتهري إلرى ااعردل ام تّرحام   وهرو 

 فيما إذا لار للمكلّ  حالة  ابقة معلومة.

أّر مث، ااعدل الشهارل وإر لار مّما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمر،   فكرار  والحاصل :( 2)

 لوجهين اـ  ب، حّ وا امصول في األربعةـ  مصوليّة   ولكن لم يتعّ ووا لهامن المسائ، ا

أّر مثر، ااعردل الشهرارل تابتررة عنرد الكرّ، مرن دور خررق  فيهرا   فرق  حتراا إلررى  األّول :

 النقإ واإلب ام   ب ق  امصول العمليّة   فإنّها محّ، الءحث و حتاا إلى النقإ واإلب ام.
  ب رق  ـ  أي برام الشهرارلـ  لع القاعدل م تّص بءعإ أبوام الفقهالثاني ا أّر مث، ه

 امصول األربعة   فإنّها عاّمة لجميع أبوام الفقه.
. وإر لرار مرا ينتهري إليره .. فإّر مث، ااعردل الشهرارل» وق العءارل هكلا ا  وكان األولاى

لريم بمهرّم   حيرث لرار المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظف  بدلي،   إّم أّر الءحث عن مثله 

. هرلا. مرع .. تابتا برق خرق  مرن دور حاجرة إلرى الرنقإ واإلبر ام. ب رق  امصرول األربعرة

 .«اختّاد مث،  ل  القاعدل بءعإ أبوام الفقه وج يار امصول األربعة في لّ، األبوام
 ( لعلّه إ ارل إلى ما في الوجهين ا3)

ي ينتهي إليها المجتهد في مقرام العمر، يحتراا إلرى أّما األّول ا فألّر لثي ا من القواعد الّت

النقإ واإلب ام   لقاعدل الحلّيّة وااعدل اليد وااعدل الفر ا  وأمثالهرا   فرإّر فيهرا مءاحرث دايقرة 

 علميّة   لما م ي فى.
وأّما الثاني ا فألّر الكرقم لريم فري خّرود مرا م يجر ي إّم فري برام واحرد أو برابين 

دل الف اغ   ب، الكقم في أمثالها من القواعد الّتي ينتهي إليها المجتهرد فري لقاعدل الشهارل وااع

مقام العم،. وم  ّ  أّر لثي ا منها يج ي في جميرع أبروام الفقره   لقاعردل م حر ا وااعردل م 

 و ر وااعدل التقيّة وغي ها.
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 فصل

 [في أصالة البراءة]

عليره   جراز ولرم  رنهإ حّجرة  (1)لو  ّ  في وجوم  ريا أو ح متره 

   عا
__________________ 

أّر جمع الوجوم والح مة في فّر، وعردم عقرد فّر، لكرّ، منهمرا علرى حردل    ال يخفي :( 1)

وللا جمع فقد النّص وإجماله في عنوار عدم الحّجة إنّما هرو ألجر، عردم الحاجرة إلرى ذلر  بعرد 

واختّرراد بعررإ  ررقوق  ام ّحرراد فيمررا هررو المررق  ومررا هررو العمرردل مررن الرردلي، علررى المهررّم.

رار  ّّ المسألة بدلي، أو بقول م يوجرع   ّيّره بعنروار علرى حردل. وأّمرا مرا  عرارا فيره الن

فهررو خررارا عررن مرروارد امصررول العمليّررة المقررّ رل للشرراّ  علررى التحقيررب فيرره مررن الترر جي  أو 

رين عرن الحّجيّرة.  ّّ وأّمرا الشرءهة الت يي    لما أنّه داخ، فيما م حّجة فيه   بناا على  رقوا الن

الموورروعيّة فررق مسرراس لهررا بالمسررائ، امصرروليّة   برر، فقهيّررة   فررق وجرره لءيررار حكمهررا فرري 

 [.أعلى هللا مقامه]امصول إّم ا تش ادا   فق  غف،. منه 

المّنّ  في الهامش  ع يإ بما صنعه الشري  األعظرم األنّرارّي مرن  حاصل ما أفاده

مانيرة والتعرّ ا للءحرث عرن لرّ، اسرم مسرتقّق   فأفراد أّر  قسيم الشّ  فري التكلير  إلرى أاسرام ت

الشءهة إّما  ح يميّة أو وجوبيّة   وعلى لق التقدي ين إّما أر يكور منشأ الشرّ  فقردار الرنّص أو 

ّّين أو اممور ال ارجيّة. ف ائد امصول   .18ـ  17ا  2إجماله أو  عارا الن
الءحرث عاّمرا لمشلرب الشرّ  فري التكلير   في المقام   فجع، هللارحمهوخالفه المّنّ  

رين   فأخ جره مرن هرلا الءحرث  ّّ الجامع بين جميرع األاسرام المرللورل   إّم فر ا  عرارا الن

بردعو  عرردم لونرره مررن مجرراري أصررالة الءرر اال   برر، يكررور مررن مءاحررث التعررادل والترر اجي    

 في جع فيه إلى الم ّجحا    ومع فقدها يت يّ .
المعاص ين في المقام. فءعيهم وافب الشي  األنّرارّي و عرّ ا واختلفم األعقم من 

 ـ . وبعإ نخ 328ا  3للءحث عن لّ، اسم مستقّق   لالمحقّب النائينّي في فوائد امصول 
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  ولرار مأمونرا مرن عقوبرة م الفتره    (2)وفعر، الثراني  (1)وعقرق  ر   األّول 

جماله واحتماله الك اهة   أو إ (3)لار عدم نهوا الحّجة ألج، فقدار النّص 
أو ام تحءام   أو  عاروه فيما لم يثءم بينهما   جي    بنراا علرى التواّر  

رين فيمرا لرم يكرن  ر جي  فري الءرين ؛ وأّمرا بنراا علرى  ّّ في مسألة  عارا الن

فرق مجررال ألصررالة الءرر اال وغي هررا   لمكررار ـ  لمررا هررو المشررهورـ  الت يير 
ين فيها   لما م ي فى.وجود الحّجة المعتء ل وهو أحد ا ّّ  لن

 [أدلّة جريان البراءة في الشّك في التكليف]

 [الدليل األّول : الكتاب]

 واد ا تدّل على ذل  باألدلّة األربعة ا
بييَ  )  أئه هرا ا اولره  عرالى ا  (4)فءآيرا  ا  «الكتام»أّما  عَابّي َوماا كننااا من

 َحتاى نَْبعَثَ 
__________________ 

ورّج   عميم الءحث لمشلب الشّ  فري التكلير  و عنونره بعنروار  هللارحمه المصنّفمنهم وافق ـ 

 253ـ  252ا  2في أنروار الهدايرة ـ  اإلمام ال مينّي والسيّد ال وئيّ ـ  واحد   لالسيّدين العلمين

 .253ـ  252ا  2  ومّءاح امصول 

 ( وهو ما  ّ  في ح مته مع العلم بعدم وجوبه.2)

 .«فقدار الدلي،»يقول ا أر  األولى( 3)

بييَ  َحتاى نَْبعََث َرسنوالا )اوله  عالى ا  منها :( 4) عَبّي . و يأ ي الءحث عن 15ام  اا /  (َوما كنناا من

 دملتها.

ا إيالا ماا  تا ااا)ا اولرره  عرالى ا ومنهاا  . وهررلع اةيررة واعررم 7الشرقق /  (ال ينَكلّياافن  ن نَْفسااا

 واإلب ام بين األعقم. مع لة اةراا ومورد النقإ
 ويمكن ام تدمل بها بأحد التق يءين ا

هرو التكلير    لمرا أّر  (ماا  تا اا)في اولره  عرالى ا  «الموصول»أّر الم اد من  األّول :

هررو اإليّررال واإلعررقم. فيكررور معنررى اةيررة ا م يكلّرر  هللا نفسررا إّم  ( تا ااا)المرر اد مررن اولرره 

المكلّ . ومعلوم أّر في حال الجه، م يكرور التكلير  واصرق    بتكلي  أعلمه هللا وأوصله إلى

 فق  كلي  به.
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__________________ 

أعّم من الفع، والحكم   فيكور الم اد باإليتاا هرو  «الموصول»أّر الم اد من  الثاني :ـ 

ومعلروم أّر اإلعقم بالنسءة إلى الحكم واإلادار بالنسءة إلى الفع،   فإّر إيتاا لّ،  ريا بحسرءه. 

 في حال الجه، م يكور التكلي  معلما وم مقدورا   فق  كلي .

 وأورد عليه الشي  األعظم األنّارّي بكق التق يءين ا
 فألّر في مدلول اةية محتمق  تقتة ا أّما األّول :

بق ينة اولره  عرالى اءر، ذلر  ـ  أحدها ا أر يكور الم اد بالموصول فيها خّود المال

اا  تااهن  ن َوَم ْ ) ا ما ْزقنهن فَْلينْنفيْق مي َر َعلَْيهي ري ؛ فيكرور المعنرى ا م يكلّر  هللا نفسرا إّم دفرع مرا ـ  ( قندي

 اعشي من المال.
بق ينررة إيقررا، ـ  نفرم فعرر، الشريا أو   لرره «الموصررول»أر يكرور المرر اد مرن  ثانيهاا :

ّل اةيرة علرى نفري التكلير  بغير  ؛ فيكور إعشاؤع لناية عن اإلاردار عليره   و ردـ  التكلي  عليه

 المقدور.
خّود التكلي  الشر عّي ؛ فيكرور اإليتراا  «الموصول»أر يكور الم اد من  ثالثها :

 بمعنى اإلعقم واإليّال   و دّل اةية على الء اال.
واةية الش يفة م ئهور لها في الوجه الثالث لي  دّل على المشلوم   ب، يكور الوجره 

 ألّر اإلنفاق من الميسور داخ، فيما ن اع هللا  عالى.الثاني أئه    
بالحكم ي تل  عن نحرو  علّقره ـ  «يكلّ »وهو ـ  فألّر  علّب الفع، في اةية وأّما الثاني :

بالفع،   فإّر  علّقره برالحكم نحرو  علّرب الفعر، برالمفعول المشلرب   و علّقره بفعر، الشريا أو   لره 

مع بين المفعول به والمفعرول المشلرب   فإراد همرا معرا يسرتلزم نحو  علّقه بالمفعول به   وم جا

 .22ـ  21ا  2ا تعمال اللفظ في ألث  من معنى واحد   وهو ممتنع. ف ائد امصول 
بعد ما دفع اإل كال على التق يع الثاني من ا تعمال اللفظ فري ألثر  ـ  والمحقّب النائينيّ 

فعرول بره   ويكرور ذلر   رامق للتكلير  خّرود الم «الموصرول»من معنى برأّر المر اد مرن 

وموووعه   فإّر إيتاا لّ،  يا بحسءه   وأّر المفعول المشلب النروعّي والعرددّي يّرّ  جعلره 

أورد علرى ـ  مفعوم به بنحو مرن العنايرة   فرق يلرزم ا رتعمال اللفرظ فري ألثر  مرن معنرى واحرد

وإرادل اإلعقم مرن  «الموصول»  من التق يع األّول بأنّه لو  لّم ئهور اةية في إرادل التكلي

فأاّى ما  دّل عليه اةيرة هرو أّر المخاخرلل والعقوبرة م  حسرن إّم بعرد بعرث ال  ر،  «اإليتاا»

وإنزال الكتع و ءليغ األحكام والتكلي  إلى العءاد   وهلا م ربط له لما نحن فيه مرن الشرّ  فري 

 .333ـ  331ا  3ول التكلي  بعد الءعث واإلنزال والتءليغ. فوائد امص
واد حاول المحقّب الع ااّي  ّحي  إرادل الجامع للفع، والحكم مرن الموصرول بروجهين 

 ا
 ـ أّر محلور ا تعمال اللفظ في األلث  إنّما يلزم فيما إذا ف ا إرادل أحد ما :
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__________________ 

موصررول فرري ال ّوصرريّا  المزبررورل مررن  رر ص الموصرول   وإّم فءنرراا علررى ا ررتعمال الـر 

معناع الكلّي العاّم وإرادل ال ّوصيّا  من دواّل أخر  خارجيّرة   فرق محرلور. ولرلا فري  علّرب 

نحو التعلّرب برالمفعول ـ  الفع، بالموصول   فإنّه يكور بنحو واحد   و عدّدع بالتحلي، إلى نحوين

لي هررو مفرراد م يقتيرري  عرردّدع بالنسررءة إلررى الجررامع الّررـ  برره ونحررو التعلّررب بررالمفعول المشلررب

م يواع هللا  عالى عءادع في للفة حكم أو فع، إّم الحكرم »وعليه يكور معنى اةية ا  الموصول.

 فتدّل اةية على الء اال. .«أو الفع، الّلي ن اع المكلّ 

  ـ  أي الكلفرة والمشرقّةـ  أّر الم اد من التكلي  في اةية الش يفة معناع اللغويّ  ثانيهما :

يلزم منه لور نسءته إلى الحكم نسءة المفعول المشلب   وإّم يلرزم منره اختّراد م الحكم لي 

نفرري التكليرر  وااعررا فرري حررّب ـ  حين ررلـ  األحكررام الوااعيّررة بالعررالمين بهررا   حيررث أّر مفرراد اةيررة

م يواع هللا  عالى عءادع في للفة إّم مرن اءر، حكرم أو فعر، »الجاه،. وعليه يكور معنى اةية ا 

 .«إيّاهم وأوصله إليهم ب شابهأعلمه 
 تّم نااش في ام تدمل باةية بكق التق يءين من جها  تقث ا

هرو المرال   فرق ـ  بق ينرة السرياقـ  أّر القدر المتيقّن في المر اد مرن الموصرول االولى :

 يمكن التمّس  بإاقاها على الء اال.
والمشقّة من اءر، التكلير  المجهرول  أّر أاّى ما  دّل عليه اةية هو نفي الكلفة الثانية :

غي  الواص، إلرى المكلّر    م نفري الكلفرة مشلقرا ولرو مرن اءر، إيجرام امحتيراا   فمفراد اةيرة 

مساوق لقاعدل اء  العقام بق بيار. وهرلا م ييرّ  األخءرارّي القائر، بامحتيراا   إذ هرو يردّعي 

بمقتيى األخءرار الدالّرة علرى وجوبره  إتءا  الكلفة على المكلّ  من جهة جع، إيجام امحتياا

 عند الشّ .
إّر هللا  رركم عرن أ ررياا لرم يسرركم »ا  السرقمعليهأّر مفراد اةيررة مفراد اولرره  الثالثاة :

عءررارل عرن إعقمره برالتكلي  بالسررءع ـ  بمرا أنّره منسرروم إليره  عرالىـ  فاإليترراا .«عنهرا نسريانا

أنءيائره وأمر هم بتءليرغ أحكامره. فعردم  العادي المتعار    وهو إعقمره مرن ا يرب الروحي إلرى

إعقمرره فرري مررورد لا رر  عررن عرردم الرروحي إلررى أنءيائرره فرري ذلرر  المررورد أو عررن عرردم أمرر هم 

بتءليغه. وعليه  كور اةية دالّة على نفي الكلفرة عّمرا لرم يوصر، علمره إلرى العءراد   لمكرار عردم 

ّر، إلريهم مرن جهرة خفائره الروحي و ركو  الشرار، عرن بيانره   م علرى نفري الكلفرة عّمرا لرم ي

 .204ـ  201ا  3بسءع ئلم الظالمين   فق    ءط بما نحن فيه. نهاية األفكار 
ونااش السيّد اإلمام ال مينرّي فري لثير  مّمرا أفرادع المحقّقرار النرائينّي والع اارّي. ترّم أورد 

بعد ئهور اللفرظ  على ام تدمل باةية على الء اال بما حاصله ا أّر التمّس  باإلاقق إنّما هو

 ـ حيث يحتم، إرادل المعنى الجامعـ  ودملته   وفي مث، المقام الّلي م يثءم ئهور للّفظ
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 .(1) (َرسنوالا 
__________________ 

م مجررال للتمّسرر  بررإاقق اةيررة وام ررتدمل برره علررى ـ  امنتزاعررّي أو إرادل المعرراني األخرر ـرر 

 .31ـ  26ا  2 (امشامتنا وه)الء اال. راجع أنوار الهداية 

وهررو إحررد  العمرد ين فرري ام رتدمل باةيررا  علررى ـ  أر هررلا اةيرة الشرر يفة وبالجملاة :

 م  دّل على الء اال.ـ  الء اال
ْسعَها)اوله  عالى ا  ومنها : ا إيالا ون  .286الءق ل /  (ال ينَكلّيفن  ن نَْفسا

لا قَ )اوله  عالى ا  ومنها : اْم ماا يَتاقناونَ َوما كاَن  ن ليينضي ا بَْعاَد إي ْ َ ادا نْم َحتااى ينبَايّيَ  لَهن التوبرة /  (ْوماا

115. 

يَْهليَك َمْ  َ لََك َعْ  بَيّينٍَة َويَْحيى َمْ  َحيا َعْ  بَيّينَةٍ )اوله  عالى ا  ومنها :  .42األنفال ا  (لي

ارَ )اوله  عالى ا  ومنها : اا  نكي ما َم َعلَاْيكنمْ  َوماا لَكناْم أاَلا تَاُْكنلنوا مي اَل لَكناْم ماا َحارا  (اْسامن  ي َعلَْياهي َوقَاْد فَصا

 .119األنعام/ 

هلع اةيا   عرّ ا لهرا الشري  األعظرم األنّرارّي فري ر رائله ونرااش فري دملتهرا مرن 

 .27ـ  21ا  2وجوع. ف اجع ف ائد امصول 
 .15( ام  اا ا 1)

 وتقريب االستدالل بوجهي  :

  رول لنايرة عرن بيرار األحكرام للعءراد وإيّرالها إلريهم برلل  الملرزوم وإرادل أّر بعث ال األّول :

م اصرلّي حتّرى يرخذّر »القزم. فالتعءي  بالءعث ليم ألج، خّوصيّة فيه   نظي  اول القائ، ا 

مرا لنّرا »  حيث لرار مقّرودع الكنايرة عرن دخرول الوارم. وعليره يكرور مفراد اةيرة ا  «المخذّر

  فتردّل اةيرة علرى  «األحكرام للعءراد بءعرث ال  رول إلريهم لتءليغهرا وإيّرالهامعلّبين حتّى نءريّن 

نفي العلام بم الفة التكلي  غير  الواصر، إلريهم. هرلا مرا أفرادع الشري  األعظرم األنّرارّي فري 

 .23ـ  22ا  2ف ائد امصول 

  ، ا يب إلرى أّر بعث الـ  بمنا ءة الحكم والمووو،ـ  أّر المتفاهم الع فّي من اةية الثاني :

دخ، في نفي العلام   ب، المق  للّره ـ  بما هو بعثـ  إيّال األحكام إلى العءاد   فليم للءعث

في نفي العلام هو وصول األحكام إلرى العءراد. فلرو ف ورنا أنّره  عرالى بعرث ر روم   لكنّره لرم 

عر   مرن اةيرة يفهرم الـ  لجهة من الجهرا  أو مّرلحة مرن المّرال ـ  يءلّغ األحكام إلى العءاد

الش يفة نفي العلام بالنسءة إلريهم ؛ ولرلا لرو ف ورنا أّر ال  ر، بلّغروا األحكرام لكنّهرا لرم يّر، 

إلى العءاد   فإّر هلا التءليغ في حكم عدم التءليرغ. فرإذا فحرص المكلّر  ولرم يظفر  بمرا يردّل علرى 

بييَ  َحتاا)حكم مووو،   يكور مشموم لقولره  عرالى ا  عَابّي فتردّل اةيرة  (  ى نَْبعَاَث َرسناوالا ماا كننااا من

 .22ـ  21ا  2على الء اال. وهلا ما أفادع السيّد اإلمام ال مينّي في أنوار الهداية 
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أّر نفي التعليع اء، إ مام الحّجة بءعث ال  ، لعلّه لار منّة منه  وفيه :

 عالى على عءادع   مع ا تحقااهم للل . ولو  لّم اعت ا  ال ّم بالمقزمة 
بين ام تحقاق والفعليّة لما صّ  ام تدمل بها إّم جدم ؛ مع وووح منعه   

و ورل أّر ما  ّ  في وجوبه أو ح مته ليم عندع بأعظم مّما علم بحكمه   

 .(1)وليم حال الوعيد بالعلام فيه إّم لالوعيد به فيه   فافهم 
__________________ 

 ل باةية الش يفة من وجهين اأنّه اورد على ام تدم ال يخفي :( 1)

فرري المقررام.  هللارحمررها مررا أفررادع صرراحع الفّررول   و ءعرره المّررنّ   الوجااه األّول

أّر محّ، النزا، برين األخءراريّين وامصروليّين هرو ا رتحقاق العرلام علرى ار كرام  وتوضيحه :

لام والتررزم المشررتءه وعدمرره   م فعليّررة العقررام وعرردمها ؛ فررلهع األخءررارّي إلررى ا ررتحقاق العرر

بامحتياا   وذهع امصولّي إلى عدمه والتزم بالء اال. واةيرة الك يمرة إنّمرا  تكفّر، نفري فعليّرة 

وهرو مءنرى الءر اال   لمرا لرار ـ  العلام اء، إ مام الحّجة بءعث ال  ،   وأّمرا نفري ام رتحقاق

 فق  دل عليه اةية.ـ  ام تحقاق مءنى امحتياا
يّة مزما مساويا لنفي ام رتحقاق يمكرن ام رتدمل باةيرة والقرول نعم   لو لار نفي الفعل

بأّر نفي الفعليّة دلي، على نفي ام تحقاق   فتردّل علرى الءر اال. ولكرن نفري فعليّرة العرلام لريم 

 ؟مزما مساويا لنفي ام تحقاق   ب، يكرور مزمرا أعرّم مرن نفري ام رتحقاق ومرن تءو ره. لير 

هررو المنّررة علررى العءرراد ـ  مررع تءررو  ا ررتحقااهم لررهـ  عليّررة العررلامويمكررن أر يكررور منشررأ نفرري ف

 واللش  بهم.
 وبالجملة ا فاةية م  دّل على نفي ا تحقااهم للعلام   فق  دّل على الء اال.

إّر اةية وإر لانم ئاه ل في نفي الفعليّة   م نفي ام رتحقاق   إّم أنّره يكفرى  إن قلت :

يعتر   بالمقزمرة برين الفعليّرة ـ  وهرو األخءراريّ ـ   اال   إذ ال ّرمفي ام تدمل بها على الء

وام تحقاق   فينتفي أحدهما عند انتفاا اةخ    فإذا دلّم اةية على نفي الفعليّة دلّم على نفري 

 ام تحقاق بمقتيى المقزمة الّتي  عت   بها ال ّرم   فيّرّ  ام رتدمل بهرا علرى الءر اال.

 .24ـ  23ا  2الشي  األنّارّي في ف ائد امصول هلا اإل كال أفادع 
 ولرو  رلّم اعتر ا  ال ّرم»عن هلا اإل كال بقوله ا  هللارحمهأجام المّنّ   قلت :

 وهلا ي جع إلى جوابين ا .«...
أنّه لو  لّم اعت ا  ال ّم بالمقزمة بينهما لما صرّ  ام رتدمل باةيرة أييرا  أحاد ما :

يّررري  جرردليّا   فيثءررم الرردعو  باعتقرراد ال ّررم المعتررر   ـ  ن ررلحيـ    ألّر ام ررتدمل بهررا

 وأّما نحن القائلور بنفي المقزمة فق ينفعنا ام تدمل بها إلتءا  الء اال. بالمقزمة.
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__________________ 

وأّر  ءهة المعّرية دور  ؟أنّه م نسلّم اعت ا  األخءاريّين بالمقزمة بينهما. لي  وثانيهماا :ـ 

ية المعلومة   و ورل أّر أدلّة وجوم امحتيراا فري المشرتءها  ليسرم برأاو  مرن أدلّرة المعّ

المحّ مرا  المعلومررة   واألخءررارّي القائرر، با ررتحقاق العررلام فرري المعّررية المعلومررة م يرردّعي 

المقزمررة برررين ام ررتحقاق والفعليّرررة فيهررا   إلمكرررار  عقّءهررا التوبرررة والشررفاعة   فكيررر  يررردّعي 

 ؟!نهما في  ءهة المعّيةالمقزمة بي

 اـ  اإلمام ال مينّي والسيّد ال وئيّ ـ  تّم أورد على هلا الوجه السيّدار العلمار
فحاصر، مررا أفرادع ا أّر لرور النررزا، فري خّرود ا ررتحقاق العقوبرة م فرري  أّماا األّول :

ا فرري فعليّتهررا غيرر  مسررلّم   برر، النررزا، بررين امصررولّي واألخءررارّي إنّمررا هررو فرري لررزوم امحتيررا

الشررءها  وعدمرره. وبعررد تءررو  المررخّمن مررن اءرر، هللا  عررالى م نرر   بأ ررا فرري ار كابهررا. ف فررع 

العقوبة الفعليّة وحّول المخّمن من علام هللا يكفي في إتءا  إدّعاا القائ، بالء اال مرن جرواز 

 .25ا  2ار كام الشءها . أنوار الهداية 
دّل علرى أّر التعرليع اءر، الءيرار ينرافي مقامره فأفاد ما حاصرله ا أّر اةيرة  ر وأّما الثاني :

األرفع   وهلا يدّل على عردم لرور العءرد مسرتحقّا للعرلام   وإّم فمرع فر ا ا رتحقااه م وجره 

لكونه منافيا لمقامه  عالى   بر، عردم لرور التعرليع مئقرا بجنابره  عرالى إنّمرا هرو لعردم ا رتحقاق 

في فعليّة العلام   إّم أنّها دلّم علرى نفرى ام رتحقاق العءد له. فاةية وإر دلّم بالمشابقة على ن

 .256ا  2باملتزام. مّءاح امصول 
مرن ـ  إّر ئراه  اةيرة الشر يفة بعرد التأّمر، فري اةيرا  المتقدّمرة عليهرا ويمك  أن يقاال :

جن لَهن يَْوَم )اوله  عالى ا  ا يَْلقااهن َمْنشناوراا اْقاَرأْ َوكنلا إينساٍن أَْلَزْمناهن طائيَرهن فيي عنننقيهي َوننْخري تابا اْلقيياَمةي كي

ل   هي َوَمْ  َضلا فَإيناما يَضي ي لينَْفسي ا َم ي اْ تَدى فَإيناما يَْهتَدي يبا َك اْليَْوَم َعلَْيَك َحسي تابََك َكفى بينَْفسي  َعلَْيها َوال كي

بييَ  َحتاااى نَبْ  عَاابّي نْراارى َومااا كنناااا من ْزَر أ َرةو وي رن وازي أنّهررا ـ  15و  14و  13ام رر اا /  (عَااَث َرسنااوالا تَاازي

نزلم لءيار أّر العلام والثوام إنّما يكونار في ما يقتييه المروازين العققئيّرة والعدالرة اإللهيّرة 

  وليم مقتياها إّم  عليع من يستحّب العلام و ثويع من يستحّب الثروام   ولرلا مرن اهترد  

ل وزر اخرر     وم يعررلّم هللا بررق إاامررة الحّجررة و ماميّررة فإنّمررا يهترردي لنفسرره   وم  ررزر وازر

التءليغ بإر ال ال  ، وإنزال الكتع. فاةية ئاه ل في أّر نفي العلام في المقام نا  عن عردم 

 ام تحقاق   فيّّ  ام تدمل بها على الء اال.
 إ ارل إلى ما ذل اع أو ما ذل ناع. «فافهم»ولعّ، اوله 

إفادل الشي  األعظم األنّارّي و ابعة المحقّب النائينّي. وحاصله ا أّر ما  الوجه الثااني :

 ـ اةية إنّما  تكفّ، بيار حال اممم السابقة بالنسءة إلى خّود العلام الدنيوّي   فق ربط
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__________________ 

اولره  بق ينرة التعءير  بلفرظ الماوري فريـ  بما نحن فيه. وبعءارل اخر   ا إّر المر اد مرن اةيرةـ 

هرو اإلخءرار بعردم وارو، العرلام الردنيوّي فري اممرم السرابقة إّم بعرد بعرث ـ  (َوماا كننااا) عالى ا 

 ال  ، إليهم   فهي أجنءيّة عما نحن بّددع من نفي العلام امخ وّي عند عدم  ماميّة الءيار.

 أنّه اجيع عن هلا الوجه بوجوع ا وال يخفى :
ئراه ا فري الماوري عرن وارم ال شرام  (ما لنّا)لور الماوي  أّر ما ذل ع مءنّي على األّول :

والررتكلّم. ولكنّرره خررق  ئرراه  اةيررة   برر، هرري ئرراه ل فرري لررور الماورري بلحررائ زمررار بعثررة 

ال  ول وإ مام الحّجة   ومثله م ي تّص بالعلام الردنيوّي ؛ لمرا أّر اةيرة ئراه ل فري بيرار مرا 

دل وعدم العلام اء، إ مام الحّجة بإيّرال األحكرام   هو  نّة هللا في بام العلام من رعاية الع

 وهلا م ي تّص بقوم دور اوم وم بعلام دور العلام.

هلا ما أفادع المحقّرب الع اارّي. ولكرن أورد علرى ام رتدمل باةيرة بأنّهرا م  ّرل  للمقاومرة مرع 

اتحررام فرري الهلكررة أدلّررة األخءرراريّين مررن ال وايررا  اةمرر ل بررالواو  عنررد الشررءهة  وّرعررا مررن ام

ـ  205ا  3و جنّءا عن الوارو، فيهرا   لكرور اةيرة مرورودا بالنسرءة إليهرا. راجرع نهايرة األفكرار 

 .155ـ  154ا  2  مقام  امصول  206

أّر مسررراق اةيرررة ئررراه  فررري أنّررره  رررنّة هللا فررري عءرررادع أجمعرررين   فرررق وجررره لررردعو   الثااااني :

و  اختّاصرها بالعرلام الردنيوّي   ألنّره إذا لرار اختّاصها باممم السابقة. لمرا م وجره لردع

العلام الدنيوّي منفيّا اء، إ مام الحّجة فالعلام امخ وّي منفّي باألولويّرة   ألنّره أعظرم وأدوم   

و واّ  األخّ  على إ مرام الحّجرة يقتيري  واّر  األ ردّ عليره باألولويّرة. هرلا مرا أفرادع المحقّرب 

 .421ا  2امصفهانّي في نهاية الدراية 

وأّر ـ   ءعا للمحقّب األصفهانّي   لما مر ّ ـ  ما أفادع المحقّب ال وئّي من حديث األولويّة الثالث :

وإر لرار فعرق ماوريا   إّم أنّره منسرل ة عرن الزمرار. ويشرهد علرى ذلر   (ما كننااا)اوله  عالى ا 

لا )ا تق اا موارد ا تعمالها   لقوله  عالى ا  ا بَْعَد إي ْ َ دا نمْ َوما كاَن  ن ليينضي  115التوبرة /  ( قَْوما

نيي َ )  واوله  عالى ا  مي ِْ ا َوماا كااَن  ن )  واولره  عرالى ا  179نل عمر ار /  (ما كااَن  ن لييَابََر اْلمن

مْ  ْم َوأَْنااَت فياايهي بَهن   إلررى غيرر  ذلرر . فيكررور المرر اد مررن اةيررة أّر التعررليع اءرر،  32األنفررال /  (ليينعَاابّي

مّرءاح  م يليب بجنابه  عرالى   فرق يءقرى فر ق حين رل برين العرلام الردنيوّي وامخر وّي. الءيار

 .256ا  2امصول 

يكرور  (ماا كننااا)ما أفادع السيّد اإلمام ال مينّي. وحاصله ا أّر فعر، الماوري فري اولره ا  الرابع :

 (لا إينسااٍن أَْلَزْمنااهن طاائيَرهن َوكن)بلحائ يوم الحسام   م بلحائ زمار ال شام والتكلّم   وللا اال ا 

 ـ   فق وجه مختّاد اةية باممم السابقة. ولو  لّم أّر موردها 13اإل  اا / 
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 [الدليل الثاني : الروايات]

 ف وايا  اا  «السنّة»وأّما 

مرررن التسرررعة  «مرررا م يعلمرررور»  حيرررث عررردّ  (1) منهاااا : حاااديث الرفاااع

  فهرررو  (4) «مرررا م يعلمررور»مررن  (3)ل ؛ فرراإللزام المجهرررو (2)الم فوعررة فيررره 
   (5)م فو، فعق وإر لار تابتا وااعا 

__________________ 

ولرو بمنا رءة الحكررم والموورو، وليفيّرة التعءير  وإلقرراا ـ   عرليع اممرم السرابقة   فرريفهم منهراـر 

 .25ـ  24ا  2أّر التعليع اء، الءيار لم يقع وم يقع أبدا. أنوار الهداية ـ  ال ّوصيّة

بسرند صرحي  عرن أحمرد برن محّمرد برن يحيرى  «التوحيرد»و  «ال ّال»( وهو الم وّي في 1)

العّشار   عن  عد بن عءد هللا   عن يعقوم بن يزيد   عن حّماد بن عيسى   عن ح يرز   عرن 

ا رفرع عرن اّمتري  سرعة ا  و رلمونلهعليههللاصلىارال ر رول هللا»اال ا  السقمعليهأبي عءد هللا 

أ   والنسيار   وما ال هوا عليه   وما م يعلمور   وما م يشيقور   ومرا اورشّ وا إليره   ال ش

   417ا  2ال ّرال  .«والحسد   والشي ل   والتفّك  في الو و ة في ال لب ما لم ينشب بشرفة

 .353التوحيد ا 

ن عر السرقمعليهم فوعرا عرن أبري عءرد هللا  «الكرافي»وهلا الحديث رواع الكلينّي في 

م  رق عرن النءرّي  «الفقيره»  ورواع أييا الّدوق في  و لمونلهعليههللاصلىر ول هللا 

واخررتق  يسرري  فرري    يررع  «ووررع»م  «رفررع»  مررع إبرردالهما  و ررلمونلهعليههللاصلى

  بررام رفررع عررن امّمررة مررن لتررام اإليمررار والكفرر     463ا  2بعررإ الكلمررا . راجررع الكررافي 

 .132  الحديث  59ا  1ي ع الفقيه ؛ ومن م يح 2الحديث 
 37  الءررام  1284ا  4بأ رانيد م تلفررة. ف اجرع و ررائ، الشريعة  «الو ررائ،»ورواع فري 

من أبوام جهراد الرنفم    56  الءام  295ا  11و من أبوام اوااع الّقل وما يجوز فيها ؛ 

و  5و  4و  3ث من أبوام لتام اإليمار   األحادي 16  الءام  144ا  16و ؛  3و  1الحديث 

6. 
أّر ا ررتهار الحررديث بررين األصررحام واعتمررادهم عليرره يغنرري عررن الررتكلّم فرري  وال يخفااى :

  ندع   مع أنّه إّما صحي  وإّما معتء . و فّي، الكقم في  ندع  شوي، بق اائ،.
 ( أي ا في حديث ال فع.2)

 ( أي ا اإليجام أو التح يم المجهول.3)

 .«ما م يعلمور»الموصول في  ( بناا على إرادل الحكم من4)

( أي ا اإليجام أو التح يم الوااعّي المجهول م فو، عن المكلّ  في م حلة الجهر، ئراه ا 5)

مررع املتررزام بثءو رره الرروااعّي. فالمّررنّ  جعرر، ال فررع متعلّقررا بررنفم الحكررم الرروااعّي فرري م حلررة 

ّم أفراد أّر مقتيرى رفرع الواارع فري الجه، والشّ  رفعا ئاه يّا   مع أنّه التزم بثءو ه الوااعّي. تر

 ئ   الجه، هو رفع إيجام امحتياا.

ب ررق  الشرري  األعظررم األنّررارّي   فإنّرره التررزم بتعلّررب ال فررع رأ ررا وحقيقررة بإيجررام 

 ـ وأ ءاهه مّما م يشملها أدلّة (ما م يعلمور)والحاص، أّر الم  فع في »امحتياا   فقال ا 
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 .(1)فق مخاخلل عليه اشعا 
__________________ 

ا  2ف ائد امصرول  .«التكلي  هو إيجام التحفّظ على وجه م يقع في م الفة الح ام الوااعيّ ـ 

34. 

 علّب بالحكم الوااعّي رفعرا وااعيّرا لرال فع  (ما م يعلمور)أّر ال فع في  ويمك  أن يقال :

كلّر  وااعرا فري ئر   العلرم في  ائ  الفق ا  في الحديث   بمعنى أّر الحكم الوااعّي تابرم للم

به   وم فو، عنه وااعا في ئ   الجه، بره    رواا النرا برأّر المنشرأ بحرديث ال فرع هرو جعر، 

ـ  لما هو ئاه  الحرديثـ  الحلّيّة الظاه يّة فيكور ال فع لناية عن جع، الحلّيّة في هلا الظ  

 أو النا بأّر المنشأ رفع الحكم الوااعّي فقط.
في فررع »ولررم يقرر، ا  «فررق مخاخررلل عليرره اشعررا»اررال ا  هللارحمررهالمّررنّ  أّر  ال يخفااي :( 1)

 .«المخاخلل عليه اشعا

ولعلّه إ ارل إلرى أّر المخاخرلل م  فعرة بار فرا، مووروعها عقرق   فرإّر مووروعها هرو 

ئراه ا فري ـ  إيجام امحتياا الّلي يكور أت  تءو  الحكرم الروااعّي   فرإذا رفرع الحكرم الروااعيّ 

ي فرع إيجرام امحتيراا   وإذا رفرع إيجرام امحتيراا    فرع المخاخرلل ألجر، ـ  ، برهئ   الجه

 ار فا، موووعها.
من أّر المخاخلل ليسم من اةتار الشر عيّة لري    فرع ـ  وعليه فق مجال لإل كال اة ي

 ليم لرور المخاخرلل أتر اـ  حين لـ    ألّر المدّعىـ    عا ب فع الحكم الوااعّي المجهول ئاه ا

  عيّا   ب، المدّعى أنّها أت    عّي إليجام امحتياا المت  ّع على فعليّة التكلي  وتءو ه فري 

 الوااع   فت  فع عقق بار فا، إيجام امحتياا المت  ّع على عدم فعليّة التكلي .
نعررم   يمكررن أر يقررال ا فعليرره  كررور المخاخررلل أترر ا عقليّررا إليجررام امحتيرراا لمررا يكررور 

عقليّا ل فعه ؛ فق  كور من نتار التكلي  المجهرول   م مرن نترارع الشر عيّة وم مرن  رفعها أت ا

نتارع العقليّة ؛ فرق يكراد    فرع عقرق بار فرا، التكلير  الروااعّي المجهرول ئراه ا   لمرا م يكراد 

    فع   عا بار فاعه للل    فق دملة لحديث ال فع على ار فاعها.
و وويحه ا أّر المخاخلل وإر لرم  .«فإنّه يقال»بقوله ا  هللارحمهفأجام عنه المّنّ  

 كن أت ا   عيّا لثءرو  التكلير  الروااعّي المجهرول وم اتر ا عقليّرا لره برق وا رشة   فرق يكرور 

رفعها أت ا   عيّا ل فعه   وم أت ا عقليّرا لره برق وا رشة   لري يكرور الردلي، علرى رفعره دلريق 

نترارع العقليّرة مرع و رااة إيجرام امحتيراا   وهرو يسرتتءع ا رتحقاق على رفعهرا   إّم أنّهرا مرن 

المخاخلل على م الفته   و   فع بار فرا، إيجرام امحتيراا الّرلي ي  فرع ب فرع التكلير  الروااعّي 

المجهول في ئ   الجه،   فكما أّر ا رتحقاق المخاخرلل مت  ّرع علرى فعليّرة التكلير  الروااعّي 

حقااها مت  ّرع علرى عردم إيجابره المت  ّرع علرى رفرع التكلير  في ئ   الجه، للل  عردم ا رت

الوااعّي في ئ   الجه،   فيكور رفع المخاخلل مرن اةترار العقليّرة ل فرع إيجرام امحتيراا برق 

وا ررشة   ومررن اةتررار العقليّررة ل فررع التكليرر  الرروااعّي بالوا ررشة   لمررا أّر الرردلي، علررى رفررع 

 ياا بق وا شة ودلي، على رفع المخاخلل بالوا شة.التكلي  دلي، على رفع إيجام امحت
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ليسررم المخاخررلل مررن اةتررار الشرر عيّة   لرري    فررع بار فررا،  ال يقااال :

 .(2)  فق دملة له على ار فاعها  (1)التكلي  المجهول ئاه ا 
إنّها وإر لم  كرن بنفسرها أتر ا  ر عيّا   إّم أنّهرا مّمرا يت  ّرع  فإنّه يقال :

مرن إيجرام امحتيراا  ر عا    (5)وبااتيرائه  (4)يط ما هو أت ع بتو  (3)عليه 

المسررتتءع لعرردم ا ررتحقاق  (7)دليرر، علررى عرردم إيجابرره  (6)فالرردلي، علررى رفعرره 
 .(8)العقوبة على م الفته 

م يكاد يكور إيجابه مستتءعا م تحقااها على م الفة التكلير   ال يقال :

 .(10)هو اييّة إيجام غي ع   لما  (9)المجهول   ب، على م الفة نفسه 
__________________ 

 .«لي    فع ب فع التكلي  المجهول ئاه ا»أر يقول ا  واألولى( هكلا في النس . 1)

 ( مع أّر ار فاعها وعدم ا تحقااها بم الفة التكلي  المجهول هو المهّم في المقام.2)

ّر ام رتحقاق وإر لرار أتر ا ا إـ  ميرافا إلرى مرا النراعـ  والتحقيب في الجوام أنّره يقرال

عقليّررا   إّم أّر عرردم ام ررتحقاق عقررق مت  ّررع علررى عرردم التكليرر   رر عا ولررو ئرراه ا    أّمرر، 

 [.أعلى هللا مقامه] ع  . منه 
 اليمي ار ي جعار إلى تءو  التكلي  الوااعّي المجهول وااعا. (4ـ  3)

 ( أي ا وبتو يط ما هو ااتياا تءو  التكلي  الوااعّي.5)

 ( أي ا رفع التكلي  الوااعّي المجهول ئاه ا.6)

 ( أي ا عدم إيجام امحتياا.7)

أّر ار فا، المخاخلل أت  عقلّي ل فع التكلير  بوا رشة ار فرا، إيجرام امحتيراا  والحاصل :( 8)

 المت  ّع على رفع التكلي  الوااعّي في ئ   الجه،.

 واد مّ   ووي  الجوام ننفا.
م يقرال »  وق العءرارل هكرلا اـ  ذل ناع  وويحا لإل كال والجوام عنهعلى ما ـ  وكان األولى

ا ليسرم المخاخررلل مررن اةتررار الشر عيّة للتكليرر  وم مررن اةتررار العقليّرة لرره   لرري    فررع ب فعرره 

ئاه ا   فق دملة لحديث ال فع على ار فاعها. فإنّه يقال ا إنّها وإر لم  كن من نترارع الشر عيّة 

لعقليّة بق وا شة   إّم أنّها مرن اةترار العقليّرة المت  ّءرة عليره بتو ريط مرا يت  ّرع وم من نتارع ا

عليرره مررن إيجررام امحتيرراا  رر عا   فالرردلي، علررى رفعرره دليرر، علررى عرردم إيجررام امحتيرراا بررق 

 «.وا شة وعلى رفع المخاخلل بوا شته

 .«على م الفته نفسه»( وفي بعإ النس  ا 9)

 ـ أّر رفع إيجام امحتياا إنّما يوجع رفع المخاخلل على نفم إيجام توضيح اإلشكال :( 10)
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موجررع  (2)ا يقيّررا   وإّم فهررو  (1)هررلا إذا لررم يكررن إيجابرره  فإنّااه يقااال :

م رتحقاق العقوبررة علررى المجهررول   لمررا هررو الحررال فرري غيرر ع مررن اإليجررام 
ّ  أر صرر (3)والتحرر يم الشرر يقيّين   ورر ورل أنّرره لمررا يّررّ  أر يحررتّ  بهمررا 

  وي  ا به عرن العقرام برق بيرار  «؟لم أادمم مع إيجابه»يحتّ  به ويقال ا 

 والمخاخلل بق ب هار لما ي  ا بهما.
واد انقدح بلل  ا أّر رفع التكلي  المجهول لار منّة علرى امّمرة حيرث 

   (4)لار له  عالى ووعه بما هو اييّته من إيجام امحتياا   ف فعه 
__________________ 

 امحتياا   وم يوجع رفع المخاخلل على التكلي  الوااعّي المجهول. وذل  ألّر هنا حكمين اـ 

وجروم امحتيراا فري ئر   الجهر، برالحكم  (تانيهمراو )التكلي  الوااعّي المجهرول.  (أحدهما)

الرروااعّي. ولّمررا لانررم المخاخررلل معلرروم لوجرروم امحتيرراا فكررار رفررع وجوبرره علّررة مر فررا، 

 لل على نفم وجوم امحتياا   م مر فا، المخاخرلل علرى التكلير  الروااعّي المجهرول.المخاخ

فرق يكررور رفررع وجرروم امحتيرراا دلرريق علرى رفررع المخاخررلل علررى التكليرر  الرروااعّي. وإذر فررق 

 يّّ  م الفة التكلي  الوااعّي المجهول.

 ( أي ا إيجام امحتياا.1)

هلا إذا لار إيجابره نفسريّا   وإّم »واألولى أر يقول ا  ( اليمي  ي جع إلى إيجام امحتياا.2)

أي ا عدم لرور إيجرام امحتيراا مسرتتءعا م رتحقاق المخاخرلل علرى م الفرة التكلير   «... فهو

الرروااعّي المجهررول موّجرره فيمررا إذا لررار إيجررام امحتيرراا نفسرريّا   فيقررال بثءررو  المخاخررلل علررى 

فإيجابه إنّمرا يوجرع ـ  لما هو الحبّ ـ  ه نفسيّا ب، لار ا يقيّام الفة نفسه. وأّما إذا لم يكن إيجاب

ا ررتحقاق المخاخررلل علررى التكليرر  الرروااعّي المجهررول   م علررى م الفررة نفسرره   إذ الوجرروم 

 الش يقّي  ابع للوااع وم يت  ّع عليه غي  ما يت  ّع على موافقة الوااع وم الفته.

بمعنررى إيجابرره ألصرر، الررتحفّظ علررى الوااررع ـ  أّر لررور إيجابرره ا يقيّررا وال يخفاى عليااك :

م ي لررو مررن اإل رركال. وذلرر  لمررا مررّ  مررن أّر ـ  وعرردم الواررو، فرري م الفررة الحرر ام أو الوجرروم

امصول العمليّة ليسم إّم اواعد فقهيّرة ووئرائ  فعليّرة مجعولرة  ثءرم للمووروعا  بعرد عردم 

الردلي، الظنررّي وم الرردلي، القشعررّي   الظفر  بمررا يرردّل علرى مررا يّرردر لهررا مرن الحكررم ابتررداا   م 

عرن حكرم موورو، ولرم يظفر  بردلي، عليره   بحيرث  فوجوم امحتياا حكم فعلّي تءم لمن  تءّع

 ليسم وئيفته الفعليّة الحقيقيّة في الحال إّم امحتياا.
لرم ألقيرم نفسر  مرن السرش  »أو يقول ا  «؟لم ما اه   حتّى  ّلّي»( بأر يقول المولى ا 3)

 .«؟قت،حتّى  

 ـ ( أي ا أّر الحكم الوااعّي يقتيي إيجام امحتياا في ئ   الجه،   فإيجام امحتياا4)
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 .(1)فافهم 

وم غي هرا مرن اةترار  «المخاخرلل»تّم م ي فى عدم الحاجة إلى  قردي  
لرار ـ    فإّر مرا م يعلرم مرن التكلير  مشلقرا (2) «ما م يعلمور»الش عيّة في 

 في الشءهة الحكميّة
__________________ 

مررن نتررار التكليرر  الرروااعّي فرري ئرر   الجهرر، برره   ولررار لرره  عررالى ووررع التكليرر  الرروااعّي ـرر 

المجهول على العءاد بووع ما يقتييه من إيجام امحتياا   ف فع التكلي  الروااعّي المجهرول 

   وهلا منّة منه على العءاد.ـ  أي رفع إيجام امحتيااـ  ب فع مقتياع

ه إ ررارل إلررى مررا أفررادع المحقّررب امصررفهانّي. وحاصررله ا أّر إيجررام امحتيرراا لرريم مررن ( لعلّرر1)

مقتيرريا  التكليرر  الرروااعّي ونتررارع   م بمعنررى المسررءّع باإلوررافة إلررى  ررءءه   ألّر السررءع 

الفاعلّي لكرّ، حكرم هرو الحرالم   وم بمعنرى ذي الغايرة باإلورافة إلرى الغايرة الداعيرة إليره   ألّر 

الوااعّي المجهول ليم من الفوائد المت  ّءرة علرى إيجرام امحتيراا لري يكرور ااتيرائه  التكلي 

له بهرلا النحرو مرن اماتيراا   وم بمعنرى مشلرب األتر  المت  ّرع الشرام، للحكرم باإلورافة إلرى 

موووعه   ألّر إيجام امحتياا لريم حكمرا متعلّقرا برالتكلي  الروااعّي المجهرول. بر، المعقرول 

الءاعث على التكلي  لما يدعو إلى جع، التكلي  للل  يدعو إلرى إيّراله بإيجرام أّر الغ ا 

امحتيرراا الواصرر، المءلّررغ لرره إلررى م  ءررة الفعليّررة والتنّجررز   فكررق اإليجررابين مررن مقتيرريا  

 .435ـ  434ا  2المووو،   ألّر أحدهما من مقتييا  اةخ . نهاية الدراية 

اا لريم مرن مقتيريا  التكلير  الروااعّي المجهرول   إّر إيجام امحتير ويمك  أن يقال :

ب، هو الحكم الثابم للمكلّ  حال عدم الظف  بدلي، عليه   لما أّر الحكم الّظنّي هو وئيفته بعرد 

الظف  بالدلي، الّظنّي عليره. فلريم أحردهما مرن نترار اةخر    بر، لقهمرا مرن مقتيريا  الجهر، 

 بالحكم الوااعّي.
يءتني على بيار مرا أفرادع الشري  أّوم    وتوضايحهاألعظم األنّارّي. ( هلا  ع يإ بالشي  2)

 به تانيا. هللارحمهو ووي   ع يإ المّنّ  

بق ينة ـ  «ما م يعلمور»فحاصله ا أّر الظاه  من الموصول في ا  أّما ما أفاده الشاي  :

مرر اد مررن هررو المووررو، والفعرر، الّررادر مررن المكلّرر  فرري ال ررارا   فررإّر الـ  وحرردل السررياق

الموصول في  ائ  الفق ا  هو الفع، الّلي م يشيقرور أو يك هرور عليره أو ييرشّ ور إليره   

و ورل أنّره م معنرى لتعلّرب اإللر اع وامورش ار برالحكم   فيكرور المر اد مرن الموصرول فري 

نّره هو الفع، الّادر منه الّلي م يعلم عنوانه   لما إذا   م مائعرا وم يعلرم أ «ما م يعلمور»

إلررى الفعرر، ال ررارجّي ـ  بق ينررة وحرردل السررياقـ  وإذا ا ررند ال فررع  رر م خمرر ا أو  رر م مرراا.

الّادر من المكلّ  فق محريص عرن التقردي    لعردم صرّحة إ رناد ال فرع التشر يعّي إلرى الفعر، 

ال ررارجّي التكرروينّي   فررإّر ال فررع إنّمررا يتعلّررب بمررا لررار رفعرره وووررعه بيررد الشررار،   والفعرر، 

 ـ  التكوينّي ليم للل .ال ارجيّ 
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بنفسه ااب، لل فع والوورع  ر عا   وإر لرار فري غير ع م ـ  أو الموووعيّة

 بدّ من
__________________ 

باعتءررار دملررة ـ  وعليرره فررق برردّ فرري ام ررتدمل بال وايررة مررن التقرردي . والمقرردّر فرري ال وايررةـرر 

هررو األارر م اعتءررارا إلررى المعنررى إّمررا جميررع اةتررار فرري لررّ، واحررد مررن التسررعة   وـ  اماتيرراا

الحقيقّي ؛ وإّما األتر  الظراه  المنا رع لكرّ، واحرد مرن التسرعة ؛ وإّمرا خّرود المخاخرلل فري 

 .29ـ  28ا  2الكّ،   وهلا أا م ع فا من األّول وأئه  من الثاني. ف ائد امصول 

أّر فررري المررر اد مرررن الموصرررول فررري اولررره  وأّماااا تعااارين المصااانّف باااه : فتوضااايحه :

 وجوع تقتة ا «ما م يعلمور» ا و لمونلهعليههللاصلى
أر يكور الم اد بالموصول هو الحكم المجهول مشلقا    واا لار منشرأ الجهر،  األّول :

ـ  أم ام رتءاع فري اممرور ال ارجيّرةـ  لما في الشءها  الحكميّةـ  بالحكم فقدار النص أم إجماله

 ـ. لما في الشءها  الموووعيّة
أر يكور الم اد به خّود الفع، ال ارجّي المجهول عنوانه   لش م المائع  ي :الثاان

 الّلي م يعلم الشارم ه، هو خم  أو ماا.
 أر ي اد به الفع، والحكم. الثالث :

هرررررو الوجررررره األّول. وعليررررره يرررررتّم ام رررررتدمل بقولررررره ـ  لمرررررا مررررر ّ ـ  والتحقياااااق

يررار الءرر اال فرري الشررءها  الحكميّررة علررى ج  «مررا م يعلمررور»ا  و ررلمونلهعليههللاصلى

   «مرا م يعلمرور»والموووعيّة. وم حاجة إلى ما أفادع الشي  األعظرم مرن لرزوم التقردي  فري 

ألّر التكلي  غي  المعلوم والحكرم المجهرول بنفسره اابر، للوورع وال فرع  شر يعا    رواا منشرأ 

 أو ام تءاع في اممرور ال ارجيّرةـ  لما في الشءها  الحكميّةـ  الجه، به فقدار النّص أو إجماله

علررى  «مررا م يعلمررور»ا  و ررلمونلهعليههللاصلى  فيردّل اولرره ـ  لالشررءها  الموورروعيّةـر 

 ج يار الء اال في للتا الشءهتين من دور حاجة إلى التقدي .
من  ائ  الجمر، المرللورل  قيري إّمرا  «ما م يعلمور»نعم   دملة اماتياا في غي  ا 

بأر يسند ال فع إلى نفم  ل  اممرور ولرار ـ  جميع اةتار أو املتزام بالمجاز في اإل ناد قدي  

  م ررتلزام رفررع نفررم هررلع العنرراوين للكررلم   لتحقّقهررا فرري ـ  المقّرود رفررع المخاخررلل ونحوهررا

 ال ارا اشعا.
 هلا للّه على الوجه األّول.

ور الّتري ذل هرا الشري  أو املترزام وأّما على الوجه الثراني ا فرق بردّ مرن  قردي  أحرد اممر

 بالمجاز في إ ناد ال فع إليه.
فري حا رية ال  ررائ، ا  هللارحمرهعلرى مرا أفرادع المّررنّ  ـ  وأّمرا الوجره الثالرث ا فهرو

ممنو،   ألّر إ ناد ال فع إلى الحكم إ ناد إلى ما هو له   وإ نادع إلى المووو، إ رناد ـ  114

 ن اإل نادين غي  معقول.إلى غي  ما هو له   والجامع بي
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مرا اورشّ وا ومرا » قدي  اةتار   أو المجاز في إ ناد ال فع إليه   فإنّه ليم 

بم فو، حقيقة. نعم   لو لرار المر اد مرن ـ  إلى نخ  التسعةـ  «... ا تك هوا
مررا ا ررتءه حالره ولررم يعلررم عنوانره لكررار أحررد  «مررا م يعلمرور»الموصرول فرري 

 األم ين م بدّ أييا.

بعررد ووروح أّر المقرردّر فرري  (1)م وجرره لتقرردي  خّرود المخاخررلل  ترمّ 
؛ فق محيص عن أر يكور المقدّر هو األت  الظاه  في  (2)غي  واحد غي ها 

لّ، منها   أو  مام نتارها الّتي  قتيي المنّة رفعها. لما أّر ما يكرور بلحائره 

على رفرع لرّ، أتر     لما م ي فى. فال ء  دلّ  (3)اإل ناد إليها مجازا هو هلا 
؛ لمررا ا تشررهد اإلمررام  (4) كليفررّي أو ووررعّي لررار فرري رفعرره منّررة علررى امّمررة 

بمث، هلا ال ء  في رفرع مرا ا رتك ع عليره مرن الشرقق والّرداة  السقمعليه

 .(5)والعتاق 
__________________ 

ر فري الكرّ، ( وهلا أييا  ع يإ بالشي  األعظم األنّارّي   حيث ا تظه  أر يكور المقردّ 1)

وأر يقرردّر المخاخررلل فرري الكررّ،. وهررلا أارر م ع فررا مررن األّول »خّررود المخاخررلل   فقررال ا 

وأئه  من الثاني أييا   ألّر الظاه  أّر نسءة ال فع إلى مجمو، التسعة على نسب واحد. فرإذا 

المخاخررلل علررى  (مررا اوررشّ وا إليررهو ) (مررا ال هرروا عليررهو ) (النسرريارو ) (ال شرراا)اريررد مررن 

 .29ا  2ف ائد امصول  .«ذل  أييا (ما م يعلمور)أنفسها لار الظاه  في 

بأنّرره م وجره لتقرردي  خّررود المخاخررلل فرري جميررع   رر عادسفرأورد عليرره المّررنّ  

بق ينرة ا تشرهاد اإلمرام بمثر، هرلا ال ءر  فري رفرع مرا ا رتك ع ـ  الفق ا    إذ المقدّر في بعيها

الوورعّي مرن ارقق الزوجرة وانعتراق العءرد وصري ورل  هرو الحكرمـ  عليه من الشقق والعتاق

األموال ملكا للفق اا   فق محيص عن أر يكور المقدّر هو األت  الظاه  في لّ، منها أو جميرع 

 اةتار.
 ( أي ا غي  المخاخلل.2)

( أي ا لما أنّه لو لم نقدّر في الحرديث  ري ا بر، التزمنرا برأّر إ رناد ال فرع إلرى لرّ، واحرد مرن 3)

سعة مجاز بلحائ اةتار   يلزم أر يكور اإل ناد المجرازّي إلرى التسرعة بلحرائ األتر  الظراه  الت

 أو جميع اةتار   م بلحائ رفع خّود المخاخلل.

( فيعتء  في  مول حديث ال فع أر يكور في رفع الم فو، منّرة علرى امّمرة   فرق ي  فرع بره 4)

  ألّر فري رفعره خرق  اممتنرار بالنسرءة إلرى ومار اإل ق  المتحقّب باموش ار أو اإللر اع 

 المال  ؛ وم ي فع به صّحة بيع الميشّ    فإّر رفعها خق  اممتنار.

 السرقمعليه( عن صفوار بن يحيى وأحمد بن محّمد بن أبري نّر  جميعرا عرن أبري الحسرن 5)

فقرال  ؟ذلر  يلزمرهأفي ال ج، يستك ع على اليمين فيحل  بالشقق والعتاق وصرداة مرا يملر    

 ـ ا السقمعليه
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وغي ع مّمرا اخرل  «ما اوشّ  إليه»تّم م يلهع علي  ا أّر الم فو، في 

بعنوانه الثانوّي إنّما هو اةترار المت  ّءرة عليره بعنوانره األّولرّي   ور ورل أّر 
الظاه  أّر هلع العناوين صار  موجءرة لل فرع   والموورو، لألتر  مسرتد، 

 .(1) ؟!ا ل فعهلووعه   فكي  يكور موجء
__________________ 

ا ووع عن اّمتي ما ال هوا عليه ومرا لرم يشيقروا  و لمونلهعليههللاصلىم   اال ر ول هللا »ـ 

مرن أبروام األيمرار  12  الءام  164ا  16؛ و ائ، الشيعة  339ا  2المحا ن  .«وما أخش وا

 .12  الحديث 

مرن ئهرور ا تشرهاد اإلمرام ـ  علرى الشري  هللارحمرهأّر ما أورد المّنّ   وال يخفي :

اد ا تدرله الشي  األعظرم نفسره أييرا   ـ  في رفع جميع اةتار أو األت  الظاه  السقمعليه

نعررم يظهرر  مررن بعررإ األخءررار الّررحيحة عرردم اختّرراد المووررو، عررن امّمررة »فقررال ا 

فرري لررقم اإلمررام لكررن النءرروّي المحكررّي »  ولكررن رجررع عنرره بقولرره ا  «... ب ّررود المخاخررلل

ف ائرد  .«م تّص بثقتة من التسعة   فلعّ، نفي جميع اةتار م رتّص بهرا   فتأّمر، السقمعليه

 .29ا  2امصول 
مرن دعرو  عردم الوجره ـ  فري المقرام هللارحمرهأّر ما أفرادع المّرنّ   وال يخفي أيضا :

  إمكرار  ّرحي  مرن دعروـ  ينرافي مرا أفرادع فري حا رية ال  رائ،ـ  لتقدي  خّود المخاخلل

ما يظهر  مرن ال ءر  م »  حيث أورد على ذل  ام تظهار بقوله ا ـ   قدي  خّود المخاخلل

ينافي  قدي  خّود المخاخرلل مرع  عميمهرا إلرى مرا لانرم مت  ّءرة عليهرا بالوا رشة   لمرا فري 

الشررقق والّررداة والعترراق   فإنّهررا مسررتتءعة إيّاهررا بوا ررشة مررا يلزمهررا مررن ح مررة الررواي فرري 

 .117ـ  116حا ية ال  ائ، ا  .«المشلّقة ومشلب التّّ   في الّداة والعتاق
أّر الحكررم الثابررم للمووررو،  ررارل يكررور تابتررا لرره بوصرر  العمررد أو الررلل  أو  توضاايحه :( 1)

امختيار   لوجوم الكفّرارل المت  ّرع علرى اإلفشرار العمردّي ؛ واخر   يكرور تابترا لره بوصر  

ش ار أو اإللر اع   لوجروم الكفّرارل الثابرم للقتر، خشرأ   ووجرروم ال شرأ أو النسريار أو امور

 جد ي السهو الثابم لت   بعإ أجزاا الّقل نسيانا ؛ وتالثة يكور تابتا له بما هو وبعنوانره 

األّولي   م بوص  العمد أو اللل  أو امختيار   وم بوص  النسيار أو ال شأ أو امورش ار 

م  ووجوم الّوم وغي هما من األحكرام الثابترة للمووروعا  أو اإلل اع   لح مة   م ال 

 بعناوينها األّوليّة.

ا  2 ءعرا للشري  األعظرم األنّرارّي فري ف ائرد امصرول ـ  هللارحمرهوذهع المّرنّ  

إلرى أّر الم فرو، بحرديث ال فرع إنّمرا هرو األحكرام الثابترة للمووروعا  بعناوينهرا األّوليّرة ـ  32

امورش ار أو ال شررأ أو النسرريار أو اإللرر اع   فهررلع األوصررا  اشرع النظرر  عررن ارر وا صررفة 

 رافعة لألحكام الثابتة لها بعناوينها األّوليّة   م ما لار تابتا لها بعد ا وا العناوين الثانويّة.
أّما األحكام الثابتة لها بوصر  العمرد أو الرلل  أو امختيرار ا فألنّهرا    فرع اهر ا بانتفراا 

 ـ اجة إلى حديث ال فع   و ورل أنّه إذا لار مووو، الحكم مقيّداموووعها   من دور ح
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وإيجررام امحتيرراا فيمررا م يعلررم وإيجررام الررتحفّظ فرري  !ليرر  ال يقااال :

 .(2)بعينها وبااتياا نفسها  (1)ال شأ والنسيار يكور أت ا لهلع العناوين 
__________________ 

تفاا ايردع   وينتفري الحكرم أييرا بانتفراا مووروعه ينتفي ذل  المووو، بانـ  مثقـ  بقيد العمدـ 

اه ا   فمع ال شأ وعدم العمد ي  فع الحكم بنفسه   وم حاجة في ار فاعه إلى التمّسر  بحرديث 

 ال فع.

وأّما األحكام الثابتة للموووعا  بوصر  النسريار أو ال شرأ أو امورش ار أو اإللر اع 

ن حديث ال فع أّر هلع العناوين الثانويّة موجءة ل فرع فق يتكفّلها حديث ال فع   ألّر الظاه  م ا

يتفرّ ، علرى تءرو  الحكرم الم فرو، للموورو، ـ  أي رفرع الحكرمـ  الحكم عن المووو،   وهو

 اء، ا وا هلع العناوين لي يكور ا ّوها له موجءا ل فعه.
ثءو رره بمعنررى أّر هررلع العنرراوين موجءررة لـ  وأّمررا الحكررم الثابررم لرره بالعنرراوين الثانويّررة

لعنروار ـ  ا فق يعق، ار فاعه بحديث ال فع   م رتلزامه أر يكرور العنروار الواحردـ  للمووو،

مقتيرريا لعرردم الحكررم ومقتيرريا لثءو رره فرري نر واحررد   وهررو مررن اجتمررا، ـرر  «الميررشّ  إليرره»

المتنافيين. فليم حديث ال فع ئاه ا في رفرع الحكرم الثابرم للموورو، برالعنوار الثرانوّي   بر، 

 ئاه  في رفع الحكم الثابم له بعنوانه األّولّي ألج، ا وا هلع العناوين الثانويّة.هو 
وهرررلا المشلرررع ذلررر ع المحقّقرررار النرررائينّي والع اارررّي بالءيرررار المرررللور ملّ ّرررا. فوائرررد 

 .213ا  3  نهاية األفكار  348ا  3امصول 
د مرورد اممتنرار   وأووحه المحقّب امصفهانّي بءيار نخ . وهو ا أّر حديث ال فرع ور

نفرم هرلع العنراوين ـ  ب فع األحكرام واةترارـ  وهلا يقتيي أر  كور الجها  الموجءة لقمتنار

المررأخوذل فرري ال ءرر  مررن الجهرر، والنسرريار واموررش ار وغي هررا   فررإذا لانررم هررلع العنرراوين 

ر يكررور مقتيرية ل فرع  لر  األحكرام فررق محالرة ليسرم بمرا هرري مقتيرية لثءو هرا   إذ م يعقر، أ

 .442ا  2العنوار الواحد مقتييا لش في النقيإ. نهاية الدراية 
 ( أي ا العناوين الثانويّة من الجه، وال شأ والنسيار.1)

أنّه م  ّ  أّر إيجام امحتياا ليم من نترار الموورو، بعنوانره األّولرّي  توضيح اإلشكال :( 2)

؛ وللا إيجرام الرتحفّظ ـ  و، مجهول الحكمأي لور المووـ    ب، هو من نتارع بعنوانه الثانويّ 

ليم من نتار المووو، بعنوانه األّولي   ب، هو من نترار ال شرأ والنسريار. ومرا ذلر  م مرن أّر 

حديث ال فع إنّما ي فع نتار المووو، بعنوانه األّولى   م نترارع بعنوانره الثرانوّي   يقتيري أر 

همرا ليسرا مرن نترار الموورو، بعنوانره األّولرى   م ي فع إيجام امحتياا وإيجام الرتحفّظ   إذ 

  مرع أّر حرديث ال فرع ي فرع ـ  أي الجهر، وال شرأ والنسريارـ  ب، هما من نتارع بعنوانه الثانويّ 

 ـ إيجام امحتياا والتحفّظ   لما م ي فى.
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بر، إنّمرا يكرور بااتيراا الواارع فري موردهرا   ور ورل أّر  فإنّه يقاال :

 .(1)ابهما   ل ّق يفو  على المكلّ    لما م ي فى امهتمام به يوجع إيج
__________________ 

 أّر لكم دعويين متناايين اوبتعبير  رر : ـ 

أّر حررديث ال فررع إنّمررا يرردّل علررى رفررع نتررار المووررو، بعنوانرره األّولررّي. وهررلا  االولااى :

وااعّي   ألّر يقتيي عدم دملته على رفرع إيجرام امحتيراا فري الموورو، المجهرول حكمره الر

 ـ. وهو لونه مجهول الحكمـ  إيجام امحتياا من نتار المووو، بعنوانه الثانويّ 
أّر حرديث ال فرع يردّل علرى رفرع التكلير  الروااعّي فري ئر   الجهر، ئراه ا    الثانية :

ولّما لار تءو  التكلي  الوااعّي في ئ   الجه، مقتييا إليجام امحتياا فيقتيي رفعه فري 

ار فرا، إيجرام امحتيراا. وعليره فالردلي، علرى رفرع التكلير  الروااعّي دلير، علرى  ئ   الجهر،

رفررع إيجررام امحتيرراا. فررإذا حررديث ال فررع يرردّل علررى رفررع إيجررام امحتيرراا الّررلي لررار تابتررا 

 للمووو، بعنوانه الثانوّي. وللا الكقم في إيجام التحفّظ.
 ومعلوم أّر الدعو  الثانية  نافي الدعو  امولى.

أّر الدعو  الثانية دلي، واو  على عدم صّحة الدعو  امولى   فق ي ّص  بالجملة :و

 حديث ال فع ب فع نتار المووو، بعنوانه األّولى   ب، ي فع نتارع بعنوانه الثانوّي أييا.
أنّره مرن نترار »أّر إيجام امحتيراا لريم مرن نترار الجهر، برالتكلي  لري يقرال ا  توضايحه :( 1)

  برر، هررو مررن نتررار تءررو  التكليرر  الرروااعّي النا رر  عررن تءررو   «انرره الثررانويّ المووررو، بعنو

المّلحة في متعلّقه   فإّر اهتمام الشار، به وعردم رورائه بت لره حتّرى فري ئر   الجهر، بره 

يوجع إيجام امحتيراا لر ّق  فرو  المّرلحة علرى المكلّر . فرإذا دّل دلير، علرى رفرع التكلير  

ا   دّل على عدم اهتمام الشار، به في ئر   الجهر، ورورائه الوااعّي في ئ   الجه، ئاه 

بت له في الحال   فيدّل على رفع إيجام امحتياا الّلي يقتييه تءو  التكلي  في عرالم الواارع 

 وعدم رواا الشار، بت له حتّى في حال الجه،. وللا الحال في إيجام التحفّظ.

لجهر، وال شررأ والنسريار. وفرري إلررى ا «فري موردهرا»وعليره ي جرع اليررمي  فري اولرره ا 

 إلى امحتياا والتحفّظ. «يوجع إيجابهما» اوله ا
 تتّمة :

أّر في المقام مءاحث أخ  حول دملة حديث ال فع   لم يتعّ ا لها المّرنّ   ال يخفى :

 هنا. فنشي  إليها إجمام. هللارحمه
مرثق ا لرو  ؟ا  فقرطأّر حديث ال فع ه، يشم، اممور العدميّة أم يشرم، الوجوديّر منها :

ـ  نلر   ص أر يش م من مراا دجلرة فرال ع علرى التر   أو اورشّ  إليره أو نسرى أر يشر م

 ـ ه، يمكن التمّس  بحديث ال فع وإتءا ـ  والنا بعدم اختّاد الكفّارل بّورل  عّمد الحنث
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 .(1)ومنها ا حديث الحجع 
__________________ 

 ؟.عدم وجوم الكفّارل أم مـ 

   219ا  3حقّررب الع ااررّي والسرريّد اإلمررام ال مينررّي إلررى األّول. نهايررة األفكررار ذهررع الم

 .159ا  2و هليع امصول 
وذهررع المحقّررب النررائينّي إلررى الثرراني معلّررق بررأّر ئرراه  الحررديث  نزيرر، الموجررود منزلررة 

 .353ـ  352ا  3المعدوم   م  نزي، المعدوم منزلة الموجود. فوائد امصول 
ه م  رّ  فري  رمول الحرديث لألحكرام ام رتققليّة   في فرع وجروم اإلمسرا  أنّر ومنها :

على الّرائم لرو الر ع علرى   لره أو اورشّ  إليره أو نسريه   وي فرع ح مرة  ر م ال مر  فيمرا 

لمرا لرو ـ  ال ع علرى  ر به أو اورشّ  إليره أو  ر به نسريانا. إنّمرا الكرقم فري األحكرام اليرمنيّة

فهر، ـ  أجرزاا الّرقل أو الر ع عليره أو نسري جزئيّتره فت لرهاوشّ  المكلّر  إلرى  ر   بعرإ 

 ؟يشملها حديث ال فع في فع التكلي  اليمنّي المتعلّب بالجزا أو الش ا أم م يشملها
ذهع بعيهم إلى األّول   وبعإ نخ  إلى الثاني   وبعرإ نخر  إلرى التفّري،. راجرع 

  مّررءاح  61ـ  53ا  2الهدايررة    أنرروار 353ا  3  فوائررد امصررول  217ا  3نهايررة األفكررار 

 .267ـ  266ا  2امصول 
 ؟أّر حديث ال فع ه، يشم، األحكام الووعيّة لما يشم، األحكام التكيفيّرة أم م ومنها :

فءناا على الشمول ي فع وجروم الكفّرارل علرى المكلّر  فيمرا إذا اورشّ  إلرى اإلفشرار فري نهرار 

لى عدم الشمول إنّما ي فرع ح مرة اإلفشرار وم  ه  رميار لما ي فع ح مة اإلفشار. وبناا ع

 ي فع وجوم الكفّارل.
 واأللث  على األّول.

ذهرع المحقّرب الع اارّي إلرى الثراني.  ؟أنّه ه، يشم، مروارد  روا امختيرار أم م ومنها :

 .218ا  3نهاية األفكار 
اّورا من الجهالة  قّي ا وـ  أّر حديث ال فع ه، يشم، جميع موارد الجهالة ومنها :

 ؟أم يشم، خّود بعإ المواردـ    والجهالة اء، الفحص وبعدع
أّر الحديث ه، ي تّص بموارد الشّ  في التكالي  اإللزاميّة أم يعّم موارد الشّ   ومنهاا :

 ؟في التكالي  غي  اإللزاميّة
هلع أهّم المءاحث المتعلّقة بحديث ال فع. و ووي  ما أفادع األعرقم حرول هرلع المءاحرث 

األاوال والمنااشا  يحتاا إلى بحث أو ع لسنا بّددع. وعلرى الشالرع المحقّرب أر ي اجرع من 

 3  ونهايرة األفكرار  362ـ  336ا  3عنه  ق ي ا  بعإ المعاص ين   ف اجع فوائد امصول 

 .69ـ  33ا  2  وأنوار الهداية  271ـ  257ا  2  ومّءاح امصول  226ـ  209ا 
 .«مررا حجررع هللا علمرره عررن العءرراد فهررو مووررو، عررنهم»ا  السررقمعليه( عررن أبرري عءررد هللا 1)

 ـ ؛ 413التوحيد ا 



 27  .....................................................  [فيلكتلا يف ّكشلا يف ةءاربلا نايرج ّةلدأ]

 .(1)واد انقدح  ق يع ام تدمل به مّما ذل نا في حديث ال فع 
__________________ 

 .28من أبوام صفا  القاوي   الحديث  12  الءام  119ا  18و ائ، الشيعة ـ 

ا  1الكرافي  .«عرن العءراد فهرو موورو، مرنهممرا حجرع هللا »ورواع في الكرافي هكرلا ا 

164. 
مررا حجررع هللا علمرره عررن العءرراد فهررو مووررو، عررنهم   حتّررى »وفرري بعررإ الكتررع ا 

 .248ا  75  بحار األنوار  365 ح  العقولا  .«يعّ فوع
( م ي فى ا أّر  ق يع ام تدمل بره يتواّر  علرى بيرار المر اد مرن مفر دا  الحرديث. وهري 1)

 تقتة ا

 وجوع ا «ما حجع»  فإّر المحتم، في الم اد به في اوله ا  «ام»ـ  1
أر يكررور المرر اد برره لررّ، حكررم أو مووررو، ذي حكررم   لعمرروم الموصررول. وهررلا  األّول :

ا  2. وذهع إليه السريّد المحقّرب ال روئّي فري مّرءاح امصرول هللارحمهئاه  لقم المّنّ 

271. 
خّرود الحكرم ـ  د الحجرع إلرى هللا  عرالىبق ينرة إ رناـ  أر يكرور المر اد بره الثاني :

الش عّي   فإّر ا تناد الحجع إليه ي تّص باألحكام الّتي لار رفرع الجهر، عنهرا مرن مقتيريا  

 .226وهلا ما احتمله المحقّب الع ااّي في نهاية األفكار ا   كليفه  عالى.
يررري أر يكررور المررر اد بالموصررول بعرررإ الموورروعا  ال ارجيّرررة الّترري  قت الثالااث :

عّجرر، هللا  عررالى ف جرره )المّررلحة عرردم علررم العءرراد بهررا   لواررم ئهررور اإلمررام الثرراني عشرر  

وايام الساعة والقيامة وليلة القدر وغي ها. والدلي، عليه أنّره  رءحانه لرم يحجرع  ري ا  (الش ي 

مررن األحكررام الشرر عيّة علررى العءرراد   برر، بيّنهررا جميعررا   لمررا هررو مقتيررى إلمررال الرردين وإ مررام 

 عمة.الن
أر يكرررور المررر اد خّرررود الحكرررم الوجررروبّي   في رررتّص الحرررديث بالشرررءهة  الراباااع :

  فررإّر الواجرع هررو الفعرر، الثابرم القابرر، لل فررع    «موورو، عررنهم»الوجوبيّرة   بق ينررة اولرره ا 

وأّما الح ام فالمكلّ  مزجور عنه   م أنّه تابم عليه. وهلا ما ذهع إليره الشري  الحرّ  العراملّي 

 .120ـ  119ا  18الشيعة  في و ائ،
أر يكررور المرر اد بالموصررول مررن لررار محجوبررا عررن الحكررم   لمررا أّر المرر اد مررن  الخااام: :

 لرّ، مرن م يعلرم الحكرم   فرإّر الظراه  مرن اولره ا «رفرع مرا م يعلمرور»الموصول في اولره ا 

ا أّر الحكم المجهول المجعول بحسع الوااع موورو، عرن الجاهر،. وهرلا مر «مووو، عنهم»

 .237ا  2و هليع امصول  71ـ  70ا  2اختارع السيّد اإلمام ال مينّي في أنوار الهداية 

  إّر الحجررع فرري اللغررة هررو السررت  أو المنررع. والمرر اد منرره فرري  «حجااب   علمااه»ـ  2

 الحديث أحد الوجهينا
ال  رول أر يكور الم اد أّر هللا لم يءريّن الحكرم أو الموورو، للعءراد   ولرم يرأم   األّول :

بتءليغررره إلررريهم   لرررءعإ المّرررال . وهرررلا مرررا  السرررقمعليهأو األئّمرررة  ونلهعليههللاصرررلى

 ـ .41ا  2ا تظه ع الشي  األنّارّي بق ينة إ ناد الحجع إلى هللا  عالى. ف ائد امصول 
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 ركام علرى ام رتدمل في المقام حيث  عّ ا لما أفرادع الشري  إ هللارحمهومال إليه المّنّ  ـ 

 بالحديث ولم ي دّع.

  بر، هرو ئراه  لرقم المحقّرب  181ا  2واختارع المحقّب النائينّي فري أجرود التق ير ا  

 .446ـ  445ا  2األصفهانّي في نهاية الدراية 
أر يكور المر اد أّر هللا بلّرغ الحكرم أو الموورو، إلرى النراس وبريّن لهرم   ولكنّره  الثاني :

م يّ، إليهم لءعإ األ ءام   لظلم الظالمين وواو، المهال  العاّمرة و ردّ برام خفي عليهم ول

ـ  اإلمرام ال مينرّي والسريّد ال روئيّ ـ  اإلمامة والومية وغي ها. وهلا ما اختارع السيّدار العلمرار

ا  2بعد  ّحي  ا تناد الحجع إلى هللا والجوام عرن الشري  األنّرارّي. راجرع أنروار الهدايرة 

 .271ا  2  مّءاح امصول  71ـ  70
   وفيه وجهار ا «العءاد»ـ  3

أر يكور الم اد مجمو، المكلّفين بما هو مجمرو،   فيكرور المجمرو، مووروعا  األّول :

واحرردا   فررق ي  فررع التكررالي  عررن العءرراد إّم إذا لانررم مسررتورل علررى جمرريعهم   فررإر لررار حكررم 

 ى بالنسءة إلى الجاهلين.مستورا عن بعإ م عن الكّ، فق يكور م فوعا حتّ 
الثاني ا أر يكور المر اد بره اءيعرّي العءراد   بحيرث إذا لرار الحكرم مسرتورا عرن بعرإ 

ي فع عنهم ولو لار معلوما لغي ع من  ائ  المكلّفين   وإذا لار مستورا عن الجميع ي فرع عرن 

 الجميع.
ا  يوجررع أر إذا ع فررم هررلع المقدّمررة   فرراعلم أّر بعررإ الوجرروع المحتملررة فرري المفرر د

يكور الحديث أجنءيّا عن أدلّة الءر اال   وبعيرها يوجرع لونره أخرّص مرن المردّعي   وبعيرها 

 يوجع لونه  اّم الدملة على المدّعي.
 يستدعي الكقم في مقاما  تقتة افالتحقيق 

 الوجوع الّتي  وجع لور الحديث أجنءيّا عن أدلّة الء اال. وهي ما يلي ا المقام األّول :
هو امحتمال الثالث   أي يكرور  «ما حجع»أر يكور الم اد بالموصول في اوله ا  ـ 1

المرر اد برره بعررإ الموورروعا  ال ارجيّررة الّترري م  رر  ءط باألحكررام الشرر عيّة   لواررم ئهررور 

 والوجه في ذل  واو . (.عّج، هللا  عالى ف جه الش ي )اإلمام الثاني عش  
ال األّول مرن امحتمرالين المرللورين   فيكرور أر يكور المر اد بالحجرع هرو امحتمرـ  2

الم اد به أّر هللا لم يءيّن الحكم أو المووو، للعءاد   لرءعإ المّرال    بق ينرة ا رتناد الحجرع 

إليره  عررالى. وذلرر  ألّر النرزا، بررين امصرروليّين واألخءراريّين فرري األحكررام الّتري بيّنهررا هللا  عررالى 

 ـ   م في األحكام الّتي لم يءيّنها لهم لوجود مّال  للعءاد ولم  ّ، إليهم لءعإ األ ءام
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__________________ 

 في بقااها في م  ءة اإلنشاا.ـ 

 أّر لق الوجهين م دو  ا ولك  ال يخفى :
  فرإّر ـر  «فهو موورو، عرنهم»أي اوله ا ـ  فألنّه غي  منا ع للي، الحديث أّماا األّول :

ابق لهما   و لر  اممرور ال ارجيّرة ليسرم لرلل . ميرافا الووع وال فع إنّما ينا ع ما يكور ا

إلى أّر عدم وصول بعإ األحكام لءعإ األ ءام م ينرافي إلمرال الردين وإ مرام النعمرة   فرإّر 

الشررار، برريّن وئيفررة المكلّرر  فرري ئرر   عرردم وصررول األحكررام بإيجررام امحتيرراا أو ج يررار 

 الء اال.
فأجرام ـ  شي  األنّارّي و ءعه بعرإ المترأّخ ينوهو الّلي ا تظه ع الـ  وأّما الثاني :

عنره السرريّدار العلمررار بردعو  إمكررار  ّررحي  إ ررناد الحجرع إليرره  عررالى ولرو لررار المرر اد مررن 

 الحجع هو امحتمال الثاني.
أّما السريّد اإلمرام ال مينرّي ا فأفراد مرا حاصرله ا أّر السرءع ل فراا األحكرام الّتري بيّنهرا هللا 

وأوصيائه هو الجها  ال ارجيّرة واأل رءام الشءيعيّرة  ونلهعليههللالىص عالى بلسار ر وله

وهرلع اممرور مّمرا  نسرع إلرى هللا  ـ. نظي  الزلزلة والح يب والغ قـ    لواو، المهال  العاّمة

لّ، مرا حجرع هللا علمره » عالى   لما ينسع إليه أنّه المحيي والمميم والياّر والنافع. فقوله ا 

برر، بوا ررشة امررور ـ  ا لررّ، حكررم يكرور المكلّرر  محجوبررا عنرره م بتقّرري  منره أي «عرن العءرراد

 .71ـ  70ا  2فهو مووو، عنه. أنوار الهداية ـ  خارجة عن ادر ه
وأّما السيّد المحقّب ال وئّي ا فأفاد بمرا حاصرله ا أّر الموجرع ل فراا األحكرام الّتري بيّنهرا 

عّجر، هللا )ارادر علرى بيانهرا برأر يرأم  المهردي  الشار، وإر لرار هرو الظرالمين   إّم أنّره  عرالى

لحكمرة م يعلمهرا إّم ـ  بالظهور وبيار األحكام   فحيث لم يرأم ع بالءيرار ( عالى ف جه الش ي 

صرّ  إ رناد الحجرع إليره  عرالى. ولرلا الحرال فري الشرءها  المووروعيّة   فرإّر هللا  عرالى ـ  هو

ءادع   فمرع عردم اإلعشراا صرّ  إ رناد الحجرع إليره اادر على إعشاا مقدّما  العلم الوجداني لع

 .272ا  2مّءاح امصول   عالى.
 الوجوع الّتي  وجع لور الحديث أخّص من المدّعى. وهي ما يلي ا المقام الثاني :

خّرود الحكرم ـ  بق ينرة إ رناد الحجرع إليره  عرالىـ  أر يكور الم اد بالموصرولـ  1

ي ررتّص باألحكررام الّترري لررار رفررع الجهرر، عنهررا مررن  الشرر عّي   حيررث أّر ا ررتناد الحجررع إليرره

 مقتييا   كليفه  عالى. فحين ل يدّل على الء اال في خّود الشءها  الحكميّة.
  ـ  لمرا أفرادع الشري  الحرّ  العرامليّ ـ  أر يكور الم اد به خّود الحكم الوجروبيّ ـ  2

 في تّص الحديث بالشءهة الوجوبيّة.
 ـ مجمو، المكلّفين بما هو مجمو،. في تّص الحديث بما أر يكور الم اد من العءادـ  3
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__________________ 

ـ  إذا لار الحكم مستورا عن جميع العءاد   فق يشم، ما إذا لرار الحكرم مسرتورا عرن بعيرهمـ 

   فق ي فع حتّى بالنسءة إلى الجاهلين.ـ  م عن الك،ّ 

 أّر الكّ، م دو  ا ولك  ال يخفى :
ّر مقتيى عموم الحديث  موله للشرءها  المووروعيّة أييرا. وم وجره أّما األّول ا فأل

لترروّهم اختّاصرره بإحررد  الشررءهتين. وا ررتناد الحجررع إليرره  عررالى وإر لررار ي ررتّص باألحكررام 

لمررا فرري الشررءها  ـ  المجهولررة   إّم أّر منشررأ الجهرر، بهررا اررد يكررور فقرردار الررنص أو إجمالرره

  ـ  لمرا فري الشرءها  المووروعيّةـ  ممرور ال ارجيّرةوارد يكرور ام رتءاع فري اـ  الموووعيّة

 وبهلا امعتءار يشم، الحديث للتا الشءهتين.
. 448ـ  447ا  2وأّمررا الثرراني ا فأجررام عنرره المحقّررب امصررفهانّي فرري نهايررة الدرايررة 

وحاص، ما أفادع ا أّر التكلي  اللزومّي بمقحظة تقله على المكلّ  يكور علرى المكلّر  ؛ ولرلا 

لرلل   «م يجرع عليره»يتعدّ  الوجوم بحر   ام رتعقا باإلورافة إلرى المكلّر  فيقرال ا  لما

 .«يح م عليه»الح مة  تعدّ  به باإلوافة إليه فيقال ا 
ْمناا )لما  شهد ام تعمام  الق ننيّة حتّى في المحّ ما  التكوينيّة   لقوله  عرالى ا  َوَحرا

عَ  ي َ )وله  عالى ا   وا 12القّص /  (َعلَْيهي اْلَمراضي َمهنما َعلَى اْلكافيري  50األع ا  /  (إينا  َ َحرا

   إلى غي  ذل .
وأّما الثالث ا فألنّه م يعق، أر يكور جه، بعإ األ  اد دخيق فري رفرع الحكرم عرن 

 اةخ ين   لما م يعق، أر يكور علم بعيهم باألحكام دخيق في تءو ه لآلخ ين.
 الّتي  وجع لور الحديث  اّم الدملة على المدّعى. وهي ما يلي ا الوجوع المقام الثالث :

لرّ، حكرم أو موورو، ذي حكرم. وأر  «مرا حجرع»أر يكور الم اد بالموصول فري ـ  1

يكررور المرر اد بالحجررع أّر هللا بلّررغ األحكررام وبيّنهررا للنرراس   لكنّهررا خفيررم علررى العءرراد لررءعإ 

عءراد اءيعرّي العءراد الّرادق علرى الرءعإ والكرّ،. األ ءام ال ارجيّة. وأر يكرور المر اد مرن ال

 .272ـ  271ا  2وهلا ما أفادع السيّد لمحقّب ال وئّي في مّءاح امصول 
لّ، من لرار محجوبرا عرن الحكرم. وأر  «ما حجع»أر يكور الم اد بالموصول في ـ  2

إلمرام ال مينري فري يكور الم اد بالحجع والعءاد ما مّ  في الوجه السابب. وهلا ما أفادع السريّد ا

 .71ـ  70ا  2أنوار الهداية 
 فيمكن ام تدمل بالحديث على الء اال بأحد  ق يءين ا وبالجملة :
أّر الحررديث يرردّل علررى أّر األحكررام الّترري بيّنهررا هللا  عررالى للعءرراد وخفيررم علرريهم  األّول :

بهرا. فيردّل علرى  إلخفاا الظالمين وغي ع من األ ءام الش عيّة م فوعة عنهم في ئ   الجه،

 ـ الء اال.
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إّم أنّره ربمرا يشررك، بمنرع ئهرورع فرري وورع مرا م يعلررم مرن التكليرر    

برردعو  ئهررورع فرري خّررود مررا  علّقررم عنايترره  عررالى بمنررع اّاررق، العءرراد 
عليه لعدم أم  ر له بتءليغره   حيرث إنّره بدونره لمرا صرّ  إ رناد الحجرع إليره 

 .(1) عالى 

 [حديث الحلّ ]ومنها : 

 لّ،  ريا لر  حرقل حتّرى  عر   أنّره حر ام بعينره»ا  السقمعليهه اول
  ولرو  (4)ح متره مشلقرا  (3)حيث دّل على حلّيّرة مرا لرم  علرم  .(2)الحديث  «...

 لار من جهة عدم الدلي، على ح مته.
__________________ 

بر، باأل رءام ـ  نرهأنّه يدّل على أّر لّ، حكم يكور المكلّ  محجوبا عنه م بتقّري  م الثاني :ـ 

 فهو م فو، عنه.ـ  ال ارجة عن ادر ه

. و ءعره علرى ذلر  41ا  2( هلا اإل كال من الشي  األعظم امنّرارّي فري ف ائرد امصرول 1)

. وأوورحه المحقّرب امصرفهانّي بءيرار نخر  فري 181ا  2المحقّب النائينّي في أجود التق ير ا  

 .446ـ  445ا  2نهاية الدراية 

أّر الحديث لم يوجد بهلا النص في جوامع األخءرار   بر، هرو ميرمور روايرا   :ال يخفاى ( 2)

 الحّ،   وهي لثي ل ا

لرّ،  ريا فيره حرقل »ا  السرقمعليهرواية عءرد هللا برن  رنار   عرن الّرادق  منها :

   59ا  12و رائ، الشريعة  .«وح ام فهو ل  حقل أبدا حتّرى  عر   الحر ام منره بعينره فتدعره

 .1بوام ما يكتسع به   الحديثمن أ 4الءام 
. .. عرن الجرءن السرقمعليهرواية عءد هللا بن  ليمار   ارال  رألم أبرا جعفر   ومنها :

 أخء   عن الجءن وغي ع   لّ، ما لار فيه حقل وح ام فهرو لر  حرقل حتّرى  عر   »اال ا 

 .1  الحديث من أبوام األاعمة المءاحة  61  الءام  91ا  17و ائ، الشيعة  .«بعينه فتدعه
ارال ا  رمعته يقرول ا  السرقمعليهموتّقة مسعدل برن صرداة عرن أبري عءرد هللا  ومنها :

لّ،  يا هو ل  حقل حتّى  علم أنّره حر ام بعينره فتدعره مرن اءر، نفسر    وذلر  مثر، الثروم »

مررن أبروام مررا  4  الءرام  60ا  12و رائ، الشرريعة  .«... يكرور علير  اررد ا رت يته وهررو  ر اة

 .4  الحديث  يكتسع به
 ما أتءتناع.واألولى  .«ما لم يعلم»( وفي بعإ النس  ا 3)

أو لرار منشرخع ام رتءاع ـ  لما في الشرءها  الحكميّرةـ  (  واا لار منشأ الجه، فقدار النص4)

  و رواا لانررم الشررءهة  ح يميّررة أم ـ  لمررا فرري الشرءها  الموورروعيّةـ  فري اممررور ال ارجيّررة

 ـ وجوبيّة.
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__________________ 

أّر األعقم من المحقّقين من المعاص ين اختلفوا في دملة الحرديث علرى الءر اال  ثّم ال يخفى :ـ 

وعدمرره. فمررنهم مررن خالفرره وذهررع إلررى اختّاصرره بالشررءهة الموورروعيّة   لررالمحقّب النررائينّي 

    والمحقّب امصفهانّي والسيّد ال وئّي ؛ ومنهم من خالفه في موورع ووافقره فرى موورع نخر

 لالمحقّب الع ااّي ؛ ومنهم من خالفه في جهة ووافقه في جهة اخ     لالسيّد اإلمام ال مينّي.

أّمررا المحقّررب النررائينّي ا فأفرراد مررا حاصررله ا أّر الحررديث م يرردّل علررى الءرر اال فرري الشررءهة 

 الحكميّة   إذ فيه ا ينتار  قتييار اختّاصه بالشءهة الموووعيّة ا
فيرره حررقل »فرري اولرره ا ـ  علررى اخررتق  النسرر  «منرره»أو ـرر  «هفيرر»إحررداهما ا للمررة 

  فإنّها ئاه ل فري امنقسرام الفعلرّي   بمعنرى لرور الشريا بالفعر، منقسرما إلرى الحرقل  «وح ام

والح ام   بأر يكور اسم منه حقم واسم منه ح اما وا تءه الحرقل منره برالح ام ولرم يعلرم أّر 

من الح ام   لاللحم المشركو  لونره مرن الميترة أو المرلّلى   المشكو  فيه من القسم الحقل أو 

فإّر اللحم بالفع، منقسم إلى ما يكور حّق وما يكور ح امرا. وذلر  م يتّرّور إّم فري الشرءها  

المووروعيّة لمرا مثّلنرا. وأّمررا الشرءها  الحكميّرة فررق  كرور القسرمة فيهرا فعليّررة   بر، إنّمرا  كررور 

عنررى احتمررال الح مررة والحلّيّررة   فررإّر  رر م التررتن المشرركو  حلّيّترره القسررمة فيهررا ف ورريّة   بم

وح مته ليم له اسمار ا اسم حقل واسم ح ام   بر، هرو إّمرا أر يكرور ح امرا وإّمرا أر يكرور 

ئرراه ل فرري  «فيرره»حررقم   فررق يّررّ  أر يقررال ا إّر  رر م التررتن فيرره حررقل وحرر ام. فكلمررة 

 اختّاد الحديث بالشءها  الموووعيّة.
  فرإّر مع فرة  «حتّرى  عر   أنّره حر ام بعينره»  حيرث ارال ا  «بعينه»وتانيتهما ا للمة 

الشيا بعينه إنّما يكور في الموووعا  ال ارجيّرة   إذ م يتّرّور العلرم برالح ام م بعينره فري 

فوائررد  .«حتّررى  عرر   الحكررم بعينرره»الشررءها  الحكميّررة   ورر ورل أنّرره م معنررى ألر يقررال ا 

 .364ـ  363ا  3امصول 
وصرررّ ح المحقّرررب امصرررفهانّي باختّاصررره بالشرررءهة المووررروعيّة بق ينرررة أّر اإلمرررام 

علررى الشررءهة الموورروعيّة  «... لررّ،  رريا هررو لرر  حررقل»اءّررب القيرريّة الكلّيّررة  السررقمعليه

 .449ا  2نهاية الدراية  .«... وذل  مث،»ا  السقمعليهبقوله 
 .277ـ  273ا  2وأفاد ما أفاداع. مّءاح امصول والمحقّب ال وئّي  ءع هلين العلمين 

نهايرة »على ما في  ق ير ا  در ره  هللارحمهوأّما المحقّب الع ااّي ا فوافب المّنّ  

  فإنّه  عّ ا فيهما للق ينرة امولرى مرن القر ينتين اللترين  «مقام  امصول»وما في  «األفكار

إمكررار  ّررّور امنقسررام الفعلررّي فرري الشررءها   ذل همررا المحقّررب النررائينّي ودفررع ا ينيّتهررا برردعو 

فريحكم ـ  لالغنمـ  الحكميّة أييا   لما في للّّي اللحم   فإنّا إذا علمنا بحلّيّة لحم نو، من الحيوار

فرريحكم بح مترره   وإذا ـ  لاألرنررعـ  بحليّترره   وإذا علمنررا بح مررة لحررم نررو، نخرر  مررن الحيرروار

 ـ  ككنا
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وبررين  (1)وعردم وجرروم امحتيراا فيره  وبعردم الفّر، اشعرا بررين إباحتره

؛ مرع إمكرار أر  (2)عدم وجوم امحتياا في الشءهة الوجوبيّرة يرتّم المشلروم 
    »يقال ا 

__________________ 

فيحكم بحلّيّتره مرا لرم يعلرم أنّره حر ام بمقتيرى هرلا ـ  لالحمي ـ  في لحم نو، تالث من الحيوارـ 

  مقررام   234ـ  233ا  3وح امررا. نهايررة األفكررار  الحررديث   إذ يّرردق عليرره أّر فيرره حررقم

 .173ا  2امصول 

ودفع أييا ا ينيّة الق ينة الثانية الّتي ذل هما المحقّب النرائينّي   فقرال فري هرامش فوائرد 

معنى مع فة الحر ام بعينره  شر يص الحر ام مرن الحرقل   م  ش يّره خارجرا   »امصول ا 

للشءها  الحكميّة. هلا مع إمكرار حمر، ـ  األمثلة في ذيلها لو مـ  فق اّور في  مول الحديث

علررى بيررار التأليررد لمووررو، الح مررة وأنّرره حقيقررة مع ووررها   م أنّرره مررن  وابررع  «بعينرره»

 .364ا  3راجع هامش فوائد امصول  .«المع وا   في  فع حين ل اإل كال رأ ا
النرائينّي. وأّمرا الق ينرة الّتري ذل هرا  هلا للّه بالنسءة إلى الق ينتين اللّتين ذل هما المحقّب

المحقّب امصرفهانّي ا فالظراه  مرن لرقم المحقّرب الع اارّي فري هرامش فوائرد امصرول أنّره  رلّم 

ا ينيّتها   لكن م على اختّاصها بالشءها  الموووعيّة   ب، علرى عردم دملرة الحرديث علرى 

لة الوااعة في ذيلهرا. والّرلي يسره، ال شرع نعم   العمدل في هلع ال واية األمث»الء اال   فقال ا 

أّر هلع األمثلة م ينا ع ااعدل الحلّيّة   حتّى على اختّاصها بالشءها  الموووعيّة   فرق بردّ 

ّّي عنها على لق التقدي ين   لما م ي فى  .364ا  3راجع هامش فوائد امصول  .«من التف
علررى مررا فرري نهايررة األفكررار  هللاهرحمررفررالمحقّب الع ااررّي وافررب المّررنّ   وبالجملااة :

 ومقام  امصول   وخالفه على ما في هامش فوائد امصول.
فرري  عمرريم مرردلول الحررديث  هللارحمررهوأّمررا السرريّد اإلمررام ال مينررّي ا فوافررب المّررنّ  

علررى اختّاصرره بالشررءها   «بعينرره»ا  السررقمعليهللشررءها  الحكميّررة   لعرردم ا ينيّررة اولرره 

  ومفرادع لنايرة عرن وارو  المكلّر   « عر  »ا  السرقمعليهنّه  أليد لقولره الموووعيّة   فإ

علرى األحكررام واوفررا علميّرا. وخالفرره فرري  عميمره للشررءها  التح يميّررة الءدويّرة   برردعو  ئهررور 

في مقاب، المعلوم باإلجمال   فيكور الحديث بعدد الت خيص فري  «بعينه»ا  السقمعليهاوله 

  ويكرور وزانرره وزار ـ  أي  فّريقـ  باإلجمرال حتّررى يعر   بعينره ار كرام أار ا  المعلرروم

   «لّ،  يا فيه حقل وح ام فهو ل  حقل حتّرى  عر   الحر ام بعينره»ا  السقمعليهاوله 

 فإّر مفادع الت خيص في التّّ   بالمال الم تلط بالح ام.
راجرع  هرليع امصرول وعليه فيكور الحديثار أجنءيّين عن الشءها  التح يميّة الءدويّة. 

 .74ـ  72ا  2  أنوار الهداية  313و  241 ا 2
 راجعار إلى ما لم يعلم ح مته. «إباحته»( هلا اليمي  وومي  1)

 ـ يتّم المشلوم بعدم الفّ، بين إباحة الشيا المشكو » وق العءارل هكلا ا  واألولى( 2)
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 .(2)،    أمّ  (1) «ما احتم، وجوبه مّما لم يع   ح مته فهو حقل

 [حديث السعة]ومنها : 

 .(3) «الناس في  عة ما م يعلمور»ا  و لمونلهعليههللاصلىاوله 

؛ ومرن  (4)فهم في  عة ما لم يعلم أو ما دام لرم يعلرم وجوبره أو ح متره 
 الواو  أنّه

__________________ 

مشركو  وجوبره ح مته وعردم وجروم امحتيراا فري الشرءهة التح يميّرة وبرين إباحرة الشريا الـ 

 .«وعدم وجوم امحتياا في الشءهة الوجوبيّة

را بالشرءهة التح يميّرة   إّم  والحاصل :( 1) ّّ أّر الحديث وإر لار بحسرع ئهرورع األّولري م ت

 أنّه يمكن  عميم الحكم للشءهة الوجوبيّة بأحد وجهين ا

وعدم وجروم  عدم الفّ، اشعا بين عدم وجوم امحتياا في الشءهة التح يميّة األّول :

 امحتياا في الشءهة الوجوبيّة.
أّر  رر   مررا احتمرر، وجوبرره محتمرر، الح مررة   إذا الترر   علررى  قرردي  الوجرروم  الثاااني :

محرّ م   فيكرور  ر   الواجرع المحتمر، مرن مّراديب مرا لرم يعر   ح متره   فيشرمله الحررديث 

 ويحكم بحلّيّته.
جرابّي أو  ح يمرّي م ينحرّ، إلرى حكمرين وجهره أّر لرّ، حكرم إي»( اال المحقّب امصرفهانّي ا 2)

يسرتحّب عليره ـ  من حيرث أنّره  ر   الواجرعـ  إيجابّي و ح يمّي فعق و  لا   ب،     الواجع

 .449ا  2نهاية الدراية  .«العقام   م أنّه ح ام. وللل  في ا   الح ام

 ( لم أجد الحديث بهلا النص في جوامع الحديث.3)

 ونلهعليههللاصرلىفي عوالي الل الي هكرلا ا وارال النءرّي  نعم   رواع ابن أبي جمهور

 .424ا  1عوالى الل الي  .«إّر الناس في  عة ما لم يعلموا»ا 
ذيرر، روايررة  السررقمعليهماورواع السرركونّي عررن أبرري عءررد هللا   عررن أميرر  المررخمنين 

 السف ل الم ويّة بألفائ تقتة ا
ا  17  لما في و ائ، الشيعة  «حتّى يعلموا هم في  عة»ا  السقمعليهأحدها ا اوله 

 .1من لتام اللقشة   الحديث  23  الءام  372
  لمرا  «هم في  عة من أللها ما لم يعلموا حتّرى يعلمروا»ا  السقمعليهوتانيها ا اوله 

 .27في الجعف يّا  ا 
اونردّي ا   لمرا فري نروادر ال  «هم في  عة ما لم يعلموا»ا  السقمعليهوتالثها ا اوله 

50. 
 ( إ ارل إلى أّر في الحديث وجهين ا4)

وعليره يكرور مفراد  .« رعة»موصولة   اويفم إليها للمة  «ما»أر  كور للمة  األّول :

 .«إّر الناس في  عة الّلي م يعلمور»الحديث ا 
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لو لار امحتياا واجءا لما لانوا فري  رعة أصرق   فيعرارا بره مرا دّل علرى 

 .(1)ى ي ف وجوبه   لما م
 .(3)وجوم امحتياا  (2)اد علم به  ال يقال :

لررم يعلررم الوجرروم أو الح مررة بعررد   فكيرر  يقررع فرري ورريب  فإنّااه يقااال :

نعم لو لار امحتياا واجءا نفسيّا لار واوعهم في وريقه  امحتياا من أجله؟
بعد العلم بوجوبه ؛ لكنّه ع فم أّر وجوبه لار ا يقيّا ألج، أر م يقعوا في 

   (4)فة الواجع أو الح ام أحيانا م ال
__________________ 

منّونررا   وعليرره يكررور مفررادع ا  « ررعة»ئ فيّررة   ويكررور لفررظ  «مررا»أر  كررور للمررة  الثاااني :ـرر 

 .«الناس في  عة ما داموا م يعلمور»

 أّر الحديث يدّل على الء اال على لق الوجهين   ألنّره يردلّ  هللارحمه( ئاه  لقم المّنّ  1)

على أّر الناس في  عة و  في  من جهة التكلي  الوااعّي الّلي م يعلمونه   أو أنّهرم فري  رعة 

و  في  ما داموا م يعلمور التكلي  الوااعّي. فيعارا أدلّة امحتيراا   ألنّهرا  قتيري اليريب 

 حال الجه،.

 ( أي ا بما دّل على وجوم امحتياا.2)

علرى ام رتدمل ـ  358ا  2فري ف ائرد امصرول ـ  نّاريّ ( هلا إي اد من الشي  األعظم األ3)

بالحررديث. و وورريحه ا أنّرره م  ررّ  فرري أّر المووررو، للسررعة والءرر اال الشرر عيّة هررو الجهرر، 

بالوئيفة الفعليّة   لما أّر المووو، للسعة والءر اال العقليّرة هرو ارء  العقرام برق بيرار. فمرا دام 

ي  عة   وأّما إذا صار عالما بوئيفته الفعليّة فرق  رعة لره المكلّ  جاهق بوئيفته الفعليّة فهو ف

  ألّر العلررم بهررا اررااع لعررلرع الجهلررّي   ومررن المعلرروم أّر أدلّررة وجرروم امحتيرراا يوجررع علمرره 

بوئيفته الفعليّة   وهي امحتيراا   وإر لرار نفرم الحكرم الروااعّي باايرا علرى المجهوليّرة. فأدلّرة 

اء  العقام برق بيرار   وموجرع ل فرع الجهر، بالوئيفرة الفعليّرة   امحتياا بيار رافع لمووو، 

 فتكور أدلّته واردل على حديث السعة.

وأورد عليه المحقّب النائينّي بدعو  حكومة أدلّة امحتياا على حديث السعة   ألّر هرلا 

تق ير ا  الحديث عاّم يشم، مشلب الشءهة   وأدلّة امحتياا   تّص بالشءهة التح يميّة. أجود ال

 .181ا  2
 أّر في وجوم امحتياا وجهين ا توضيح الجواب :( 4)

أر يكررور وجوبرره نفسرريّا   بمعنرررى أّر فعرر، محتمرر، الوجررروم بمررا هررو محتمررر،  األّول :

الوجوم واجع حقيقة لمّلحة فيه حال الجه، بالوااع   لمرا أّر فعر، محتمر، الح مرة بمرا هرو 

الجهرر، بررالوااع ؛ فررالتكلي  الرروااعّي وإر لررار  محتمرر، الح مررة حرر ام حقيقررة لمفسرردل فيرره حررال

معلرروم   وهررو وجرروم فعرر، ـ  فرري ئرر   الجهرر، بررالوااعيّ ـ  مجهرروم   إّم أّر التكليرر  الفعلرريّ 

 ـ محتم، الوجوم
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 .(1)فافهم 
__________________ 

وح مة فع، محتم، الح مة. وإذا لار التكلي  الفعلّي معلوما ي فع مووو، السرعة والءر اال ـ 

وهو الجه، بالوئيفة الفعليّة   ب، يقع المكلّ  في ويب امحتياا   ألّر المف وا أنّه  كليفره   

 الفعلّي. فإذر لانم أدلّة امحتياا واردل على حديث السعة.

أر يكور وجوبه ا يقيّرا   بمعنرى أنّره يجرع امحتيراا لكونره ا يقرا إلرى الحكرم  الثاني :

مرة   فيكرور الرداعي إلرى إيجرام امحتيراا مجرّ د حفررظ الروااعّي المجهرول مرن الوجروم والح 

الوااع في ئ   الجه، بالوئيفة الفعليّة   م لونه وئيفة فعليّرة للمكلّر  حرال الجهر، برالوااع   

فتكررور الوئيفررة الفعليّررة باايررة علررى حالهررا مررن المجهوليّررة. فررق يكررور إيجررام امحتيرراا رافعررا 

  ب، هما متعارورار   ألّر حرديث السرعة ئراه  فري لمووو، حديث السعة ليقدّم عليه ورودا 

الترر خيص والتو ررعة مررن ناحيررة اإللررزام المجهررول   ب ررق  دليرر، امحتيرراا الش يقررّي   فإنّرره 

 ئاه  في أّر إيجابه ألج، حفظ الوااع المجهول   فهما متعاروار.
ع المكلّر  فري إر لار إيجام امحتياا نفسيّا يتّم ما ذل ع الشي  األعظم   فيق وبالجملة :

ويب امحتياا ل فع مووو، السرعة. وإر لرار إيجابره ا يقيّرا م يرتّم مرا ذلر ع الشري  وم يقرع 

حرديث السرعة الّرلي  (أحردهما)المكلّ  في ويب امحتياا   بر، يواجره الردليلين المتعارورين ا 

وجرروم أدلّرة امحتيرراا الش يقرّي الّتري  قتيري  (تانيهمرا)يقتيري السرعة وعردم ورريب المكلّر . 

رعايررة امحتيرراا ألجرر،  حفّررظ الوااررع المجهررول. فررق برردّ لرره مررن ال جررو، فيهمررا إلررى اواعررد 

 التعارا.
واد ع فم في ام رتدمل بحرديث ال فرع أّر إيجرام امحتيراا ا يقرّي   فرق  كرور أدلّرة 

 امحتياا واردل على حديث السعة.
ا إ رركال   لمررا مررّ  فرري أّر فرري لررور إيجررام امحتيرراا ا يقيّررا غي يّرر وال يخفااى عليااك :

 .19( من هلا الفّ،   الّفحة ا 2التعليقة )
( لعلّه إ رارل إلرى مرا أفرادع المحقّرب امصرفهانّي مّمرا حاصرله ا أنّره يمكرن القرول برورود أدلّرة 1)

امحتياا وإر لار واجءا ا يقيّا   ألّر المر اد مرن العلرم مشلرب الحّجرة القااعرة للعرلر   فيكرور 

هرو التو رعة فيمرا لرم  قرم حّجرة علرى الواارع   وبعرد أر لرار احتمرال التكلير   مفاد دلي، الء اال

منّجزا بدلي، امحتياا لار لما ورد  أمرارل والنرا برأّر معنرى حّجيّتهرا منّجزيّتهرا للواارع   فكمرا 

 لانم األمارل واردل علرى دلير، الءر اال لرلل  يكرور دلير، امحتيراا واردا علرى دلير، الءر اال.

 .451ا  2ة نهاية الدراي

وذهع السيّد المحقّب ال وئّي إلى عدم دملة الحديث على الء اال بردعو  أنّره م  ر، م 

 .278ا  2يّّ  امعتماد عليه   ب، لم يوجد في لتع األخءار أصق. مّءاح امصول 
وأنم خءي  بورود ميمونه فري جوامرع األخءرار   لمرا مرّ . وأّمرا ورعفه  رندا فينجءر  

 بالشه ل.
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 [حديث اإلطالق]: ومنها 

ودملتره  .(1) «لّ،  ريا مشلرب حتّرى ير د فيره نهري»ا  السقمعليهاوله 

 تواّ  على عدم صدق الورود إّم بعرد العلرم أو مرا بحكمره برالنهي عنره وإر 

صدر عن الشار، ووص، إلى غي  واحد   مع أنّه ممنو،   لوووح صداه 
حد واد خفي على من لرم    يّما بعد بلوغه إلى غي  وا (2)على صدورع عنه 

 .(3)يعلم بّدورع 
__________________ 

 .60من أبوام صفا  القاوي   الحديث  12  الءام  128ـ  127ا  18( و ائ، الشيعة 1)

مسرتدر  الو رائ،  .«لرّ،  ريا مشلرب حتّرى ير د فيره نرصّ »وورد في المستدر  هكرلا 

 .8من أبوام صفا  القاوي   الحديث  12  الءام  324 ا 17
 .«على صدورع عنه أييا»أر يقول ا  والصحيح( هكلا في النس . 2)

 أّر في معنى الحديث احتمالين ا توضيح ما أفاده :( 3)

هررو ـ  الّررلي جعرر، غايررة لإلاررقق واإلباحررةـ  أر يكرور المرر اد مررن ورود النهرري األّول :

، إلررى وصررول النهرري إلررى المكلّرر  وعلمرره برره   م مجررّ د صرردورع مررن الشررار، وإر لررم يّرر

المكلّ . وعليه يكور معنى الحديث ا أّر لّ،  يا مشتءه الحكم مءاح ئراه ا مرا لرم يّر، إلرى 

 المكلّ  نهي عن ذل  الشيا ب ّوصه   ولو صدر النهي عنه وااعا.
أر يكور الم اد من ورود النهي صدور الحكم من المولى وجعله ولو لم يّر،  الثااني :

كور معنرى الحرديث ا أّر لرّ،  ريا لرم يّردر فيره نهري وااعرا إلى المكلّ  ولم يعلم به. وعليه ي

ولم  جع، فيه الح مة حقيقة فهو مءاح. فإذا صدر النهى عنه وااعا فليم حقم وإر لم يعلرم بره 

 المكلّ .
ومعلوم أّر المقّود بام تدمل بالحديث هو إتءا  الء اال فري لرّ،  ريا مشرتءه الحكرم 

   رواا صردر النهري عنره وااعرا أم م. فرإذا جزمنرا أّر المر اد ما لم يّ، فيه نهي إلى المكلّر  

من الورود في الحديث هو امحتمال األّول فيتّجه ام تدمل به على الء اال ؛ ولم نجرزم بره إّم 

إذا لم يّدق الورود على مجّ د صدور الحكم من المولى   وهو ممنو،   فإنّر  ارد ع فرم أّر 

هي إلى المكلّ  للل  يّردق علرى صردورع عرن الشرار،   الورود لما يّدق على وصول الن

فررق موجررع للجررزم بظهررورع فرري خّررود امحتمررال األّول   فررق يتّجرره ام ررتدمل برره علررى 

 الء اال.
أّر السّ  في عدم صّحة ام تدمل به إّم على امحتمال األّول أنّه بنراا علرى  وال يخفى :

لشيا المشتءه ما لم يّردر فيره نهري وااعرا   بمعنرى امحتمال الثاني يكور مفاد الحديث إباحة ا

أّر الحكم بإباحته مشر وا برالعلم بعردم  حقّرب صردور النهري عنره وااعرا. فمرا يشرّ  فري صردور 

النهي عنه من المولى وعدمه يكور من الشءها  الموووعيّة   وحين رل م يّرّ  التمّسر  بهرلا 

 ـ  في الشءهة المّداايّة   وهو غي  جائز.الحديث إلتءا  إباحته   ألنّه من التمّس  بالعامّ 
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__________________ 

أّر الشي  األعظم األنّارّي ذهع إلى أّر دملة هلا الحديث علرى المشلروم  وال يخفى أيضا :ـ 

 .43ا  2أوو  من الكّ،. ف ائد امصول 

 وأّما األعقم الثقتة والسيّدار العلمار ا
دملترره علررى المشلرروم   لكررن م لمررا أفررادع المّررنّ  فررلهع المحقّررب النررائينّي إلررى عرردم 

  برر، بلحررائ أّر ام ررتدمل برره يتواّرر  علررى أر يكررور المرر اد مررن الشرريا فرري اولرره  هللارحمرره

هرو الشريا  « يا»هو الشيا المجهول   ولكّن الظاه  من لفظ  «لّ،  يا»ا  السقمعليه

ياا فري الشر يعة هرو اإلباحرة حتّررى بعنوانره األّولرى   فيكرور دلريق علرى لرور األصرر، فري األ ر

يثءم المنرع   م علرى أّر لرّ،  ريا مجهرول الحكرم مءراح ئراه ا حتّرى يّر، النهري عنره إلينرا. 

 .182ا  2أجود التق ي ا  
وذهع المحقّب الع ااّي أييا إلى عدم دملته على المشلوم   حيث لم يستءعد أر يكرور 

ا  3  م وصروله إلرى المكلّر . نهايرة األفكرار الم اد بالورود مجّ د صدور النهي عن الشرار، 

230. 
 وأّما المحقّب امصفهانّي ا فقد حاول إتءا  دملته على المدّعى بأحد وجهين ا

أّر الورود وإر لرار ئراه ا فري الّردور   إّم أنّره م بردّ مرن حملره علرى  الوجاه األّول :

  إذ الّرردور م  « رريا مشلربلرّ، »ا  السرقمعليهالوصرول فري المقررام. وذلر  لق ينرة اولرره 

يتقام اإلاقق مشلقا    واا لار المر اد مرن اإلارقق هرو اإلباحرة الشر عيّة الوااعيّرة أو لرار 

بمعنرى القحر ا ـ  الم اد منه اإلباحة الشر عيّة الظاه يّرة أو لرار المر اد منره اإلباحرة المالكيّرة

 ـ. من اء، المولى في اءال المنع العقليّ 
وااعيّة ا فألّر إرادل الّدور من الرورود  قتيري أر يكرور معنرى الحرديث أّما اإلباحة ال

وم جعره إّمرا إلرى بيرار أّر  .«أّر لّ،  يا مءاح وااعا ما لرم يّردر النهري عنره مرن المرولى»ا 

غير  الحر ام مءراح   وإّمرا إلرى عردم أخرل الح مرة فري موورو، اإلباحرة ؛ فعلرى األّول يلرزم أر 

اور  يحتراا إلرى بيرار ؛ وعلرى الثراني يلرزم جعر، عردم أحرد اليردّين يكور بيانه لغوا   ألنّره و

   اا لليدّ اةخ    وهو ممنو،   فإنّهما متقزمار.
وأّما اإلباحة الظاه يّة ا فألّر جعلها مغيّرال بعردم صردور النهري وااعرا غير  صرحي  مرن 

 وجوع ا
عّي وعررردم األّول ا أّر موورررو، الحكرررم الظررراه ّي الشررر عّي هرررو الجهررر، برررالحكم الرررواا

وصوله إلى المكلّ    فق ي  فع إّم بوصوله إليه   وأّما مجرّ د صردورع مرن الشرار، مرن دور 

الوصول إلى المكلّ  فق ي  فع الحكم الظراه ّي   فرق يّرّ  جعر، صردور النهري مرن الشرار، 

 غاية لإلباحة الظاه يّة   وإّم لزم   لّ  الحكم عن موووعه.
صرردور النهرري موورروعا لإلباحررة الظاه يّررة ولررار مشرركو   الثرراني ا أنّرره إذا لررار عرردم

الحّول أييا فق بردّ مرن إتءرا  اإلباحرة الظاه يّرة مرن التمّسر  با تّرحام عردم الّردور   

 ـ وهو م يجدي   إّما لكونه لافيا في إتءا  الحكم الظاه ّي وإر لم يكن هلا ال ء  موجودا  
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 لّّ  ام تدمل به و ّم. (1)نعم   ولكن بيميمة أصالة العدم  ال يقال :

وإر  ررّم ام ررتدمل برره بيررميمتها ويحكررم بإباحررة مجهررول  فإنّااه يقااال :
  إّم أنّرره م بعنرروار أنّرره مجهررول الح مررة  رر عا   برر،  (2)الح مررة وإاقارره 

 بعنوار أنّه مّما لم ي د عنه النهي وااعا.

باإلباحرة فري  نعم   ولكنّه م يتفاو  فيما هرو المهرّم مرن الحكرم ال يقال :
 مجهول الح مة   لار بهلا العنوار أو بلل  العنوار.

__________________ 

 وإّما لعدم صّحة التمّس  به.ـ 

جعر، ـ  بناا علرى أر يكرور المر اد مرن الرورود هرو الّردورـ  الثالث ا أّر ئاه  ال ء 

حردوتا ؛  صدور النهي غايرة رافعرة لإلباحرة الظاه يّرة ؛ وهرو ي جرع إلرى فر ا عردم الح مرة

 ومقتياع عدم الشّ  في الح مة.
الّتي يحكم بها عقر، لرّ، ـ  وأّما اإلباحة المالكيّة ا فألّر إرادل اإلباحة المالكيّة اء، الش ،

 المعدّ لتءليغ األحكام. السقمعليهبعيد غي  منا ع لمنّع اإلمام ـ  عاا،
من الرورود فرق بردّ مرن وإذا ئه  عدم  قؤم اإلاقق بجميع أاسامها مع إرادل الّدور 

حمرر، الررورود علررى الررورود المسرراوق لوصررول الحكررم إلررى المكلّرر  وإرادل اإلباحررة الشرر عيّة 

 الظاه يّة من اإلاقق.
أّر الرورود يكرور ئراه ا فيمرا يسراوق الوصرول ع فرا. وذلر  ألنّره متعردّ  الوجه الثاني :

 .«ورد الءلررد»و  «د المررااور»بنفسرره إلررى المررورود. فهنررا  بلحائرره وارد ومررورود   فيقررال ا 

   «حتّى ير د المكلّر  نهري»وليم المورود في المقام إّم المكلّ . وعليه فيكور مفاد ال واية ا 

 .456ـ  451ا  2أي ا حتّى يّ، إلى المكلّ  نهي. نهاية الدراية 
إلرى ـ  بعد ما نااش فري إفرادا  المحقّرب امصرفهانيّ ـ  وذهع السيّد اإلمام ال مينّي أييا

أّر  «حتّرى ير د نهري»ا  السقمعليهملة الحديث على الء اال مشلقا. بدعو  أّر معنى اوله د

هرلا اإلاررقق واإلر ررال برراق إلررى ورود النهرري ؛ ولرريم المرر اد مررن الررورود هررو الّرردور عررن 

 .249ـ  243ا  2الشار،   منقشا، الوحي في زمار صدور ال واية.  هليع امصول 
  وئّي إلى دملته على الء اال في خّود الشءها  التح يميّة.وذهع السيّد المحقّب ال
 .279ا  2راجع مّءاح امصول 

 ( أي ا أصالة عدم الورود   بمعنى ا تّحام عدم صدور النهي من الشار،.1)

أر يقررول ا  واألولااى  أي ا وإاررقق مجهررول الح مررة.  «إباحررة»( عشرر   فسرري  لقولرره ا 2)

  فسي ا لإلاقق. «إباحته»لي يكور اوله ا  «باحتهيحكم بإاقق مجهول الح مة وإ»
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ورود النهرري عنرره  (1)حيررث أنّرره بررلا  اخررتّص بمررا لررم يعلررم  فإنّااه يقااال :

 (2)أصق   وم يكاد يعرّم مرا إذا ورد النهري عنره فري زمرار وإباحتره فري نخر  
 وا تءها من حيث التقدّم والتأّخ .

 ا تءهم ح مته. هلا لو م عدم الفّ، بين أف اد ما ال يقال :

وإر لررم يكررن بينهررا الفّرر،   إّم أنّرره إنّمررا يجرردي فيمررا لررار  فإنّااه يقااال :
 المثءم للحكم باإلباحة في بعيها الدلي، م األص،   فافهم.

 [الدليل الثالث : اإلجماع]

إّم أنّره موهرور ولرو اير،  .(3)فقرد نقر، علرى الءر اال ا  «اإلجمرا،»وأّما 

ـ  في الجملرة   فرإّر  حّريله فري مثر، هرلع المسرألةباعتءار اإلجما، المنقول 
 .(4)بعيد جدّا ـ  مّما للعق، إليه  ءي، ومن واو  النق، عليه دلي،

 [الدليل الرابع : العقل]

فإنّرره اررد ا ررتقّ، بقررء  العقوبررة والمخاخررلل علررى م الفررة ا  «العقرر،»وأّمررا 

ه   التكليرر  المجهررول بعررد الفحررص واليررأس عررن الظفرر  بمررا لررار حّجررة عليرر

ومخاخررلل بررق ب هررار   وهمررا اءيحررار  (6)عقررام بررق بيررار  (5)فإنّهمررا برردونها 
 .(7)بشهادل الوجدار 

__________________ 

مرا أتءتنراع   فرإّر دخرول الرقم علرى  والصاحيح .«مختّص بما لم يعلرم»( وفي بعإ النس  ا 1)

 المتيّمن لمعنى الش ا غي  معهود. «حيث»جوام 

 ما أتءتناع. واألولى .«وإباحة في نخ »ا ( وفي بعإ النس  2)

 .50ا  2( راجع ف ائد امصول 3)

( ويمكررن أر يقررال أييررا ا أنّرره لررو فرر ا  حّرري، اإلجمررا، فررق يمكررن ال لررور إليرره   ألنّرره 4)

 إجما، مدرلّي   فق يكور دليق مستقّق.

 ( أي ا العقوبة والمخاخلل بدور الحّجة.5)

 ( أي ا بق بيار واص،.6)

 أي ا بشهادل العق،.( 7)

 والسّ  في حكم العق، بقء  العقام بق بيار أحد اممور التالية ا
 ـ أّر حكم العق، بقء  العقام بق بيار ألج، أّر فوا  مشلوم المولى وم ادع األّول :
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م احتمررال ليرر ر العقوبررة فرري  (1)أنّرره مررع ا ررتققله بررلل   وال يخفااى :

نا لقاعدل وجوم دفع الي ر المحتم، لري   فق يكور مجال هاه (2)م الفته 
يتروّهم أنّهرا  كرور بيانرا. لمررا أنّره مرع احتمالره م حاجررة إلرى القاعردل   بر، فرري 

على الم الفة ولو اي، بعدم وجوم دفع  (3)صورل المّادفة ا تحّب العقوبة 

 .(4)الي ر المحتم، 
__________________ 

  بعد إعمال وئيفته من الفحرص عرن الردلي،   بر، الوااعّي ليم مستندا إلى  قّي  من المكلّ ـ 

فوا ه إّما أر يكور مستندا إلى أّر المولى نفسه لم يستو  م ادع بءيار يمكرن وصرول العءرد إليره 

عررادل   وإّمررا أر يكررور مسررتندا إلررى بعررإ األ ررءام الّترري  وجررع اختفرراا مرر اد المررولى علررى 

 المكلّ .

بيار ألج، أّر ا تحقاق الثوام والعقرام يردورار  أّر حكم العق، بقء  العقام بق الثاني :

مدار اإلااعة والعّيار   وهما يدورار مدار وجرود التكلير  الواصر، إلرى المكلّر  وعدمره   

ور ورل أّر المحرّ   للعءرد نحررو عمر، أو الزاجر  لرره عنره إنّمرا هررو التكلير  الواصر، إليرره   م 

التكلير  غير  الواصر، إليره   فرق عقوبرة  مجّ د وجودع الوااعّي. وعليه فق عّيار مع م الفة

عقوبرة علرى مرا م يقتيري محّ ليّرة ـ  حين رلـ  أييا فري م الفتره   فرإّر العقوبرة علرى م الفتره

 المكلّ  نحو م اد المولى   ب، عقام على ما م يوجع ا تحقاق العقوبة   وهو اءي  عقق.
مرن صرغ يا  الظلرم المحكروم  أّر حكم العق، بقء  العقام بق بيرار ألجر، لونره الثالث :

بقءحه. بيار ذل  ا أّر م الفة التكلي  الحقيقّي الّلي اامرم عليره الحّجرة مرن أفر اد الظلرم   ألنّره 

خر وا مرن زّي ال اّيّررة ور رم العءوديّررة   وهرو ئلررم مرن العءرد إلررى مرومع   فيسررتحّب منره الررلّم 

قم عليره الحّجرة   فإنّره لريم مرن أفر اد والعقام. ب ق  ما إذا خال  التكلي  الوااعّي الّلي لم  

الظلم   إذ ليم زّي ال اّيّة أر م ي ال  العءد مومع في الوااع   فليم م الفة ما لرم  قرم الحّجرة 

خ وجا من زّي ال اّيّة حتّى يكور ئلما من العءد إلى مومع   ب، هو ئلم من المولى إلى عءردع 

 حد ولو من المولى إلى عءدع.  وهو اءي  من لّ، أحد باإلوافة إلى لّ، أ
و  215ا  3ويسررتفاد األمرر ار األّومر مررن للمررا  المحقّررب النررائينّي فرري فوائررد امصررول 

. لمررا أّر األمرر  الثالررث يسررتفاد مررن للمررا  المحقّررب 176ا  2وأجررود التق يرر ا   366ـ  365

 .462ـ  461ا  2امصفهانّي في نهاية الدراية 
 ء  العقام بق بيار.( أي ا مع ا تققل العق، بق1)

( إذ مررع حكررم العقرر، بقررء  العقررام مررع عرردم وصررول التكليرر  إلررى المكلّرر  م يءقررى احتمررال 2)

الي ر ليجرع دفعره بحكرم العقر،   بر، معره ي فرع موورو، حكرم العقر، بوجروم دفرع الير ر 

 المحتم،   فتكور ااعدل اء  العقام بق بيار واردل على ااعدل وجوم دفع الي ر المحتم،.

 .«يستحّب العقوبة»أر يقول ا  واألولى( 3)

أنّه إذا ج   ااعدل اء  العقرام برق بيرار فري مرورد فرق  جر ي ااعردل وجروم  والحاصل :( 4)

دفع الي ر المحتم،   ألّر مووو، الثانية احتمال الي ر   وامولرى  نفري احتمالره   في  فرع 

 ـ بها
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  إّم أّر المترريقّن  ا فهررو وإر لررار محررتمق (1)وأّمرا ورر ر غيرر  العقوبررة 

ليم بواجع الدفع   عا وم عقق   و ورل عدم ـ  فيق عن محتملهـ  منه
 .(3)وجروازع  ر عا  (2)القء  في  حّم، بعإ المياّر بءعإ الدواعي عقرق 

مرررع أّر احتمرررال الح مرررة أو الوجررروم م يرررقزم احتمرررال الميرررّ ل وإر لرررار 

وووح أّر المّال  والمفا د مقزما محتمال المفسدل أو     المّلحة   ل
وارد ا رتقّ، العقر، بحسرن األفعرال الّتري  كرور ـ  الّتي  كور مناارا  األحكرام

ليسررم ب اجعرررة إلررى المنرررافع ـ  ذا  المّررال  وارررء  مررا لرررار ذا  المفا ررد

والميرراّر   ولثيرر ا مررا يكررور محتمرر، التكليرر  مررأمور اليرر ر. نعررم   ربمررا 
   عا وعقق.  كور المنفعة أو الميّ ل منااا للحكم

إر الررم ا نعررم   ولكررّن العقرر، يسررتقّ، بقررء  اإلارردام علررى مررا م  ررخمن 

مفسد ه   وأنّه لاإلاردام علرى مرا علرم مفسرد ه   لمرا ا رتدّل بره  ري  الشائفرة 
 .(4)على أّر األ ياا على الحظ  أو الوا     عادس

__________________ 

 م بق بيار في مورد واحتم، الير ر امخر ويّ مووو، الثانية. وإذا لم  ج  ااعدل اء  العقاـ 

فرريحكم العقر، بلررزوم اجتنررام ذلر  اليرر ر المحتمرر، وا رتحقاق العقوبررة علررى ـ  وهررو العقرامـر 

الم الفة في صورل المّادفة للوااع    واا النا بقاعردل وجروم دفرع الير ر المحتمر، أو النرا 

 بعدم وجوبه.

وم دفرع الير ر المحتمر، فرق مجرال لهرا أنّه لو  لّم صّحة أص، ااعردل وجر وبالجملة :

 في المقام.
إّر ااعرردل دفررع اليرر ر ليسررم ااعرردل عقليّررة وم عققئيّررة »واررال المحقّررب امصررفهانّي ا 

بوجه من الوجوع. نعرم لرّ، ذي  رعور بالجءلّرة والشءرع حيرث أنّره يحرّع نفسره يفرّ  مّمرا يخذيره   

 .467ا  2نهاية الدراية  .«وهلا الف ار الجءلّي ليم مقلا لمسألة امحتياا
 ( أي ا الي ر الدنيوّي.1)

 ( لءلل المال لجلع اعتماد الناس.2)

 ( لجواز بلل المال إلاامة  عائ  الدين.3)

والّررحي  أر يقررول ا  .«علررى الحظرر  والوارر »( هكررلا فرري بعررإ النسرر . وفرري بعيررها ا 4)

لحظر  أو الوار . وإلير    فإّر  ي  الشائفة ا رتدّل بره علرى الوار    م علرى ا «على الوا »

وذهع لثي  من الناس إلى أنّها على الوا    ويجّوز لّ، واحد من األمر ين فيره »انّص لقمه 

هللا.   وينتظ  ورود السمع بواحد منهما. وهلا المرلهع لرار ينّر ع  ري نا أبرو عءرد هللا رحمره

 ـ .742ا  2العدّل في اصول الفقه  .«وهو الّلي يقو  في نفسي
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تققله بلل  ممنو،   والسرند  رهادل الوجردار وم اجعرة ديردر ا  قلت :

العقررقا مررن أهرر، الملرر، واألديررار   حيررث إنّهررم م يحترر زور مّمررا م  ررخمن 
وارد أذر الشرار،  !مفسد ه وم يعاملور معره معاملرة مرا علرم مفسرد ه   لير 

   وم يكاد يأذر بار كام القءي    فتأّم،. (1)باإلادام عليه 

 [ّدثي  على وجوب االحتياطأدلّة المح]

 واحتّ  للقول بوجوم امحتياا فيما لم  قم فيه حّجة باألدلّة الثقتة ا

 [الدليل األّول ، والجواب عنه]

وعرن اإللقراا  (2)فءاةيا  الناهية عن القول بغير  العلرم ا  «الكتام»أّما 
 .(4)واةم ل بالتقو   (3)في التهلكة

 رر عا وبرراألمن مررن العقوبررة عقررق لرريم أّر القررول باإلباحررة  والجااواب :

 اوم بغي 
__________________ 

أّر احتمررال التكليرر  اإللزامررّي وإر لررم يكررن مقزمررا محتمررال المنفعررة أو  وحاصاال اإلشااكال :ـرر 

الميّ ل   فق يقزمار احتمال العقام امخر وّي   إّم أّر العقر، يحكرم بقرء  اإلاردام علرى مرا م 

كم بقءحه على ما علم مفسد ه. ومعلوم أّر محتم، الح مرة مّمرا م  رخمن  خمن مفسد ه   لما يح

 مفسد ه   فيجع امجتنام عنه بمقتيى حكم العق، بقء  اإلادام على ما م  خمن مفسد ه.

 كررور ااعرردل اررء  اإلارردام علررى مررا م  ررخمن مفسررد ه رافعررا لمووررو، اررء   وبالجملااة :

 ة.العقام بق بيار   ألنّها صالحة للءيانيّ 
لّ،  يا فيه حقل وح ام فهو ل  حقل أبردا حتّرى  عر   الحر ام »ا  السقمعليه( لما اال 1)

 .1من أبوام ما يكتسع به   الحديث  4  الءام  59ا  12و ائ، الشيعة  .«منه بعينه فتدعه

ْلامو )( لقوله  عالى ا 2) َوأَْن تَقنولناوا )ا   واولره  عرالى  36اإل ر اا /  (َوال تَْقفن ما لَْيَ: لَاَك بياهي عي

ونَ   .33األع ا  /  (َعلَى  ي ما ال تَْعلَمن

يكنْم إيلَى التاْهلنَكةي )( لقوله  عالى ا 3) نْلقنوا بيَُْيدي  .195الءق ل /  (َوال ت

ادنوا فياي  ي )  واولره  عرالى ا  102نل عمر ار /  (اتاقنوا  َ َحقا تنقاتياهي )( لقوله  عالى ا 4) َوجا ي

هي َحااقا  هااادي نمْ )  واولرره  عررالى ا  78الحررّ  /  (جي . و عررّ ا 16التغررابن /  (فَاااتاقنوا  َ َمااا اْسااتََمْعت

 .29ا  11لق تدمل بها المحقّب الءح انّي في الحدائب الناو ل 
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علم   لما دّل على اإلباحة من النق، وعلى الء اال من حكرم العقر،   ومعهمرا 

   وم فيه م الفة التقو    لما م ي فى. م مهلكة في ااتحام الشءهة أصق

 [الدليل الثاني ، والجواب عنه]

معلّق فري ـ  فءما دّل على وجوم التواّ  عند الشءهةا  «األخءار»وأّما 
مررن ـ  (1)بعيررها بررأّر الواررو  عنررد الشررءهة خيرر  مررن اماتحررام فرري التهلكررة 

 .(2)األخءار الكثي ل الدالّة عليه مشابقة أو التزاما 
__________________ 

 ما أتءتناع   فإنّه الموافب لنّص األخءار. واألولى .«في المهلكة»( وفي بعإ النس  ا 1)

 ( فاألخءار الدالّة على وجوم التواّ  على اوائ  تقث ا2)

 األخءار المعلّلة الدالّة على وجوم التواّ  مشابقة. وهي عدّل روايا  ا إحدا ا :
فررإّر الواررو  عنررد »ا  السررقمعليهلررة عررن أبرري عءررد هللا مقءولررة عمرر  بررن حنظ منهااا :

مرن أبروام  9  الءرام  76ـ  75ا  18و ائ، الشيعة  .«الشءها  خي  من اماتحام في الهلكا 

 .1صفا  القاوي   الحديث ا 
الوارو  عنرد »  ارال ا  السرقمعليهخء  أبي  عيد الزهر ّي عرن أبري جعفر   ومنها :

مرن أبرروام  12  الءرام  112ا  18و رائ، الشريعة  .«... الهلكرة الشرءهة خير  مرن اماتحرام فري

 .2صفا  القاوي   الحديث ا 
خء  داود بن ف اد   وموتّقة مسعدل بن زياد   وخءر  السركونّي. ف اجرع و رائ،  ومنها :

و  13مررن أبرروام صررفا  القاورري   الحررديث  12  الءررام  126و  116و  115ا  18الشرريعة 

 .50و  15
خءار غي  المعلّلة الّتي  دّل على وجوبه مشابقة. وهي أييرا عردّل روايرا  األ وثانيتها :

 ا
إذا »في وصيّة له ألصرحابه   ارال ا  السقمعليهما رواع جاب  عن أبي جعف   منهاا :

و ررائ،  .«ا رتءه األمرر  علرريكم فقفروا عنرردع وردّوع إلينررا حتّررى نشر ح لكررم مررن ذلرر  مرا  رر ح لنررا

 .43من أبوام صفا  القاوي   الحديث  12  الءام  123ا  18الشيعة 
والواجرع لهرم مرن »  اال ا  السقمعليهرواية عءد هللا بن جندم عن ال وا  ومنها :

   125ا  18و رائ، الشريعة  .«... ذل  الواو  عند التحيّ  وردّ ما جهلوع من ذلر  إلرى عالمره

 .49من أبوام صفا  القاوي   الحديث  12الءام 
  ارال ا ـ  فري اخرتق  األحاديرثـ  السرقمعليهميثمي عن ال ورا ما رواع ال ومنها :

   121ا  18و ررائ، الشرريعة  .«ومررا لررم  جرردوع فرري  رريا مررن هررلع الوجرروع فرر دّوا إلينررا علمرره»

 .31  الحديث  12الءام 
 ـ األخءار الدالّة على وجوم التواّ  التزاما. وهي لثي ل ا وثالثتها :
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 .(1)األخءار الواردل بألسنة م تلفة  وبما دّل على وجوم امحتياا من

علررى ]فرري الشرءهة الءدويّرة مررع دملرة النقر،  (2)والجروام ا أنّره م  هلكرة 
 وحكم العق، بالء اال   لما ع فم. (3) [اإلباحة

وإر لررار واردا علررى حكررم  (4)ومررا دّل علررى وجرروم امحتيرراا لررو  ررلّم 

 (6)فة التكلي  المجهول   فإنّه لفى بيانا على العقوبة على م ال (5)العق، 
__________________ 

بعرإ خشرع أبيره  السرقمعليهموتّقة حمزل بن ايّرار   أنّره عر ا علرى أبري عءرد هللا  منها :ـ 

تررّم اررال أبررو عءررد هللا  .«لررّ  وا رركم»  حتّررى إذا بلررغ مووررعا منهررا   اررال لرره ا  السررقمعليه

 علمور إّم الكّ  عنره والتثءّرم والر دّ إلرى أئّمرة إنّه م يسعكم فيما ينزل بكم مّما »ا  السقمعليه

الهد  حتّى يحملولم فيه على القّرد ويجلروا عرنكم فيره العمرى ويعّ فرولم فيره الحرّب   ارال هللا 

ونَ ) عالى ا  نْم ال تَْعلَمن ْكري إيْن كنْنت   الءام  112ا  18و ائ، الشيعة  .«43النح، /  (فَْسئَلنوا أَْ َل البّي

 .3صفا  القاوي   الحديث من أبوام  12

ا ما حّب هللا علرى  السقمعليهحسنة هشام بن  الم   اال ا الم ألبي عءد هللا  ومنها :

أر يقولروا مرا يعلمرور ويكفروا عّمرا م يعلمرور   فرإذا فعلروا ذلر  فقرد أدّوا إلرى هللا » اال ا ؟خلقه

 .4المّدر السابب   الحديث .«حقّه
عرن رجلرين  السرقمعليهبن الحّجاا   اال ا  ألم أبا الحسن  صحيحة عءد ال حمن منها :( 1)

م   بر، »ارال ا  ؟أصابا صريدا وهمرا مح مرار   الجرزاا بينهمرا أو علرى لرّ، واحرد منهرا جرزاا

الم ا إّر بعرإ أصرحابنا  رألني عرن ذلر  فلرم أدر  .«عليهما أر يجزي لّ، واحد منهما الّيد

 .« ردروا فعلريكم بامحتيراا حتّرى  سرألوا عنره فتعلمروا إذا أصءتم مث، هرلا فلرم»ما عليه. فقال ا 

 .1من أبوام صفا  القاوي   الحديث  12  الءام  112ـ  111 ا 18و ائ، الشيعة 

يسأله عرن  السقمعليهما من عءد هللا بن وّواح   أنّه لتع إلى العءد الّال   ومنها :

ى  ررلهع الحمرر ل و رررأّخ  أر  لرر  أر  نتظرر  حتّرر»واررم المغرر م واإلفشررار   فكتررع إليرره ا 

من أبوام صفا  القاوري   الحرديث  12  الءام  122ا  18و ائ، الشيعة  .«بالحائشة لدين 

37. 
اال لكمير، برن  السقمعليهأّر أمي  المخمنين »ا  السقمعليهما عن ال وا  ومنها :

مررن  12  الءررام  123ا  18و ررائ، الشرريعة  .«زيرراد ا أخررو  لرردين    فرراحتط لرردين  بمررا  رر م

 .41أبوام صفا  القاوي   الحديث 
 .«م مهلكة»( وفي بعإ النس  ا 2)

 إتءا ه. والصحيح( وما بين المعقوفتين ليم في النس . 3)

( أي ا لو  لّم دملتها على وجوم امحتياا   فإنّه يمكن المنااشة فيها بدعو  وجرود ار ائن 4)

 يأ ي.على أّر األم  فيها لق تحءام أو اإلر اد   لما  

 ( وهو حكمه بقء  العقام بق بيار.5)

 ـ ( فإّر وجوم امحتياا حكم ئاه ّي وبيار للوئيفة الفعليّة ومّّح  للعقوبة على م الفة6)
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أّر إيجررام امحتيرراا إر لررار مقدّمررة »مررن ا  (2)إلررى مررا ايرر،  (1)وم يّررغى ـرر 

عقرام علرى للتحّ ز عن عقام الوااع المجهول فهو اءي    وإر لار نفسريّا فال
من أّر إيجابه يكرور  (4)لما ع فم  (3)وذل   .«م الفته م على م الفة الوااع

ا يقيّا   وهو عقق مّما يّّ  أر يحتّ  به على المخاخلل في م الة الشءهة   

   إّم ـ  (5) لما هو الحال في أوام  الش ق واألمارا  وامصول العمليّة
__________________ 

 ل.التكلي  المجهوـ 

 .( أي ا وم يمال1)

 .71ا  2( والقائ، الشي  األعظم األنّارّي في ف ائد امصول 2)

 ( أي ا عدم اإلصغاا إلى ما اي،.3)

 من هلا الجزا. 36و  19( في الّفحة ا 4)

 عرر يإ بمررا  «وامصررول العمليّررة»إلررى اولرره  «وم يّررغى»أّر اولرره ا  وال يخفاى عليااك :( 5)

أخءار وجوم الواو    م عن أخءار وجوم امحتيراا. ولرلا لرار أجام به الشي  األعظم عن 

 .«... وما دّل على وجوم امحتياا»األولى أر يقدّم هلع العءارل على اوله ا 

لّمرا لرار علرى  قردي   ماميّتره »نعم   وّجه المحّشي المشكينّي ذل هرا فري المقرام بقولره ا 

الشءرع )راجرع لفايرة امصرول  .«لمقرامجاريا في مشلرب إيجرام امحتيراا ذلر ع المّرنّ  فري ا

 .184ا  2 (الحج يّ 
وليرر  لررار فررالمهّم  وورري  مررا أفررادع الشرري  األعظررم ومررا اعترر ا عليرره المّررنّ  

 في المقام. هللارحمه
بعد الجوام عن أخءار الواو  بحم، األم  فيها علرى الشلرع ـ  فإنّه أّما الشي  األعظم :

 ى نفسه إ كام   تّم أجام عنه اأورد علـ  المشت   بين الوجوم والندم
أّمرا اإل رركال ا فحاصررله ا أّر أخءررار الواررو  دلّررم علررى أّر لررّ، محتمرر، التكليرر  مظنّررة 

لقاتحررام فرري الهلكررة. وبمررا أّر تءررو  الهلكررة بمجررّ د تءررو  الحكررم فرري الوااررع ومررن دور بيّنررة 

لر  أّر هنرا  أمر  للمكلّ  من مّراديب العقرام برق بيرار   وهرو اءري  عقرق   فيستكشر  مرن ذ

  عّي مّّح  للعقام المحتم، علرى  قردي  وجرودع   وهرو األمر  بامحتيراا   فتكشر  أخءرار 

 الواو  عن إيجام الشار، لقحتياا.
وأّما الجوام ا فحاصله ا أّر األم  بامحتياا المستكش  من أخءار الوارو  م يّرّح  

ام امحتيراا المستكشر  مرن ال وايرا  العقام على التكلي  الوااعّي المجهول. وذلر  ألّر إيجر

 المللورل إّما أر يكور أم ا مقدّميّا أو يكور نفسيّا ا
أّمررا األّول ا فررق يجرردي فرري  ّررحي  العقوبررة   ألّر األمرر  الغيرر ّي م  سررتتءع م الفترره 

 العقام   فتّي  العقوبة بق مّّح .
ة علررى م الفررة الواجررع وأّمررا الثرراني ا فهررو وإر لررار مّررّححا للعقوبررة   لت  ّررع العقوبرر

النفسّي   إّم أنّه غي  مستفاد من ال وايا    و ورل أنّه إذا لار األم  بامحتياا نفسريّا فرق بردّ 

 ـ من
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__________________ 

أر يت  ّع العقام على م الفة األم  به بنفسه   م على م الفة الوااع   مع أّر ص ي  أخءرار ـ 

لفة الوااع   حيث لار مفادها وجوم التواّ  وامحتيراا ألجر، الواو     ّع العقوبة على م ا

 امجتنام عن الهلكة المحتملة المت  ّءة على اماتحام في الشءها .

أنّرره م برردّ مررن حمرر، أخءررار الواررو  علررى اإلر رراد إلررى حكررم العقرر، بلررزوم  والحاصاال :

فرري جررواز ار كررام امجتنررام عررن اليرر ر المحتمرر،   فررق يعررارا مررع أدلّررة الءرر اال الظرراه ل 

 .71ا  2مشتءه الحكم. انتهى ما أفادع الشي  األعظم في ف ائد امصول 
ا فقد اعت ا عليه بأّر األم  المولروّي بامحتيراا م ينحّر   هللارحمهوأّما المصنّف 

فرري هررلين القسررمين   برر، هنررا  اسررم نخرر    وهررو األمرر  الش يقررّي   بمعنررى أّر الشررار، أمرر  

ه موجءا لحفظ الوااع وعدم الواو، في م الفة الح ام أو الواجرع   فيكرور بامحتياا ألج، لون

حّجة على التكلي  الوااعّي المجهول وموجءا لتنّجزع. وحين ل فإذا خال  الوااع بت   امحتيراا 

ا تحّب المخاخلل على م الفته   لعدم صّحة العلر بعدم الءيرار   فرإّر األمر  بامحتيراا الّرادر 

 ر   فيكور العقام على م الفة الوااع المجهول عقام مع الءيار.من الشار، بيا
وعليرره يمكررن القررول بررأّر األمرر  بامحتيرراا المستكشرر  بال وايررا  المررللورل يّررّح  

 ا تحقاق العقوبة على م الفة الشءهة   ألنّه بيار. وم يّغى إلى ما أفادع الشي  األعظم.
 ق يررع ا تكشررا  األمرر  المولرروّي  واررد ذلرر  المحقّررب األصررفهانّي وجهررين نخرر ين فرري

 الش يقّي بامحتياا من ال وايا  المللورل.
 والوجهار يءتنيار على أم ين ا

 أحدهما ا لور الشءهة  املة للشءهة الءدويّة.
 تانيهما ا ئهور الهلكة في العقوبة   م فيما يعّم المفسدل.

  خيرر  مررن اماتحررام فرري ا تكشررافه مررن التعليرر، بررأّر الوارو  فرري الشررءها الوجاه األّول :

الهلكررا    فررإّر هررلا التعليرر، يرردّل علررى أّر اإلارردام فرري لررّ،  ررءهة ااتحررام فرري العقوبررة ؛ وبمررا أّر 

صرونا للكرقم عررن ـ  العقوبرة مرن نترار م الفرة األمر  المولروّي فيستكشر  مرن التعلير، المرللور

و لرار وصروله مرن ا يرب أّر مّّح  العقوبة هو األم  الش يقّي الواص، مشلقا   ولـ  اللغويّة

وصول معلوله   وهو العقوبة فري لرّ،  رءهة   ور ورل أنّره يمكرن وصرول النهري بوصرول مرا 

 يت  ّع عليه من العقوبة   لما يمكن وصول األم  بوصول ما يت  ّع عليه من الثوام.
ا تكشافه من األم  بالتواّ  في الشءها    فإّر أم  الم ااءين برالتواّ   الوجه الثاني :

المعلّ، بهلع العلّة يكش  عن وصول األم  الش يقرّي بامحتيراا إلريهم   وهرلا مّمرا م مرانع مرن 

 ـ احتماله في حّب الم ااع   وبيميمة ااعدل ا ت ا  الغائءين والمعدومين
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يعررارا بمررا هررو أخررّص وأئهرر    ورر ورل أّر مررا دّل علررى حلّيّررة  (1)أنّهررا 

الحلّيّررة نررّص   ومررا دّل امحتيرراا المشررتءه أخررّص   برر، هررو فرري الدملررة علررى 
 .(2)غايته أنّه ئاه  في وجوم امحتياا 

__________________ 

مع الم ااءين في التكلي  يستكش  ذل  األمر  الش يقرّي فري حرّب غير  الم رااءين   فيكرور ـ 

أمرر  الم ررااءين بررالتواّ  بيررميمة ااعرردل ام ررت ا  لا ررفا عررن إيجررام امحتيرراا ا يقيّررا فرري 

 الءدويّة. الشءهة

تّم أورد على الوجهين بمنرع إرادل العقوبرة امخ ويّرة مرن الهلكرة. هرلا ملّ رص لقمره   

 .477ـ  475ا  2وإر   م ف اجع نهاية الدراية 
  فإّر اليمي  ي جرع إلرى مرا دّل علرى  «... إّم أنّه»( هكلا في النس . والّحي  أر يقول ا 1)

 وجوم امحتياا.

ور ورل » روق العءرارل هكرلا ا  والصاحيحءارل غي  خالية من القّرور. أّر الع ال يخفاي :( 2)

بر، فري بعيره فري الدملرة علرى ـ  أّر ما دّل على حلّيّة المشتءه أخّص مووروعا وأئهر  دملرة

 .«  وما دّل على امحتياا أعّم موووعا وئاه  في وجوم امحتياا دملةـ  الحلّيّة نصّ 

وإر ـ  بعد  سليم دملتها علرى وجروم امحتيرااـ  يااأّر أخءار امحت وتوضيح ما أفاده :

لانم واردل على حكم العق، بقء  العقام بق بيار   إّم أنّهرا  عرارا بأخءرار الءر اال   ويتعريّن 

  قديمها على أخءار امحتياا لوجهين ا
أّر أخءار الء اال أخّص موووعا من موورو، أخءرار امحتيراا   ألّر مرا دّل  أحد ما :

إنّمرا يشرم، الشرءها  بعرد ـ  مرن حرديث ال فرع   وحرديث الحرّ،   وحرديث السرعةـ  لء االعلى ا

الفحررص ؛ وأّمررا الشررءها  اءرر، الفحررص فررق خررق  بررين امصررولّي واألخءررارّي فرري وجرروم 

فعلريكم »ا السرقمعليهامحتياا فيها. ب ق  مرا دّل علرى وجروم امحتيراا   فرإّر مثر، اولره 

يردّل علرى امحتيراا مشلقرا   اءر، الفحرص  «فراحتط لردين »ا  سرقمالعليهواولره  «بامحتياا

وبعدع. فيكور ما دّل عليه عاّما وما دّل عليها خاّصا. وحين رل يجرع   ّريص العراّم بال راّد. 

رر، ا أنّررره يجرررع امحتيررراا فرري لرررّ،  رررءهة   إّم الشرررءها  الءدويّررة بعرررد الفحرررص   وهرررو  ّّ فيح

 المشلوم.
يرراا ئراه ل فرري وجروم امحتيرراا   وأخءرار الءرر اال بعيررها أّر أخءرار امحت وثانيهماا :

  وبعيرها نرّص فري ـ  لحديث ال فع وحديث السعةـ  أئه  منها في الدملة على حلّيّة المشتءه

 ومعلوم أّر النص واألئه  مقدّم على الظاه . ـ. لحديث الح،ّ ـ  الدملة على الحلّيّة
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  في تلرر  إيجابررا  (2) رراد لإلر (1)مررع أّر هنررا  ارر ائن دالّررة علررى أنّرره 

 وا تحءابا حسع اختق  ما ي  د إليه.
ويخيّرردع أنّرره لررو لررم يكررن لإلر رراد لوجررع   ّيّرره م محالررة بررءعإ 

الشءها  إجماعا   مع أنّه نم عن الت ّيص اشعرا ؛ لير  م يكرور اولره ا 

 «ا  عند الشءهة   فإّر الواو  عند الشءهة خي  مرن اماتحرام فري المهلكرة»
مررع أّر المهلكررة ئرراه ل فرري العقوبررة   وم عقوبررة فرري الشررءهة  !ر ررادلإل (3)

الءدويّرة اءر، إيجررام الوارو  وامحتيرراا   فكير  يعلّرر، إيجابره بأنّرره خير  مررن 

 .(4) ؟!اماتحام في المهلكة
__________________ 

 ( أي ا األم  بالتواّ  وامحتياا.1)

 ( والق ائن الدالّة عليه لثي ل ا2)

لررو لررم يكررن األمرر  لإلر رراد يلررزم   ّرريص األلثرر    ورر ورل أّر مووررو، األمرر  أنّرره  منهااا :

  وهررو يّرردق علررى لررّ،  ررءهة. فررإذا حملنررا األمرر   «الشررءهة»بررالتواّ  وامحتيرراا هررو عنرروار 

 بامحتياا على ئاه ع من األمر  المولروّي اللزومرّي يسرتلزم  رموله بظراه ع للشرءها  مشلقرا.

فرري غيرر  الشررءهة الحكميّررة التح يميّررة مررن المتّفررب عليرره بررين  ومررن المعلرروم أّر ج يررار الءرر اال

رررص األمررر  بامحتيررراا بالشرررءهة الحكميّرررة الوجوبيّرررة والشرررءهة  ّّ األخءرررارّي وامصرررولّي   في 

 الموووعيّة بكق اسميه   فيلزم حين ل   ّيص األلث    وهو مستهجن.

للتحررّ ز عررن بيررار حكمررة الررع التواّرر  فرري بعررإ ال وايررا  مررن أنّرره  ررءع  ومنهااا :

 المحلور.
فمن ار كع الشرءها  وارع فري المحّ مرا  وهلر  »ا  السقمعليهئهور اوله  ومنها :

 في    ّع الهلكة على ار كام الشءهة   م على م الفة األم  بالتواّ . «من حيث م يعلم
 ما أ ار إليه في المتن من إباا  ياق ال وايا  من الت ّيص. ومنها :

رها ا عرن النءرّي ( هلا ميمور ال 3) ّّ م  جرامعوا »أنّره ارال ا  ونلهعليههللاصرلىواية. وإلي  ن

. فإّر الوارو  عنرد الشرءهة خير  مرن اماتحرام فري .. في النكاح على الشءهة   وافوا عند الشءهة

 .15من أبوام صفا  القاوي   الحديث  12  الءام  116ا  18و ائ، الشيعة  .«الهلكة

مقدّمرة عليهرا ر ءرة   فرإذا    ّءرم الهلكرة علرى ـ  علّرة إليجرام امحتيرااوهري ـ  ( فإّر الهلكة4)

لانرم مرخّخ ل عنره   فيلرزم أر يكرور لرّ، منهمرا ـ  بدعو     ّءها على   لرهـ  إيجام امحتياا

مقدّما على صاحءه ومخّخ ا عنه في نر واحد   وهو محال. فق بدّ من القول بعدم    ّءهرا علرى 

 تياا   وإذا لم  ت  ّع عليه لار لإلر اد.األم  بالتواّ  وامح
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إيجررام  (3)علررى نحررو اإلّر  (2)ا نعررم   ولكنّرره يستكشرر  منرره  (1) ال يقااال

   ليّّ  به العقوبة على الم الفة. (4)امحتياا من اء، 
إّر مجّ د إيجابه وااعا مرا لرم يعلرم م يّرّح  العقوبرة   وم  فإنّه يقال :

 (5)م ب هار   فرق محريص عرن اختّراد مثلره ي  جها عن أنّها بق بيار و

  لالشرءهة اءر، الفحرص مشلقرا أو الشرءهة ـ  لرو لرارـ  بما يتنّجز فيه المشرتءه
 .(6)المق ونة بالعلم اإلجمالّي   فتأّم، جيّدا 

 [الدليل الثالث ، والجواب عنه]

 [التقرير األّول : العلم اإلجماليّ ]

ا احتم، وجوبره و ر   مرا احتمر، وأّما العق، ا فق تققله بلزوم فع، م
حيررث علررم إجمررام بوجررود واجءررا  ومحّ مررا  لثيرر ل فيمررا ا ررتءه ـ  ح مترره

 ف يغررا لللّمررة بعررد ـ  وجوبره أو ح مترره مّمررا لررم يكررن هنررا  حّجررة علررى حكمرره

ا تغالها ؛ وم خق  في لزوم امحتياا في أار ا  العلرم اإلجمرالّي إّم مرن 
 بعإ

__________________ 

اإل كال  عرّ ا لره الشري  األعظرم األنّرارّي وأجرام عنره بمرا أ رار إليره المّرنّ   ( هلا1)

( 5)وأووحنا اإل كال والجوام عنره ذير، التعليقرة  .«م يّغى إلى ما اي،»بقوله ا  هللارحمه

 .46من الّفحة ا 

 ( أي ا من التعلي، الوارد في ال وايا  المللورل.2)

لمعلول. والمر اد مرن العلّرة فري المقرام هرو إيجرام امحتيراا   ( وهو العلم بالعلّة من العلرم برا3)

 ومن المعلول هو الهلكة.

 ( أي ا من اء، ورود هلا الحديث و ش يع إيجام امحتياا في الشءها  الءدويّة.4)

 ( أي ا مث، هلا التعلي، الوارد في ال وايا .5)

د ذلرر وا اوائرر  م تلفررة مررن أّر األعررقم مررن المترأّخ ين المعاصرر ين ارر وال يخفاى عليااك :( 6)

ال وايا  الّتي يستدل بها على امحتياا   تّم أجابوا عنها بوجروع أخر  غير  مرا ذلر ع المّرنّ  

 242 ا 3في المتن. فق نشي، الكقم بلل  ما أفادوع. وإر   م ف اجرع نهايرة األفكرار  هللارحمه

 .378ـ  372ا  3  وفوائد امصول  247ـ 
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 .(1)األصحام 

  إّم أنّرره إذا لررم ينحررّ، العلررم  (2)أّر العقرر، وإر ا ررتقّ، بررلل   : والجااواب
اإلجمالّي إلرى علرم  فّريلّي و رّ  بردوّي   وارد انحرّ، هاهنرا   فإنّره لمرا علرم 

بوجود  كالي  إجمام للل  علم إجمام بثءو  ا ق واصرول معتءر ل مثءترة 

علم بتكالي  أخ   لتكالي  بمقدار  ل  التكالي  المعلومة أو أزيد   وحين ل م
 .(3)غي  التكالي  الفعليّة في موارد المثءتة من الش ق وامصول العمليّة 

__________________ 

  وصراحع المردار   25ا  2( لما هو الظاه  من لقم المحقّب القّمي في اروانين امصرول 1)

 .138  والمحقّب السءزوارّي في ذخي ل المعاد ا  107ا  1في مدار  األحكام 

فري  ق ير  هرلا الردلي، العقلرّي ي تلر  عمرا  هللارحمرهأّر ما أفادع المّنّ   وال يخفاى :

 أفادع الشي  األعظم األنّارّي.
ا فجعرر، متعلّررب العلررم اإلجمررالّي فرري المقررام مشلررب التكررالي   هللارحمرره أّمااا المصاانّف

 في محّ، النزا،. اإللزاميّة في الواائع المشتءهة   فأدرا الشءها  الوجوبيّة والتح يميّة
ا فجعررر، متعلّررب العلرررم اإلجمررالّي فررري المقررام خّرررود التكرررالي  وأّمااا الشااي  األعظااام 

اإللزاميّررة التح يميّررة فرري الشررءها  التح يميّررة   فررأخ ا الشررءها  الوجوبيّررة عررن محررّ، النررزا،. 

امصرول   فوائرد  87ا  2و ءعه على ذل  المحقّقار ا النائينّي والع ااّي. راجع ف ائرد امصرول 

 .248ا  3  نهاية األفكار  378ا  3
ولعررّ، السررّ  فيمررا أفررادع الشرري  األعظررم ومررن  ءعرره أّر األخءرراريّين لررم يتمّسرركوا بررالعلم 

اإلجمالّي في الشءها  الوجوبيّة ولرم يلتزمروا بوجروم امحتيراا فيهرا   فرق نرزا، معهرم إّم فري 

فري إدراا الشرءها  الوجوبيّرة فري محرّ،  الشءها  التح يميّة النا  ة من فقد النص   فق جدو 

 النزا،.
 ( أي ا بلزوم امحتياا.2)

 «غي  التكالي  الفعليّة المثءتة من الش ق واألمرارا »أر يقول ا  واالولى( هكلا في النس . 3)

غير  »  أو يقرول ا  «غي  التكالي  الفعليّة المثءتة فري مروارد الشر ق واألمرارا »  أو يقول ا 

 .«ليّة في موارد الش ق وامصول المثءتةالتكالي  الفع

 أّر لنا علمين إجماليّين ا وتوضيح الجواب :
العلم اإلجمالّي الكءي    وهو ما يكور أا افه جميع المشتءها  وموارد األخءرار  األّول :

واألمرارا  المعتءر ل وغير  المعتءرر ل. فرنعلم إجمرام بوجرود  كررالي   ر عيّة فيهرا   إذ م معنررى 

  الي عن التكلي    وم نحتم، م الفة جميع األمارا  للوااع.للش ، ال
العلرررم اإلجمرررالّي الّرررغي    وهرررو مرررا يكرررور أا افررره خّرررود مررروارد ايرررام  الثااااني :

 ـ األمارا 
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مسءواا برالعلم بالتكرالي   (2)إذا لم يكن العلم بها  (1)نعم   لكنّه  إن قلت :
(3). 

__________________ 

علرم إجمرام بمشابقرة جملرة مرن األمرارا  المعتءر ل للواارع. ومعلروم أّر العقر، المعتء ل   فإنّرا نـ 

يحكم بلزوم امحتياا في أا ا  الشءها  إذا لم ينحرّ، العلرم اإلجمرالّي الكءير  برالعلم اإلجمرالّي 

الّغي  إلى علرم  فّريلّي و رّ  بردوّي   وإّم فرق يحكرم بره. وارد انحرّ، العلرم اإلجمرالّي الكءير  

الوجرره فرري انحقلرره انّررا نعلررم بررالعلم اإلجمررالّي الّررغي  بمشابقررة جملررة مررن مخدّيررا  هاهنررا. و

األمررارا  المعتءرر ل للوااررع   ونعلررم أييررا أر م يكررور المعلرروم باإلجمررال فرري العلررم اإلجمررالّي 

الّررغي  أاررّ، عررددا مررن المعلرروم باإلجمررال فرري العلررم اإلجمررالّي الكءيرر    بحيررث لررو أف زنررا مررن 

إلجمالّي الكءي  بمقدار المعلوم باإلجمال في العلرم اإلجمرالّي الّرغي  لرم يءرب لنرا أا ا  العلم ا

فري جميرع ـ  مرثقـ  علم إجمالّي في بقيّة األار ا . مرثق ا إذا علمنرا إجمرام بوجرود مائرة حكرم

ـ  المشتءها  وموارد األخءار واألمارا  المعتءر ل وغير  المعتءر ل   وعلمنرا بوجرود هرلا العردد

أييا في األمارا  المعتء ل   لم يءب لنا علم إجمالّي بثءرو   كرالي  فري غير  مروارد ـ  أو أزيد

وهرو مائرة ـ  األمارا  المعتء ل   إلمكار انشءراق المعلروم باإلجمرال فري العلرم اإلجمرالّي الكءير 

؛ فحين ل نعلم  فّيق بثءرو  ـ  وهو أييا مائة حكمـ  على المعلوم باإلجمال في الّغي ـ  حكم

المائة من التكالي  في األمارا  المعتء ل الّتي نعلم اجمام بّدور لثي  منها   ونشّ  فري   ل 

وهرو ـ  تءو ها في غي ها  ّكا بدويّا   فق يجع امحتياا إّم في أا ا  العلم امجمالّي الّغي 

ءها  مررن الشررـ    وأّمررا أارر ا  العلررم امجمررالّي الكءيرر ـ  مرروارد األخءررار واألمررارا  المعتءرر ل

 فق يجع امحتياا فيها.ـ  وموارد األمارا  غي  المعتء ل

هاهنا في  ق ي  وجه امنحقل ي تل  عمرا  هللارحمهأّر ما أفادع المّنّ   وال يخفى :

أفادع في  ق ي ع في الوجه األّول من الوجوع العقليّة الّتي اايمم على حّجيّة خءر  الواحرد   فإنّره 

جمرالّي الّرغي  خّرود مروارد األخءرار المعتءر ل   وجعر، هنرا جع، هنا  أا ا  العلرم اإل

 ـ. لاألخءار والشه ل والسي لـ  أا افه األمارا  وامصول المعتء ل
 ( أي ا امنحقل.1)

 ( أي ا العلم باألحكام الّتي هي مخدّيا  األمارا  وموارد امصول.2)

 ما أتءتناع.والصحيح  .«بالواجءا »( وفي بعإ النس  ا 3)

أّر العلم اإلجمالّي بثءو   كالي  فعليّة في موارد الش ق وامصرول  ضيح اإلشكال :وتو

العمليّة المعتءر ل مترأّخ  عرن العلرم اإلجمرالّي بثءو هرا فري مشلرب المشرتءها  ومروارد األمرارا  

وامصول العمليّة   و ورل أّر العلم اإلجمرالّي الكءير  يحّر، مرن أّول الءلروغ واملتفرا  إلرى 

  والعلم اإلجمالّي الّرغي  يحّر، بعرد التتءّرع فري مروارد الشر ق وامصرول   فرالعلم  الش يعة

 ـ اإلجمالّي الّغي  متأّخ  عن العلم اإلجمالّي الكءي    والعلم اإلجمالّي المتأّخ  م يختّ 
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إنّما ييّ  السءب إذا لار المعلوم القحب حادتا   وأّما إذا لم يكن  قلت :

ب عليه ما علم أّوم   فق محالة اد انحرّ، العلرم اإلجمرالّي للل    ب، مّما ينشء
 .(1)إلى التفّيلّي والشّ  الءدويّ 

إنّمررا يوجررع العلررم بقيررام الشرر ق المثءتررة لرره بمقرردار المعلرروم  إن قلاات :

إذا لررار ايرريّة ايررام الش يررب علررى  كليرر  موجءررا لثءو رره  (2)باإلجمررال   ذلرر  
حّجيّته واعتءارع   عا ليسم إّم    يع ما  وأّما بناا على أّر اييّة .(3)فعق 

فرق ـ   نّجز ما أصابه والعلر عّما أخشأ عنه (4)وهو ـ  للش يب المعتء  عقق

 .(5)انحقل لما علم باإلجمال أّوم   لما م ي فى 
__________________ 

 رأتي ع فيمرا إذا لرار في انحقل العلم اإلجمالّي المتقدّم   ب، انّما يرختّ  فري انحقلره ويمنرع مرن ـ 

 متقدّما عليه أو مقارنا له.

أّر المعتء  في امنحقل هرو مشابقرة المعلروم برالعلم اإلجمرالّي الّرغي   وتوضيح الجواب :( 1)

مررع المعلرروم بررالعلم اإلجمررالّي الكءيرر    م مقارنررة العلررم اإلجمررالّي الّررغي  مررع العلررم اإلجمررالّي 

بإصابة اش ل دم بأحد اإلنرائين   ـ  مثقـ  لعلم اإلجمالّي الكءي الكءي  أو  ءقه عليه   فإذا  علّب ا

ترّم  علّررب العلرم اإلجمررالّي الّررغي  بوارو،  لرر  القشرر ل فري اإلنرراا األبرريإ  حقّرب انحررقل العلررم 

 اإلجمالّي الكءي  بالعلم اإلجمالّي الّغي     واا لار متأّخ ا عنه أو مقارنا لره أو  رابقا عليره.

  ألنّا نعلم إجمام بثءو   ل  المائة فري مروارد األمرارا  وامصرول المعتءر ل وللل  في المقام 

  فيحتم، انشءاق المعلوم بالعلم اإلجمالّي الكءي  على المعلوم بالعلم اإلجمالّي الّرغي    فيتّحرد 

المعلومار وينحّ، العلم اإلجمالّي الكءي  برالعلم اإلجمرالّي الّرغي  مشلقرا    رواا  قردّم الّرغي  

 لى الكءي  أو اارنه أو  أّخ  عنه.ع

 والمشار إليه هو امنحقل. .«يوجع»( مفعول لقوله ا 2)

إذا لرار ايررام الش يرب علررى  كلير  موجءررا »أر يقرول ا  والصااحيح( هكرلا فري جميررع النسر . 3)

 .«إذا لانم اييّة ايام الش يب على  كلي  تءو ه فعق»  أو يقول ا  «لثءو ه فعق

 يب المعتء .( أي ا ما للش 4)

 يتواّ  على  قديم مقدّمة ا توضيح اإلشكال( 5)

ا أنّهرا حّجرة مجعولرة علرى  (أحردهما)وهي ا أّر في حّجيّة األمارا  والش ق ملهءار ا 

نحو السءءيّة   بمعنى أنّها  كرور  رءءا لحردوث مّرلحة فري مخدّاهرا وموجءرا لكونره حكمرا فعليّرا 

 ـ نحو الش يقيّة   بمعنى أنّها مجعولة لتكور ا يقا ا أنّها مجعولة على (تانيهما)للمكلّ . 



 (3لفاية امصول )ا  ...............................................................................  54

اييّة امعتءار   عا على اختق  ألسنة أدلّتره وإر لانرم ذلر   قلت :
  إّم أّر نهروا الحّجرة علرى مرا ينشءرب ـ  (2)علرى مرا اّوينرا فري الءحرث ـ  (1)

عليرره المعلرروم باإلجمررال فرري بعررإ األارر ا    يكررور عقررق بحكررم امنحررقل 

زع إلى ما إذا لرار فري ذا  الشر     والعرلر عّمرا إذا لرار فري وص    نجّ 

 ررائ  األارر ا  ؛ مررثق ا إذا علررم إجمررام بح مررة إنرراا زيررد بررين اإلنررائين   
لمرا إذا علرم أنّره  (3)واامم الءيّنة على أّر هلا إناؤع   فق ينءغي الشّ  في أنّه 

لو م ذلر  لمرا إناؤع في عدم لزوم امجتنام إّم عن خّوصه دور اةخ . و

لرار يجردي القرول برأّر ايريّة اعتءررار األمرارا  هري لرور المخدّيرا  أحكامررا 
  عيّة فعليّة   و ورل أنّها  كور للل  بسءع حادث   وهو لونها مخدّيا  

 األمارا  الش عيّة.

هررلا إذا لررم يعلررم بثءررو  التكررالي  الوااعيّررة فرري مرروارد الشرر ق المثءتررة 
 بمقدار

__________________ 

إلررى الوااررع ولا ررفا عنرره   فيت  ّررع عليهررا مرا يت  ّررع علررى الش يررب المعتءرر  مررن أنّهررا منّجررزل ـر 

 للوااع فيما إذا أصابته ومعلّرل للمكلّ  في م الفته فيما إذا أخشأ ه.

 إلى الثاني.   عادسوذهع المّنّ  
اه  مرن ا أّر الظرـ   ر عادسإير ادا علرى المّرنّ  ـ  إذا ع فم هلع المقدّمة   فيقال

لقمه أنّه ادّعى امنحقل الحقيقّي فري المقرام   بمعنرى أّر التتءّرع فري مروارد الشر ق وامصرول 

يوجع العلم اإلجمالّي بوجود  كالي  وااعيّة فعليّة  خدّيهرا األمرارا  وامصرول   وهري بمقردار 

نحرّ، العلرم اإلجمرالّي يحتم، انشءااها على األحكام الوااعيّة المعلومة بالعلم اإلجمالّي الكءي    في

الكءي  بالعلم اإلجمالّي الّغي    ب، يكش  بالعلم اإلجمالّي الّغي  عدم  علّب العلرم اإلجمرالّي 

الكءي  بالتكالي  الوااعيّة من أّول األم . وأنم خءي  بأّر دعو  هلا امنحرقل إنّمرا يّرّ  علرى 

اهررا حين ررل  كررالي  حقيقيّررة فعليّررة   القررول بحّجيّررة األمررارا  علررى نحررو السررءءيّة   حيررث أّر مخدّ 

فيحتمر، انشءراق األحكررام الوااعيّرة المعلومررة برالعلم اإلجمرالّي الكءيرر  علرى  لرر  المخدّيرا . وأّمررا 

لمرا عليرره ـ  علرى القرول بحّجيّتهرا علررى نحرو الش يقيّرة وأّر المجعررول هرو المنّجزيّرة والمعلّريّررة

مخدّاهرا  كرالي  حقيقيّرة فعليّرة لري يردّعى  فرق يرتّم مرا ذلر    لعردم لرورـ    عادسالمّنّ  

 احتمال انشءاق األحكام الوااعيّة المعلومة تءو ها بالعلم اإلجمالّي الكءي  عليها.
 «ذلر »مرا أتءتنراع. والمشرار إليره بقولره ا  والصاحيح .«وإر لار ذل »( وفي بعإ النس  ا 1)

 هو    يع التنّجز والتعلي .

 حو الش يقيّة.( من حّجيّة األمارا  على ن2)

 ( أي ا ايام الءيّنة3)
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المعلرروم باإلجمررال   وإّم فررامنحقل إلررى العلررم بمررا فرري المرروارد وانحّررار 

 .(1)إ كال   لما م ي فى  أا افه بموارد  ل  الش ق بق
__________________ 

 ا دعررو  امنحررقل الحكمررّي بعررد  سررليم عرردم  حقّررب امنحررقل الحقيقررّي. حاصاال الجااواب( 1)

 مواو  على  قديم مقدّمة ا وتوضيحه

 وهي ا أنّه يمكن انحقل العلم اإلجمالّي بأحد الوجهين ا
ا أر ينحررّ، العلررم اإلجمررالّي  (أحرردهما)امنحررقل الحقيقررّي. وهررلا علررى اسررمين ا  األّول :

بوا شة العلم التفّيلّي بالمعلوم باإلجمال   لما إذا علم إجمام بواو، اش ل دم فري أحرد هرلين 

ا أر ينحرّ،  (تانيهمرا)اإلنائين   تّم علم  فّيق بأّر اش ل الردم واعرم فري اإلنراا األبريإ مرثق. 

العلم اإلجمالّي بوا رشة انكشرا  عردم  علّرب العلرم اإلجمرالّي برالتكلي  الفعلرّي مرن أّول األمر    

إ   ترّم علرم أّر لما إذا  علّب العلم اإلجمالّي بواو، اش ل بول في اإلناا األ ود أو اإلناا األبري

اإلناا األ ود خارا عن مورد امبتقا   وهلا يكشر  عرن عردم  علّرب التكلير  باإلنراا األ رود 

 من أّول األم    فيزول العلم اإلجمالّي.
مررن التنجيررز ووجرروم ـ  امنحررقل الحكمررّي. وهررو ار فررا، أترر  العلررم اإلجمرراليّ  الثاااني :

 على حاله. وإر لار العلم اإلجمالّي بااياـ  امحتياا
أجام عرن دلير، العقر، بردعو     عادسإذا ع فم هلع المقدّمة   فاعلم أّر المّنّ  

  حقّب امنحقل بأحد الوجهين.
 اابا إ ا لاام يعلاام بثبااوت »فأ ررار إلررى  حقّررب القسررم األّول مررن امنحررقل الحقيقررّي بقولرره ا 

 ..«.. التكاليف الواقعيّة
وقد انحّل  ا ناا ، فإنّاه كماا »نحقل الحقيقّي بقوله ا وأ ار إلى  حقّب القسم الثاني من ام

 .51( من الّفحة ا 3ومّ   وويحه في التعليقة ) .«علم بوجود تكاليف إجماال كبلك
قضاايّة االعتبااار »والتررزم بررامنحقل الحكمررّي بعررد  سررليم عرردم انحررقل الحقيقررّي   فقررال ا 

وحاصرله ا أنّره لرو  .«ت األماارات الشارعيّة. و او كونهاا مِّدياا.. شرعا على ارتالف ألسنة أدلّته

 لّم عدم  حقّب امنحرقل الحقيقرّي   لءقراا العلرم اإلجمرالّي بعرد ايرام األمرارل أييرا علرى حالره   

ولكن ندّعي  حقّب امنحقل الحكمّي   بمعنى أّر ايام األمارل غي  العلميّة علرى وجرود التكلير  

لمنّجرررز برررالعلم اإلجمرررالّي إلرررى خّرررود فررري بعرررإ األاررر ا  يسرررتلزم انّررر ا  التكليررر  ا

األاررر ا  الّتررري اامرررم األمرررارل علرررى وجرررود التكليررر  فيهرررا   وررر ورل أّر مقتيرررى ا يقيّرررة 

عليهرا   فقيرام الحّجرة واألمرارل علرى مرا ـ  من التنجيرز والتعرلي ـ  األمارا  هو    يع ما للعلم

  المنّجررز بررالعلم ينشءررب عليرره المعلرروم باإلجمررال فرري بعررإ األارر ا  يسررتلزم صرر   التكليرر

اإلجمالّي إلى ما إذا لرار التكلير  الروااعّي فري ذلر  الشر   والعرلر عّمرا إذا لرار فري الشر   

 ـ اةخ    فتج ي
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 [التقرير الثاني : أصالة الحظر]

مررن ا ررتققل العقرر، بررالحظ  فرري األفعررال  (2)بمررا ايرر،  (1)وربمررا ا ررتدّل 

  م بره  (3)ا  وعدم ا تققله الغي  الي وريّة اء، الش ،   وم أاّ، من الو

وم باإلباحررة   ولررم يثءررم  رر عا إباحررة مررا ا ررتءه ح مترره   فررإّر مررا دّل علررى 
 اإلباحة معارا بما دّل على وجوم التواّ  أو امحتياا.

 (4)وفيه ا أّوم ا أنّه م وجه لق تدمل بما هو محّ، ال ق  واإل ركال 
ايرر، مررن لررور  لرر  األفعررال علررى    وإّم لّررّ  ام ررتدمل علررى الءرر اال بمررا

 اإلباحة.

وتانيا ا أنّه تءتم اإلباحة   عا   لما ع فم مرن عردم صرقحيّة مرا دّل 
 على

__________________ 

 الء اال في الش   اةخ .ـ 

  ع من المثال. وذل  أّر السيّد المحقّب ال وئّي أورد على ما ذل ع المّنّ  ادس ثّم ال يخفى :

المقررام وبررين المثررال المررللور   إذ المعلرروم باإلجمررال فرري المثررال أمرر  معرريّن  لوجررود الفرر ق بررين

خاّد   فقيام األمارل على  عيينه فري ار   ينفري لونره فري الشر   اةخر . ب رق  المقرام   

فإّر المعلوم باإلجمال فيه أحكام م  عيّن لها بوجه   ولريم لهرا عنروار وعقمرة   فقيرام األمرارل 

 في بعإ الموارد م ينفي تءو ه في غي ها. على تءو  التكلي 

ا الررررنقإ بالشررررءها  الوجوبيّررررة  (أحرررردهما)تررررّم أجررررام عررررن ام ررررتدمل برررروجهين ا 

والموووعيّة   فرإّر هرلا العلرم لرو لرار مانعرا عرن ال جرو، إلرى الءر اال فري الشرءها  الحكميّرة 

ين م يقولررور بوجرروم التح يميّررة لررار مانعررا عررن ال جررو، إليهررا فيهررا أييررا   مررع أّر األخءرراريّ 

أّر العلم اإلجمرالّي بالتكرالي  الوااعيّرة ينحرّ، وااعرا بقيرام األمرارا   ا (تانيهماو )امحتياا فيها. 

 .308ـ  304ا  2على  كالي  الزاميّة بمقدار المعلوم باإلجمال. مّءاح امصول 
 .90ا  2( هلا الدلي، ذل ع الشي  األعظم األنّارّي في ف ائد امصول 1)

  معرارا امصرول ا  742ا  2( نسءه الشي  والمحقّب إلى اائفة من اإلماميّرة. راجرع العردّل 2)

203. 

ا  2  والعرردّل  43( لمررا عليرره الشرري ار ا المفيررد والشو ررّي. راجررع التررلل ل باصررول الفقرره ا 3)

742. 

هرع لثير  وذ»( فإّر هلع المسألة محّ، ال ق  ومع لة اةراا   لما اال الشي  فري العردّل ا 4)

من الءغداديّين واائفة من أصحابنا اإلماميّة إلى أنّها على الحظر    ووافقهرم علرى ذلر  جماعرة 

وهري المحكرّي عرن أبري الحسرن ولثير  مرن ـ  من الفقهاا. وذهع ألث  المتكلّمين من الءّ يّين

النراس  إلى أنّها على اإلباحة   وهرو الّرلي ي ترارع  ريّدنا الم  يرى. وذهرع لثير  مرنـ  الفقهاا

 .742ا  2العدّل  .«إلى أنّها على الوا 
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 التواّ  أو امحتياا للمعاروة لما دّل عليها.

وتالثا ا أنّه م يستلزم القول برالوا  فري  لر  المسرألة للقرول بامحتيراا 
فري هرلع المسرألة   محتمرال أر يقرال معره برالء اال   لقاعردل ارء  العقرام بررق 

 بيار.

 [دفع الضرر المحتمل التقرير الثالث : وجوب]

أّر اإلادام على ما م  خمن المفسدل فيه لاإلاردام علرى »من  (1)وما اي، 
 .«ما  علم فيه المفسدل

  ولررو ايرر، بوجرروم دفررع اليرر ر المحتمرر،   فررإّر المفسرردل  (2)ممنررو، 

المحتملررة فرري المشررتءه لرريم بيرر ر غالءررا   ورر ورل أّر المّررال  والمفا ررد 
ليسرم ب اجعرة إلرى المنرافع والميراّر   بر، ربّمرا  الّتي هي مناارا  األحكرام

 كور المّلحة فيما فيره الير ر   والمفسردل فيمرا فيره المنفعرة. واحتمرال أر 

 غالءا م يعتنى به اشعا. (3)يكور في المشتءه و ر وعي  
مررع أّر اليرر ر لرريم دائمررا مّمررا يجررع التحررّ ز عنرره عقررق   برر، يجررع 

عليه أهرّم فري نظر ع مّمرا فري امحتر از عرن  ار كابه أحيانا فيما لار المت  ّع

 .(4)و رع مع القشع به فيق عن احتماله

 [تنبيهات البراءة]

 بقي امور مهّمة م بأس باإل ارل إليها ا
__________________ 

 .742ا  2( والقائ،  ي  الشائفة في العدّل 1)

 .«وما اي،»( خء  اوله ا 2)

 .«واحتمال»خء   «وعي »وله ا   وا «أر يكور»ا م  «و ر»( اوله ا 3)

اءر، اولره ا  «مرع القشرع بره فيرق عرن احتمالره»( هكلا في النس . واألولى أر يأ ي اوله ا 4)

 .«فيما لار المت  ّع عليه»
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اشتراط جريانها بعادم وجاود أصال موضاوعّي فاي ]األّول :  [التنبيه]

 [مورد ا

كرن هنرا  أصر، أنّه إنّما  ج ي أصرالة الءر اال  ر عا وعقرق فيمرا لرم ي

  فإنّه معه م مجال لها أصق    (2)مشلقا   ولو لار موافقا لها  (1)موووعّي 
 ـ. لما يأ ي  حقيقهـ  (3)لورودع عليها 

__________________ 

ا  2 ءعا للشي  األعظم األنّارّي في ف ائرد امصرول ـ    عادسأّر المّنّ   وال يخفى :( 1)

، باألصرر، الموورروعّي. ولرريم م ادهمررا مررن األصرر، عءّرر  عررن هررلا األصررـ  127و  109

الموووعّي خّود األص، الجراري فري الموورو،   بر، المر اد منره لرّ، أصر، مقردّم علرى 

الء اال    واا لار جاريا في المووو،   لما لو علم ب م يّة مائع ترّم  رّ  فري انققبره خرّق   

ة  ر به   أو لرار جاريرا فري فإّر ا تّحام ال م يّة ي فع مووو، أصرالة الءر اال عرن ح مر

الحكم   لما إذا  رّ  فري جرواز واا الحرائإ بعرد انقشرا، الردم واءر، امغتسرال   فرإّر ج يرار 

 ا تّحام الح مة السابقة يمنع عن التمّس  بأصالة الء اال.

 ويشرهد برلل  مرا أفرادع الشري  األعظرم فري مقرام التف يرع علرى الشر ا المرللور بقولره ا

 .127ا  2ف ائد امصول  .«مة على أصالة الح مةا تّحام الح مة حال»
ولعررّ، وجرره التعءيرر  باألصرر، الموورروعّي هررو التسررالم علررى ج يررار ام تّررحام فرري 

 المووو، وواو، ال ق  في ج يانه في األحكام.
وعررن المحقّررب النررائينّي أييررا أّر مرر اد الشرري  والمّررنّ  مررن األصرر، الموورروعّي لررّ، 

نزلة الوااع بحسع الج ي العملرّي    رواا لرار المرخدّ  مووروعا أص، متكفّ، لتنزي، مخدّاع م

 3خارجيّا أو حكما   عيّا   فإنّه لار حالما على الء اال فري للترا الّرور ين. فوائرد امصرول 

 .193ا  2  وأجود التق ي ا   380 ا
 .«... فيما لم يكن هنا  أص، وارد»وعلى ما ذل  فكار األولى أر يقول ا 

أّر عدم ج يار أصالة الءر اال فيمرا إذا جر   األصر، المقردّم م ي رتّص بمرا إذا  توضيحه :( 2)

لمرا إذا ااتيرى ام تّرحام خم يّرة ـ  لار مفاد األص، المقدّم منافيا لما يقتييه أص، الء اال

  بر، يعرّم ـ  مائع  ّ  في انققبه خّق فيكور   به ح اما   وااتيى أص، الء اال جواز   به

ادع موافقررا ألصرر، الءرر اال   لمررا إذا ااتيررى ام تّررحام خلّيّررة مررائع  ررّ  فرري مررا إذا لررار مفرر

 انققبه خم ا فيكور   به حقم   وااتيى أص، الء اال حلّيّته أييا.

 ع يإ بالشي  األعظم األنّارّي   فانّه جع، الوجره فري  قردّم األصر،  «لوروده»قوله : ( 3)

و  109ا  2ل هرو الحكومرة. راجرع ف ائرد امصرول علرى الءر ااـ  بالمعنى األعرمّ ـ  الموووعيّ 

127. 

 وأّما الوجه في ورودع على الء اال أّر مووو، الء اال العقليّة هو عدم الءيرار   لمرا أرّ 

 ـ
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 [(1)أصالة عدم التبكية ]

فق  ج ي مثق أصالة اإلباحة في حيوار  ّ  في حلّيّتره مرع الشرّ  فري 

 اءوله
__________________ 

 ولرو  عءّرداـ  لء اال الش عيّة هو الشّ  وعدم العلم   فكّ، ما يكور بيانا ورافعا للش ّ مووو، اـ 

 ي فع موووعهما ويمنع عن التمّس  بأصالة الء اال.ـ 

أّر أصررالة عردم التلليررة انّمررا  جر ي فرري بعرإ مرروارد الشررّ  فري ذلررال الحيرروار  ال يخفاى :( 1)

من ذل  صور الشّ  في ذلرال الحيروار. وهري وإر ويمنع عن ج يار أصالة الء اال فيه. فق بدّ 

انّمرررا  عرررّ ا ترررقث صرررور منهرررا للشرررءهة الحكميّرررة   ررر عادسلانرررم لثيررر ل إّم أّر المّرررنّ  

 وصور ين للشءهة الموووعيّة   فمجمو، ما  عّ ا له من الّور خمم ا

أر يشرّ  فري وحاصرله ا  «.... فرق  جر ي مرثق أصرالة اإلباحرة»ما أ ار إليه بقولره ا  االولى :

حلّيّة الحيوار أو اهار ه ألج، الشّ  فري أصر، اابليّتره للتلليرة   لمرا فري الحيروار المتولّرد مرن 

الشال وال نزي  من دور أر يّدق عليه ا م أحدهما   فيشّ  في حلّيّتره واهار ره ألجر، الشرّ  

ر يّدق عليه ا رم في اابليّته للتللية ؛ ولما في الحيوار المتولّد من األرنع والكلع من دور أ

 أحدهما   فيشّ  في اهار ه ألج، الشّ  في اابليّته للتللية.

إلى ج يرار أصرالة عردم التلليرة فري هرلع الّرورل   فريحكم    عادسذهع المّنّ  

 بنجا ته وح مة لحمه.
وحاصررله ا أر يشررّ  فرري  «.... نعررم   لرو علررم بقءولرره التلليرة»مررا أ ررار إليره بقولرره ا  والثانياة :

ه ألج، الشّ  في مقدار اابليّته لها بعرد العلرم بأصرلها   فيشرّ  فري أّر  لليتره هر،  رختّ  فري حلّيّت

اهار ه فقط أو  ختّ  في اهار ه وحلّيّته   لمرا إذا علمنرا أّر هرلا الحيروار اابر، للتلليرة لكرن م 

 نعلم أنّه من اءي، األرنع أو من اءي، الغنم.

ألصرالة عردم التلليرة فري هرلع الّرورل    إلرى أنّره م مجرال   عادسذهع المّنّ  

للعلم بتحقّقها حسع الف ا والقشع بتأتي هرا فري اهار ره   وانّمرا الشرّ  فري  أتي هرا فري حليّرة 

ويحكرم حين رل بحلّيّرة لحمره  ؟لحمه   في جع الشّ  إلرى أّر هرلا الحيروار المرلّلى حرقل أو حر ام

 ا تنادا إلى أصالة الحّ،.
وحاصرله ا مرا إذا  «.... هلا إذا لم يكن هنا  أص، مووروعيّ »بقوله ا  ما أ ار إليه والثالثة :

لار الشّ  في الحلّيّة أو الشهارل نا  ا من الشّ  في مانعيّة  يا عن  أتي  التللية في الشهرارل 

أو هي مع الحلّيّة   لما إذا علمنرا بقابليّرة حيروار للتلليرة و رككنا فري بقراا اابليّتره لهرا مرن جهرة 

 ؟أّر الحء، في الحيوار ه، يمنع عن  أتي  التللية فيه في  فع اابليّته لها أو مالشّ  في 

إلررى ج يرررار األصرر، الموورروعّي فررري هررلع الّرررورل     ررر عادسذهررع المّررنّ  

 فيستّحع اابليّته لها ويحكم بشهار ه وحلّيّة لحمه.
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الة عردم فأص (1)التللية   فإنّه إذا ذب  مع  ائ  الش ائط المعتء ل في التللية 

حر ام إجماعرا لمرا إذا مرا  حتر   (3)فيمرا لرم يرلّ    وهرو  (2)التللية  درجره 
  ور ورل  (4)أنفه. فق حاجة إلرى إتءرا  أّر الميترة  عرّم غير  المرلّلى  ر عا 

 حكما. (5)لفاية لونه مثله 

بررأّر التلليررة إنّمررا هرري عءررارل عررن فرر ي األوداا األربعررة مررع  (6)وذلرر  
يّة فرري الحيرروار الّترري بهررا يررختّ  فيرره الشهررارل  ررائ   رر ائشها عررن خّوصرر

 وحدها أو مع
__________________ 

وهرو إحرد   .«... ومّما  كرنا ظهر الحال فيما اشتبهت الحلّيّاة»ما أ ار إليه بقوله ا  والرابعة :ـ 

صور ي الشءهة الموووعيّة. وحاصلها ا أر يشرّ  فري  لليرة الحيروار ولرار منشرأ الشرّ  فيهرا 

 في وجود ما يعتء  في التللية من إ قم اللاب  و وجيه الحيوار إلى القءلة ونحوهما. هو الش ّ 

إلى ج يرار أصرالة عردم التلليرة فري هرلع الّرورل   فريحكم    عادسذهع المّنّ  

 بنجا ة الحيوار وح مة لحمه.
رل وهلا صو .«... كما أّن أصالة قبول التبكية محّكمة»ما  عّ ا له بقوله ا  والخامسة :

اخ   من الشءهة الموووعيّة. وحاصلها ا أر يشّ  في  للية الحيوار ولرار منشرأ الشرّ  فيهرا 

هرو الشررّ  فري ار فررا، القابليّرة مررن جهرة احتمررال ار وا عنرروار علرى الحيرروار مرانع عررن اءولرره 

 التللية   لاحتمال الحء، في الشال أو لونها مواوال إنسار أو ار ياعها من لءن خنزي .
إلى ج يار األصر، المووروعّي وا تّرحام بقراا اابليّتره    عادسنّ  فلهع المّ

 للتللية.
 ( من لور اللاب  مسلما ولور اللب  بالحديد وواو، اللب  إلى القءلة والتسمية اء، اللب .1)

 ما أتءتناع. والصحيح .« درجها»( وفي بعإ النس  ا 2)

 ( أي ا الحيوار ما لم يلّ .3)

بعررد أر  عررّ ا لحكومررة أصررالة عرردم ـ  األعظررم األنّررارّي   فإنّرره (  عر يإ بكررقم الشرري 4)

التلليررة المقتيررية للح مررة والنجا ررة علررى أصررالتي اإلباحررة والشهررارل فرري اللحررم المرر دّد بررين 

. لمعارورة أصرالة عردم التلليرة بأصرالة .. وربمرا يت يّر، خرق  ذلر »اال ا ـ  الملّلى والميتة

 .«أحكام الميتةعدم المو    والح مة والنجا ة من 

إّر الميترة عءرارل عرن غير  »تّم أجام عن إ ركال المعارورة بجروابين   تانيهمرا اولره ا 

الملّلى   إذ ليسم الميتة خّود ما ما  حتر  أنفره   بر، لرّ، زهراق روح انتفرى فيره  ر ا 

 .199ا  3و  129ـ  128ا  2ف ائد امصول  .«من   وا التللية   فهي ميتة   عا
علررى الجرروام المررللور بررأّر تءررو  اإلجمررا، علررى لحرروق   رر عادسفررأورد المّررنّ  

أحكام الميتة لغي  الملّلى من الحيوانا  لا  في ج يرار أصرالة عردم التلليرة والحكرم بنجا رة 

 الحيوار وح مته. فق يحتاا إلى  عميم الميتة لغي  الملّلى لما التزم به الشي  األنّارّي.
 ا  حت  أنفه.( أي ا لور ما لم يلّ  مث، ما م5)

 ( أي ا ج يار أصالة عدم التللية.6)
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؛ ومررع الشررّ  فرري  لرر  ال ّوصرريّة فاألصرر، عرردم  حقّررب التلليررة  (1)الحلّيررة 

 بمجّ د
__________________ 

 ( الم اد من ال ّوصيّة هو اابليّة الحيوار للتللية المفيدل للحّ، والشهارل أو للشهارل فقط.1)

 راجع إلى ف ي األوداا األربعة مع  ائ  الش ائط. «يختّ »واليمي  المستت  في 
 ي جع إلى الحيوار. «فيه»واليمي  في اوله ا 

 .«يختّ »مفعول لقوله ا  «الشهارل»واوله ا 
فمعنررررى العءررررارل ا أّر فرررر ي األوداا األربعررررة بشرررر ائشه يررررختّ  فرررري الحيرررروار بسررررءع 

أو ـ    المسرروم مّمررا م يخلرر،لمررا فرري  لليررة غيررـ  خّوصرريّة اابليّترره للتلليررة الشهررارل وحرردها

 ـ. لما في  للية مألول اللحمـ  الشهارل مع الحلّيّة
 أنّه اد ذل  في معنى التللية محتمق  ا وال يخفى :
أي فرر ي ـ  أنّهررا عءررارل عررن المجمررو، الم ّلررع مررن اممررور ال اّصررة ال ارجيّررة األّول :

ومررن اابليّررة المحررّ،   ـ  لاب  مسررلمااألوداا األربعررة بالحديررد علررى القءلررة مررع التسررمية ولررور الرر

 فتكور القابليّة جزاا من معنى التللية.
أنّهررا عءررارل عررن خّررود اممررور ال ارجيّررة الّررادرل مررن الفاعرر، مشرر واا  الثاااني :

بورودهررا علررى المحررّ، القابرر،   فتكررور القابليّررة خارجررة مررن مفهرروم التلليررة ومررأخوذل بنحررو 

 لى  ل  اممور إّم إذا ورد  على المحّ، القاب،.الش ايّة   بحيث لم  شلب التللية ع
أنّهرا عءرارل عررن خّرود اممرور ال اّصرة ال ارجيّررة الّرادرل مرن الفاعرر،    الثالاث :

 واا ورد  على المحّ، القاب، أم م   غاية األمر  أّر  رأتي   لر  اممرور فري الشهرارل والحلّيّرة 

لة فري مفهروم التلليرة وم  ر اا فري  حقّقره   بر، مش وا بقابليّة المحّ،   فق  كور القابليّة داخ

 هي   ا في  أتي ها في الشهارل والحلّيّة.
رر، مررن األفعررال ال اّصررة واابليّررة  الرابااع : ّّ أنّهررا عءررارل عررن معنررى بسرريط وحرردانّي يتح

 المحّ،.
أنّهررا عءررارل عّمررا يسرراوق النزاهررة والنظافررة والشهررارل   فتكررور التلليررة مررن  الخااام: :

 الش عيّة المتحقّقة باألفعال ال اّصة ال ارجيّة. امعتءارا 
أّر التللية عءارل عن أمر  وجرودّي هرو إزهراق الر وح بفر ي المسرلم األوداا  السادس :

األربعررة متوّجهررا للحيرروار إلررى القءلررة ذالرر ا ا ررم هللا مررع اابليّترره للتلليررة. فتكررور التلليررة ا ررما 

الرر وح. و كررور القابليّررة مررأخوذل بنحررو  للمسررءّع عررن فرر ي األوداا بشرر ائشه   وهررو إزهرراق

 الش ايّة.
و أر يحمررر، لقمررره علرررى المعنرررى الثررراني.  (أحررردهما)وفررري لرررقم المّرررنّ  وجهرررار ا 

أر يحمرر، علررى المعنررى الثالررث. واألارر م حملرره علررى المعنررى الثالررث. وهررو م تررار  (تانيهمررا)

ونهايرة  194ا  2تق ير ا  وأجرود ال 382ا  3المحقّقين النائينّي والع اارّي فري فوائرد امصرول 

 .257ا  3األفكار 
 ـ .512ا  2وئاه  لقم المحقّب امصفهانّي هو ال امم. راجع نهاية الدراية 
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 الف ي بسائ    ائشها   لما م ي فى.

نعم   لو علم بقءوله التللية و ّ  في الحلّيّة فأصالة اإلباحة فيه محّكمة 
حيوار الملّلى حقل أو ح ام   وم أص،   فإنّه حين ل إنّما يشّ  في أّر هلا ال

 .(1)فيه إّم أصالة اإلباحة   لسائ  ما  ّ  في أنّه من الحقل أو الح ام 

هلا إذا لم يكن هنا  أص، موووعّي نخ  مثءرم لقءولره التلليرة   لمرا 
 ؟في أّر الجل، في الحيوار ه، يوجع ار فا، اابليّته لها أم مـ  مثقـ  إذا   ّ 

  ومعها م مجال ألصالة عدم  حقّقها   فهو  (2)له لها معه محّكمة فأصالة اءو

 اء، الجل، لار يشه  ويحّ، بالف ي بسائ    ائشها فاألص، أنّه للل  بعدع.
ومّمرررا ذل نرررا ئهررر  الحرررال فيمرررا ا رررتءهم حلّيّتررره وح متررره بالشرررءهة 

 المووروعيّة مرن الحيروار   وأّر أصرالة عردم التلليرة محّكمرة فيمرا  رّ  فيهررا

 ألج، الشّ  في  حقّب ما اعتء  في التللية   عا.
لما أّر أصالة اءول التللية محّكمة إذا  ّ  فري ار وا مرا يمنرع عنره   

  لما م ي فى   فتأّمر،  (3)فيحكم بها فيما اح ز الف ي بسائ    ائشها عداع 

 جيّدا.
__________________ 

 هو المعنى السادس.ـ  525ا  3لشهارل في لتام اـ  وص ي  لقم السيّد اإلمام ال مينيّ ـ 

 هلا   و ّديب بعإ المحتمق  خارا عن المقام   فإنّه م بوا بالءحث الفقهّي.
( واد أورد عليه المحقّب امصفهانّي بما حاصله ا أّر القابليّة وال ّوصريّة المف وورة فري 1)

الشهارل فتختّ  التللية فيهمرا   الحيوار   تل  بحسع الموارد   ف بّما حيوار له اابليّة للحلّيّة و

لما في  للية مألول اللحم ؛ وربّما حيوار له اابليّة للشهارل فقط فتختّ  التللية فيهرا فقرط   لمرا 

في  للية غي  المسوم مّما م يخل، لحمه ؛ وربّمرا حيروار لره اابليّرة للحلّيّرة فقرط فترختّ  التلليرة 

 ل وم  ر  ءط اهار ره بتلليترره. وهرلا يكشرر  أّر فيهرا فقرط   لمررا فري السرم    فررإّر ميتتره ارراه

ال ّوصرريّة والقابليّررة المررختّ ل فرري بعررإ الحيوانررا  غيرر  ال ّوصرريّة والقابليّررة المررختّ ل فرري 

 غي ها.

وعليه فإذا  ككنا في حلّيّة الحيوار ي جع الشّ  إلى تءو  القابليّة الّتي بها  ختّ  التلليرة 

يّة الّتي بها  ختّ  التللية في اهار ه   ومعره م مجرال ألصرالة في حلّيّته وإر علمنا بثءو  القابل

الحررّ،   برر،  جرر ي أصررالة عرردم  لرر  القابليّررة المسررتتءع عرردم التلليررة المررختّ ل فرري حلّيّترره. نهايررة 

 .514ا  2الدراية 
 ( أي ا فأصالة اءول الحيوار للتللية مع الجل، محّكمة.2)

 ية.( أي ا ما عدا ما يمنع عن اءول التلل3)
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 [حس  االحتياط شرعا وعقال]الثاني :  [التنبيه]

أنّه م  ءهة في حسن امحتيراا  ر عا وعقرق فري الشرءهة الوجوبيّرة أو 

التح يميّررة   فرري العءررادا  وغي هررا. لمررا م ينءغرري امر يررام فرري ا ررتحقاق 

 الثوام فيما إذا احتاا وأ ى أو     بداعي احتمال األم  أو النهي.

 [الحتياط في العبادةتقرير إشكال ا]

وربما يشك، في ج يار امحتياا فري العءرادا  عنرد دورار األمر  برين 

الوجرروم وغيرر  ام ررتحءام مررن جهررة أّر العءررادل م برردّ فيهررا مررن نيّررة الق بررة 

 .(1)المتواّفة على العلم بأم  الشار،  فّيق أو إجمام 

 [ما قيل في الجواب ع  إشكال االحتياط ، واإليراد عليه]

م يكرراد يجرردي فرري رفررع اإل رركال ولررو ايرر،  (2)وحسررن امحتيرراا عقررق 

 بكونه
__________________ 

أنّرره م يمكررن ج يررار امحتيرراا فيمررا لررو دار األمرر  بررين الوجرروم وغيرر   حاصاال اإلشااكال :( 1)

فري ـ  بمعنرى اّرد امتثرال األمر ـ  أنّره م  رّ  فري اعتءرار اّرد الق برة بيان  لاك:ام تحءام. 

لرالعلم بتعلّررب ـ  لعءرادّي   وهررو متواّر  علرى العلررم بتعلّرب أمر  الشررار، بالعمر،  فّريقالعمر، ا

لرالعلم بتعلّرب األمر  بإحرد  الّرلوا  األربرع ـ  أو إجمرامـ  األم  بّقل الظه  إذا حار واته

  فمع الجه، بتعلّب أمر  الشرار، بالعمر، م يمكرن اّرد الق برة   ومعلروم أّر ـ  عند ا تءاع القءلة

شّ  بين الوجوم وغي  ام تحءام ي جرع إلرى الشرّ  برين  علّرب األمر  بالعمر، وعدمره   وإذا ال

 ّ  في  علّب األم  بالعم، لرم يكرن امحتيراا بره مرن امحتيراا فري العءرادل   فرإّر امحتيراا مرن 

العءادل عءارل عن اإل يار بمحتم، العءادل   ومع عدم إح از  علّب األمر  بالعمر، م يمكرن اّرد 

متثال األمر  بره   فيكرور اإل يرار بره برق نيّرة الق برة   وحين رل يعلرم برأّر المرأ ي بره لريم عءرادل ا

 اشعا.

هرلا للّرره فيمررا إذا دار األمرر  بررين الوجروم وغيرر  ام ررتحءام   وأّمررا إذا دار األمرر  بررين 

 الوجوم وام تحءام   فق مجال لإل كال   للعلم باألم  المّّح  لنيّة الق بة.
 .151ـ  150ا  2 كال  عّ ا له الشي  األعظم في ف ائد امصول وهلا اإل

 ـ ( إ ارل إلى الجوام األّول من األجوبة الّتي ذل وها لدفع اإل كال المتقدّم. وهو م ّلع2)
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__________________ 

 من ايا ين اـ 

أّر امحتيرراا حسررن عقررق   ولررّ، مررا حكررم العقرر، بحسررنه حكررم الشرر ، بحسررنه    األّول :

 امحتياا حسن   عا.ف
امحتياا حسن  ر عا   ولرّ، مرا حكرم الشر ، بحسرنه  علّرب األمر  بره  ر عا    الثاني :

 فامحتياا  علّب به األم    عا.
بمقتيرى ااعردل المقزمرة برين حكرم ـ  أّر امحتياا لّما لار حسنا عقرق لرار والحاصل :

  بره بنحرو اللرّم   واّرد هرلا األمر  متعلّقرا لألمر  الشر عّي   فيثءرم األمرـ  العق، وحكم الش ،

 الش عّي لا  في امحتياا في العءادل.
 بوجهين ا   عادسواد نااشه المّنّ  

ترّم وّورحه بقولره  «.ولو اي، بكونه موجءا لتعلّب األم  بره  ر عا»ما أ ار إليه بقوله ا  األّول :

ذلر  حرال اإلااعرة    . بر، يكرور حالره فري.. مع أّر حسن امحتياا م يكرور بكا ر »اة ي ا 

بقاعردل ـ  وحاص، ما أفادع ا أّر حسن امحتياا عقق انّمرا يردلّ «. فإنّه نحو من امنقياد والشاعة

 على  علّرب األمر  اإلر رادّي بامحتيراا   واألمر  اإلر رادّي م يّرل  للتقرّ م بره.ـ  المقزمة

وّي بامحتيراا لري يمكرن وبعءارل اخ   ا م يستكشر  مرن ااعردل المقزمرة  علّرب األمر  المولر

اّد امتثاله والتقّ م به   ب، غاية ما يستكش  منه  علّب األمر  اإلر رادّي بره   ومرن المعلروم 

 أّر األم  اإلر ادّي م يّل  للتقّ م به.

والوجرره فرري عرردم ا تكشررافه مررن ااعرردل المقزمررة أّر مررورد ااعرردل المقزمررة هررو الحكررم 

ام من المّال  والمفا د   فإّر هلا الحكم نشرأ عرن مّرلحة العقلّي الوااع في م  ءة عل، األحك

في نفم متعلّقه ويكش  بقاعدل المقزمة أنّره مرأمور بره  ر عا. وأّمرا الحكرم العقلرّي الواارع فري 

فلريم مرن مروارد ااعردل ـ  من اإلااعة والمعّية والثروام والعقرامـ  م  ءة معلوم  األحكام

حتياا من اءير، الثراني   فرإّر حكرم العقر، بحسرن امحتيراا المقزمة. والحكم العقلّي في بام ام

لحكمه بحسن اإلااعرة وارء  المعّرية   فحكمره بحسرنه واارع فري م  ءرة معلروم  األحكرام   

إّم إر رادا إلرى مرا ـ  المستفاد من ااعدل المقزمة أو األخءارـ  وحين ل م يكور األم  بامحتياا

ا رتيفاا الواارع والتحرّ ز عرن الوارو، فري المفسردل الوااعيّرة يستقّ، به العق، من حسن امنقيراد و

وفرروا  المّررلحة الررنفم األم يّررة. فررق يستكشرر  مررن ااعرردل المقزمررة  علّررب األمرر  الشرر عّي 

 المولوّي بامحتياا.
ا  3وهلا الوجه  عّ ا لره المحقّرب النرائينّي وار يرى بره علرى مرا فري فوائرد امصرول 

399. 
 ّي أورد على هلا الوجه بما حاصرله ا أّر ايراس أوامر  امحتيرااولكّن المحقّب األصفهان

 ـ
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__________________ 

بأوام  اإلااعة اياس مع الفارق   ألّر المانع عن  علّب األمر  المولروّي بالشاعرة لريم مجرّ د ـ 

ا تققل العق، بحسنها   وم لور حسن الشاعة فري ر ءرة مترأّخ ل عرن األمر    بر، المرانع عرن 

األم  المولوّي بها هو عدم اابليّة موردها للحكرم المولروّي   لكونره محكومرا عليره برالحكم  علّب 

المولوّي   فإتءا  الحكرم المولروّي اةخر  فري موردهرا لغرو. ومعلروم أّر هرلا المرانع فري مروارد 

امحتياا مفقرود   ور ورل أنّره لريم فري مروارد امحتيراا إّم مجرّ د احتمرال األمر  المولروّي   

ا امحتمرال م يكفرري للردعول   فررق مرانع مررن أر يرأم  المررولى نحرو المحتمرر، مولويّرا. نهايررة وهرل

 .523ـ  522ا  2الدراية 

وهررلا اإليرر اد أوردع السرريّد المحقّررب ال رروئّي أييررا علررى المحقّررب النررائينّي بتق يرر  نخرر . 

 .318ـ  317ا  2راجع مّءاح امصول 
وحاصرله ا أنّره  «.؟!. من مءراد  تءو ره..  واّفه على تءو هبداهة »ما أ ار إليه بقوله ا  الثاني :

لو  لّم ا تكشا   علّرب األمر  المولروّي بامحتيراا مرن ااعردل المقزمرة   م يكراد يجرد  إتءرا  

األمر  برره فرري رفررع اإل رركال   للررزوم الردور. و وورريحه ا أّر امحتيرراا فرري العءررادل عءررارل عررن 

من األجزاا والش ائط   ومرن  ر ائشها إ يانهرا بقّرد أم هرا إ يار العءادل بجميع ما يعتء  فيها 

  فررق يتحقّررب امحتيرراا فرري العءررادل إّم إذا احرر ز لونهررا مررأمورا بهررا   فرراألم  بامحتيرراا بهررلا 

امعتءار مقدّم علرى امحتيراا  قردّم الموورو، علرى حكمره   وهرو باعتءرار لونره مستكشرفا مرن 

محتيراا  رأّخ  الحكرم عرن مووروعه. وعليره فراألم  حكم العقر، بحسرن امحتيراا مرخّخ  عرن ا

 بامحتياا متواّ  على تءو  امحتياا   وهو متواّ  على األم  به   وهلا دور باا،.

 واد أورد المحقّب األصفهانّي على هلا الوجه بما حاصله ا أّر العارا على اسمين ا
ياا المحتراا فري عارا الوجود. وهو ما يحتاا إلى مووو، موجود   لالء أحد ما :

 وجودع إلى مووو، موجود.
تانيهما ا عارا الماهيّة. وهو ما م يحتاا إلى مووو، موجرود خارجرا أو ذهنرا   بر، 

تءو  المع وا هاهنا بثءو  عاروه   والع وا  حليلّي   لالفّ، العرارا علرى الجرنم 

و  لرره إّم بثءررو    فررإّر الجررنم فرري حرردّ ذا رره مءهمررة وم يتعرريّن إّم بعرر وا الفّرر،   فررق تءرر

 الفّ،.
والحكم باإلوافة إلى موووعه من اءي، عروارا الماهيّرة   فرإّر الحكرم عرارا علرى 

ماهيّة العم، م على وجودع   فرق يتواّر  تءو ره علرى تءرو  مووروعه   بر، يثءرم مووروعه 

 بثءو ه ويكور الع وا  حليليّا   فق دور   إذ ليم هنا   عدّد الوجود حتّى يلزم الدور.
األمر  امحتيرااّي إر  علّرب »تّم  ّدّ  للمنااشة في الجوام األّول بوجه نخر    فقرال ا 

 بلا  الفع، بعنوانه م بعنوار التحفّظ على الوااع فإنّه وإر أمكن أخل اّد األمر  فري موورو،

 ـ
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 واّر  العرارا  (1)موجءا لتعلّب األم  بره  ر عا   بداهرة  واّفره علرى تءو ره 

 ؟!  يعق، أر يكور من مءاد  تءو هعلى مع ووه   فكي
أنّه م يكاد يجدي في رفعه أييا القول بتعلّب األم  به  (2)وانقدح بلل  

  و ورل أنّه ف ، إمكانه   فكي  يكور مرن  (3)من جهة    ّع الثوام عليه 

 هلا. ؟!مءاد  ج يانه
مع أّر حسن امحتياا م يكور بكا   عن  علّب األم  بره بنحرو اللرّم   

     ّع الثوام عليه بكا   عنه بنحو اإلّر   ب، يكور حاله في ذل  حالوم
__________________ 

نفسه إّم أّر مزمه خ وا الشيا عن لونه احتياارا   ألّر مووروعه محتمر، الوجروم حتّرى ـ 

ينحفظ عليه ؛ وبعد ف ا  علّب األم  بلا  الفع، بقّد هلا األم  لار  حقيقرا للعءرادل الوااعيّرة 

المعلومة المنافية لعنروار امحتيراا   وهرو خلر . وإر  علّرب األمر  بامحتيراا بعنوانره المرأخوذ 

فيه اّد   ص األم  فهو خل  مرن وجره نخر    ألّر معنراع جعر، امحتيراا عءرادل   م جعر، 

 .522ـ  518ا  2نهاية الدراية  .«امحتياا في العءادل   والكقم في الثاني دور األّول

  واّ  األم  بامحتياا على تءو  امحتياا.( أي ا 1)

 ( أي ا بما مّ  في المنااشة على الجوام األّول.2)

( وهلا هو الجوام الثاني من األجوبة الّتي ذل وها للجوام عن اإل كال المتقردّم. وحاصرله 3)

الثروام عن  علّب األم  بره   ألّر تءرو  ـ  بنحو اإلرّ ـ  أّر    ّع الثوام على امحتياا يكش  ا

 معلول تءو  األم    فيح ز به  علّب األم  الش عّي بامحتياا.

 أييا بالوجهين السابقين ا   عادسونااش فيه المّنّ  
وحاصله ا أّر    ّع الثوام علرى  «.... ضرورة أنّه فرع إمكانه»ما أ ار إليه بقوله ا  أحد ما :

محررلور الردور   فررق يمكررن ا تكشررا  امحتيراا فرر ، إمكررار امحتيراا   واررد مررّ  عردم إمكانرره ل

  علّب األم  بامحتياا من    ّع الثوام عليه.

 «.... وال ترتّب الثواب عليه بكاشف بنحو اإلنّ »ما أ ار إليه بقوله اة ي ا  ثانيهما :

وحاصرله ا أّر    ّررع الثرروام علررى امحتيرراا م يسررتلزم األمرر  المولرروّي برره   فررإّر حررال 

ثرروام عليرره حررال اإلااعررة فيرره   فكمررا أّر الشاعررة الحقيقيّررة حسررنة عقررق امحتيرراا فرري    ّررع ال

ويت  ّع عليها الثوام بمجّ د لونها في نفسها انقيرادا مرن دور  علّرب األمر  المولروّي بره فكرلل  

 امحتياا   فق يكش   علّب األم  الش عّي من    ّع الثوام عليه.
 إي ادا على الوجهين جار في المقام أييا. أّر ما أفادع المحقّب األصفهانيّ  وال يخفى :
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   فإنّه نحو من امنقياد والشاعة. (1)اإلااعة 

فرري دفعرره ا مررن لررور المرر اد بامحتيرراا فرري العءررادا  هررو  (2)ومررا ايرر، 
 .(3)مجّ د الفع، المشابب للعءادل من جميع الجها  عدا نيّة الق بة 

سرنه بهرلا المعنرى ميافا إلرى عردم مسراعدل دلير، حين رل علرى حـ  فيه :

لو دّل عليره دلير،  (6)ليم باحتياا حقيقة   ب، هو أم   (5)  بداهة أنّه  (4)فيها 
لررار مشلوبررا مولويّررا نفسرريّا عءاديّررا ؛ والعقرر، م يسررتقّ، إّم بحسررن امحتيرراا   

والنقر، م يكراد ي  رد إّم إليرره. نعرم   لرو لرار هنررا  دلير، علرى الت غيرع فرري 

ءادل لما لار محريص عرن دملتره ااتيراا علرى أّر امحتياا في خّود الع
 الم اد به ذا  المعنى بناا على عدم إمكانه فيها بمعناع حقيقة   لما م ي فرى

 أنّه التزام باإل كال وعدم ج يانهـ 
__________________ 

 ( أي ا ب، يكور حال امحتياا في حسنه و   ّع الثوام عليه حال اإلااعة.1)

 .153ـ  152ا  2لشي  األعظم األنّارّي في ف ائد امصول ( والقائ، هو ا2)

( هلا هو الجوام الثالث من األجوبة المللورل في دفع إ كال امحتياا في العءادل. وهرو مرا 3)

أفاد الشي  األعظم األنّارّي. و وويحه ا أّر في أوام  امحتياا الواردل في األخءار وجهرين 

 ا

حتيراا المرأمور بره هرو امحتيراا بمعنراع الحقيقرّي   وهرو أر يكور الم اد مرن ام األّول :

 إ يار العم، بجميع ما يعتء  فيه من األجزاا والش ائط حتّى نيّة التقّ م واّد األم .
أر يكور الم اد من امحتياا المأمور به هرو امحتيراا بمعنراع المجرازّي   وهرو  الثاني :

 نيّة التقّ م واّد األم . إ يار العم، الجامع لتمام ما يعتء  فيه إّم 
أّر محلور الدور إنّما يلزم علرى الوجره األّول   ولكنّره غير  مر اد. وأّمرا علرى  والتحقيق

فرق يسرتلزم محرلور الردور   ـ  وهو الم اد من امحتياا في ال وايا  اةم ل برهـ  الوجه الثاني

امحتيرراا   برر، لررار دخرريق فرري مووررو، األمرر  بـ  أي اّررد األمرر ـ  إذ م يكررور اّررد الق بررة

مووروعه مجررّ د إ يرار الفعرر، بجميرع أجزائرره و ر ائشه عرردا نيّرة الق بررة. وحين رل يمكررن  حقّررب 

ولرو مرع ـ  عردا نيّرة الق برةـ  عنوار امحتياا في العءادل باإل يار بالعم، بتمام أجزائه و  ائشه

لمكلّر  أر يقّررد الجهر، بتعلّرب األمر  بره   بر، يكفري احتمرال األمر  بره  ر عا. وعليره فريمكن ل

 .153ـ  152ا  2التقّ م بهلا العم، بنفم األم  بامحتياا. ف ائد امصول 
 ( أي ا حسن امحتياا في العءادا  بالمعنى المجازّي.4)

 ( أي ا امحتياا بالمعنى المجازّي.5)

 ... ( أي ا ب، مجّ د إ يار الم ّلع بجميع أجزائه و  ائشه عدا نيّة الق بة فع، لو دّل عليه6)
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   وهو لما    . (1)فيها 

 [الجواب الصحيح ع  اإلشكال المبكور]

م ي فرى أّر منشرأ اإل ركال هرو   يّر، لرور الق برة المعتءر ل فري  قلت :

العءادل مث،  ائ  الش وا المعتء ل فيها مّمرا يتعلّرب بهرا األمر  المتعلّرب بهرا   
  واد ع فرم  (2)ها فيشك، ج يانه حين ل   لعدم التمّكن من جميع ما اعتء  في

  وإنّما اعتء  اّد الق بة فيهرا عقرق ألجر، أّر الغر ا منهرا  (4)أنّه فا د  (3)
م يكاد يحّ، بدونه   وعليه لار ج يار امحتياا فيه بمكار من اإلمكرار   

و ورل التمّكن من اإل يار بما احتمر، وجوبره بتمامره ولمالره ؛ غايرة األمر  

نحو لو لار مأمورا به لكار مقّ با   برأر يرخ ى بره أنّه م بدّ أر يخ ى به على 
برداعي احتمرال األمر  أو احتمرال لونره محءوبررا لره  عرالى   فيقرع حين رل علررى 

 قدي  األم  به امتثام ألم ع  عالى   وعلى  قدي  عدمه انقيادا لجنابره  ءرار  

 و عالى   ويستحّب الثوام على لّ، حال إّما على الشاعة أو
__________________ 

 ( أي ا والتزام بعدم ج يار امحتياا في العءادل.1)

 .«لعدم التمّكن من اّد الق بة المعتء  فيها»( وفي بعإ النس  ا 2)

 .140ـ  139( راجع الجزا األّول ا 3)

( هلا. مع أنّه لو اغمإ عن فسادع لما لار في امحتياا في العءرادا  إ ركال غير  اإل ركال 4)

دفعه بتعدّد األمر  فيهرا ليتعلّرب أحردهما برنفم الفعر، واةخر  بإ يانره برداعي  فيها. فكما يلتزم في

أمرر ع لررلل  فيمررا احتمرر، وجوبرره منهررا لررار علررى هررلا احتمررال أمرر ين لررلل    أي أحرردهما لررار 

متعلّقرا بنفسره واةخرر  بإ يانره برداعي ذا  األمرر    فيرتمّكن مررن امحتيراا فيهرا بإ يررار مرا احتمرر، 

 ع واحتماله   فيقع عءرادل وإااعرة لرو لرار واجءرا   وانقيرادا لرو لرم يكرن وجوبه بداعي رجاا أم

للل . نعم   لار بين امحتياا هاهنا وفي التوّصليّا  ف ق   وهو أّر المأ ّي به فيها اشعرا لرار 

موافقا لما احتم، وجوبه مشلقا   ب قفه هاهنرا   فإنّره م يوافرب إّم علرى  قردي  وجوبره وااعرا   

ن عدم لونه عءادل إّم علرى هرلا التقردي    ولكنّره لريم بفرارق   لكونره عءرادل علرى لما ع فم م

 قدي  الحاجة إليه ولونه واجءا. ودعو  عدم لفاية اإل يار ب جراا األمر  فري صري ور ه عءرادل 

أصق ولو على هلا التقدي  مجازفة   ور ورل ا رتققل العقر، بكونره امتثرام ألمر ع علرى نحرو 

 [.أعلى هللا مقامه]  وهو الحالم في بام اإلااعة والعّيار   فتأّم، جيّدا. منه العءادل لو لار 
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 .(1)امنقياد 

واد انقدح بلل  أنّه م حاجة في ج يانه في العءادا  إلى  علّب أم  بها 
لسرائ   (2) [لرار]  ب، لو ف ا  علّقه بها لما لار من امحتياا بشريا   بر، 

 ا   لما م ي فى.ما علم وجوبه أو ا تحءابه منه

 [حول الجواب ع  اإلشكال بقاعدة التسامح في أدلّة السن ]

علرررى  (4) (مرررن بلغررره تررروام)دملرررة أخءرررار »م  (3)فظهرر  أنّررره لرررو ايررر، 
 ا تحءام

__________________ 

ا أّر اإل كال المللور فري المرتن انّمرا يلرزم بنراا علرى أّر عءاديّرة العءرادل متواّفرة والحاصل ( 1)

يار بها بقّد األم  الجزمّي. وليم األم  للل    بر، يكفري فري عءاديّرة العمر، مجرّ د على اإل 

إ يانره بردا، ا بررّي إلهرّي   فيكفرري أر يرخ ى بالعمر، ب جرراا المشلوبيّرة أو المحءوبيّررة مرع احتمررال 

 علّب أم  المولى به. وحين ل فإر لار المأ ّي بره مرأمورا بره فري الواارع صرار المكلّر  مشيعرا   

 لم يكن مأمورا به صار منقادا.وإر 

   41ـ  40ا  3وهلا الجوام  شرءّث بره لثير  مرن المترأّخ ين   ف اجرع ف ائرد امصرول 

 .316ا  2  مّءاح امصول  125ا  2  أنوار الهداية  274ا  3نهاية األفكار 
 ( ما بين المعقوفتين ليم في النس .2)

 .153ـ  152ا  2امصول  ( لما اال به الشي  األعظم األنّارّي في ف ائد3)

 ( وهي أخءار لثي ل يستدّل بها على ااعدل التسام  في أدلّة السنن ا4)

 صحيحة هشام بن  الم اة ية في المتن ننفا. منها :
مرن بلغره  ريا مرن »  أنّره ارال ا  السرقمعليهمرا روي عرن صرفوار عرن أبري عءرد هللا  ومنها :

 ونلهعليههللاصرلىأجر  ذلر  وإر لرار ر رول هللا  الثوام على  يا من ال ي  فعم، به لرار لره

 .1من أبوام مقدّمة العءادا    الحديث  18  الءام  59 ا 1و ائ، الشيعة  «.لم يقله

مرن بلغره عرن »  ارال ا  السرقمعليهخء  محّمد بن مر وار عرن أبري عءرد هللا  ومنها :

 ونلهعليههللاصرلىالنءرّي  يا من الثوام ففعر، ذلر  الرع ارول  ونلهعليههللاصلىالنءّي 

   60ا  1و رائ، الشريعة  .«لرم يقلره ونلهعليههللاصرلىلار له ذل  الثوام   وإر لار النءرّي 

 .4من أبوام مقدّمة العءادا    الحديث  18الءام 
من بلغه توام من »يقول ا  السقمعليهخء ع اةخ    اال ا  معم أبا جعف   ومنها :

 .«العمر، التمرراس ذلرر  الثروام او يرره وإر لرم يكررن الحرديث لمررا بلغرره هللا علرى عمرر، فعمر، ذلرر 

 .7المّدر السابب   الحديث 
مرن  رمع »  اال ا  السقمعليهخء  نخ  عن هشام بن  الم عن أبي عءد هللا  ومنهاا :

 ـ  ي ا من الثوام
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لما لرار يجردي فري ج يانره  «العم، الّلي بلغ عليه الثوام ولو ب ء  وعي 
ـ  د ما دّل على وجوبره أو ا رتحءابه خءر  ورعي    بر، لرارفي خّو (1)

 .(3)  لسائ  ما دّل الدلي، على ا تحءابه  (2)مستحءّا ـ  عليه
__________________ 

مرن  18  الءرام  60ا  1و ائ، الشريعة  .«لار له وإر لم يكن على ما بلغه على شيء فصنعهـ 

 .6أبوام مقدّمة العءادا    الحديث 

ر هي المدر  لقاعدل التسام  في أدلّة السنن الّتي مفادهرا إتءرا  ام رتحءام وهلع األخءا

 بال ء  اليعي . و يأ ي مزيد  ووي  ننفا.
 ( أي ا في ج يار امحتياا في العءادل.1)

 مستحءّا.ـ  على القول بدملة  ل  األخءار على ا تحءابهـ  ( أي ا ب، لار العم،2)

ءرارل هرو اإل رارل إلرى ورع  جروام نخر  عرن إ ركال مرن الع   عادس( غ ا المّنّ  3)

 امحتياا في العءادل.

بعد ما أجام عن إ ركال امحتيراا فري ـ  أّر الشي  األعظم األنّاريّ  توضيح الجاواب :

 عرّ ا لجروام نخر    وهرو ا أّر مردار إ ركال امحتيراا فري العءرادل هرو عردم ـ  العءادل بما م ّ 

امحتياا في العءادل عءارل عن إ يار العم، العءرادّي بجميرع مرا إح از  علّب األم  بالعم،   فإّر 

له دخ، فيه   حتّى اّد األم  ؛ فإذا دار األم  بين لور عم، واجءا ولونه غي  مستحّع  رّ  

في  علّب األم  به وعدمه   وما لم يح ز  علّب األمر  بره م يتمّشرى منره اّرد الق برة   ومرا لرم 

امحتياا في العءرادل. هرلا. ويمكرن دفرع اإل ركال با تكشرا   علّرب  يتمّش اّد الق بة لم يتحقّب

  فإنّهرا  ردّل علرى تءرو  الثروام فري لرّ، عمر، يرأ ي بره المكلّر   «من بلغ»األم  به من أخءار 

بداعى التماس الثوام   وتءو  الثوام لعم، دلير، علرى ا رتحءابه   فهرلع األخءرار  كشر  عرن 

الّرلي لرار أمر ع دائر ا برين الوجروم وغير  ام رتحءام   فررإّر  علّرب األمر  ام رتحءابّي بالعمر، 

 المكلّ  يأ ي به بداعى التماس الثوام. فيمكن له أر يتقّ م به بقّد امتثال أم ع.
تّم نااش الشي  في هلا الجوام بأر تءرو  الثروام غير  مرقزم لق رتحءام وم بكا ر  

ـ  153ا  2نقياد. راجع ف ائد امصول عن  علّب األم  بالشيا   محتمال لور الثوام على ام

154. 
فنااش في الجوام بوجه نخر    حاصرله ا أنّره لرو  رلّم دملرة    عادسوأّما المّنّ  

علرى ا رتحءام لرّ، فعر، يرأ ي بره المكلّر  برداعى التمراس الثروام   لرم يكررن  «مرن بلرغ»أخءرار 

مررن »لمسررتفاد مرن أخءررار اإل يرار بالفعرر، الردائ  بررين الوجرروم وغير  ام ررتحءام برداعي أمرر ع ا

مررن امحتيرراا   برر، حين ررل يثءررم األمرر  ام ررتحءابّي لهررلا العمرر، حقيقررة   ويكررور إ يانرره  «بلررغ

 مستحءّا وااعا   فق مساس له حين ل بامحتياا المتقّوم باحتمال األم .
فرري إمكررار  «مررن بلررغ»فررق يجرردي األمرر  ام ررتحءابّي المسررتفاد مررن أخءررار  وبالجملااة :

 ي العءادل.امحتياا ف
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هلا لو اي، بدملتها على ا تحءام نفم العم، الّرلي بلرغ عليره  ال يقال :

علررى ا ررتحءابه م بهررلا العنرروار   برر،  (2)  وأّمررا لررو دّل  (1)الثرروام بعنوانرره 
  لكانم دالّة على ا تحءام اإل يرار بره بعنروار  (3)بعنوار أنّه محتم، الثوام 

 ، بأنّها للشلع المولوّي م اإلر ادّي.امحتياا   لأوام  امحتياا لو اي

ولو لار مولويّا لكار  وّصرليّا  (4)إّر األم  بعنوار امحتياا  فإنّه يقال :
مع أنّه لو لار عءاديّا لما لار مّّححا لقحتياا ومجديا فري ج يانره فري  .(5)

 .(6)العءادا    لما أ  نا إليه ننفا

 [مفاد أربار م  بلغ]

علرى ا رتحءام مرا بلرغ عليره  (7)ملة بعإ  ل  األخءار تّم أنّه م يءعد د
الثوام   فإّر صحيحة هشام بن  الم المحكيّة عن المحا ن عن أبي عءرد هللا 

 رريا مررن الثرروام  ونلهعليههللاصرلىمررن بلغره عررن النءررّي »اررال ا  السرقمعليه

 (8) «لرم يقلره ونلهعليههللاصرلىفعمله لار أج  ذل  لره   وإر لرار ر رول هللا 
 ئاه ل في أّر األج  لار مت  ّءا على نفم العم، الّلي

__________________ 

 ( أي ا بعنوانه األّولي.1)

 .«لو دلّم»أر يقول ا  ولك  الصحيح( هكلا في جميع النس . 2)

 ( بمعنى أنّها  دّل على أّر لّ، عم، متحم، الثوام مستحّع.3)

 .«أّر األم  به بعنوار امحتياا»ا أر يقول  والصحيح( هكلا في جميع النس . 4)

( إذ لم يدل دلي، على  عءّديّته وم على  وّصرليّته   واألصر، حين رل هرو التوّصرليّة. وإذا لرار 5)

 وّصرليّا لرم ينفرع فري  ّرحي  اّرد الق برة فري ـ  بعنوار امحتيراا ومحتمر، الثروامـ  األم  به

 العءادل المشكولة.

علرى  «من بلغ»وحاصله ا أنّه إذا دلّم أخءار  .«... جريانهلما كان يجدي في »( حيث اال ا 6)

ا ررتحءام محتمرر، الثرروام صررار العمرر، مسررتحءّا   وحين ررل م مجررال لقحتيرراا المتقررّوم باحتمررال 

األمرر     ررواا صررار نفررم العمرر، مسررتحءّا بعنوانرره األّولرري أو صررار مسررتحءّا بعنرروار محتمرر، 

 الثوام.

 .«من بلغ»( أي ا أخءار 7)

مررن أبرروام  18الءررام  60ا  1؛ و ررائ، الشرريعة  2  الحررديث  25ا  1 (للء ارريّ )حا ررن ( الم8)

 .3مقدّمة العءادا    الحديث 
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 .(1)أنّه ذو توام  ونلهعليههللاصلىبلغه عنه 

  غير   (2)ولور العم، متفّ عا على الءلوغ   ولونه الداعي إلى العم، 
 موجع

__________________ 

 «مرن بلررغ»لمحتمر، فرري مفراد صرحيحة هشررام برن  ررالم وغي هرا مرن أخءررار أّر ا ال يخفاى :( 1)

 وجوع لثي ل   والمهّم منها  تّة ا

أر يكور مفادها حّجيّة خء  اليعي  بالنسءة إلى ام تحءام    رواا ارام علرى وجروم  األّول :

الشيا أو على ا تحءابه. فعليه يثءم ام تحءام بكرّ، خءر  ورعي  لرم يكرن موتروق الّردور. 

 هلا هو المنا ع لما ا ته  في للما  القوم من التسام  في أدلّة السنن.و

فرري بررام ـ  مررن الوتااررة أو العدالررةـ  أر يكررور مفادهررا إ ررقاا  رر ائط حّجيّررة ال ءرر  الثاااني :

المسررتحءّا    فررق يعتءرر  فرري ال ءرر  الواحررد القررائم علررى ا ررتحءام الشرريا مررا يعتءرر  فرري ال ءرر  

 ـ. بعد ما نسءه إلى المشهورـ  شيا. وهلا ما اّواع المحقّب النائينيّ الواحد القائم على وجوم ال

 .416ـ  415ا  3فوائد امصول 

أر يكور مفادهرا ا رتحءام نفرم العمر، الّرلي بلرغ الثروام عليره   فرإذا بلرغ تروام علرى  الثالاث :

 عمرر، فرري روايررة صررّ  الحكررم با ررتحءام ذلرر  العمرر،. وعليرره يكررور بلرروغ الثرروام جهررة  عليليّررة

فرري المقررام. و ءعرره  لميررلع   رر عادسللحكررم با ررتحءام نفررم العمرر،. وهررلا مررا اختررارع المّررنّ  

 .540ـ  530ا  2المحقّب األصفهانّي في نهاية الدراية 

أر يكور مفادها ا رتحءام العمر، بوصر  لونره مّمرا بلرغ عليره الثروام   بحيرث يكرور  الرابع :

لحكم   فيكرور المسرتحّع هرو العمر، المرأ ّي بره بلوغ الثوام جهة  قييديّة ودخيق في مووو، ا

 2ب جاا الثوام عليه. وهلا ما يظه  من للما  الشي  األعظم األنّارّي في ف ائرد امصرول 

 .297ـ  295ا  3. وذهع إليه بعإ المعاص ين في اواعدع الفقهيّة 155 ا

د و   ّع الثروام علرى أّر مفادها هو اإلر اد إلى حكم العق، بحسن امحتياا وامنقيا الخام: :

إ يار العم، الّلي بلغ عليه الثوام ب جاا الثوام عليه    واا لار محتم، الوجوم فأ اع حفظرا 

للواجع   أو لار محتم، الندم فأ اع حفظا للمندوم. وهرلا مرا ذهرع إليره المحقّرب الع اارّي فري 

مرام ال مينرّي فري أنروار . وهو الظاه  أييا من للما  السريّد اإل279ـ  278ا  3نهاية األفكار 

 .132ا  2الهداية 

أّر مفادهررا مجررّ د اإلخءررار عررن فيرر، هللا  عررالى وأنّرره  ررءحانه يتفّيرر، علررى العامرر،  السااادس :

 .319ا  2المحقّب ال وئّي في مّءاح امصول  بإعشاا الثوام بما بلغه وأ اع. وهلا م تار

لة اصوليّة على الوجره األّول مسأ «من بلغ»أّر الءحث عن مفاد أخءار  وال يخفى أيضا :

والثرراني   ومسررألة فقهيّررة علررى الوجرره الثالررث وال ابررع   ومسررألة لقميّررة علررى الوجرره ال ررامم 

 والسادس. و فّي، الءحث عن هلع المسألة م يسعه المقام   ب، مولول إلى محلّه.
وجرروع مررن الـ  (  عرر يإ بالشرري  األعظررم األنّررارّي   حيررث ا ررتدّل علررى الوجرره ال ابررع2)

 ـ المللورل



 73  ...................................................................................  [ةءاربلا تاهيبنت]

فيما إذا أ ى ب جاا أنّه مأمور به  (1)ألر يكور الثوام إنّما يكور مت  ّءا عليه 

وبعنوار امحتياا   بداهة أّر الداعي إلى العم، م يوجرع لره وجهرا وعنوانرا 
 يخ ى به بلا  الوجه والعنوار.

ايّرد بره لمرا ـ  (2) ونلهعليههللاصلىوإ يار العم، بداعي الع اول النءّي 

 في بعإ
__________________ 

ئاه ل في لونه  ف يعا علرى بلروغ الثروام  «فعمله»بأّر الفاا في اوله ا ـ  في التعليقة السابقةـ 

 .155ا  2  وهو ئاه  في داعويّة  حّي، الثوام لتحقّب العم،. ف ائد امصول 

أّر الفراا وإر أجام عن لقم الشي  األعظم بر   عادسوجه التع يإ ا أّر المّنّ  

لانم للتف يع وئاه ل في داعويّة الثوام إلى العم،   إّم أنّه م منافال بينه وبين    ّرع الثروام 

على ذا  العم،   ألّر الداعي علّة لتحقّرب العمر، وخرارا عرن حقيقتره   فهرو جهرة  عليليّرة   م 

موجءرا لّري ورل جهة  قييديّة لي يكور اّد رجاا الثوام جزاا من مووو، حكم الشار، و

المأمور به إ يار العم، ب جاا الثروام   فرالثوام فري  لر  األخيرار مت  ّرع علرى نفرم العمر،   

 ويثءم به ا تحءام ذا  العم،.
 ( أي ا على العم،.1)

(  عرر يإ نخرر  بالشرري  األعظررم األنّررارّي   حيررث أنّرره أيّررد ام ررتدمل المررللور بقولرره ا 2)

 ونلهعليههللاصررلىحررد مررن  لرر  األخءررار بشلررع اررول النءررّي ويخيّرردع  قييررد العمرر، فرري غيرر  وا»

فري ـر  «فعملره»ا ونله عليههللاصرلىوجره التأييرد ا أّر إارقق اولره  .«والتماس الثوام الموعرود

ففعر، »ا  السرقمعليهيقيّد بما ورد في خء  محّمد بن م وار من اولره ـ  صحيحة هشام بن  الم

  فرإّر  «... فعمر، ذلر  العمر، التمراس ذلر  الثروام»السقم ا واوله عليه «ذل  الع اول النءيّ 

ص ي  ال ء ين أّر الثوام يت  ّع على العم، المرأ ّي بره ب جراا الثروام   فيثءرم بره ا رتحءام 

 العم، بهلا القيد م نفم العم،.

ردّ التأييد المرللور   فأفراد مرا حاصرله ا أّر    عادسووجه التع يإ ا أّر المّنّ  

ييد المشلرب بالمقيّرد هرو وجرود التنرافي بينهمرا بحيرث لرار الجمرع بينهمرا غير  ممكرن   وابط  ق

وهو مفقود في المقام.  وويحه ا أّر الثوام المللور فري الّرحيحة مت  ّرع علرى نفرم العمر، 

الّلي ورد الثروام عليره فري ال ءر  اليرعي  مشلقرا    رواا أ رى بره برداعي ذلر  الثروام أم م. 

 بن م وار ففيه وجهار اوأّما خء  محّمد ا
التمرراس ذلرر  »أو  «ونلهعليههللاصررلىالررع ارول النءررّي »أر يكررور اولرره ا أحاد ما : 

جهة  قييديّة   بأر يكور ايدا للعم،. وحين ل يكرور خءر  محّمرد برن مر وار ئراه ا فري  «الثوام

أو  نلهوعليههللاصرلى   ّع الثوام على خّود العم، المأ ّي به ب جاا الع اول النءرّي 
 التما ا للثوام   وعليه يحّ، التنافي بينه وبين الّحيحة ويوجع  قييدها به.

التمراس ذلر  »أو  «ونلهعليههللاصرلىالرع ارول النءرّي »أر يكور اوله ا  وثانيهما :

جهة  عليليّرة   برأر يكرور علّرة لتحقّرب العمر، وخارجرا عرن حقيقتره. وحين رل يردّل خءر   «الثوام

 ـ لىمحّمد بن م وار ع
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وإر لار انقيادا   إّم أّر الثروام فري الّرحيحة إنّمرا ر ّرع علرى ـ  (1)األخءار 

نفم العم،   وم موجرع لتقييردها بره   لعردم المنافرال بينهمرا   بر، لرو أ رى بره 
ـ  (3)لمررا ايّررد برره فرري بعيررها اةخرر  ـ  أو التما ررا للثرروام الموعررود (2)لررلل  

م بما هو احتياا وانقياد   فيكشر   مو ي األج  والثوام على نفم العم،  

مرن  رّ ح لحيتره أو »عن لونه بنفسه مشلوبا وإااعة   فيكور وزانره وزار 
ولعلّه للل  أفترى المشرهور بام رتحءام   فرافهم  .«من صلّى أو صام فله للا

 و أّم،.

التفصاااايل فااااي جريااااان البااااراءة فااااي الشاااابهة ]الثالااااث :  [التنبيااااه]

 (4)الموضوعيّة التحريميّة[

أنّه م ي فى أّر النهي عن  يا إذا لرار بمعنرى الرع   لره فري زمرار 

 أو مكار  
__________________ 

   ّرررع الثررروام علرررى نفرررم العمررر،   غايرررة األمررر  أّر رجررراا الثررروام أو الرررع ارررول النءرررّي ـررر 

 داعي إلى  حقّب العم، وموجع لقنقياد   فق منافال بينه وبين الّحيحة. ونلهعليههللاصلى

 هو األخي  لما مّ . لتحقيقوا
مرن أبروام مقدّمرة  18  الءرام  60ا  1( وهو خء  محّمد بن م وار. راجرع و رائ، الشريعة 1)

 .4العءادل   الحديث

 .ونلهعليههللاصلى( أي ا الع اول النءّي 2)

من أبوام مقدّمة  18  الءام  60ا  1( وهو خء  نخ  عن محّمد بن م وار. و ائ، الشيعة 3)

 .7دل   الحديثالعءا

فررري هرررلا التنءيررره  عررر يإ بالشررري  األعظرررم   ررر عادسأّر مرررا أفرررادع المّرررنّ   ال يخفاااى :( 4)

األنّررارّي ونررائ  بمررا أفررادع فرري الشررءهة الموورروعيّة التح يميّررة. فإييرراح مررا أفررادع المّررنّ  

مرا يتواّ  على بيار محّ، الءحث   والتعّ ا لما أفرادع الشري  األعظرم   ترّم  ووري     عادس

 .  عادسأفادع المّنّ  

فهو ج يار الء اال في الشءها  المووروعيّة التح يميّرة وعدمره. فهر،  أّما محّل البحث :

 ج ي فيها مشلقا أو م  ج ي فيهرا لرلل  أو  جر ي فري بعرإ المروارد وم  جر ي فري بعرإ 

 ؟نخ 
المسرألة »ل ا فرلهع إلرى ج يانهرا فيهرا مشلقرا   فإنّره ارا وأّما الشاي  األعظام األنصاارّي :

ال ابعة دورار الحكم برين الح مرة وغير  الوجروم مرع لرور الشرّ  فري الوااعرة الجزئيّرة ألجر، 

ام تءاع في بعإ اممور ال ارجيّة   لما إذا  رّ  فري ح مرة  ر م مرائع وإباحتره للتر دّد فري 

عردم أنّه خّ، أو خم    وفي ح مة لحرم للتر دّد برين لونره مرن الشرال أو مرن األرنرع. والظراه  

 .«ال ق  في أّر مقتيى األص، فيه اإلباحة
 ـ تّم  عّ ا لتوّهم وأجام عنه ا
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__________________ 

أّر الءر اال م  جر ي فري الشرءهة التح يميّرة المووروعيّة   ألّر الشرّ   حاصل التوّ م :ـ 

ث فيها ليم  ّكا فري التكلير  لري  جر ي فيهرا ااعردل ارء  العقرام برق بيرار أو ي جرع إلرى حردي

جعر، الحكرم بنحرو الكلّرّي   برأر يقرول ا ـ  بمرا هرو  رار،ـ  ال فع   و ورل أّر وئيفة الشار،

ومرن المعلروم أنّره جعر، الحكرم بهرلا النحرو وبيّنره ووصر، إلرى  .«ال م  ح ام   وال ّ، حرقل»

 المكلّ    وانّما الشّ  في التشءيب وأّر هلا المائع ال ارجّي ه، يكرور مّمرا ينشءرب عليره متعلّرب

وإزالة هرلا الشرّ  لريم مرن وئيفرة الشرار، األاردس   بر، إزالتره  ؟أم مـ  أي ا ال م ـ  الح مة

وحين ررل فا ررتغال ذّمررة المكلّرر  بامجتنررام عررن ال مرر  يقينررّي    علررى عهرردل المكلّرر  نفسرره.

وام ررتغال اليقينررّي يقتيرري الءرر اال اليقينيّررة   وهرري  حّرر، بامحتيرراا وامجتنررام عررن المررائع 

 من بام المقدّمة العلميّة. الم دّد
ـر  «ال مر  حر ام»مثر، ا ـ  أّر مجّ د العلرم بجعر، الحكرم بنحرو الكلّري وحاصل الجواب :

الّرلي يمنرع مرن ج يرار ـ  غي  لا  فري  نّجرز التكلير  علرى المكلّر    بر، المرق  فري التنّجرز

المرائع ال رارجّي خمر   لالعلم برأّر هرلاـ  هو العلم بح مة األف اد  فّيقـ  ااعدل القء  بق بيار

  وأّمررا الفرر د المشررتءه بالشررءهة ـ  لررأر يعلرم بررأّر أحررد هررلين اإلنررائين خمر ـ  أو إجمررامـ  حقيقرة

فرق علرم بحكمره   م  فّريق وم إجمرام   فرق يكرور التكلير  بالنسرءة ـ  لما نحن فيهـ  الءدويّة

ا فهرو معرلور   لج يرار ااعردل وعليه فلو ار كءه المكلّ  وصاد  لونه خم ا وااع إليه منّجزا.

و  119ا  2اء  العقام برق بيرار. هرلا مرا أفرادع الشري  األعظرم األنّرارّي فري ف ائرد امصرول 

 .122ـ  121
ا فمنرع إارقق لرقم الشري  وذهرع إلرى التفّري، برين مرا إذا   ر عادس وأّما المصنّف

جد ف د واحد منها فري ذلر   علّب النهي بت   الشءيعة رأ ا في أّي زمار أو مكار   بحيث لو و

الزمرار أو المكررار لمررا حّرر، اممتثررال أصررق   وبرين مررا إذا  علّررب النهرري بوجررودا  الشءيعررة   

 بحيث لار لّ، ف د من أف اد المووو، محكوما بحكم واحد مستقّ،.
رر، الفعرر، الّررلي  علّررب النهرري بت لرره رأ ررا معلرروم    ّّ فعلررى األّول ا يكررور الشررّ  فرري مح

ة بالت   رأ ا يقينّي   وهو يقتيي الف اغ اليقينّي   وهو م يحّ، إّم بتر   لرّ، فا تغال اللمّ 

 ف د يحتم، انشءاق الفع، عليه.
نعم   إذا لانم اءيعة الفع، مسءواة بالت   مع اإل يار بلل  الف د   فيستّرحع   لهرا 

المشركو  الف ديّرة  مع اإل يار بلل  الف د بالفع،.  وويحه ا أنّه إذا لار ذلر  الشريا المرأ ي بره

مسررءواا بعرردم الف ديّررة   فشررّ  فرري أنّرره صررار فرر دا لشءيعررة الفعرر، لرري يكررور اإل يررار برره موجءررا 

منتقاا     الشءيعة بالفع، أو لار باايا على حالته السابقة فق يكور ف دا لهرا وم اإل يرار بره 

فعر،   ويحكرم بءقراا موجءا منتقراا  ر   الشءيعرة بالفعر،   فحين رل يستّرحع عردم ف ديّتره بال

 ـ الت   مع اإل يار بلل  الف د.
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لمرا امتثر، أصرق   ـ  (1)ولو دفعرة ـ  بحيث لو وجد في ذا  الزمار أو المكار

لار القزم على المكلّ  إحر از أنّره   لره برالمّ ل ولرو باألصر،   فرق يجروز 
مرع   إّم إذا لار مسءواا به ليستّرحع  (2)اإل يار بشيا يشّ  معه في   له 

 .(3)اإل يار به 

بمعنى الع     لّ، ف د منه على حدل لما وجرع إّم  (4)نعم   لو لار 
    ما علم أنّه ف د   وحيث لم يعلم  علّب النهري إّم بمرا علرم أنّره مّردااه   

 فأصالة الء اال في المّاديب المشتءهة محّكمة.

جتنام عن فانقدح بلل  أّر مجّ د العلم بتح يم  يا م يوجع لزوم ام
أف ادع المشتءهة فيما لار المشلوم بالنهي الع     لّ، ف د على حدل   أو 

لررار الشرريا مسررءواا بررالت     وإّم لوجررع امجتنررام عنهررا عقررق لتحّرري، 

 .(5)الف اغ اشعا 
فكما يجع فيما علم وجوم  يا إح از إ يانره إااعرة ألمر ع   فكرلل  

 يجع
__________________ 

يكرور الشرّ  فري لرور الفر د مّردااا للموورو،  رّكا فري تءرو  التكلير    إذ  وعلى الثاني اـ 

المف وا لور لّ، ف د محكوما بحكم مستقّ،   فالشّ  في ف ديّة  يا يستتءع الشّ  في تءرو  

 الحكم له   فتج ي الء اال ويجوز ار كابه.

هة المووروعيّة أّر ما أفادع الشي  األعظم من إاقق الحكم بالء اال في الشء والحاصل :

 التح يميّة ممنو،.
 ( أي ا ولو دفعة واحدل.1)

 ( أي ا فق يجوز اإل يار بف د يشّ  مع اإل يار به في     الشيا بالمّ ل.2)

مسررءواا بررالت   مررع اإل يررار بهررلا الفرر د المشرركو  ـ  بشءيعتررهـ  ( أي ا إذا لررار ذلرر  الشرريا3)

 إل يار بهلا الف د بالفع،.الف ديّة بالفع، فحين ل يستّحع     الشيا مع ا

وا تشرررك، المحقّرررب األصرررفهانّي فررري هرررلا ام تّرررحام برررأّر المستّرررحع لررريم مرررن 

المجعوم  الش عيّة   وم أنّره ذو أتر   ر عّي   فرإّر المت  ّرع عليره هرو الفر اغ عرن العهردل   

 .553ا  2وهو أت  عقلّي. نهاية الدراية 
 .«... وإذا لار» ( هكلا في جميع النس . واألولى أر يقول ا4)

نفرى إارقق لرقم مرن  روّهم لفايرة مجرّ د العلرم بتحر يم    عادسأّر المّنّ   والحاصل :( 5)

الشيا على نحو الكلّي في لزوم امجتنام عن أف اد المشتءه   فرق  جر ي الءر اال فيهرا مشلقرا. 

م امجتنرام عرن لما نفى إاقق لقم الشي  األعظم من عدم لفاية العلم بتح يم الشيا في لزو

 أف اد المشتءه   فتج ي الء اال فيها مشلقا.
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فيمرا علرم ح متره إحرر از   لره وعردم إ يانره امتثررام لنهيره   غايرة األمر  لمررا 

 يح ز وجود الواجع باألص، للل  يح ز     الح ام به.
والف د المشتءه وإر لار مقتيى أصرالة الءر اال جرواز اماتحرام فيره   

م إحرر از الترر   الررقزم وجرروم التحررّ ز عنرره   وم يكرراد إّم أّر ايرريّة لررزو

 .(1)يح ز إّم بت   المشتءه أييا   فتفّشن 
__________________ 

مررن   رر عادسأّر  علّررب النهرري بالشرريا لرريم منحّرر ا فيمررا ذلرر ع المّررنّ   ال يخفااى :( 1)

 القسمين   ب، النهي المتعلّب بالشيا يتّّور على أاسام ا

أر يكرور متعلّقررا بالشريا علررى نحرو الشءيعررة السرارية   بررأر يكرور الحكررم  القسام األّول :

متعدّدا بتعدّد أف ادع   بحيث يتعلّب بكّ، ف د مرن األفر اد نهري مسرتقّ،. وحين رل فالشرّ  فري لرور 

ف د مّدااا للمووو، ي جع إلى الشّ  في تءو  التكلي    فتج ي أصالة الء اال   فإّر العلرم 

م يّي  حّجة على الّرغ   ـ  «م  ش م ال م »م بنحو الكلّّي   مث،   وهو الحكـ  بالكء  

  وم يمكن لش  حال الف د منها. وهلا مّما ا ّفب عليره الشري  األعظرم والمحقّرب ال  ا رانّي   

برر،  ءعهمررا المتررأّخ ور منهمررا   وإر اختلفرروا فرري بيررار الوجرره فرري عرردم حّجيّررة الكءرر   علررى 

 الّغ  .
ائينّي أّر مجرّ د العلرم بالكء يرا  المجعولرة م يوجرع  نّجزهرا وصرّحة فرلل  المحقّرب النر

العقوبرة علررى م الفتهررا مررا لررم يعلررم بتحقّررب صررغ يا ها خارجررا   فررإّر التكليرر  م يتنّجررز إّم بعررد 

فعليّرة ال شرام   وهررو م يمكرن أر يّري  فعليّررا إّم بعرد وجرود موورروعه   ألّر التكرالي  انّمررا 

يا الحقيقيّة المنحلّة إلى اييّة   ايّة   مقدّمها وجرود الموورو، و اليهرا  كور على نه  القيا

عنوار المحمول   فق بدّ من ف ا وجود المووو، في    ّع المحمول   فالعلم بعردم وجرودع 

يستلزم العلم بعدم فعليّة التكلي    والشّ  فيه يستلزم الشّ  فيها   ألّر وجرود الّرغ   مّمرا لره 

 .394ـ  390ا  3الكء  . فوائد امصول دخ، في فعليّة 
و ل  المحقّب الع ااّي مسلكا نخ    حاصله ا أّر القيايا في برام التكرالي  ليسرم مرن 

  ب، هري مرن القيرايا الشءيعيّرة   بمعنرى أّر ـ  لما ذهع إليه المحقّب النائينيّ ـ  القيايا الحقيقيّة

كلير    فرإّر الشرّ  فري ف ديّرة  ريا م وجرود المتعلّرب مرن حردود المكلّر  بره م مرن  ر ائط الت

يكور لسائ  موارد الشّ  في   ا التكلير  لري يوجرع الشرّ  فري أصر،  وّجره التكلير    بر، 

يكور من بام الشّ  في مّداق ال شام المتوّجه إلينا جزعا   غايرة األمر  لّمرا لرار ال شرام 

المشركو  حّجرة مرن جهرة الشرّ  الكلّّي انحقليّا حسع  عدّد مّاديقه م يكور بالنسرءة إلرى هرلا 

فرري انشءرراق العنرروار عليرره   م مررن جهررة الشررّ  فرري  وّجرره التكليرر  إليرره. راجررع هررامش فوائررد 

 ـ .393ـ  391ا  3امصول 
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__________________ 

ااعردل ارء  »وأفاد المحقّب امصفهانّي مسلكا نخ    حاصله ا أنّه لريم المر اد مرن الءيرار فري ـ 

إّر »هو وئيفة الشرار، مرن بيرار الكءر   حكمرا ومووروعا   لري يقرال ا  ما «العقام بق بيار

  برر، المرر اد مررن الءيررار هررو  «الءيررار حاصرر، و شرر يص المّرراديب لرريم مررن وئيفررة الشررار،

المّررّح  للعقوبررة والمخاخررلل عقررق و رر عا   وهررو مفقررود فرري المقررام   ألّر م الفررة التكليرر  

   ب، انّما  كور مّّححة لهرا بمرا هري ئلرم علرى الوااعّي بما هي ليسم مّّححة للعقوبة عقق

المولى وخ وا عن زّي ال اّيّة ور م العءوديّة   ولما أّر م الفة التكلير  الّرلي م حّجرة علرى 

أصله وم على متعلّقه ليسم ئلما   إذ ليسم خ وجرا مرن زّي ال اّيّرة   لرلل  م الفرة التكلير  

ااع ليسم ئلما   فإّر فعر، هرلا المشركو  أو   لره المعلوم الّلي صاد  الف د المشكو  في الو

ليم خ وجا من زّي ال ايّة   وعليه  جر ي ااعردل ارء  العقرام برق بيرار وي جرع إلرى الءر اال. 

 .556ـ  555ا  2نهاية الدراية 

وأفرراد السرريّد اإلمررام ال مينررّي أّر األحكررام اررد  ّرردر مررن المررولى علررى نعررم القانونيّررة 

ّّّرا  وو م القاعدل   وأحال  ّّّا ها وحدودها إلى أوارا  أخر    ترّم بعرد ذلر  الم  م 

والحرردود  ّرري  فعليّررة. وعليرره فررق  كررور الكءرر   الكلّيّررة فعليّررة اابلررة لإلجرر اا إّم بعررد  تمرريم 

حدودها و  ائشها   فق  كور حّجة علرى الموورو، المشركو  فيره   فتجر ي أصرالة الءر اال. 

 .147ا  2أنوار الهداية 
مشت لة في إتءا  عدم حّجيّة ال شرام الكلّري بالنسرءة إلرى الفر د المشركو   فهلع مسال 

 فيه   وم تلفة في بيار وجه عدم الحّجيّة.
أر يكرور النهري متعلّقررا بالشريا علرى نحرو صرر   الوجرود   برأر يكررور القسام الثااني : 

صرق. وفري هرلا التكلي  واحدا متعلّقا بت   الشءيعة رأ ا   بحيث لو وجد ف د منها لما امتثر، ا

 الف ا اختلفم أنظار األعقم فيما لو  ّ  في لور  يا مّدااا للمووو، ا
 فالظاه  من إاقق لقم الشي  األعظم أّر الم جع فيه أصالة الء اال   لما مّ .

إلرى أّر الم جرع فيره ااعردل ام رتغال   ألّر  علّرب التكلير     عادسوذهع المّنّ  

 يح ز امتثاله إّم بت   لّ، ما يحتم، انشءاق الشءيعة عليه.بت   الشءيعة معلوم   وم 
  وخالفررره ـ  111ا  2لرررالمحقّب الحررائ ّي فرري درر الفوائرررد ـ  ووافقرره بعررإ  قمل ررره

 المحقّقار األصفهانّي والع ااّي والسيّدار العلمار ال مينّي وال وئّي.
الوجرود وأنّره الوجررود بعرد مرا بريّن المر اد مررن صر   ـ  أّمرا المحقّرب األصرفهانّي ا فهرو

  ر عادسحمر، لرقم المّرنّ  ـ  الجامع بين وجودا  اءيعة خاّصة بنه  الوحدل في الكث ل

فرري المقررام علررى مررا إذا انءعررث الررع الترر   عررن مّررلحة واحرردل فرري اءيعررّي الترر   بحرردّع أو 

مجمررو، الترر و . تررّم اررّ م ج يررار الءرر اال فيمررا إذا  علّررب النهرري بالشرريا علررى نحررو صرر   

 ـ   فإّر لقمه دايب جدّا. 553ـ  548ا  2جود. راجع نّص لقمه في نهاية الدراية الو
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 [حس  االحتياط فيما لم يخّل بالنظام]الرابع :  [التنبيه]

حسن امحتياا عقق ونقق. وم ي فى أنّه مشلقا للل   (1)أنّه اد ع فم 

ارل معتءر ل حتّى فيما لار هنا  حّجة على عدم الوجروم أو الح مرة   أو أمر

على أنّه ليم ف دا للواجع أو الح ام   ما لم ي ّ، بالنظرام فعرق ؛ فامحتيراا 
اءرر، ذلرر  مشلقررا يقررع حسررنا   لررار فرري اممررور المهّمررة لالرردماا والفرر وا أو 

علررى  (2)غي همررا   ولررار احتمررال التكليرر  اويّررا أو وررعيفا   لانررم الحّجررة 
 خقفه أو م. لما أّر امحتياا

__________________ 

وأّما المحقّب الع ااّي ا فلهع إلى ج يرار الءر اال فري هرلع الّرورل   وأفراد مرا حاصرله ا أّر ـ 

دائ ل عدم الشءيعّي   تل   عة وويقا بازديراد األفر اد والّتهرا   ألّر عردم الشءيعرّي عرين عردم 

لمشركو  إلرى أف ادع   م أنّه أم  حاص، منها. وعليه ي جع الشرّ  فري انشءراق الشءيعرّي علرى ا

الشّ  في مقدار دائ ل المأمور به   فيندرا في صغ يا  األاّ، واأللث  امر ءراايّين   فتجر ي 

 .268ا  3  نهاية األفكار  216ا  2أصالة الء اال. مقام  امصول 

وأّما السيّد المحقّب ال وئّي ا فاختار ج يار الء اال في هلع الّرورل مسرتدّم برأّر الشرّ  

فرري هررلع الّررورل  ررّ  فرري  علّررب التكليرر  اليررمنّي برره   في جررع إلررى الءرر اال. فرري المّررداق 

 .325ا  2مّءاح امصول 
وأّما السيّد اإلمام ال مينرّي ا فا رتدّل علرى ج يرار الءر اال برأّر النهري إذا  علّرب بّر   

ّّق  من غي   علّرب نهري بهرا   إذ النهري لريم الرع  الوجود يكور أف اد الت   من اءي، المح

 «إّر الشلع  علّب بالت   اشعا   وام رتغال اليقينرّي يقتيري الفر اغ اليقينريّ »ت   لي يقال ا ال

ر، الشءيعرة أو  ّّ   ب، يكور مفاد النهى هو الزجر  عرن الشءيعرة. ومرع الشرّ  فري لرور فر د مح

 .150ـ  149ا  2مّدااها م يكور النهي حّجة عليه بالنسءة إلى المشكو  فيه. أنوار الهداية 
أر يكررور النهرري متعلّقررا بررالمجمو،   بحيررث لررو  رر   فرر دا واحرردا مررن  ساام الثالااث :الق

 الشءيعة فقد أاا،   ولو ار كع بقيّة األف اد بأجمعها.
. ومعلرروم أّر فرري هررلا القسررم يجرروز  رر عادسوهررلا القسررم لررم يتعررّ ا لرره المّررنّ  

 لمشكو  فيه.ار كام بعإ األف اد المتيقّنة مع     واحد منها   فيق عن الف د ا
 و شييد ما أفادوع يحتاا إلى بحث أو ع   لسنا بّددع اةر   ف اجع عنه المشّوم .

 من هلا الجزا. 63( راجع الّفحة ا 1)

 والّحي  ما أتءتناع. .«... لار الحّجة»( وفي بعإ النس  ا 2)
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وإر لار ال اج  لمرن التفرم إلرى ذلر   (1)الموجع للل  م يكور حسنا للل  

 ل األم    جي  بعإ امحتيااا  احتمام أو محتمق   فافهم.من أوّ 
__________________ 

( أي ا لما أّر امحتياا الموجع مختقل النظام م يكور حسرنا مشلقرا    رواا لرار احتمرال 1)

التكليرر  اويّررا أو وررعيفا   و ررواا لررار فرري اممررور المهّمررة أم م   و ررواا لانررم الحّجررة علررى 

 خقفه أم م.
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 فصل

 [في أصالة التخيير]

 [دوران األمر بي  الوجوب والحرمة في التوّصليّات]

  لعدم نهروا حّجرة علرى  (1)إذا دار األم  بين وجوم  يا وح مته 
 أحدهما

__________________ 

 ا أنّه م بدّ في  ووي  محّ، النزا، من بيار امور اال يخفى ( 1)

بين الوجوم والح مرة فقرط   فرإذا احتمر، ا ّّرافه  أنّه يعتء  أر يدور أم  الفع، األّول :

 بغي هما من األحكام غي  اإللزاميّة ي جع إلى الء اال   لكونه  ّكا في التكلي  اإللزامّي.
أنّرره يعتءرر  أر م يكررور أحرد الحكمررين مرروردا لق تّررحام   وإّم يجررع العمرر،  الثااني :

 بام تّحام.
ين اررد يكررور بررين التوّصررليّين واررد يكررور بررين أّر دورار األمرر  بررين المحررلور الثالااث :

التعءّديّين واد يكور بين التعءّدّي والتوّصلّي. ومحّ، النزا، وإر لرم ي رتّص برالوجوم والح مرة 

  إّم أّر مفر وا الءحرث فري المقرام هرو الردورار برين التوّصرليّين   ـ  لمرا  ريأ يـ  التوّصليّين

هو مرا إذا لرم يكرن أحرد الحكمرين  عءّرديّا   ـ  باإلباحةلالقول ـ  فإّر مورد بعإ الوجوع واألاوال

 .  عادسلما يشي  إليه المّنّ  
أّر دورار األم  بين المحلورين اد يكور مع وحدل الوااعرة   لمرا إذا  ر دّد فري  الرابع :

أّر صرروم يرروم الجمعررة امولررى مررن  رره   ررعءار هرر، يكررور فعلرره متعلّررب النررلر أو يكررور   لرره 

واد يكرور مرع  عردّد الوااعرة   لمرا لرو علرم إجمرام بّردور نرلرين  علّرب أحردهما  ؟متعلّب النلر

بفع، أمر  واةخر  بتر   نخر    وا رتءه األمر  فري ال رارا   فيردور األمر  فري لرّ، منهمرا برين 

 الوجوم والح مة.
انّمرررا  عرررّ ا فررري الكترررام للءحرررث عرررن دورار األمررر  برررين   ررر عادسوالمّرررنّ  

 ـ ة.المحلورين مع وحدل الوااع
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 فّيق بعد نهووها عليه إجمام   ففيه وجوع ا الحكم بالء اال عقق ونقق   

لعموم النق، وحكم العق، بقء  المخاخلل على خّرود الوجروم أو الح مرة 
للجه، به ؛ ووجوم األخل بأحدهما  عيينرا أو   يير ا ؛ والت يير  برين التر   

ع الحكرم عليره باإلباحرة والفع، عقق مرع التواّر  عرن الحكرم بره رأ را   أو مر

 .(1)  عا 
__________________ 

وعليه ا فيكور محّ، النزا، ومرورد الوجروع اة يرة دورار األمر  برين الوجروم والح مرة فري ـ 

 التوّصليّا  مع وحدل الوااعة.

أّر الوجوع في المسألة وإر لانم لثي ل وعدّها العّقمة المحّشي المشركينّي  ال يخفى عليك :( 1)

 انّما  عّ ا لوجوع خمسة ا   عادس  إّم أّر المّنّ   عش ل

 ج يار الء اال عقق و  عا. الوجه األّول :
أّمررا الءرر اال العقليّررة ا فررألّر لررّق مررن الح مررة والوجرروم مجهررول   فيّرردق عرردم الءيررار 

 بالنسءة إليهما   والعق، يحكم بقء  العقام بق بيار.
 يث ال فع ونحوع مّما دّل على رفع الحكم عند الجه، به.أّما الء اال النقليّة ا فلعموم حد

 2وهلا م تار السيّدين العلمين ا اإلمام ال مينّي والمحقّب ال وئّي. راجع أنروار الهدايرة 

 .329ا  2  مّءاح امصول  243ـ  242و  240ا  2   هليع امصول  179و  174 ا
 يرار الءر اال بوجره غير  مرا ذلر ع أّر لرّ، واحرد مرن األعرقم الثقترة نفرى ج وال يخفى :

 اةخ  ا

 أّما المحقّب النائينّي ا فنفى الء اال العقليّة والش عيّة من جهة أنّه م مووو، لهما ا

  وفرري دورار األمرر  بررين  «اررء  العقررام بررق بيررار»أّمررا الءرر اال العقليّررة ا فررألّر مرردرلها 

ّي م يقتيرري التنجيررز والتررأتي    المحررلورين يقشررع بعرردم العقررام   ألّر وجررود العلررم اإلجمررال

 فالقشع بالمخّمن حاص، بنفسه بق حاجة إلى حكم العق،.
 «رفع ما م يعلمرور»ا  ونلهعليههللاصلىوأّما الء اال الش عيّة ا فألّر مدرلها اوله 

  وال فررع فرر ، إمكررار الووررع. وفرري مرروارد دورار األمرر  بررين المحررلورين م يمكررن ووررع 

يهمرا   م علرى  رءي، التعيرين وم علرى  رءي، الت يير    ومرع عردم إمكرار الوجوم والح مرة لل

 .448ا  3الووع م يعق،  علّب ال فع   فأدلّة الء اال م  عّم المقام. فوائد امصول 
وأّما المحقّب الع ااّي ا فأفاد في وجه عدم ج يار الء اال الش عيّة والعقليّة بمرا حاصرله 

ي تّص بما إذا لم يكن هنرا  مرا يقتيري التر خيص فري الفعر، والتر   ا أّر ج يار أدلّة الء اال 

غي  مناا عدم الءيار   فإذا ف ا حّول التر خيص بحكرم العقر، ـ  لاموش ارـ  بمناا نخ 

بمنرراا اموررش ار م ينتهرري األمرر  إلررى الترر خيص الظرراه ّي بمنرراا عرردم الءيررار. وفرري المقررام 

إلرى أحرد األمر ين مرن الفعر، والتر     فرق  يحّ، التر خيص بحكرم العقر، بمنراا امورش ار

 ـ يءقى مجال
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__________________ 

فري ال  ءرة السرابقة علرى ـ  حين رلـ  لج يرار الءر اال العقليّرة والشر عيّة   لحّرول التر خيصـ 

 .293ا  3ج يانها بحكم العق، بالت يي  بين الفع، والت  . نهاية األفكار 

الء اال العقليّة   بدعو  أّر مردرلها ااعردل ارء  العقرام وأّما المحقّب األصفهانّي ا فنفى 

حاصر، فري دورار ـ  وهو وصول التكلي  إلى المكلّر   فّريق أو إجمرامـ  بق بيار   والءيار

األم  بين الوجوم والح مة   و ورل أّر المكلّ  يعلم إجمام بتوّجه التكلي  اإللزامّي إليره   

 فق  ج ي ااعدل القء  بق بيار.
نعرررم   أّر التكليررر  المتوّجررره إليررره غيررر  منّجرررز   ألّر فعليّرررة التكليررر  منررروا برررأم ين ا 

اردرل المكلّر  علرى متعلّقره    (تانيهمرا)وصوله إلى المكلّ    وهو محقّب في المقرام.  (أحدهما)

 وهو مفقود في المقام. فالمانع من فعليّة التكلي  في المقام هو عدم التمّكن من اممتثرال المعتءر 

 عقق في ا تحقاق العقام على   له.
ونفرى الءر اال الشر عيّة بردعو  أّر ئراه  أدلّرة الءر اال لونهرا فري مقرام معلّريّرة الجهرر، 

وار فاعها بالعلم   فما لار  نّجزع وعدمه من ناحية العلم والجه، لرار مشرموم للغايرة والمغيّرى 

لره بأدلّرة الءر اال. ومرا نحرن فيره مرن   وما لار من ناحية التمّكن من اممتثال وعدمره فرق ربرط 

اءي، الثاني   لعدم القّور في العلم   فإّر  علّب التكلي  اإللزامرّي معلروم   وإنّمرا القّرور مرن 

 .565ا  2جهة فقد التمّكن من امتثال التكلي  اإللزامّي. نهاية الدراية 
 هلا ما أفادع األعقم الثقتة في ال دّ على القول األّول.

  السرريّد اإلمررام ال مينررّي للجرروام عررن المحقّقررين النررائينّي والع ااررّي صرر يحا واررد  ّرردّ 

 وعن المحقّب األصفهانّي  لويحا.
بررأّر لررور العلررم ـ  مررن نفرري الءرر اال العقليّررةـ  فأفرراد جوابررا عررن لررقم المحقّررب النررائينيّ 

مرانع للمرولى مرن اإلجمالّي لعدمه م يوجع القشع بالمخّمن   ولو م ارء  العقرام برق بيرار فرق 

العقام على التكلي  الوااعّي   وجوبا لرار أو ح مرة. بيرار ذلر  ا أّر أصر، التكلير  اإللزامرّي 

الم دّد بين الوجوم والح مة وإر لار معلومرا إجمرام   فرق يكرور مروردا لقاعردل ارء  العقرام 

ة   إّم أّر نررو، برق بيرار   بر، م يجروز العقرام عليره لعرردم اردرل المكلّر  علرى الموافقرة القشعيّر

غير  معاارع   لعردم لونره معلومرا   م لعردم القردرل عليره   ـ  من الوجروم والح مرةـ  التكلي 

لوجوم الردعاا عنرد رؤيرة الهرقل وح مرة  ر م ـ  ولو  علّب التكلي  اإللزامّي بأم ين !لي 

ارء  العقرام برق يكور منّجزا. فعليه يكور عدم العقام بالنسءة إلى نرو، التكلير  لقاعردل ـ  التتن

 .174ا  2بيار. أنوار الهداية 
 ومن هنا يظه  جوابه عّما أفاد المحقّب األصفهانّي في نفي الء اال العقليّرة   وحاصرله ا

 ـ



 (3لفاية امصول )ا  ...............................................................................  84

__________________ 

أّر الءيار حاص، بالنسءة إلى أص، التكلي  اإللزامّي   فق  ج ي ااعدل اء  العقام برق بيرار ـ 

ا نو، التكلي  فهو غي  معلوم   م إجمام وم  فّيق   فق بيار بالنسءة إليره بالنسءة إليه ؛ وأمّ 

   وحين ل ي جع إلى الء اال العقليّة بالنسءة إلى نو، التكلي  ويحكم بالء اال وعدم العقام.

إّر حكرم العقر، برالت يي  فري ال  ءرة المترأّخ ل »وأجام عن المحقّب الع ااّي بمرا لفظره ا 

العقام بق بيار فري ا فري الفعر، والتر     وإّم فلرو فر ا عردم اءحره بالنسرءة  عن ااعدل اء 

إلرى خّرود أحررد الشر فين لرم يحكررم برالت يي  بالير ورل   فاموررش ار م يكرور إّم لواحررد 

منهما   وأّما ب ّود لّ، منهما فق يكور ميشّ ا   فلرو فر ا لونره واجءرا بحسرع الواارع 

له بالي ورل لم يكن عردم العقرام لقورش ار وعردم القردرل   و    المكلّ  مع ادر ه على فع

 .175ـ  174ا  2راجع هامش أنوار الهداية  .«ب، لقء  العقام بق بيار
وأفاد في الجوام عن لقم نخ  للمحقّب النائينّي من نفي الء اال الش عيّة بما حاصرله ا 

و الوجروم    (أحدهما)ل فع ا أّر مورد دورار األم  بين المحلورين يكّور مّدااين لحديث ا

الح مرررة   فإنّهمرررا غيررر  معلرررومين   فيكونرررا م فررروعين. وأّمرررا المجمرررو، مرررن حيرررث  (تانيهمرررا)

فق يكور مفاد دلي، ال فع   و ورل أّر المجمرو، مرن ـ  أي أص، التكلي  اإللزاميّ ـ  المجمو،

الوجرروم حيررث المجمررو، غيرر  اابرر، للووررع   ومررا م يمكررن ووررعه م يمكررن رفعرره. ب ررق  

ـ  170ا  2والح مة   فإنّهمرا ارابقر للوورع   ومرا يمكرن وورعه يمكرن رفعره. أنروار الهدايرة 

179. 
ومرن هنررا يظهرر  جوابره عّمررا أفرراد المحقّرب األصررفهانّي فرري مقرام نفرري الءرر اال الشرر عيّة. 

وحاصرر، الجرروام ا أّر مررا لررار عرردم  نّجررزع مررن ناحيررة عرردم الررتمّكن مررن اممتثررال هررو أصرر، 

اإللزامررّي   فإنّرره أمرر  انتزاعررّي   ولرريم بمجعررول  رر عّي   فررق يكررور موورروعا لرري  التكليرر 

فهرو اابر، للوورع   وم ـ  أي نفرم الوجروم والح مرةـ  وأّما نرو، التكلير  ي فع بدلي، ال فع.

 مانع من ج يار دلي، الء اال بالنسءة إليه.
بر، للرنقإ واإلبر ام   أّر ما ذلر وع مرن األدلّرة والر دود حرول هرلا الوجره اا وال يخفى :

 ولكنّه خارا عن المقّود   وفيما ذل ناع الكفاية.
وجروم األخرل بأحرد امحتمرالين  عيينرا   لتر جي  جانرع الح مرة والءنراا  الوجه الثااني :

لءعيرها فري   ر عادسعليه فري م حلرة الظراه . وا رتدّل عليره بوجروع    عرّ ا المّرنّ  

  لمررا  رريأ ي التعررّ ا ألحرردها  68ـ  63لثرراني ا مسررألة اجتمررا، األمرر  والنهرري فرري الجررزا ا

 واإلجابة عنه في نخ  هلا الفّ،.
وجوم األخل بأحدهما   يي ا   ويعءّر  عنره برالت يي  الشر عّي. وا رتدّل  الوجه الثالث :

عليرره بقيرراس المقررام بتعررارا ال ءرر ين الررداّل أحرردهما علررى الح مررة واةخرر  علررى الوجرروم   

 ـ و يأ ي بشقنه.
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لرّ، »األخي    لعدم الت جي  بين الفع، والت     و مول مثر،  أوجهها

  وم مرانع عنره عقرق وم  (2)لره  (1) « يا ل  حقل حتّرى  عر   أنّره حر ام
 .(3)نقق 

__________________ 

ا الت يير  برين الفعر، والترر   عقرق الثابرم للعءرد  كوينرا مرن دور الحكررم  الوجاه الراباعـر 

 باحة أو الء اال   م ئاه ا وم وااعا.بشيا من الت يي  أو اإل

وهلا الوجه نسءه المحقّب األصرفهانّي إلرى الشري  األعظرم األنّرارّي   بر، هرو صر ي  

ا  2  وف ائرد امصرول  569ا  2عءار ه في بعإ نسر  ف ائرد امصرول. راجرع نهايرة الدرايرة 

183. 
ا  3فرري فوائرد امصررول  واخترارع المحقّقرار العلمررار ا النرائينّي والع اارّي أييررا علرى مرا

 .293ـ  292ا  3  ونهاية األفكار  448و  444
 وا تدّم عليه بوجهين ا

أحدهما ا أنّه م فائدل في جع، حكم ئاه ّي في المقام   لعدم خلّو المكلّ  مرن الفعر، أو 

 الت     فق يت  ّع على جعله أت    عّي   ب، يكور جعله لغوا.
لّي عررن التررأتي  فرري التنجيررز   لعرردم ارردرل المكلّرر  علررى وتانيهمررا ا  ررقوا العلررم اإلجمررا

 م اعا  العلم اإلجمالّي بامحتياا.
 واد مّ  بعإ الكقم حول ما أفاداع والمنااشة فيه.

الحكررم بررالت يي  بررين الترر   والفعرر، عقررق مررع الحكررم عليرره باإلباحررة  الوجااه الخااام: :

 ام تدمل عليه. و يأ ي   عادسالش عيّة. وهلا ما ذهع إليه المّنّ  
رره فرري أدلّررة الءرر اال. راجررع 1) ّّ ( هررلا ميررمور مررا ورد إلتءررا  ااعرردل الحررّ،   واررد ذل نررا ن

 من هلا الجزا. 31الّفحة ا 

م ّلءررا مررن دعررويين ا الت ييرر  عقررق   واإلباحررة   رر عادس( حيررث لررار م تررار المّررنّ  2)

 الظاه يّة   عا ا

أّر فري اختيرار لرّ، مرن الفعر،  وتوضيحه : .«حلعدم الترجي»فا تدّل على امولى بقوله ا 

والت   احتمرال الموافقرة والم الفرة   وحيرث م مر ّج  ألحردهما علرى اةخر  فتر جي  أحردهما 

 على اةخ    جي  بق م ّج    وهو اءي .
أّر مدلول مث، حديث الحرّ،  وتوضيحه : .«... وشمول مثل»وا تدّل على الثاني بقوله ا 

ح مته ئاه ا    واا دار أم  الشيا بين ح مته وإباحته   أو بين ح متره  هو حلّيّة المشكو 

ووجوبرره   أو بررين ح مترره وا ررتحءابه   فررإّر الشرريا يكررور مشرركو  الح مررة فرري جميررع هررلع 

الموارد   فإذا دار األم  بين ح مة الشيا ووجوبه يّدق عليه أنّه مشكو  الح مة   فيشرمله 

 اه ا.مث، حديث الحّ، ويحكم بإباحته ئ
( أّما المانع عقق ا فمث، ما يمنع عن ج يار ااعدل الحّ، في الشءهة المحّورل   فإّر العقر، 3)

 ـ يمنع عن ج يانها في أا افها   ب، يحكم بامجتنام عن جميعها.
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أنّره م  جرع موافقرة األحكرام التزامرا   ولرو وجرع لكرار  (1)واد ع فم 

 .(2)نا املتزام إجمام بما هو الوااع معه ممك
__________________ 

وأّما المانع  ر عا ا فمثر، مرا يمنرع عرن ج يانهرا فري الشرءهة الءدويّرة   فرإّر الشر ، يمنرع عرن ـ 

 ج يانها فيها بناا على  قديم أخءار امحتياا.

أنّه م مانع من  رمول ااعردل الحرّ، للمقرام   م عقرق وم    عادسوغ ا المّنّ  

   عا.
 حقّب النائينّي بوجوع اولكن أورد عليه الم

رة بالشرءها  المووروعيّة   فرق  جر ي فيمرا إذا  األّول : ّّ أّر أدلّة اإلباحة الش عيّة م ت

 دار األم  بين المحلورين في الشءها  الحكميّة.
عدم  مول دليلها لّورل دورار األم  برين المحرلورين   فإنّره ي رتّص بمرا إذا  الثاني :

ا  السرقمعليهحرّ،   م الوجروم   لمرا هرو الظراه  مرن اولره لار ا   الح مة اإلباحرة وال

 .«لّ،  يا فيه حقل وح ام فهو ل  حقل»
أنّرره م يمكررن جعرر، اإلباحررة الظاه يّررة مررع العلررم بجررنم اإللررزام   فررإّر أصررالة  الثالااث :

    اإلباحة بمدلولها المشابقّي  نافي المعلوم باإلجمال   ألّر مفادهرا ال خّرة فري الفعر، والتر 

 .445ا  3وهو ينافي العلم باإللزام. فوائد امصول 
والسيّد المحقّب ال وئّي وإر اختار ج يار الء اال فري المقرام   إّم أنّره لّمرا اعتقرد بوجرود 

الفر ق برين أصرالة الحرّ، وأصررالة اإلباحرة   فرق يكرور اإلير اد علررى أحردهما عنردع إير ادا علررى 

ة حديث الحّ، بالوجهين األّولين. ف اجع مّءاح امصرول اةخ    فتءع ا تاذع وأورد على دمل

 .276ا  2
وذهع السيّد اإلمام ال مينّي إلى نفي الف ق بين أصالة اإلباحرة وأصرالة الءر اال   فكرار 

اإلير اد علررى أصررالة اإلباحرة إيرر ادا علررى أصررالة الءر اال عنرردع   ولررلا أجرام عررن  لرر  الوجرروع 

 الثقتة ا
 عدم اختّاد مفاد حديث الحّ، بالشءها  الموووعيّة.أّما الوجه األّول ا فل

وأّما الوجه الثاني ا فقنّه منا  لما أفادع تالثا من لرور مفراد أصرالة الحرّ، ال خّرة فري 

الفعرر، والترر     فررإّر جعرر، ال خّررة فرري الفعرر، والترر   انّمررا هررو فيمررا إذا لانررم الشررءهة فرري 

الح مرة عردم الوجروم برأر يشرّ  فري الوجوم والح مة جميعا   ور ورل أنّره لرو لرار ار   

 الح مة والحلّيّة فق معنى لل خّة في الت  .
وأّمررا الوجرره الثالررث ا فررألّر التنررافي بررين اإلباحررة الظاه يّررة واإللررزام الرروااعّي لرريم إّم 

 176ا  2لتنافي األحكام الوااعيّة والظاه يّة   والجمع بينهما هو الجمرع بينهمرا. أنروار الهدايرة 

 .177ـ 
 .«... ه،  نّجز التكلي  بالقشع»  حيث اال ا  257( في الجزا الثاني ا 1)

 ( هلا إ ارل إلى وهم ودفع ا2)

 ـ بعقد القلع عليها لماـ  أي اعتقاداـ  أنّه  جع موافقة األحكام التزاما توضيح الو م :
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واملتزام التفّيلّي بأحدهما لو لم يكن  ش يعا محّ ما لمرا نهرإ علرى 

 .(1)اشعا وجوبه دلي،

 [الفرق بي  المقام وبي  الخبري  المتعارضي ]

وايا رره بتعررارا ال ءرر ين الررداّل أحرردهما علررى الح مررة واةخرر  علررى 
الوجوم باا،   فإّر الت يي  بينهما على  قدي  لور األخءرار حّجرة مرن برام 

   (2)السءءيّة يكور على القاعدل ومن جهة الت يي  بين الرواجءين المترزاحمين 
 (3) قدي  أنّها وعلى 

__________________ 

 جع موافقتها عمق   والحكم بإباحة لّ، من التر   والفعر، ئراه ا ينرافي املترزام القلءرّى بمرا ـ 

هو معلوم عند المكلّ  مرن الحكرم الروااعّي الردائ  برين الوجروم والح مرة   فرق  جر ي أصرالة 

 الحّ، في المقام.

مرر  ال ررامم مررن مءاحررث القشررع عرردم وجرروم أنّرره اررد ع فررم فرري األ وتوضاايح الاادفع :

الموافقة املتزاميّة   و ورل عدم دلي، عقلّي وم نقلّي على لزوم اإلااعرة امعتقاديّرة. ميرافا 

إلى أنّه م منافال بين وجروم الموافقرة املتزاميّرة وبرين ج يرار أصرالة الحرّ،   إلمكرار املترزام 

 هو عليه وإر لم يعلم بش ّه فعق.القلءّي اإلجمالّي بالحكم الوااعّي على ما 
 ( هلا جوام عن إ كال مقدّر ا1)

أّر متعلّررب وجرروم الموافقرة املتزاميّررة نفررم متعلّررب وجرروم الموافقررة  توضايح اإلشااكال :

العمليّررة   ومعلرروم أّر متعلّررب وجرروم الموافقررة العمليّررة لرريم إّم الحكررم بعنوانرره ال رراّد مررن 

وم الموافقة املتزاميّة ليم إّم ذل    م الحكم الروااعّي علرى اإليجام أو التح يم   فمتعلّب وج

ما هو عليه. غاية األم  أنّه  ّ، النوبة إلى الموافقرة امحتماليّرة بعرد  عرلّر الموافقرة املتزاميّرة 

القشعيّة   لما هرو لرلل  مرع  عرلّر الموافقرة العمليّرة القشعيّرة   والموافقرة املتزاميّرة امحتماليّرة 

 حّ، باملتزام التفّيلّي ب ّود الوجروم أو الح مرة   م املترزام اإلجمرالّي برالوااع  انّما

 على ما هو عليه.
أّر املتررزام التفّرريلّي بأحرردهما المعرريّن مررع فرر ا عرردم العلررم برره  وتوضاايح الجااواب :

م  ش يع محّ م. ميافا إلى أنّه لو  لّم عدم لونه  ش يعا لم يقرم دلير، علرى وجروم هرلا املترزا

 التفّيلّي.
  أو  «مرن جهرة الت يير  برين الشلءرين المترزاحمين»أر يقرول ا  الصاحيح( هكلا في النس . و2)

 .«من اءي، الت يي  بين الواجءين المتزاحمين»يقول ا 

علرى »  أو يقرول ا  «... وعلى  قردي  لونهرا حّجرة»أر يقول ا  والصاحيح( هكلا في النس . 3)

   إلى لور األخءار حّجة.لي ي جع اليمي.« ..  قدي  أنّه
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إّم أّر أحردهما  (2)وإر لرار علرى خرق  القاعردل  (1)من بام الش يقيّة   فإنّه 

حيررث لررار واجرردا لمررا هررو المنرراا للش يقيّررة مررن احتمررال ـ   عيينررا أو   ييرر ا
حّجرة فري هرلع الّرورل بأدلّرة  (3)جعر، ـ  اإلصابة مع اجتما،  ائ  الش ائط

؛ وأين ذل  مّما إذا لم يكن المشلوم إّم  (4)ي    يي ا الت جي   عيينا أو الت ي

حاصرر،   واألخررل ب ّررود  (5)األخررل ب ّررود مررا صرردر وااعررا   وهررو 
 أحدهما ربما م يكور إليه بموص،.

نعررم   لررو لررار الت ييرر  بررين ال ءرر ين ألجرر، إبرردائهما احتمررال الوجرروم 

ه   لدملرة الردلي، والح مة وإحداتهما الت ديرد بينهمرا   لكرار القيراس فري محلّر
 .(6)على الت يي  بينهما على الت يي  هاهنا   فتأّم، جيّدا 

__________________ 

 .«... فهو»أر يقول ا  واألولى( أي ا فإّر الت يي . 1)

 ( ألّر القاعدل األّوليّة في  عارا الش ق هو التسااط.2)

 .«صار»( وفي بعإ النس  ا 3)

نا في صورل وجود الم ّج  له   لموافقته للكترام وغي هرا   ( أي ا صار أحدهما حّجة  عيي4)

 وصار أحدهما حّجة   يي ا في صورل عدم وجود الم ّج  ألحدهما.

 ( أي ا األخل ب ّود ما صدر وااعا.5)

ردّ ام ررتدمل علررى القررول الثالررث   وهررو الحكررم بررالت يي    رر عادس( غرر ا المّررنّ  6)

 رين.الش عّي في دورار األم  بين المحلو

أّر ما يوجع الحكم بالت يي  في ال ء ين المتعارورين الرداّل أحردهما  حاصل االستدالل :

 على الوجوم واةخ  على الح مة يوجع الحكم بالت يي  في دورار األم  بالمحلورين.
 أّر في  ق يع هلع المقايسة احتمالين ا وتوضيح الرّد عليه :

بالت يي  بين ال ء ين المتعارورين هرو لرور لرّ،  أر يقال ا إّر المناا في الحكم األّول :

واحد منهما جامعا لش ائط الحّجيّة   فيحتم، لور مخدّ  لرّ، منهمرا مشابقرا للواارع   وبمرا لرار 

المكلّ  متعلّرا من م اعرال الواارع برالقشع فحكرم الشرار، بلرزوم األخرل بأحردهما   يير ا. وهرلا 

  إذ المف وا هو العلم بوجرود اإللرزام الروااعّي   المناا بعينه موجود في المقام بش يب أولى 

غايررة األمرر  يرردور أمرر ع بررين الوجرروم والح مررة   ولّمررا لررم يررتمّكن المكلّرر  مررن موافقررة الوااررع 

 فّررريق فحكرررم الشرررار، بالموافقرررة امحتماليّرررة ولرررزوم األخرررل بأحررردهما   ييررر ا   م باإلباحرررة 

 الظاه يّة.
الحكم بالت يي  بين ال ء ين المتعارورين هرو إبردائهما أر يقال ا إّر المق  في  الثااني :

 ـ احتمال الوجوم والح مة وإحداتهما الت ديد بينهما   ولّما لار المكلّ  متعلّرا من رعاية
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 [عدم جريان قاعدة قبح العقاب بال بيان]

وم مجال هاهنا لقاعدل اء  العقام بق بيار   فإنّه م اّور فيه هاهنرا 

عدم  نّجز التكلي  لعدم التمّكن من الموافقة القشعيّة لم الفتها    وإنّما يكور
 .(2)  والموافقة امحتماليّة حاصلة م محالة   لما م ي فى  (1)

__________________ 

لق امحتمالين حكم الشار، برالت يي  بينهمرا. وهرلا المرق  بعينره موجرود فري المقرام   فريحكم ـ 

 حدهما.بالت يي  بينهما واألخل بأ

إذا ع فرررم هرررلا   فررراعلم ا أّر مقايسرررة المقرررام برررال ء ين المتعارورررين بالتق يرررع األّول 

وذلرر  ألّر منشررأ الحكررم بررالت يي  بررين ال ءرر ين المتعاروررين هررو حّجيّتهمررا أو حّجيّررة  باارر،.

أحدهما  عيينا أو   يي ا   فإّر األخءار إّما أر  كور حّجرة مرن برام السرءءيّة أو  كرور حّجرة مرن 

ام الش يقيّة   فعلى األّول يحدث في مخدّ  ال ء  الداّل علرى الوجروم مّرلحة ملزمرة وفري ب

مخدّ  اةخ  مفسدل ملزمة   ولّما لار المف وا لور لّ، منهما جامعا لشر ائط الحّجيّرة ولرار 

العم، بكّ، منهما غي  مقردور فيقرع الترزاحم برين الشلءرين ا الرع الفعر، والرع التر  . وحين رل 

عقرر، بررالت يي . فيكررور الحكررم بررالت يي  علررى القاعرردل. وعلررى الثرراني فيكررور ال ءرر ار يحكررم ال

وهرو لرور لرّ، منهمرا لا رفا عرن الواارع واحتمرال إصرابة مرخدّ  لرّ، ـ  واجدين لمناا الش يقيّة

  ولّمرا لررم يمكررن الجمررع بينهمرا فرري الحّجيّررة الفعليّررة ـ  منهمرا للوااررع مررع اجتمرا،  ررائ  الشرر ائط

 أحدهما حّجة   يي ا مع التكافخ   وأحدهما  عيينا مع المزيّة. فجع، الشار،
 وبالجملة ا فالمناا في الحكم بالت يي  في ال ء ين المتعاروين لونهما حّجتين فعليّترين

وهررلا المنرراا لررم يوجررد فرري  ـ. علررى الش يقيّررةـ  أو لونهمررا مقتيرريا للحّجيّررةـ  علررى السررءءيّةـرر 

أنّه لم يردّل دلير، علرى مشلوبيّرة لرق امحتمرالين   وم علرى  امحتمالين المتعاروين   و ورل

ااتيائهما للمشلوبيّة   ب، يكور المشلوم هنا هرو األخرل ب ّرود مرا صردر وااعرا   واألخرل 

 حاص، إذا حكمنا باإلباحة الظاه يّة.ـ  من الموافقة امحتماليّةـ  بالوااع بالمقدار الممكن
ل في  ق يع المقايسة. وأّمرا بنراا علرى امحتمرال الثراني هلا للّه بناا على امحتمال األوّ 

 فكار القياس في محلّه   لوجود مناا الحكم بالت يي  في المقام أييا   وهو واو .
وم الم الفررة »أو يقررول ا  «لالم الفررة القشعيّررة»ر يقررول ا والصااحيح أ( هكررلا فرري النسرر . 1)

 .«ة والم الفة القشعيّتينلعدم التمّكن من الموافق»  أو يقول ا  «القشعيّة

( واد مّ  بعإ الكقم حول ما أفادع األعقم فري ج يرار القاعردل المرللورل. ف اجرع التعليقرة 2)

 .82( من الّفحة ا 1)
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 [تعميم محّل النزاع]

ترّم إّر مرورد هررلع الوجروع وإر لرار مررا إذا لرم يكرن واحررد مرن الوجرروم 

عءّررديّين أو لررار أحرردهما المعرريّن والح مررة علررى التعيررين  عءّررديّا   إذ لررو لانررا  

للل  لم يكن إ كال في عدم جرواز ا حهمرا وال جرو، إلرى امباحرة   ألنّهرا 
  إّم ـ  (2) « ر عادس»على ما أفاد  ي نا األ رتاذ ـ  م الفة عمليّة اشعيّة (1)

أّر الحكم أييا فيهما إذا لانرا لرلل  هرو الت يير  عقرق برين إ يانره علرى وجره 
و  لره لرلل    لعردم التر جي    ـ  خ ى به برداعي احتمرال الءرهبأر يـ  ا بيّ 

 واءحه بق م ّج .

فانقدح أنّه م وجه لت ّيص المرورد بالتوّصرليّين بالنسرءة إلرى مرا هرو 
   لما م ي فى. (3)المهّم في المقام   وإر اختّص بعإ الوجوع 

 [تقديم محتمل األ ميّة]

ي  إنّمررا هررو فيمررا م يحتمرر، وم يررلهع عليرر  أّر ا ررتققل العقرر، بررالت ي

الترر جي  فرري أحرردهما علررى التعيررين. ومررع احتمالرره م يءعررد دعررو  ا ررتققله 

  لما هرو الحرال فري دورار األمر  برين الت يير  والتعيرين فري غير   (4)بتعيّنه 
 ولكّن الت جي  إنّما .(5)المقام 

__________________ 

 جع إلى اإلباحة.واليمي  ي  .«لم يكن إ كال»(  علي، لقوله ا 1)

 .179ا  2( ف ائد امصول 2)

 ( وهو القول باإلباحة الظاه يّة.3)

 ( أي ا ا تققل العق، بتعيّن محتم، الت جي .4)

أّر الت يي  العقلّي في المقام مقيّد بما إذا لم يحتم، مزيّة أحردهما علرى اةخر     والحاصل :( 5)

ققل العقر، بتعريّن محتمر، األهّميّرة   فيرق عرن فيق عن العلم بها   وإّم فق يءعد دعرو  ا رت

 معلومها.

 وخالفه األعقم الثقتة   ب، السيّدار العلمار ا ال مينّي وال وئّي.
فاختار األعقم الثقتة الحكم بالت يي  في المقام   واختار السيّد ال روئّي الحكرم برالء اال 

ل عررن التعيينيّررة إّم فيمررا إذا لررار أاوائيّررة مشلقررا   واختررار السرريّد اإلمررام ال مينررّي ج يررار الءرر اا

المحتمرر، بحيررث يكررور مزم امحتيرراا عقررق أو  رر عا   لمررا لررو دار األمرر  بررين لررور المرر أل 

زوجته الّتي حل  على وا ها وبين لونها أّمه   فحين ل يجع امحتيراا. راجرع فوائرد امصرول 

 ـ   45ا  3
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الشلرع فري اةخر  بمرا م يجروز يكور لشدّل الشلع في أحدهما وزياد ه على 

اإلخقل بها في صورل المزاحمة   ووجع الت جي  بها. وللا وجع   جي  
 احتمال ذي المزيّة في صورل الدورار.

 [بمالن ترجيح احتمال الحرمة]

أّر دفرع المفسردل  (2)  ألج،  (1)وم وجه لت جي  احتمال الح مة مشلقا 

واجع يكور مقدّما على الحر ام  أولى من     المّلحة   و ورل أنّه رمّ 
في صورل المزاحمة بق لقم   فكي  يقدّم على احتماله في صورل الدورار 

 .(3)فافهم  ؟!بين مثليهما
__________________ 

   333ـ  332ا  2  مّررءاح امصررول  571ا  2  نهايررة الدرايررة  295ا  3نهايررة األفكررار ـرر 

 .181ـ  180ا  2أنوار الهداية 

ل إلررى القررول الثرراني مررن األارروال فرري مسررألة دورار األمرر  بررين المحررلورين   وهررو ( إ ررار1)

برأّر غايرة   ر عادسوجوم األخل بأحدهما  عيينا بت جي  جانع الح مة. فنرااش فيره المّرنّ  

ما يمكن أر يقال في ام تدمل على   جي  احتمال الح مة هو أّر دفع المفسدل أولى من جلرع 

 المنفعة.

يكررور مقرردّما علررى الحرر ام فرري صررورل ـ  لالّررقلـ    ألّر رّم واجررعوهررو مرر دود 

 المزاحمة.
 .«... لت جي »(  علي، لقوله ا 2)

 (  تّمة ا3)

فري الكترام ي رتّص بمرا إذا دار   ر عادساد مّ   اإل ارل إلى أّر ما أفادع المّرنّ  

لتوّصرليّا  أو فري األم  برين المحرلورين مرع وحردل الوااعرة    رواا لرار الردورار بينهمرا فري ا

فري   ر عادسوأّما إذا دار األم  بينهما مع  عدّد الوااعة فلم يتعّ ا له المّرنّ   التعءّديّا .

 المقام. فينءغي التعّ ا له  تميما للءحث   فنقول ا
إذا  عدّد  الوااعة في دورار األم  بين المحلورين لمرا إذا علرم إجمرام بتعلّرب التكلير  

جمعرة فري لرّ، جمعرة   ودار أمر ع برين الفعر، والتر     فهر، يكرور الت يير  اإللزامّي بّقل ال

بدويّا   فق يجوز للمكلّ  أر ي تار في الوااعة الثانية غير  مرا اخترارع فري الوااعرة امولرى   أو 

 ؟يكور ا تم اريّا   فيجوز له أر ي تار في الوااعة الثانيرة غير  مرا اخترارع فري الوااعرة امولرى

، صرقل الجمعرة الّتري دار أم هرا برين الوجروم والح مرة هر، يجروز للمكلّر  أر مثق ا فري مثر

ي تررار فرري الجمعررة امولررى إ يررار صررقل الجمعررة وي تررار فرري الجمعررة الثانيررة   لهررا   فيكررور 

 ـ الت يي 
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__________________ 

وهكرلا   لمرا  ا تم اريّا   أو م يجوز له ذل    ب، يجع عليه اإل يرار بهرا فري الثانيرة والثالثرةـ 

يجع عليه   لها في الجمعا  اة ية فيما إذا اختار   لها في الجمعة امولرى   فيكرور الت يير  

 ؟بدويّا

الظاه  من لقم المّنّ  في حا ية ال  رائ، هرو لونره ا رتم اريّا. وذهرع إليره أييرا 

 ا 3  نهاية األفكرار  235المحقّقور ا الع ااّي والنائينّي واإلمام ال مينّي. راجع درر الفوائد ا 

 .181ا  2  أنوار الهداية  455ـ  453ا  3  فوائد امصول  296
وذهرع السرريّد ال رروئّي إلررى أّر الت يير  هاهنررا برردوّي   لتنّجررز العلرم اإلجمررالّي مررن حيررث 

 .344ـ  343ا  2الم الفة القشعيّة. مّءاح امصول 
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 فصل

 [في أصالة االشتغال]

 (1)علرم برالتكلي  مرن اإليجرام أو التحر يم لو  ّ  في المكلّر  بره مرع ال

 فتارل
__________________ 

ا أّر العلررم بررالتكلي  واإللررزام اررد يكررور علمررا  فّرريليّا واررد يكررور علمررا إجماليّررا.  ال يخفااى( 1)

وعلى الثاني اد يكرور علمرا بنرو، التكلير  واإللرزام وارد يكرور علمرا بجنسره. وعلرى الثراني ارد 

 د واد يكور متعلّقا بفعلين متعدّدين.يكور متعلّقا بفع، واح

 وأّما العلم التفّيلّي بالتكلي  فواو .
وأّما العلم اإلجمالّي بنو، التكلي  ا فكما إذا علم بالوجوم و ر دّد برين أر يكرور متعلّقره 

الّقل  ماما أو الّقل اّر ا   أو علرم بالح مرة و ر دّد برين أر يكرور متعلّقهرا هرلا المرائع أو 

  أو علم بالوجوم و  دّد بين أر يكرور متعلّقره الّرقل مرع السرورل أو الّرقل مرن  ذا  المائع

 دور السورل.
وأّما العلم اإلجمالّي بجنم التكلي  المتعلّب بفع، واحد ا فكما إذا اح ز صردور خشرام 

إلزامّي من المولى ودار بين لونه وجوم الدعاا عنرد رؤيرة الهرقل وبرين لونره ح مرة الردعاا 

 حين ل.
وأّمررا العلررم اإلجمررالّي بجررنم التكليرر  المتعلّررب بفعلررين ا فكمررا إذا علررم بّرردور خشررام 

 إلزامّي من المولى ودار أم ع بين وجوم الدعاا عند رؤية الهقل وح مة   م التتن.
 فاألاسام أربعة ا

 العلم التفّيلّي.ـ  1
 العلم اإلجمالّي بنو، التكلي .ـ  2
 ي  المتعلّب بأم  واحد.العلم اإلجمالّي بجنم التكلـ  3
 العلم اإلجمالّي بجنم التكلي  المتعلّب بأم ين أو امور.ـ  4

 وم  ّ  في خ وا القسم األّول والثالث من محّ، الءحث.
أّما القسم األّول   فواو . وأّما القسم الثالرث فألنّره مرن الشرّ  فري التكلير  وي جرع فيره 

 إلى الء اال.
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  فيقرع  (2)  واخ   بين األاّ، واأللثر  امر ءراايّين  (1)لت دّدع بين المتءاينين 

 الكقم في مقامينا
__________________ 

 وم  ّ  أييا في دخول القسم الثاني في محّ، النزا،.ـ 

وإنّمرا الكررقم فرري القسررم ال ابررع. فهرر، يعرردّ مرن الشررّ  فرري التكليرر  لرري ي رر ا مررن محررّ، 

 ؟لي يدخ، في محّ، النزا، النزا،   أو يعدّ من الشّ  في المكلّ  به
ذهع الشي  األعظم األنّارّي إلى أّر العلم بالجنم من الشّ  في التكلي    م المكلّر  

المووع الثاني في الشرّ  فري المكلّر  بره مرع العلرم بنرو، التكلير    برأر يعلرم »به   فإنّه اال ا 

 .195ا  2ف ائد امصول  .«الح مة أو الوجوم ويشتءه الح ام أو الواجع
أييرا أّر العلرم  «م  اإليجاب أو التحاريم»في المقام ا    عادسوئاه  اول المّنّ  

ولكرن  .«ماع العلام باالتكليف»بالجنم من الشّ  في التكلي    فرإّر لقمره هرلا بيرار عرن اولره ا 

 يّررّ ح بعررد أ ررش  برردخول العلررم بجررنم التكليرر  فرري الشررّ  فرري المكلّرر  برره إذا لررار متعلّقررا 

 .231ا صّ ح بلل  أييا في درر الفوائد ا بأم ين   لم
مسررامحة ئرراه ل   لعرردم  «المتءرراينين»ا أّر فرري التعءيرر  عررن هررلا القسررم م  ال يخفااى عليااك( 1)

اختّاد هلا القسم بما إذا لار الت ديد ذا ا فين فقط   ب، يعّم ما إذا لار الت ديرد ذا أار ا  

ا صقل اةيرا  أو صرقل الميّرم أو صرقل   لما إذا علم بوجوم صقل عليه   و  دّد بين لونه

فتررارل لترر دّد المكلّرر  برره بررين »أر يعءّرر  عررن هررلا القسررم هكررلا ا  فكااان األولااىالقيرراا. وعليرره 

 .«فتارل لت دّد المكلّ  به بين امور متءايية»أو ا  «المتءاينين أو ألث 

د برين لرور الّرقل (  واا لار الت ديد ذا ا فين   لما إذا علم بوجوم صقل الظه  و  دّ 2)

المكلّ  بها هي الّقل مع السورل أو هي من دور السورل   أو لار الت ديرد ذا أار ا    لمرا 

إذا علم بوجوم صقل الظه  و ّ  في أنّهرا هر، هري الّرقل مرع السرورل والقنرو  أو الّرقل 

ا فري مع السرورل دور القنرو  أو الّرقل مرع القنرو  دور السرورل أو الّرقل مرن دونهمرا. هرل

 األاّ، واأللث  امر ءاايّين.

ا فهو ي جرع إلرى ـ   واا لار ذا ا فين أو ذا أا ا ـ  وأّما األاّ، واأللث  ام تققليّار

الشّ  في التكلي  بالنسءة إلى األلث    إذ يعلم من أّول األم  بتعلّرب التكلير  باألارّ، ويشرّ  فري 

  علّقه بالزائد عليه   فتج ي الء اال.
أّر اليابط في  ش يص لور أا ا  الت ديد هرو التءراين أو األارّ، واأللثر   :وال يخفى 

 امر ءاايّار أو األاّ، واأللث  ام تققليّار ما يلي ا
فإر لار في أا ا  الت ديد ما يكور اإل يار به موجءا للعلرم بحّرول اممتثرال و رقوا 

 . وحين رل م ي لرو ا إّمرا أر يكرور التكلي  بالنسءة إلى األا ا  األخ  فيكور من األاّ، واأللث

 اإل يار بسائ  األا ا  أييا موجءا للعلم بحّول اممتثال و قوا التكلي  بالنسءة إلى
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 المقام األّول

 (1)في دوران األمر بي  المتبايني  

 [منّجزيّة العلم اإلجماليّ ]

 ولو لانا فع، أم  و   ـ  أّر التكلي  المعلوم بينهما مشلقا ال يخفى :
__________________ 

خّود  ل  األا ا    لما لار اإل يار باأللث  موجءرا للعلرم بسرقوا التكلير  بالنسرءة إلرى ـ 

جميررع األارر ا    وهررلا هررو األاررّ، واأللثرر  ام ررتققليّار   ومثالرره ا مررا إذا علررم بأنّرره مررديور   

بسررقوا الرردين  و رر دّد بررين لررور مررا عليرره عشرر ل أو  سررعة   فررإّر إعشرراا العشرر ل يوجررع العلررم

بالنسررءة إلررى عشرر ل و سررعة   وإعشرراا التسررعة أييررا يوجررع العلررم بسررقوا الرردين بالنسررءة إلررى 

 خّود التسعة.

موجءرا ـ  وهرو األلثر ـ  وإّما أر م يكور اإل يار بسائ  األا ا  غي  الشر   ال رادّ 

ا إلرى للعلم بسقوا التكلي  بالنسءة إلرى خّرود  لر  األار ا    محتمرال مشلوبيّتهرا منيرمّ 

غي هرا   فحين ررل يكرور الت ديررد برين األاررّ، واأللثر  امر ءرراايّين   لمرا إذا علررم بوجروم صررقل 

الظهر  و ر دّد برين أر يكرور المكلّر  بره هرو الّرقل مرع السرورل والقنرو  أو هرو الّرقل مرن 

 ـ أي الّرقل مرع السرورل والقنرو ـ  دونهما أو هو الّقل مرع أحردهما   فرإّر اإل يرار براأللث 

 يوجع العلم بف اغ اللّمة بالنسءة إلى الّقل من دونهما.

أي الّرقل مرع السرورل فقرط أو مرع القنرو  فقرط أو مرن ـ  وأّما اإل يار بسائ  األا ا 

فق يوجع حّول العلم بالف اغ أصق   م بالنسءة إلى خّرود  لر  األار ا  وم ـ  دونهما

 ـ. أي األلث ـ  بالنسءة إلى الش   ال ادّ 
لررم يكررن فرري أارر ا  الت ديررد مررا يكررور اإل يررار برره موجءررا للعلررم بحّررول اممتثررال وإر 

و قوا التكلي  بالنسرءة إلرى األار ا  األخر    فيكرور مرن دورار األمر  برين امرور متءاييرة   

 ررواا لررار التءرراين ذا يّررا لرردورار المكلّرر  برره بررين موورروعا  مسررتقلّة لالّرروم والّررداة 

إذا لرار المكلّر  بره مووروعا واحردا ذا أار ا  متءاييرة   برأر  والّقل   أو لار ع ويّا لما

 كور النسءة برين  لر  األار ا  نسرءة بشر ا  ريا وبشر ا م   لمرا إذا علرم إجمرام بوجروم 

 الّقل و  دّد بين لونها اّ ا أو  ماما.
والحاص، ا أنّه إذا دار األمر  برين المراهيّتين أو الماهيّرا  أو برين الماهيّرة بشر ا  ريا 

بين  ل  الماهيّة م بش ا فيكور من دورار األم  بين المتءاينين. وإذا دار األمر  برين الماهيّرة و

 بش ا  يا وبين  ل  الماهيّة م بش ا فيكور من دورار األم  بين األاّ، واأللث .
دورار »أر يقرول ا ـ  بر، الّرحي ـ  ( يظه  مّما ذل نا في التعليقة السابقة أنّه لرار امولرى1)

 .«كلّ  به بين امور متءاينةالم



 (3لفاية امصول )ا  ...............................................................................  96

برأر يكرور واجردا لمرا هرو العلّرة ـ  إر لار فعليّرا مرن جميرع الجهرا ـ  (1)نخ  

مرن اإلجمررال والترر دّد  (2) [عليرره]التاّمرة للءعررث أو الزجر  الفعلررّي مررع مرا هررو 
فق محيص عن  نّجزع وصّحة العقوبة على م الفته ؛ وحين ل م ـ  وامحتمال

أو  (6)أو السرعة  (5)أو الوورع  (4)دّل بعمومره علرى ال فرع يكور ما  (3)محالة 

ّّّرا عقرق   ألجر، مناايرتها معره  (8)مّما يعّم أا ا  العلم  (7)اإلباحة  م 
ولو لرار بحيرث لرو علرم  فّريق لوجرع امتثالره ـ  وإر لم يكن فعليّا للل  .(9)

ول لم يكن هنا  مانع عقرق وم  ر عا عرن  رمـ  وصّ  العقام على م الفته

 أدلّة الء اال الش عيّة لألا ا .
ومن هنا انقدح ا أنّه م ف ق بين العلم التفّيلّي واإلجمالّي   إّم أنّه م 

مجال للحكم الظاه ّي مع التفّيلّي   فإذا لار الحكم الوااعّي فعليّا من  ائ  

مجال مع  (11)من جميع الجها    وله  (10)الجها  م محالة يّي  فعليّا معه 
 جمالّي  اإل

__________________ 

فعر، أمر  و ر   أمر  نخر    فعلمنرا إجمرام ـ  وهما ا فا الت ديدـ  ( أي ا ولو لار المتءاينار1)

 بتكلي  إلزامّي  علّب إّما بفع، هلا األم  وإّما بت   ذا  األم .

ولعررّ، غ ورره  عمرريم محررّ، الءحررث للعلررم بجررنم التكليرر    وهررو اإللررزام الجررامع بررين 

 ام والتح يم.اإليج
 رواا ـ  إّر التكلير  المعلروم برين أار ا  متءاينرة مشلقرا» وق العءارل هكلا ا  واألولاى

 .«... لانم األا ا  فع، أحد اممور أو     أحد اممور أو فع، أم  و    نخ 
 ( ما بين المعقوفتين ليم في النس .2)

 .«فق محالة»أر يقول ا  واألولى( هكلا في النس . 3)

   417ا  2ال ّررال  .«...و رفررع عررن اّمترري  سررعة ا ال شررأ »ا  ونلهعليههللاصررلىولرره ( لق4)

 .353التوحيد ا 

 2 (للء اري)المحا ن  .«...و ووع عن اّمتي ما ال هوا عليه »ا  ونلهعليههللاصلى( لقوله 5)

 .339ا 

 .424ا  1الل الي عوالي  .«إّر الناس في  عة ما لم يعلموا»ا  ونلهعليههللاصلى( لقوله 6)

 2و ائ، الشريعة  .«... لّ،  يا فيه حقل وح ام فهو ل  حقل أبدا»ا  السقمعليه( لقوله 7)

 .1من أبوام ما يكتسع به   الحديث  4  الءام  59ا 

 ( أي ا أا ا  العلم اإلجمالّي.8)

 ( أي ا ألج، منااية ال فع والووع والسعة واإلباحة مع التكلي  الفعلّي.9)

 ( أي ا مع العلم التفّيلّي.10)

 ( أي ا للحكم الظاه ّي.11)
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  إلمكرار جعر، الظراه ّي فري أا افره وإر  (1)فيمكن أر م يّي  فعليّا معره 

 .(2)لار فعليّا من غي  هلع الجهة   فافهم 
__________________ 

 ( أي ا فيمكن أر م يعي  الحكم الوااعّي فعليّا مع العلم اإلجمالّي.1)

علرى مرا اّ بره  لميرلع المحقّرب امصرفهانّي علرى نحرو اإلجمرال فري نهايرة ـ  ضيح ما أفادهتو( 2)

 ا أّر التكلي  المعلوم باإلجمال على اسمين اـ  576ـ  575ا  2الدراية 

أر يكور  اّم الفعليّرة مرن جميرع الجهرا    برأر يكرور واجردا لمرا هرو العلّرة  القسم األّول :

لررّي   ولررو لررار التكليرر  مرر دّدا بررين أارر ا    وهررو فيمررا إذا لررار التاّمررة للءعررث أو الزجرر  الفع

ا تيفاا الغر ا الرداعي إلرى الحكرم متعلّقرا إلرادل المرولى علرى لرّ،  قردي    بحيرث م ي ورى 

أو علرم ـ  لوصرول ال شرام إليره ولرو  ّرادفاـ  بفوا ه أصق    رواا علرم بره المكلّر   فّريق

تكلير  إّم الجهر، بره   وهرو ي  فرع بمجرّ د العلرم بره   فرإّر إجمام. فحين رل م يمنرع عرن فعليّرة ال

العلم يكش  عن الوااع وي  فع العلر الجهلّي   فيستحّب العقوبة على م الفتره. وم فر ق حين رل 

بين العلم اإلجمالّي والتفّيلّي   لعدم الف ق في انكشا  الوااع وار فرا، العرلر الجهلرّي بهمرا   

بإ يار جميع األا ا  احتياا فيما إذا علم بره إجمرام   وحكرم بإ يرار  غاية األم  أّر حكم العق،

 المأمور به فيما إذا علم به  فّيق.
ـ  لحرديث ال فرعـ  وحين ل لو فر ا أّر مرا دّل بعمومره علرى التر خيص ونفري التكلير 

يشم، أا ا  العلم اإلجمالّي فق بدّ من   ّيّها بمرا نحرن فيره   لحكرم العقر، بمناايرته مرع 

لرور الحكررم فعليّرا مررن جميرع الجهررا    ور ورل أنّرره يقتيري لررزوم موافقتره علررى لرّ،  قرردي    

 والت خيص يقتيي عدم لزومها   وهلا هو التنااإ المستحي،.
أر م يكور  اّم الفعليّة من جميع الجها    بأر م يكور الغر ا الرداعي  القسم الثااني :

تيفائه على لرّ، حرال   بر، يكرور متعلّقرا إلرادل المرولى إلى الحكم بمثابة  تعلّب إرادل المولى با 

إذا وص، ال شام إليه  فّيق ولو من بام ام ّفاق. وحين رل يعتءر  فري  نّجرزع العلرم التفّريلّي 

بالحكم. وأّما الحكم المعلوم بالعلم اإلجمالّي وإر لار بم  ءة من الفعليّرة إّم أّر المعلروم بره لريم 

   فق يكور متنّجزا وم يستحّب العقوبة على م الفته.متعلّقا إلرادل المولى 
 ومن هنا يظه  امور ا

أنّرره لررو احرر ز لررور الحكررم المعلرروم باإلجمررال مررن القسررم األّول فيجررع موافقترره  األّول :

فرري بعررإ األارر ا  أو ـ  أي الءرر االـ  ب عايررة امحتيرراا   وم يمكررن جعرر، الحكررم الظرراه يّ 

. ولرو احر ز لونره مرن القسرم الثراني فرق يجرع موافقتره   بر، يمكرن جميعها   لكونره  راّم الفعليّرة

 في بعإ األا ا  أو في جميعها.ـ  أي الت خيصـ  جع، الحكم الظاه يّ 
 ـ أّر العلم اإلجمالّي بمثابة العلم التفّيلّي في إمكار انكشا  الوااع به   غاية الثاني :
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 [وجوب موافقة المعلوم التاّم الفعليّة مملقا]

إّر الظاه  أنّه لو ف ا أّر المعلروم باإلجمرال لرار فعليّرا مرن جميرع  تمّ 

 الجها 
__________________ 

 األم  أّر الحكم الوااعّي المعلوم بالعلم التفّيلّي  اّم الفعليّة إذا لرار فعليّرا مرن  رائ  الجهرا .ـ 

يّررا مررن  ررائ  الجهررا  ب ررق  المعلرروم بررالعلم اإلجمررالّي   فإنّرره يّرري   رراّم الفعليّررة إذا لررار فعل

 واح ز لونه من القسم األّول من األحكام الفعليّة.

و عءي  نخ  ا إّر لرّق مرن العلرم التفّريلّي واإلجمرالّي يقتيري التنّجرز والفعليّرة التاّمرة   

غاية األم  أّر العلم التفّيلّي يوجع التنّجز والفعليّة التاّمة بمجّ د لور الحكرم فعليّرا مرن  رائ  

والعلرم اإلجمرالّي م يوجءره لرلل    بر، انّمرا يوجءره بعرد لرور الحكرم فعليّرا مرن  رائ  الجها    

 الجها  وإح از لونه من اءي، القسم األّول.
أّر المعلروم بالتفّرري، والمعلروم باإلجمررال فري القسررم األّول واجردار لمررا يرتّم برره  الثالاث :

الجهرا    ب رق  العلرم اإلجمرالّي فري العلّة للءعث أو الزج  الفعلرّي إذا لانرا فعليّرين مرن  رائ  

 القسم الثاني   فإنّه لم يكن واجدا لما يتّم به العلّة للءعث أو الزج  الفعلّي   لما مّ .
ومن هنا ينقدح دفع مرا  وّهمره العّقمرة المحّشري المشركينّي وبعرإ نخر    مرن أّر لرقم 

ئاه  فري أّر العلرم  «اّمة للءعثبأر يكور واجدا لما هو العلّة الت»هاهنا ا    عادسالمّنّ  

اإلجمالّي علّة  اّمة للتنجيز لالعلم التفّيلّي. وهلا ينافي ما  قدّم منه فري مءاحرث القشرع مرن أّر 

العلم اإلجمالّي مقتإ للتنجيز   م أنّه علّة  اّمة للتنجيز. راجع حوا ي المشكينّي علرى الكفايرة 

 .148ـ  147ا  4  وعناية امصول  169 ا 4
مرن لقمرره هاهنررا أّر   رر عادسلوجره فرري فري دفعرره مررا مرّ  مررن أّر مر اد المّررنّ  وا

المعلوم باإلجمال إذا اح ز لونه من القسم األّول ولرار فعليّرا مرن  رائ  الجهرا  يّري  واجردا 

لما يتّم به العلّة للءعث أو الزج  الفعلّي   فيّي  العلم اإلجمالّي علّة للتنّجز بعرد إحر از أمر ين 

أر يحر ز لونره مرن  (تانيهمرا)أر يكور الحكم المعلوم به فعليّرا مرن  رائ  الجهرا .  (هماأحد)ا 

 وهلا م ينافي لور العلم اإلجمالّي في نفسه مقتييا للتنّجز. القسم األّول.
حول منّجزيّة العلم اإلجمالّي. وارد    عادسهلا ما أردناع من  ووي  لقم المّنّ  

وبعإ من  أّخ  عرنهم حرول منّجزيّتره فري مءاحرث القشرع   ف اجرع ذل نا نراا األعقم الثقتة 

 .(4التعليقة ) 267 الجزا الثاني ا
وأّما  فّي، الءحث عرن هرلا المشلرع فيحتراا إلرى ذلر  أبحراث لثير ل أخر  وبيرار نراا 

األعقم والنقإ واإلب ام   و  لناها خوفا من التشوي، الممرّ،   فنحير، المحقّقرين مرن الشرقم 

  فوائررد  576ـ  575و  106ـ  92ا  2  نهايررة الدرايررة  366ـ  297ا  3يررة األفكررار إلررى نها

 وغي ها من المشّوم . 74ـ  65ا  3امصول 
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 لوجع عقق موافقته مشلقا   ولو لانم أا افه غي  محّورل.

وإنّما التفاو  بين المحّورل وغي ها هو أّر عدم الحّ  ربما يقزم 
 من  ائ  الجها . (2)مع لونه فعليّا لومع  (1)م ما يمنع عن فعليّة المعلو

م يكرراد يرر   العقرر،  فاو ررا بررين المحّررورل وغي هررا فرري  وبالجملااة :

التنّجررز وعدمرره فيمررا لررار المعلرروم إجمررام فعليّررا يءعررث المررولى نحرروع فعررق أو 
 يزج  عنه للل  مع ما هو عليه من لث ل أا افه.

  وعدمره م يوجرع  فاو را أّر اختق  األا ا  في الحّ والحاصل :

في ناحية العلم. ولو أوجع  فاو ا فإنّما هو في ناحية المعلوم في فعليّة الءعث 
؛ فق يكاد ي تل  العلم اإلجمالّي  (3)أو الزج  مع الحّ  وعدمها مع عدمه 

باختق  األا ا  الّة ولث ل في التنجيز وعدمه مرا لرم ي تلر  المعلروم فري 

؛ وارررد ع فرررم ننفرررا أنّررره م  فررراو  برررين التفّررريلّي الفعليّرررة وعررردمها برررلل  
  فتأّمر،  (5)ما لم يكن  فاو  في ا   المعلوم أييرا  (4)واإلجمالّي في ذل  

 .(6) ع   

واررد انقرردح ا أنّرره م وجرره محتمررال عرردم وجرروم الموافقررة القشعيّررة مررع 
  ورر ورل أّر التكليرر  المعلرروم إجمررام لررو لررار فعليّررا  (7)ح مررة م الفتهررا 

 جءم موافقتهلو
__________________ 

( لما أّر عدم الحّر  ارد يرقزم ال ر وا عرن امبرتقا أو امورش ار إلرى ار كابره   وهمرا 1)

 مانعار عن صي ورل الحكم المعلوم باإلجمال  اّم الفعليّة.

( أي ا لررو م مررا يلزمرره عرردم الحّرر  مررن المررانع عررن فعليّررة المعلرروم   لررال  وا عررن محررّ، 2)

 ونحوع.امبتقا 

 ما أتءتناع. والصحيح .«وعدمهما مع عدمه»( وفي بعإ النس  ا 3)

 ( أي ا في التنجيز.4)

 .«أييا»( هكلا في النس . والظاه  زيادل للمة 5)

ر،  ال يخفى عليك :( 6) ّّ أّر ما أفادع فري المقرام  عر يإ بالشري  األعظرم األنّرارّي   حيرث ف

إلرى  نجيرز العلرم اإلجمرالّي ولرزوم رعايرة  بين الشرءهة المحّرورل وغير  المحّرورل   فرلهع

 2امحتياا في امولى وعدم  نجيزع في الثانية   ب، نق، اإلجمرا، عليره. راجرع ف ائرد امصرول 

 .257ا 

 .«مع ح مة الم الفة القشعيّة»أر يقول ا  والصحيح( هكلا في النس . 7)
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 .(2)  وإّم لم  ح م م الفته للل  أييا  (1)اشعا 

إّمرا ـ  ه  ا أنّه لو لم يعلم فعليّة التكلي  مرع العلرم بره إجمرامئ (3)ومنه 
  أو مررن جهررة اموررش ار إلررى  (4)مررن جهررة عرردم امبررتقا بررءعإ أا افرره 

 بعيها معيّنا أو
__________________ 

 ما أتءتناع. واألولى .«لوجع موافقته اشعا»( وفي بعإ النس  ا 1)

  األعظم   حيث اخترار جرواز  ر   الموافقرة الفعليّرة ( ولعّ، هلا الكقم أييا  ع يإ بالشي2)

بدعو  أّر للشرار، أر يقنرع بالموافقرة امحتماليّرة وأر ير ّخص فري بعرإ أار ا  الشرءهة بعرد 

لمررا نقلرره المحقّررب ـ  أو برردور جعرر، الءرردلـ  204ا  2لمررا فرري ف ائررد امصررول ـ  جعرر، الءرردل

 ـ. 89ـ  88ا  2اة تيانّي في بح  الفوائد 

عليره    عادسيتواّ  على بيار ما أفادع الشي  األعظم أّوم   وإي اد المّنّ   المقاموتوضيح 

 تانيا.

فحاص، ما أفادع أّر للشرار، أر يكتفري فري مقرام اممتثرال بتر   أحرد  أّما الشي  األعظم :

الش فين   بأر يجع، الش   اةخ  بدم عن الح ام الروااعّي إذا لرار مرا ار كءره نفرم المحرّ م 

إنّني أانع منر  بتر   بعرإ األار ا  وأبري  »وااعّي المعلوم باإلجمال   فله أر يقول للعءد ا ال

وعليه فيجوز     الموافقرة القشعيّرة واملتفراا بالموافقرة امحتماليّرة فري  .«ل  األا ا  األخ 

 .204ا  2بعإ موارد العلم اإلجمالّي. هلا ما يظه  من لقمه في ف ائد امصول 
ب اة تيانّي عن الشي  أنّه اختار في مجلم در ره جرواز  ر خيص الشرار، ونق، المحقّ 

 .89ـ  88ا  2في بعإ األا ا  من دور جع، بدل. راجع بح  الفوائد 
ا فررأورد عليرره بأنّرره م  نفررّ  ح مررة الم الفررة القشعيّررة عررن   رر عادس وأّمااا المصاانّف

اعّي المعلرروم باإلجمررال فعليّررا مررن وجرروم الموافقررة القشعيّررة   ورر ورل أنّرره إذا لررار الحكررم الرروا

يمتنرع جعر، الحكرم الظراه ّي ـ  بحيرث  تعلّرب إرادل المرولى بره علرى لرّ،  قردي ـ  جميع الجها 

على خقفه في  مام األا ا  أو في بعيها   فتجع موافقته لمرا  حر م م الفتره. وإذا لرم يكرن 

قفه فري بعرإ األار ا  أو فعليّا من جميع الجها  فق مانع من جع، الحكم الظاه ّي على خ

 في جميعها   فجاز  م الفته القشعيّة ولم  جع موافقته للل .
وأورد علرررى جعررر، الءررردل لثيررر  مرررن المترررأّخ ين   مرررنهم المحقّرررب الع اارررّي والمحقّرررب 

  مقرام  امصرول  314ـ  313ا  3امصفهانّي والسيّد اإلمام ال مينّي. ف اجرع نهايرة األفكرار 

 .306ا  2  أنوار الهداية  587ـ  586ا  2اية الدراية   نه 239ـ  238ا  2
( أي ا مّما ذل نا مرن أّر المنراا فري وجروم الموافقرة القشعيّرة بامحتيراا فري أار ا  العلرم 3)

اإلجمررالّي هررو لررور المعلرروم باإلجمررال  رراّم الفعليّررة    ررواا لانررم أا افرره محّررورل أو غيرر  

 محّورل.

 أ ين   إحداهما في بلدع وتانيتهما في أاّى برقد الردنيا مرع ( لما إذا علم بح مة إحد  امم4)

 عدم ابتقئه بها عادل.
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  أو من جهة  علّقه بمووو، يقشع بتحقّقه إجمام في هلا الشه     (1)م دّدا 

 لما وجءم موافقته ب، جاز  م الفته.ـ  (2)لأيّام حيإ المستحاوة مثق 
ارر ا   دريجيّررة لكررار منّجررزا لررو علررم فعليّترره ولررو لررار بررين أ (3)وأنّرره 

ووجءم موافقته   فإّر التدّرا م يمنع عن الفعليّرة   ور ورل أنّره لمرا يّرّ  

التكلي  بأم  حالّي للل  يّّ  بأم  ا تقءالّي   لالحّ  في المو م للمستشيع 
 .(4)  فافهم 

__________________ 

ي أحد اإلنائين المشتءهين مراا وفري ( أّما اموش ار إلى أحد األا ا  معيّنا فكما إذا لار ف1)

 اةخ  ماا ال ّمار   واوشّ  إلى   م ماا الّ مار للتداوي.

وأّما امورش ار إليره مر دّدا فكمرا إذا علرم بنجا رة أحرد المرااين   واورشّ  إلرى  ر م 

 أحدهما ل فع العشش.
 الردم فري إحرد  ( أي ا لالم أل الّتي     الدم من أّول الشه  إلرى نخر ع مسرتمّ ا و علرم برأرّ 2)

تقترة أيّررام متواليررة مررن الشره  دم حرريإ وفرري غي هررا ا تحاورة   فإنّرره م يجررع عليهررا وعلررى 

زوجها    يع أحكام الحيإ في أيّام الشه    إذ  علّب علمها اإلجمالّي بمووو، يقشع بتحقّقره 

يمنع عرن فعليّرة إجمام في هلا الشه  ولم  علم أنّه فيما ميى أو في الحال أو فيما يأ ي   وهلا 

 العلم اإلجمالّي.

 ... ( أي ا ومّما ذل نا يظه  أنّه3)

 وجوع ا «أا ا   دريجيّة»ا أّر في اوله ا  ال يخفى( 4)

أر يكور المر اد منره لرور األار ا  مّمرا ينشءرب علرى اشعرة مرن الزمرار   فري  األّول :

يره يكرور معنرى العءرارل اءال ما م ينشءب على اشعة من الزمار   ب، يكور ننّي الحّول. وعل

أّر التكلي  المعلوم إجمام لو لار  راّم الفعليّرة لكرار منّجرزا ووجءرم موافقتره مشلقرا    رواا »ا 

لررار  مررام أا افرره أو بعيررها مررن اممررور الزمانيّررة الّترري م  تحقّررب إّم بعررد ميررّي اشعررة مررن 

 .«الزمار أو لار  مامها أو بعيها من اممور اةنيّة الحّول
أر يكور الم اد مرن األار ا  التدريجيّرة هرو اممرور الّتري يرتمّكن المكلّر  مرن  ي :الثان

إيجادها في زمار واحد   في اءال اممور الّتي م يتمّكن المكلّ  مرن إ يانهرا إّم  ري ا فشري ا فري 

لررو علررم فعليّررة التكليرر  لكررار منّجررزا ووجءررم »أزمنررة متعرردّدل. وعليرره يكررور معنررى العءررارل ا 

مشلقررا    ررواا لانررم أارر ا  العلررم اإلجمررالّي مررن اممررور الّترري يررتمّكن المكلّرر  مررن  موافقترره

إيجادهررا فرري زمررار واحررد لشرر م المررااين المشررتءهين أو النظرر  إلررى المرر أ ين المشررتءهين   أو 

لانرررم مرررن اممرررور الّتررري م يرررتمّكن مرررن إيجادهرررا إّم فررري أزمنرررة متعررردّدل لرررواى المررر أ ين 

 .«المشتءهين
 مامهررا أو ـ  ر يكررور المر اد مررن األارر ا  التدريجيّرة مررا إذا لانررم األار ا أ الثالاث :

من اممور المستقءلة الّتي م  قدر المكلّ  على ار كابهرا فري الحرال   فري اءرال مرا إذا ـ  بعيها

 ـ لانم
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 تنبيهات

 [حول المقام األّول]

مانعيّااة االضاامرار إلااى بعاان األطااراف عاا  فعليّااة الحكاام ]األّول : 

 [لومالمع

اّر اموش ار لما يكور مانعرا عرن العلرم بفعليّرة التكلير  لرو لرار إلرى 

 (1)واحرد معريّن   لررلل  يكرور مانعرا لررو لرار إلرى غيرر  معريّن   ور ورل أنّرره 
 عيينرا أو   يير ا  (3)أو   لره  (2)مشلقا موجع لجواز ار كام أحد األا ا  

 فعق.   وهو ينافي العلم بح مة المعلوم أو بوجوبه بينها (4)

 ابقا على حدوث  (6)بين أر يكور اموش ار للل   (5)وللل  م ف ق 
 العلم

__________________ 

 األا ا  من اممور الّتي  قدر المكلّ  على ار كابها في الحال.ـ 

 من العءارل هو الوجه الثالث.   عادسأّر م اد المّنّ   والتحقيق :
لكررار منّجررزا ووجءررم موافقترره    ررواا لانررم  أنّرره لررو علررم فعليّررة التكليرر  وتوضاايحه :

أا ا  العلم اإلجمالّي مّما يتمّكن المكلّ  من ار كابهرا أيّهرا  راا فري الحرال   فيتعلّرب التكلير  

بها في الحال   لما إذا علم بح مرة واا إحرد  المر أ ين فري هرلا اليروم أو علرم بح مرة  ر م 

للمكلّر  إرادل ار كابره فري الحرال وبعرإ  أحد المرااين فري الحرال   أو لرار بعيرها مّمرا يمكرن

نخر  مّمرا يمكرن لرره إرادل ار كابره فري المسررتقء،   لمرا إذا علرم بتعلّرب النررلر بإعشراا درهرم إلررى 

الفقي  في أحد اليومين من األحد وامتنين   وللا علم بتعلّب العهد بت   إعشائه إلرى الفقير  فري 

 إعشاا الدرهم واجرع فري يروم األحرد وحر ام فري أحد اليومين من األحد وامتنين   فق يعلم أرّ 

أمر  ا رتقءالّي م ـ  وهو العشاا في يوم امتنينـ  امتنين أو بالعكم   ومعلوم أّر أحد العشااين

والوجه فري التنّجرز أّر التردّرا م  ـ. أي في يوم األحدـ  يتمّكن المكلّ  من إرادل فعله في الحال

التاّم الفعليّة   و ورل أّر التكلي  لما يّّ   علّقره برأم  حرالّي يمنع عن فعليّة التكلي  المعلوم 

 للل  يّّ   علّقه بأم  ا تقءالّي   لالح  في المو م للمستشيع.
فرري فوائردع مررن المثرال يخيّررد حمر، لقمرره علرى الوجرره   ر عادسومرا ذلر ع المّررنّ  

 .97ا  (الثالث. ف اجع فوائد امصول )للمّنّ 
 ( أي ا اموش ار.1)

 ( في الشءهة التح يميّة.2)

 ( في الشءهة الوجوبيّة.3)

 ( أّما  عيينا ا ففي اموش ار إلى المعيّن. وأّما   يي ا ا ففي اموش ار إلى غي  المعيّن.4)

 ( في عدم  نجيز العلم اإلجمالّي.5)

 ( أي ا  عيينا أو   يي ا.6)
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م  لار محردودا بعردم أو محقا   وذل  ألّر التكلي  المعلوم بينها من أّول األ

  فلو ع ا على بعرإ أا افره لمرا  (2)إلى متعلّقة  (1)ع وا اموش ار 
الميرشّ  إليره فيمرا لرار  (3)لار التكلي  به معلوما   محتمرال أر يكرور هرو 

اموش ار إلى المعيّن أو يكور هو الم تار فيما لرار إلرى بعرإ األار ا  

 .(4)بق  عيين 
__________________ 

عرردم عرر ا »ا  والصااحيح أن يقاوللا فرري جميررع النسرر . ولكررن م  سرراعد عليرره اللغررة. ( هكرر1)

 .«اموش ار

ا أّر ذل  إنّما يتّم فيمرا لرار امورش ار إلرى أحردهما م بعينره   وأّمرا لرو لرار إلرى  ال يخفى( 2)

تكلير  أحدهما المعيّن فق يكور بمرانع عرن  رأتي  العلرم للتنّجرز   لعردم منعره عرن العلرم بفعليّرة ال

أي ا ]المعلرروم إجمررام المرر دّد بررين أر يكررور التكليرر  المحرردود فرري ذلرر  الشرر   أو المشلررب 

في الش   اةخر    ور ورل عردم مرا يوجرع عردم فعليّرة مثر، هرلا المعلروم أصرق    [المستم ّ 

وع وا اموش ار إنّما يمنع عن فعليّة التكلي  لو لار فري ار   مع ووره بعرد ع ووره 

لمعلوم باإلجمال الم دّد بين التكلير  المحردود فري ار   المعر وا والمشلرب   م عن فعليّة ا

في اةخ  بعد الع وا. وهلا ب ق  مرا إذا عر ا امورش ار إلرى أحردهما م بعينره   فإنّره 

 [.أعلى هللا مقامه]يمنع عن فعليّة التكلي  في الءين مشلقا   فافهم و أّم،. منه 

 ( أي ا المكلّ  به.3)

أنّه لو اورشّ  المكلّر  إلرى بعرإ أار ا  العلرم اإلجمرالّي فترارل يكرور  ا أفاده :توضيح م( 4)

اموش ار إلى ا   معيّن   واخ   يكور اموش ار إلى غي  معيّن. وعلى لرق التقردي ين 

 رارل يحّر، اموررش ار اءر، العلررم اإلجمرالّي   واخر   يحّرر، بعرد العلررم اإلجمرالّي   وتالثررة 

الّي. وعلى جميع التقادي   ارل يكور اموش ار بعد  علّب التكلير    يحّ، مقارنا للعلم اإلجم

 واخ   يكور اءله   فللمسألة صور ا

أر يحّ، اموش ار إلى ا   معيّن اء، التكلي  واء، العلم اإلجمرالّي بره    االولى :

لمررا لررو اوررشّ  إلررى  رر م أحررد المررااين مررثق   تررّم علررم بواررو، النجا ررة فرري أحرردهما بعررد 

  ار.اموش
أر يحدث اموش ار إلى ار   معريّن بعرد  علّرب التكلير  بأحردها واءر، العلرم  الثانية :

اإلجمالّي به   لما إذا لار أحد المرااين نجسرا فري الواارع   ولكنّره لرم يكرن عالمرا بره   فاورشّ  

 إلى   م أحدهما تّم علم بأّر أحدهما لار نجسا اء، اموش ار.
لى ا   معيّن بعد التكلي  وبعد العلم به   لما إذا علم أر يحدث اموش ار إ الثالثة :

 إجمام بنجا ة أحد المائعين   فاوشّ  إلى   م أحدهما ل فع العشش.
أر يحّ، اموش ار إلى واحد معيّن مقارنا للعلم اإلجمالّي   لما لرو أصرام  الرابعة :

 ـ لساعة الثانية مقارناالنجم أحد اإلنائين في الساعة امولى   وحّ، له العلم بلل  في ا
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اموش ار إلى بعإ األا ا  ليم إّم لفقد بعيرها ؛ فكمرا  ال يقال :

 م إ كال
__________________ 

 لقوش ار إلى   م أحدهما المعيّن.ـ 

أر يحررردث امورررش ار إلرررى غيررر  المعررريّن اءررر، العلرررم  الخامساااة والسادساااة والساااابعة :

 لتها واوحة.اإلجمالّي أو بعدع أو مقارنا له. وأمث
هررلع راوس الّررور المتّررّورل فرري المقررام. ويتّيرر  حكررم غي هررا بعررد بيررار حكررم هررلع 

 الّور.
إلررى أّر اموررش ار مررانع عررن  نجيررز العلررم اإلجمررالي فرري   رر عادسذهررع المّررنّ  

 جميع الّور   فق يجع في الّور للّها امجتنام عن األا ا  األخ .
ميررش بة   فررلهع فرري مررتن الكتررام وفوائررد نعررم   للما رره فرري حكررم الّررورل الثالثررة 

إلى عدم  نجيز العلم اإلجمالّي فري هرلع الّرورل أييرا. وعردل عنره فري هرامش  95 امصول ا

 والتزم بءقاا التنجيز في الش   غي  الميشّ  إليه.ـ  لما م ّ ـ  الكتام
وبقراا  وا تدّل على مدّعاع في متن الكتام بأّر  نّجز التكلي  يدور مردار المنّجرز حردوتا

  والمف وا أّر المنّجز هو العلم اإلجمالّي بالتكلي  الفعلّي   وهرو ينتفري بشر وا امورش ار 

  ألّر اموررش ار مررن حرردود التكليرر  المعلرروم بررين األارر ا    بمعنررى أنّرره مشرر وا مررن أّول 

األم  بعدم ا وا اموش ار إلى متعلّقره   فلرو عر ا امورش ار إلرى بعرإ أا افره ينتفري 

التكلي  الفعلررّي المنّجررز   وإذا انتفررى العلررم برره ينتفرري التكليرر  المنّجررز   وم مقتيرري العلررم برر

 لوجوم امجتنام عن  ائ  األا ا .
وأّما في الهامش فقّ م التنجيز في الش   غي  الميشّ  إليه بأّر العلم اإلجمالّي  علّرب 

ـ  وهرو الميرشّ  إليرهـ  ش فينبالتكلي  الم دّد بين المحدود والمشلب   ألّر التكلي  في أحد ال

مشلرب ومسرتمّ    ـ  علرى  قردي  تءو رهـ  محدود بش وا اموش ار   وهو في الشر   اةخر 

فيكور المقام من اءي،  علّب العلم اإلجمالّي برالتكلي  المر دّد برين القّري  والشوير،   نظير  مرا 

. وحين رل يكرور إذا علم بوجروم الجلروس فري هرلا المسرجد  راعة أو فري ذلر  المسرجد  راعتين

اموررش ار إلررى ارر   معرريّن موجءررا منتهرراا التكليرر  فرري ذلرر  الشرر   بانتهرراا أمرردع ألجرر، 

 اموش ار   وهلا م يوجع انتهائه في الش   اةخ .
واختررار الشرري  األعظررم األنّررارّي  نجيررز العلررم اإلجمررالّي فرري هررلع الّررورل والّررور 

النرررائينّي والع اارررّي والحرررائ ّي وال مينرررّي ال امسرررة والساد رررة والسرررابعة. و ءعررره المحقّقرررور ا 

  مقام  امصرول  102ـ  94ا  4  فوائد امصول  425ا  2ف اجع ف ائد امصول  وال وئّي.

   401و  397ا  3  الهدايرة فري امصرول  210ـ  209ا  2  أنروار الهدايرة  245ـ  244ا  2

 .119ا  2درر الفوائد 
لّررورل ال ابعررة. ولعلّرره لررم يررلل ع المّررنّ  وا ّفقرروا أييررا علررى عرردم التنجيررز فرري ا

  أجررود  350ا  3  نهايررة األفكررار  95ا  4ف اجررع فوائررد امصررول  فرري المقررام.  رر عادس

  وغي هررا مررن  363ا  2  مّررءاح امصررول  209ا  2  أنرروار الهدايررة  266ا  2التق يرر ا  

 المشّوم .
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 ينءغي اإل كال في في لزوم رعاية امحتياا في الءااي مع الفقدار   للل  م

لررزوم رعايتررره مرررع امورررش ار   فيجررع امجتنرررام عرررن الءرررااي أو ار كابررره 
 خ وجا عن عهدل ما  نّجز عليه اء، ع ووه.

حيث إّر فقد المكلّ  به ليم من حدود التكلي  به وايودع    فإنّه يقال :

 (1)لررار التكليرر  المتعلّررب برره مشلقررا   فررإذا ا ررتغلم اللّمررة برره لررار ايرريّة 
 (2)م تغال به يقينا الف اغ عنه للل    وهلا ب ق  امورش ار إلرى   لره ا

  فإنّه من حردود التكلير  بره وايرودع   وم يكرور ام رتغال بره مرن األّول إّم 

  فرق يقرين با رتغال اللّمرة برالتكلي  بره إّم إلرى هرلا  (3)مقيّدا بعردم ع ووره 
إّم مررن بررام امحتيرراا فرري  الحرردّ   فررق يجررع رعايترره فيمررا بعرردع   وم يكررور

 .(4)الشءهة الءدويّة   فافهم و أّم،   فإنّه دايب جدّا 

 [شرطيّة االبتالء بتمام األطراف فاي تنجياز العلام اإلجمااليّ ]الثاني : 
(5) 

إنّما هو ألج، أر يّي  داعيا للمكلّ   (6)أنّه لّما لار النهي عن الشيا 

 نحو
__________________ 

 .«... لانم اييّة»أر يقول ا  واألولىس . ( هكلا في الن1)

 ( أو إلى ار كابه.2)

 ( أي ا عدم ا وا اموش ار.3)

( وأورد السرريّد اإلمررام ال مينررّي علررى مررا أفررادع فرري لررّ، مررن المررتن والهررامش. ف اجررع أنرروار 4)

 .213ـ  212ا  2الهداية 

ار ا  العلرم اإلجمرالّي فري أنّره م ريرع فري اعتءرار القردرل العقليّرة علرى جميرع أ ال يخفى :( 5)

منّجزيّته وا تحقاق العقوبة على م الفتره. وانّمرا الكرقم فري أنّره هر، يعتءر  فري  وّجره ال شرام 

 ؟إلى المكلّ  و نّجزع إمكار امبتقا عادل بجميع األا ا  أم م يعتء 

ذهررع بعيررهم إلررى اعتءرررارع فرري خّررود النهررري والشررءها  التح يميّررة دور األمررر  

   233ا  2جوبيّررة   لالشرري  األعظررم والمحقّرب النررائينّي. ف اجررع ف ائررد امصررول والشرءها  الو

 .51ا  4فوائد امصول 
إلرى اعتءرارع ـ  في المقرام والمحقّرب الع ااريّ    عادسلالمّنّ  ـ  وذهع بعإ نخ 

 .338ا  3في النهي واألم . راجع ما يأ ي في حا ية الكتام   ونهاية األفكار 
إلرى ـ  لمحقّب امصفهانّي والسريّدين العلمرين ا ال روئّي وال مينريّ لاـ  وذهع بعإ نخ 

  أنرروار  395ا  2  مّررءاح امصررول  601ا  2عرردم اعتءررارع أصررق. راجررع نهايررة الدرايررة 

 .219ـ  214ا  2الهداية 
 ـ ( لما أنّه إذا لار فع، الشيا الّلي لار متعلّقا لغ ا المولى مّما م يكاد عادل أر يت له6)
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لو لم يكن له دا، نخ    وم يكاد يكور ذل  إّم فيما يمكن عادل ابرتقؤع    له

   (1)برره   وأّمررا مررا م ابررتقا برره بحسررءها   فلرريم للنهرري عنرره مواررع أصررق 
بق فائدل وم اائ،   ب، يكور من اءي، الع الحاص،   لار  (2)و ورل أنّه 

  العلم   فإنّه بدونه م علم امبتقا بجميع األا ا  مّما م بدّ منه في  أتي (3)

 .(4)بتكلي  فعلّي   محتمال  علّب ال شام بما م ابتقا به 
__________________ 

العءد وأر م يكور له دا، إليه لم يكن لألم  به والءعث إليه موارع أصرق   لمرا م ي فرى. منره ـ 

 أعلى هللا مقامه[.]

ختّراد اعتءرار هرلا الشر ا ب ّرود النهري أّر الظاه  مرن هرلع العءرارل ا وال يخفاى :( 1)

. 223ا  2والشررءها  التح يميّررة   لمررا هررو ئرراه  عءررارل الشرري  األعظررم فرري ف ائررد امصررول 

وانّمرا »و ءعهما المحقّب النائينّي   فّّ ح بعدم اعتءارع في األم  والشءها  الوجوبيّة   فقرال ا 

  الرتمّكن العرادّي مرن الفعر، ميرافا زيد هلا القيد في خّود النواهي   ولم يعتء  في األوامر

إلررى الررتمّكن العقلررّي   ألّر األمرر  بالفعرر، انّمررا يكررور ألجرر، ا ررتمال الفعرر، علررى مّررلحة مزمررة 

ام تيفاا في عالم التش يع   وم يقء  من المولى التكلي  بإيجاد ما ا تم، على المّلحة برأّي 

درل العاديرة مرع الرتمكن العقلرّي مرن وجه أمكن ولو بتحّي، األ رءام الءعيردل ال ارجرة عرن القر

 .52ـ  51ا  4فوائد امصول  .« حّيلها

أ ررار فرري حا ررية الكتررام إلررى عرردم اعتءررارع فرري األوامرر    رر عادسولكررّن المّررنّ  

 ( من الّفحة السابقة.6والشءها  الوجوبيّة أييا   لما مّ   حا يته ذي، التعليقة )
ى اعتءرارع لرلل  برأّر  وجيره النهري أو األمر  ووّ عه المحقّب الع ااّي أييا وا رتدّل علر

بما خارا عن امبتقا مستهجن   ألّر الءعد عن العم، بمثابة ير   العر   مثر، هرلا الشر ص 

  وهرامش  338ا  3أجنءيّا عنه   بحيث م يحسنور  وجيه ال شام نحوع. راجع نهاية األفكار 

 .52ا  4فوائد امصول 
 به بحسع العادل.( أي ا النهي عّما م ابتقا 2)

 .«لّما»جوام لقوله ا  «لار»( اوله ا 3)

 في ام تدمل على اعتءار امبتقا بجميع األا ا  أم ار ا حاصل ما أفاده( 4)

وحاصرله ا أّر  وجيره ال شرام  «.ضرورة أنّه باال فائادة وال طائال»ما أ ار إليه بقوله ا  األّول :

، من النهري إيجراد الرداعي إلرى التر     لمرا أّر إلى غي  مورد امبتقا لغو   إذ غ ا الشار

غ وره مرن األمر  إيجراد الرداعي إلرى الفعر،   وهرو م يتحقّرب فيمرا إذا لرار الفعر، خارجرا عررن 

محّ، امبتقا   فتوجيره ال شرام إليره لغرو. ولغويّرة ال شرام وإر لرار أمر ا ممكنرا ذا را إّم أنّره 

 مستحي، على الحكيم عقق   لمنافا ه للحكمة.
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ومنه اد انقدح ا أّر المق  في امبتقا المّّح  لفعليّة الزج  وانقداح 

الع   له في نفم المولى فعق   هو مرا إذا صرّ  انقرداح الرداعي إلرى فعلره 
 في نفم العءد مع اّاقعه على ما هو عليه من الحال.

__________________ 

وحاصله ا أّر الغ ا من  .«ع الحاص،ب، يكور من اءي، ال»ما أ ار إليه بقوله ا  الثاني :ـ 

النهي ليم إّم     المنهي عنه   وهرو فري غير  مرورد امبرتقا حاصر، برنفم عردم امبرتقا   

 فشلع   له بالنهي عنه الع الحاص،   وهو ممتنع ذا ا.

واد مّ  أّر المحقّب الع ااّي اد ا تدّل على اعتءرار امبرتقا بوجره نخر . ف اجرع التعليقرة 

 الّفحة السابقة.( من 1)
 تّم إنّه اد ا تدّل على عدم اعتءار امبتقا بامور ا

ما ا تدّل به المحقّب امصفهانّي   وحاصله ا أّر حقيقة التكلير  جعر، مرا يمكرن  األّول :

أر يكور داعيا ويّل  ألر يكور باعثا   بحيث لو انقاد العءد للمولى منقردح الرداعي فري نفسره 

  فيفع، أو يتحّ   بسءع جع، الداعي. وهلع الّرفة محفوئرة    رواا بدعول الءعث أو الزج  

لار للمكلّ  دا، إلى الفع، لما في التوّصلي الّلي يرأ ي بره برداعي هرواع   أو لرار لره دا، إلرى 

  له لما في العاصي   أو لم يكن له دا، إلى الفع، من اء، نفسه لما فري مرا نحرن فيره. وعليره 

ّّ،. نهاية الدراية فمجّ د لونه خارجا عن مور  .603ـ  602ا  2د امبتقا م ي جع إلى مح
مررا ا ررتدّل برره السرريّد المحقّررب ال رروئّي   وحاصررله ا أّر الغرر ا مررن األوامرر   الثاااني :

والنرواهي الشر عيّة غيرر  الغر ا مررن األوامر  والنرواهي الع فيّررة   فرإّر الغرر ا مرن الع فيّررة 

حين ررل لرار األمرر  بشريا حاصر، بنفسرره لغروا والءررا لريم إّم  حقّرب الفعرر، أو   لره خارجرا   و

للحاصر،. ب ررق  األوامرر  والنررواهي الشرر عيّة   فررإّر الغرر ا منهررا لرريم مجررّ د  حقّررب الفعرر، 

خارجرا   برر، الغرر ا صردور الفعرر، ا ررتنادا إلررى أمر  المررولى ولررور التر   مسررتندا إلررى نهيرره 

بشريا حاصر، بنفسره عرادل   وم  ليحّ، لهم بلل  الكمال النفسانّي. وحين رل م ارء  فري األمر 

فري النهرري عرن  رريا مترر و  بنفسره   فررق يعتءر  فرري  نجيررز العلرم اإلجمررالّي عردم لررور بعررإ 

 .396ـ  395ا  2األا ا  خارجا من محّ، امبتقا. مّءاح امصول 
ررله ا أّر اررء  التكليرر  بال ررارا عررن  الثالااث : ّّ مررا أفررادع السرريّد اإلمررام ال مينررّي   ومح

ما هو في ال شام الش ّّي إلى نحاد المكلّفين. وأّما ال شابا  الكلّيّة المتوّجهة إلرى امبتقا انّ 

عاّمة المكلّفين فق يقدح فيهرا عجرز بعيرهم عرن اممتثرال   بر، انّمرا يقردح فيمرا إذا لرار العمروم 

غي  متمّكن عادل   فال شام فعلرّي ولرو لرار بعيرهم عراجزين مرن جهرة لرور بعرإ المروارد 

 محّ، امبتقا   غاية األم  يكور العاجز معلورا في   له مع اموش ار الفعلرّي.خارجا عن 

 .219ـ  214ا  2أنوار الهداية 
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لار الم جع هو الء ااع   لعدم القشع بام تغال    (1)ولو  ّ  في ذل  

م إاقق ال شرام   ور ورل أنّره م مجرال للتشرءّث بره إّم فيمرا إذا  رّ  فري 
 التقييد

__________________ 

 ( أي ا في امبتقا.1)

ا أنّره م  رّ  فري  وتوضايح محاّل البحاثوهلا   و، فري بيرار حكرم الشرّ  فري امبرتقا. 

فعليّة التكلي  مع العلم بكور مورد في مع ا امبتقا   لما م  ّ  في عردم فعليّتره مرع العلرم 

مورد ه، يكرور داخرق فري محرّ،  بكونه خارجا عن محّ، امبتقا. وانّما الكقم فيما إذا  ّ  في

فه، ي جع إلى إاقاا  أدلّة التكلي  ويحكرم بشرموله للمشركو   ؟امبتقا أو يكور خارجا عنه

 ؟أو ي جع إلى أص، الء اال أو ي جع إلى أص، امحتياا
ذهع الشي  األعظم األنّارّي إلى األّول. و ءعه المحقّب النائينّي بدعو  أّر إاقق مرا 

يشم، للترا صرور ي امبرتقا بره وعدمره   والقردر الثابرم ـ  مثقـ    م ال م  دّل على ح مة

مرن التقييررد وال ررارا عررن اإلاررقق عقررق هررو مرا إذا لررار ال مرر  خارجررا عررن مررورد امبررتقا   

بحيث يلزم ا تهجار النهي عنه بنظ  الع     فإذا  ّ  في ا تهجار النهي وعدمره فري مرورد 

 238ا  2ه وعدمه فالم جع هو إاقق الدلي،. راجع ف ائرد امصرول الشّ  في إمكار امبتقا ب

 .58ـ  55ا  4  ف ائد امصول 
إلى الثاني. و ءعه السريّد اإلمرام ال مينرّي فري أنروار الهدايرة    عادسوذهع المّنّ  

 .221ا  2
 عليه بأّر فعليّة التكلير  منوارة برامبتقا برالمتعلّب   فرإذا   عادسوا تدّل المّنّ  

  ّ  في امبتقا به يشّ  في التكلي  الفعلّي   وهو مج   أصالة الء اال.
إلى عدم صّحة ما أفرادع الشري  األعظرم األنّرارّي  «ال إطالق الخمااب»تّم أ ار بقوله ا 

 مرن ال جرو، إلرى اإلاقارا  والحكرم بامجتنرام عرن المشركو  خ وجره عرن محرّ، امبرتقا.

اإلاقق يتفرّ ، علرى صرّحة اإلارقق فري نفسره تءو را   ومرع وحاصر، مرا أفرادع ا أّر التمّسر  بر

الشّ  في إمكار اإلاقق تءو ا م أت  لإلارقق إتءا را. وهرو فري المقرام مشركو  فيره   فرإذا  رّ  

في دخرول مرورد فري محرّ، امبرتقا ي جرع إلرى الشرّ  فري إمكرار اإلارقق بالنسرءة إليره   ومرع 

 إلى اإلاقق في مقام اإلتءا . الشّ  في إمكانه تءو ا م ينفع ال جو،
وذهررع المحقّررب الع ااررّي إلررى الثالررث   برردعو  رجررو، الشررّ  المزبررور إلررى الشررّ  فرري 

القدرل المحكوم عقق بوجوم امحتياا   فإنّه بعد  ماميّة مقتييا  التكلي  من ار   المرولى 

  األحكرام يسرتقّ، العقر، في مقلاـ  من الفعليّة والعاديّةـ  وعدم دخ، ادرل المكلّ  بكق اسميها

 .342ا  3بلزوم رعاية المق  بامحتياا. نهاية األفكار 
ّّ، السيّد المحقّب ال وئّي بين الشرءهة المفهوميّرة وبرين الشرءهة المّرداايّة   فوافرب  تّم ف

 .400ـ  397ا  2الشي  في امولى والمّنّ  في الثانية. مّءاح امصول 
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  م فيما  ّ  فري اعتءرارع  (2)إلاقق بدونه بعد الف اغ عن صّحة ا (1)بشيا 

    أّم، لعلّ   ع   إر  اا هللا  عالى. (3)في صّحته 

 [تنجيز العلم اإلجمالّي في الشبهة غير المحصورة]الثالث : 

أنّره ارد ع فرم أنّرره مرع فعليّرة التكلير  المعلرروم م  فراو  برين أر  كررور 
 .(4)أا افه محّورل وأر  كور غي  محّورل 

__________________ 

 .«في التقييد به»( وفي بعإ النس  ا 1)

 ( أي ا بدور ذل  الشيا المشكو .2)

( نعررم   لررو لررار اإلاررقق فرري مقررام يقتيرري بيررار التقييررد بررامبتقا لررو لررم يكررن هنررا  ابررتقا 3)

مّّح  للتكلي  لرار اإلارقق وعردم بيرار التقييرد داّم علرى فعليّتره ووجرود امبرتقا المّرّح  

 [.أعلى هللا مقامه]هما   لما م ي فى   فافهم. منه ل

م فيمررا إذا  ررّ  فرري وجررود مررا »أّر العءررارل غاميررة   واألولررى أر يقررول ا  وال يخفااى :

 .«اعتء  في صّحة اإلاقق
( فتجررع الموافقررة القشعيّررة ب عايررة امحتيرراا لمررا  حرر م الم الفررة القشعيّررة. ب ررق  مررا عررن 4)

من التفّي، بين الموافقرة القشعيّرة فرق  جرع وبرين الم الفرة القشعيّرة  الشي  األعظم األنّاريّ 

 .119ا  4  فوائد امصول  265و  257ا  2راجع ف ائد امصول  فتح م.

 وفي المقام أاوال أخ  م بأس باإل ارل إليها ا
عدم وجوم امحتيراا مشلقرا   فرق  جرع الموافقرة القشعيّرة   بر،  جروز الم الفرة  منها :

ا  2  انروار الهدايررة  395ا  2يّرة. ذهرع إليرره السريّد اإلمرام ال مينررّي فري  هرليع امصررول القشع

228. 
التفّي، بين الشءها  التح يميّة والشرءها  الوجوبيّرة   برأّر الحكرم فري الشرءهة  ومنها :

التح يميّة غي  المحّورل هو جواز الم الفة القشعيّة وعردم وجروم الموافقرة القشعيّرة   وهرو 

شررءهة الوجوبيّررة لررزوم امحتيرراا فرري الجملررة ووجرروم الموافقررة امحتماليّررة. وهررلا م تررار فرري ال

 .119ـ  118ا  4المحقّب النائينّي في فوائد امصول 
عرردم وجرروم الموافقررة القشعيّررة وح مررة الم الفررة القشعيّررة. وهررلا يظهرر  مررن  ومنهااا :

 .331ا  3المحقّب الع ااّي في نهاية األفكار 
ي، بين ما إذا  مّكرن المكلّر  مرن الم الفرة القشعيّرة دور الموافقرة القشعيّرة التفّ ومنها :

وبررين مررا إذا  مّكررن مررن الموافقررة القشعيّررة دور الم الفررة القشعيّررة. فعلررى األّول  حرر م الم الفررة 

القشعيّة و جروز الموافقرة القشعيّرة. وعلرى الثراني  جرع الموافقرة القشعيّرة وإر لرم  كرن الم الفرة 

ح اما   لعجز المكلّ  عنها. وهلا م تار السيّد المحقّب ال وئّي فري مّرءاح امصرول القشعيّة 

 .376ـ  375ا  2
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نعررم   ربمررا  كررور لثرر ل األارر ا  فرري مررورد موجءررة لعسرر  موافقترره 

مّمرا م  (3)أو ور ر فيهرا أو غي همرا  (2)أو ار كابه  (1)القشعيّة باجتنام للّها 
لرلل  فري  (5)  ولريم بموجءرة  (4)زج ا فعق  يكور معه التكلي  فعليّا بعثا أو

غي ع. لما أّر نفسها ربما  كور موجءة للل  ولو لانم اليلة في مرورد نخر . 

فق بدّ من مقحظة ذا  الموجع ل فرع فعليّرة التكلير  المعلروم باإلجمرال أنّره 
 ؟(6)يكرررور   أو م يكرررور فررري هرررلا المرررورد   أو يكرررور مرررع لثررر ل أا افررره 

 لما م ي فى. ؟مع أيّة م  ءة من لث  هاومقحظة أنّه 

  فالمتّءع هو إاقق دلي، التكلي  لو  (7)ولو  ّ  في ع وا الموجع 
 لار   وإّم فالء اال ألج، الشّ  في التكلي  الفعلّي.

هلا هو حّب القول في المقام. وما اي، فري ورءط المحّرور وغير ع م 

 .(8)ي لو من الجزا 
__________________ 

 ي الشءهة التح يميّة.( ف1)

 ( في الشءهة الوجوبيّة.2)

 ( أي ا غي  العس  والي ر.3)

  فإنّرره مسررتدر . واألولررى منرره أر  «فعررق»أر يحررل  اولرره ا  والصاحيح( هكررلا فرري النسرر . 4)

 يقول ا

 .«فعليّاـ  بعثا أو زج اـ  مّما م يكور معه التكلي »
أي ا وليسرم لثر ل األار ا   «بموجءرةوليسرم »( هكرلا فري النسر . والّرحي  أر يقرول ا 5)

 بموجءة لعس  الموافقة أو و ر فيها أو غي هما في غي  ذل  المورد.

فق بردّ مرن مقحظرة أنّره هر، يكرور فري هرلا » وق العءارل هكلا. واألولى  ( هكلا في النس .6)

المرررورد مرررا يوجرررع رفرررع فعليّرررة التكليررر  المعلررروم باإلجمرررال أو م يكرررور أو يكرررور مرررع لثررر ل 

 .«؟أا افه

 .«في ع ا الموجع»أر يقول ا  فالصحيح( هكلا في النس . ولكن اللغة م  ساعد عليه. 7)

بيار حكم الشّ  فري التكلير  الفعلرّي مرن جهرة الشرّ  فري    عادسوغ ا المّنّ  

ا وا ما يوجع ار فا، فعليّة التكلي . فه، هو إاقق الدلي، الداّل على تءو  التكلير  فريحكم 

 يار في الشءها  الوجوبيّة ولزوم امجتنرام فري الشرءها  التح يميّرة   أو هرو إجر اا بلزوم اإل

إلى لزوم ا ّءا، إاقق الدلي، لرو لرار   وإّم فيكرور    عادسذهع المّنّ   ؟أصالة الء اال

 الم جع هو الء اال.
 ( م بأس باإل ارل إلى بعإ ما اي، في  ع ي  غي  المحّور   وهو ما يلي ا8)

 .353ا  3أّر غي  المحّور هو ما يعس  عدّها. مدار  األحكام  ل :األوّ 
 ـ أّر غي  المحّور ما لانم لث ل امحتمال بحدّ يكور احتمال التكلي  في ل،ّ  الثاني :
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 [حكم مالقي بعن أطراف المعلوم باإلجمال]:  (1)الرابع 

أنّرره إنّمررا يجررع عقررق رعايررة امحتيرراا فرري خّررود األارر ا  مّمررا 

  على اجتنابه أو ار كابه حّول العلم بإ يار الواجع أو  ر   الحر ام يتواّ 

  وإر لار حاله حال بعيها في لونه  (3)في الءين دور غي ها  (2)المعلومين 
 وااعا. (4)محكوما بحكمه 

ومنرره ينقرردح الحررال فرري مسررألة مقاررال  رريا مررع أحررد أارر ا  الررنجم 
 المعلوم باإلجمال ا

م عن المقارى دور مقايره فيمرا لانرم المقارال وأنّه  ارل يجع امجتنا

بعررد العلررم إجمررام بررالنجم بينهررا   فإنّرره إذا اجتنررع عنرره وا فرره اجتنررع عررن 
 النجم في

__________________ 

واحد من األا ا  موهوما م يعتني به العققا   ب، ي ور امعتنراا بره نوعرا مرن الو و رة. ـ 

 .438و  433ا  2ف ائد امصول 

أّر غيررر  المحّرررور مرررا  عسررر  موافقتهرررا القشعيّرررة. حا رررية لفايرررة امصرررول  : الثالاااث

 .289ـ  287ا  2 (للء وج ديّ )
أّر غي  المحّرور مرا لانرم لثر ل األار ا  بحردّ يسرتلزم عردم  مّكرن المكلّر   الرابع :

عرادل مررن الم الفررة القشعيّررة بار كررام جميررع األار ا  وإر لررار لررّ، ارر   فرري نفسرره مقرردورا 

 عادل.
 .117ا  4  فوائد امصول  472و  471ا  3د التق ي ا  أجو

 .224أّر الميزار هو الّدق الع فّي. روا الجنار ا  الخام: :
أّر الميزار أر  كور الكث ل بمثابة م يعتني العققا باحتمرال لرور الواارع فري  الساادس :

ا  2وار الهدايرة بعإ األا ا  في مقاب، الءقيّة   ليع  امحتمال الحاصر، ألجر، الكثر ل. أنر

231. 
لم يظه  لنا معنرى »وذل  المحقّب ال وئّي ألث  هلع الوجوع تّم نااش فيها جميعا واال ا 

ّّ، ميءوا للشءهة غي  المحّورل  .375ا  2مّءاح امصول  .«مح
 .«الثالث»ب ق  ما في بعإ النس  من اوله ا   با  و الصحيح.( 1)

أو »في اولره ا  «أو»  إّم أر  كور للمة  «المعلوم» أر يقول ا والصحيح( هكلا في النس . 2)

 بمعنى الواو. «    الح ام

( أي ا غيرر  األارر ا  الّترري يتواّرر  حّررول العلررم بإ يررار الواجررع أو  رر   الحرر ام علررى 3)

 ار كابها أو اجتنابها.

 ما أتءتناع. والصحيح .«محكوما بحكم»( وفي بعإ النس  ا 4)
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ا يقايه   فإنّه على  قدي  نجا ته لنجا رته لرار الءين اشعا ولو لم يجتنع عمّ 

ف دا نخ  من النجم اد  ّ  في وجودع   لشيا نخ   ّ  في نجا ته بسءع 
 .(1)نخ  

ومنه ئه  ا أنّه م مجال لتوّهم أّر اييّة  نّجز امجتنرام عرن المعلروم 

هي امجتنام عنه أييا   و ورل أّر العلرم بره إنّمرا يوجرع  نّجرز امجتنرام 
 .(2)نه   م  نّجز امجتنام عن ف د نخ  لم يعلم حدوته   وإر احتم، ع

فيما لو علم إجمام بنجا رته  (3)واخ   يجع امجتنام عّما مااع دونه 
 أو (4)

__________________ 

أنّه إذا علم إجمام بنجا ة أحد المرائعين المفر وا أحردهما فري ئر   أبريإ  والحاصل :( 1)

فحين ل وجع امجتنام  ـ. مثقـ    تّم علم بمقاال توم لما في األبيإ واةخ  في ئ   أحم 

علررى  قرردي   (الثرروم)  ألّر المقارري  (الثرروم)دور المقارري  (مررا فرري األبرريإ)عررن المقاررى 

يكور ف دا نخ  من أف اد النجم ارد  رّ  فري نجا رته    (المائع)نجا ته بسءع نجا ة المقاى 

سرءع نخر  غير  المقارال   فكمرا م يجرع امجتنرام عرن الفر د لما يشّ  في نجا رة فر د نخر  ب

وأّمررا وجرروم  (.الثروم)المشركو  النجا ررة بسررءع نخر  لررلل  م يجررع امجتنرام عررن المقارري 

 امجتنام عن المقاى فألّر المف وا فعليّة التكلي  المعلوم باإلجمال بالنسءة إليه.

 أّر هاهنا وهم ودفع ا والحاصل :( 2)

أنّرره لمررا يجررع امجتنررام عررن المقاررى يجررع امجتنررام عررن المقارري  : محّصاال الااو م

والوجه في ذل  أّر المقاي مرن  ر ور المقارى   فيكرور امجتنرام عرن المقاري مرن  (.الثوم)

 رر ور امجتنررام عررن المقاررى   وحين ررل يكررور  نّجررز امجتنررام عررن المقاررى مقتيرريا لتنّجررز 

 امجتنام عن المقاي.
أّر الموجع لتنّجز امجتنام هو العلم التفّريلّي أو اإلجمرالّي بنجا رة الشريا.  ومحّصل الدفع :

والمقاري  وم  ّ  في أّر العلرم اإلجمرالّي انّمرا يتعلّرب بنجا رة أحرد مرا فري األبريإ أو األحمر .

ألحدهما ف د من النجم إذا لار المقاى نجسا وااعا   وليم بفر د لره إذا لرار المقارى اراه ا 

مرا أّر المقارال بعرد العلرم اإلجمرالّي برأّر الرنجم بينهمرا فرق يشرم، العلرم اإلجمرالّي هرلا وااعا. وب

وحين ل فالعلم إجمرام  الف د الّلي حدوته غي  معلوم   ب، م يكور في الءين إّم مجّ د امحتمال.

م  نّجرز   ـ  وهو المائعارـ  بنجا ة أحد المائعين وااعا انّما يوجع  نّجز امجتنام عن المعلوم

 ـ. وهو المقاىـ  امجتنام عن ف د نخ  لم يعلم حدوته

 (.المائع الم دّد)دور المقاى  (الثوم)( أي ا يجع امجتنام عن المقاي 3)

 (.المقاي)( أي ا نجا ة ما مااع 4)
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والعلم بنجا ة المقاى أو ذا   (1)نجا ة  يا نخ    تّم حدث العلم بالمقاال 

في هلع الّورل بعينها حرال مرا ماراع  (3)  فإّر حال المقاى  (2)الشيا أييا 
وأنّره فر د نخر   (4)في الّورل السابقة فري عردم لونره ا فرا للعلرم اإلجمرالّي 

 على  قدي  نجا ته وااعا غي  معلوم النجا ة أصق   م إجمام وم  فّيق.

قاررى ولرلا لرو علررم بالمقارال ترّم حرردث العلرم اإلجمرالّي   ولكررن لرار الم
 .(6)وصار مءتلى به بعدع  (5)خارجا عن محّ، امبتقا في حال حدوته 

__________________ 

 ما أتءتناع. والصحيح .«تّم حدث المقاال»( وفي بعإ النس  ا 1)

( مثالرره ا مررا إذا علمنررا يرروم السررءم إجمررام بنجا ررة الثرروم أو المررائع الموجررود فرري اإلنرراا 2)

علمنرا  فّريق بمقارال الثروم لإلنراا األحمر   (أحدهما)حد بأم ين ا األبيإ   تّم علمنا يوم األ

 في يوم الجمعة.

علمنا إجمام بنجا ة مرا فري اإلنراا األبريإ أو مرا فري اإلنراا األحمر  فري يروم  (تانيهما)

 الجمعة.

مرا )دور المقارى  (الثروم)حكم بوجوم امجتنام عن المقاري    عادسوالمّنّ  

ـ  أي العلم اإلجمرالّي الحرادث يروم السرءمـ  وذل  ألّر العلم اإلجمالّي األّول (.في اإلناا األحم 

  فيجررع ـ  أي الثرروم واإلنرراا األبرريإـ  فرري ا فيررهـ  وهررو النجا ررةـ  يوجررع  نّجررز التكليرر 

فهررو ـ  وهررو اإلنراا األحمرر ـ  واإلنرراا األبرريإ. وأّمررا المقارى (المقاري)امجتنرام عررن الثرروم 

  وهرو غير  منّجرز بعرد ـ  أي العلم اإلجمرالّي الحرادث يروم األحردـ  ّي الثانيمتعلّب العلم اإلجمال

 نجيررز العلررم اإلجمررالّي األّول الحررادث يرروم السررءم   فيّرري  المقاررى مشرركو  النجا ررة بالشررّ  

 الءدوّي وم مانع من إج اا أصالة الشهارل أو غي ها فيه.
 [.أعلى هللا مقامه]مقاا ه. منه ( وإر لم يكن احتمال نجا ة ما مااع إّم من اء، 3)

 ( أي ا عدم لونه ا فا للعلم اإلجمالّي المنّجز   وهو العلم اإلجمالّي األّول.4)

 ( أي ا حال حدوث العلم.5)

( هلا مورد نخر  مّمرا يجرع فيره امجتنرام عرن المقاري دور المقارى. مثالره ا مرا إذا علمنرا 6)

أي ـ  اا األبيإ   تّم علمنا إجمام بنجا رة المقارىبغس، توم متنّجم بالماا الموجود في اإلن

أو نجا ررة المرراا الموجرود فرري اإلنرراا األحمر    لكررن لررار ـ  المراا الموجررود فري اإلنرراا األبرريإ

حرين حردوث العلرم اإلجمرالّي خارجرا عرن محرّ، امبرتقا   ترّم صرار ـ  ما في األبيإـ  المقاى

واإلنراا األحمرر  دور  (الثروم)ام عررن المقاري اإلنراا األبريإ مءتلرى برره. فحين رل يجرع امجتنر

  لتنّجز نجا تهما بالعلم اإلجمرالّي الّرلي حّر، بعرد العلرم بالمقارال    (اإلناا األبيإ)المقاى 

ولواو، المعاروة بين ج يار أصرالة الشهرارل فري المقاري وج يانهرا فري المراا الموجرود فري 

لرّ، منهمرا مقدّمرة ممتثرال ال شرام الفعلرّي  اإلناا األحم    فيتسااشار   ويجرع امجتنرام عرن

 ـ المعلوم إجمام.
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فيما لو حّ، العلم اإلجمالّي بعد العلم  (1)وتالثة يجع امجتنام عنهما 

بالمقاال   و ورل أنّه حين ل نعلرم إجمرام إّمرا بنجا رة المقاري والمقارى أو 
الررنجم فرري  بنجا ررة اةخرر  لمررا م ي فررى   فيتنّجررز التكليرر  بامجتنررام عررن

 .(2)الءين وهو الواحد أو امتنين 
__________________ 

وأّما المقاى ا فق يكور ا فا للعلم اإلجمالّي المنّجز   وم  ج ي فيره أصرالة الشهرارل   ألّر ـ 

المف وا أنّه خارا عن محّ، امبرتقا   وإذا لرار خارجرا عرن محرّ، امبرتقا م يت  ّرع علرى 

 فعلرّي عملرّي   ويعتءر  فري ج يرار األصر،    ّرع األتر  العملرّي عليره. ج يار األص، فيه أتر 

إّر أصرالة الشهرارل  جر ي »وعليه فق يكور المقاى عدم للمقاي والش   اةخ  لي يقال ا 

فيه أييا   و قع المعاروة بين ج يانها فيه وبين ج يانها في المقاي والشر   اةخر    وإذا 

امجتنررام عررن المقارري والشرر   اةخرر  والمقاررى مقدّمررة   عاروررم امصررول الثقتررة يجررع

نعم   إذا رجع المقاى إلى محرّ، امبرتقا فتجر ي  .«لحّول امتثال التكلي  المعلوم باإلجمال

أصالة الشهارل فيه بق معارا   لسرقوا األصر، فري الشر   اةخر  اءر، رجوعره إلرى محرّ، 

 امبتقا.

 قاى.فق يجع امجتنام عن الم وبالجملة :
وأورد عليه السيّدار العلمار ا ال مينّي وال وئّي  ءعا للمحقّب الع ااّي بمرا حاصرله ا أّر 

خ وا الشيا عن محّ، امبتقا م يكور مانعا عن ج يار األص، فيره إذا لرار لره أتر  فعلرّي   

ع علرى ومرا نحرن فيره لرلل    فرإّر المقارى وإر لرار خارجرا مرن محرّ، امبرتقا   إّم أنّره يت  ّر

ج يرار أصرالة الشهررارل فيره الحكرم بشهررارل مقايره. وإذا جر   أصررالة الشهرارل فيره فيعررارا 

  وبعرد  رقواهما ـ  أي مرا فري اإلنراا األحمر  فري المثرال السراببـ  ج يانها في الش   اةخ 

يجع امجتنام عن المقاى والش   اةخ    و ّ، النوبرة إلرى أصرالة الشهرارل الجاريرة فري 

وهرو أصرالة الشهرارل الجاريرة فري ـ    فتج ي فيه لسرقوا معارورها (اإلناا األبيإ)المقاي 

 ا 3  فق يجع امجتنام عرن المقاري. راجرع نهايرة األفكرار ( ـ اإلناا األحم )الش   اةخ  

 .423ا  2  مّءاح امصول  251ا  2  أنوار الهداية  364ـ  363
 ( أي ا عن المقاي والمقاى.1)

 .«أو امتنار»أر يقول ا والصحيح النس . ( هكلا في 2)

ذهع إلى عدم وجروم ـ   ءعا للشي  األعظم األنّاريّ ـ  أّر المحقّب النائينيّ  وال يخفاى :

  بردعو  أّر األصر، الجراري ـ  ب، في جميع الّورـ  امجتنام عن المقاي في هلع الّورل

الشرّ  فري نجا رة المقاري نرا  في المقاي متأّخ  ر ءة عن األص، الجراري فري المقارى   إذ 

عن الشّ  في نجا ة ما مااع وم  ّ، النوبرة إلرى ج يرار األصر، فري المقاري اّم بعرد  رقوا 

 ا 2األص، فيما مااع   وبعد  قواه يج ي األص، في المقاي بق معارا. ف ائرد امصرول 

 ـ .453ـ  450و  446ا  3  أجود التق ي ا   88ـ  82ا  4  فوائد امصول  245ـ  240



 115  .......................................................................................  يناثلا ماقملا

 المقام الثاني

 (1)في دوران األمر بي  األقّل واألكثر االرتباطيّي  

 [المختار : جريان االحتياط عقال الدليل االول]

يوجرررع  (2)والحرررّب أّر العلرررم اإلجمرررالّي بثءرررو  التكليررر  بينهمرررا أييرررا 
 امحتياا

__________________ 

في حكم جميع الّرور.    عادسقته للمّنّ  وئاه  إفادا  الشي  المحقّب امصفهانّي موافـ 

 .622ـ  614ا  2نهاية الدراية 

ووافقه أييرا السريّدار المحقّقرار ال روئّي وال مينرّي إّم فري المرورد الثراني مرن الّرورل 

 .242ا  2  هامش أنوار الهداية  425ـ  410ا  2الثانية لما مّ . ف اجع مّءاح امصول 
األمرر  بررين اممررور المتءانيررة وبررين األاررّ، واأللثرر  امر ءرراايّين ( اررد مررّ  الفرر ق بررين دورار 1)

 من هلا الجزا. 94( من الّفحة ا 2)واألا، واأللث  ام تققليّين. ف اجع التعليقة 

أّر منشأ النزا، في المقام أّر الشّ  في األاّ، واأللث  امر ءاايّين هر، يلحرب  وال يخفى :

لثر  مروردا للءر اال أو أنّره ملحرب بالشرّ  فري المكلّر  بره بالشّ  فري التكلير  ليكرور وجروم األ

 فيه أاوالا ؟ليكور موردا لقاعدل ام تغال
 عدم ج يار الء اال عقق ونقق   ب، يحكم بوجوم اإل يار باأللث  احتيااا. األّول :

  والشري  محّمرد  قري  273هلا مرا يظهر  مرن المحقّرب السرءزوارّي فري ذخير ل المعراد ا 

. 285  والسرريّد المجاهررد فرري مفررا ي  امصررول ا  449فرري هدايررة المست  رردين ا  امصررفهانيّ 

فري حا رية الكترام لمرا يرأ ي   و ءعره  لميرلع المحّشري العّقمرة   ر عادسواختارع المّرنّ  

 .230ا  4المشكينّي في حوا ي الكفاية 
صراحع  ج يار الء اال عقق ونقق. وهرلا مرلهع لثير  مرن امصروليّين   مرنهم الثاني :

الفّرررول والشررري  األعظررررم األنّرررارّي والعّقمرررة اة ررررتيانّي والمحقّرررب الع اارررّي والمحقّررررب 

 امصفهانّي والسيّدار العلمرار ال مينرّي وال روئّي والشرهيد الّردر. راجرع الفّرول الغ ويّرة ا

  نهايررة  268ا  3  نهايررة األفكررار  149ا  2  بحرر  الفوائررد  317ا  2  ف ائررد امصررول  357

ا  2  أنرروار الهدايررة  392ا  2وحا ررية امصررفهانّي علررى المكا ررع  644ـ  627ا 2يررة الدرا

 .164ا  4  مءاحث في امصول  439ـ  437ا  2  مّءاح امصول  282
 ج يار الء اال نقق وعدم ج يانه عقق. وهلا م تار المّنّ  فري مرتن الكترام الثالث :

 .151ا  4المحقّب النائينّي في فوائد امصول و ءعه  ـ. وإر عدل عنه في الحا ية لما يأ يـ 
 ( لما أّر العلم اإلجمالّي بثءو  التكلي  بين اممور المتءانية يوجع امحتياا.2)
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 .(1)عقق بإ يار األلث    لتنّجزع به حيث  علّب بثءو ه فعق 

 [القول بالبراءة وما فيه]

ّ  فري وجروم انحقله إلى العلرم بوجروم األارّ،  فّريق والشر»و وّهم 

أو  (2)األلث  بدوا   و ورل لزوم اإل يار باألاّ، لنفسه   عا أو لغي ع للل  
 فا د (4) «م يوجع  نّجزع لو لار متعلّقا باأللث  (3)عقق   ومعه 

__________________ 

لرم أّر المكلّ  يعلم إجمام بثءو  التكلي  بين األاّ، واأللث  امر ءراايّين   والع توضيحه :( 1)

اإلجمررالّي منّجررز للتكليرر    فام ررتغال اليقينررّي بررالتكلي  معلرروم   وهررو يقتيرري لررزوم  حّرري، 

 العلم بف اغ اللّمة   وم يحّ، العلم بالف اغ إّم باإل يار باأللث    فق مناد من امحتياا.

 ( أي ا   عا.2)

 ( أي ا مع امنحقل.3)

  حيرررث ارررال ا  322ا  2ف ائرررد امصررول ( هررلا مرررا أفررادع الشررري  األعظررم األنّرررارّي فرري 4)

فالعلم اإلجمالّي غي  مختّ  في وجوم امحتياا   لكور أحد ا فيه معلروم اإللرزام  وبالجملة ا»

و ووريحه ا أّر األارّ، واجرع يقينرا برالوجوم الجرامع  .« فّيق واةخ  مشكو  اإللزام رأ را

في الواارع هرو األارّ، فيكرور األارّ، بين الوجوم النفسّي والوجوم الغي ّي   إذ لو لار الواجع 

واجءا نفسريّا   ولرو لرار الواجرع فري الواارع هرو األلثر  فيكرور األارّ، واجءرا غي يّرا   فرالتكلي  

بالنسءة إلى األاّ، منّجز على لّ،  قردي . ب رق  األلثر    فرإّر أمر ع دائر  برين أر يكرور واجءرا 

ا وبرين أر م يكرور واجءرا فيمرا إذا لرم يكرن فيما إذا لار مشكو  الجزئيّة جزاا للمامور به وااعر

جزاا للمامور به وااعا   فيكرور الشرّ  بالنسرءة إلرى األلثر  بردويّا   فرق يكرور التكلير  بالنسرءة 

 إليه منّجزا   ب، هو مج   ااعدل العقام بق بيار.

واررد اختلفررم للمررا  األعررقم حررول  ق يررع امنحررقل   نكتفرري بررلل  مررا أفررادع المحقّقررار 

 صفهانّي والع ااّي.األ
أّما المحقّب امصفهانّي ا فقّ به بمرا حاصرله ا أّر األجرزاا فري الواجرع م  كرور واجءرة 

بررالوجوم الغيرر ي المقرردّمّي   برر، هنررا  وجرروم نفسررّي واحررد منءعررث عررن إرادل نفسرريّة واحرردل 

سررّي منءّعرة عررن غر ا واحررد ارائم برراألجزاا باأل ر  الّترري هري عررين الكرّ،   فهررلا الوجروم النف

بتعلّرب واحرد   وانءسرااه بغير  ذلر  ـ  مثقـ  الش ّّي المعلوم أصله منءسط على  سعة أجزاا

التعلّب على الجزا العا   المشكو  غي  معلوم   فإذر يكور التكلي  بالمقدار المعلروم انءسراا 

الوجرروم النفسررّي عليرره فعليّررا منّجررزا   وبالمقرردار اةخرر  المجهررول انءسررااه عليرره م مقتيرري 

وبمررا أّر التكليرر  المتعلّرب باألاررّ، هررو الوجرروم النفسررّي الّررلي يت  ّررع الثرروام  لفعليّتره و نّجررزع.

 ـ والعقام على
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ـ  م تلزام امنحقل المحال   بداهة  واّ  لزوم األاّ، فعرق   (1)اشعا 

على  نّجز التكلي  مشلقا ولو لار متعلّقرا براأللث    فلرو ـ  إّما لنفسه أو لغي ع
إّم إذا لار متعلّقا باألاّ، لرار خلفرا  (2)ومه للل  مستلزما لعدم  نّجزع لار لز

(3). 
__________________ 

 م الفته وموافقته   فق  تواّ  فعليّته و نّجزع على  كلي  نخ  غي  معلوم الحال.ـ 

م نعم   م يعلم أّر ذا  األاّ، بحسع الفعليّة  مام المنءسط عليه وااعا أو بعيه. لكرن عرد

 .628ـ  627ا  2العلم به م ي  ا األم  المتعلّب به عن النفسيّة والفعليّة. نهاية الدراية 
وأّمررا المحقّررب الع ااررّي ا فقّ برره بوجرره نخرر    حاصررله ا أّر وصرر  األالّيّررة أو األلث يّررة 

للواجع انّما يكور باعتءار حدّ التكلي  من حيرث واوفره علرى األارّ، أو  رموله وانءسرااه علرى 

لجرزا المشرركو    فررامختق  بررين األاررّ، واأللثرر  لرريم نا رر ا مررن اخررتق  الوجرروم المتعلّررب ا

باألاررّ، مررع الوجرروم المتعلّررب برراأللث    برر، الوجرروم المتعلّررب باألاررّ، م يتغيّرر     ررواا انءسررط 

الوجوم على األلث  في الوااع أو لم ينءسط عليه ؛ وانّما امختق  نا ر  مرن أّر حردّ التكلير  

وعليه فالشّ  بين األاّ، واأللث  ي جع إلى الشّ  فري أّر  ر ص التكلير  المنءسرط    معلوم.غي

وهرلا  ؟علرى األجرزاا هر، يكرور محردودا بحردّ يشرم، الجرزا المشركو  أو يكرور بحردّ م يشرمله

نظي  ال ط القّري  وال رط الشوير،   فإنّره إذا ر رم ال رط القّري  ترّم اوري  إليره مرا يوجرع 

ي تل  وااع ال ط القّي  عّما لار عليه اء، الزيرادل. فالشرّ  فري المقرام ي جرع  ازدياد اوله لم

إلررى الشررّ  فرري تءررو  الزيررادل علررى المقرردار األاررّ، وعدمرره. وئهرر  أّر وجرروم األاررّ، معلرروم 

بالتفّي،    واا انءسط على الزائد أو لم ينءسط   فق  ّ  في وجوم األاّ،   وانّمرا الشرّ  فري 

ى الجزا الزائد المشكو    وهو  ّ  بردوّي   والم جرع فيره الءر اال. نهايرة انءساا الوجوم عل

 .153ـ  152ا  4  هامش فوائد امصول  381ا  3األفكار 
واررد ذلرر وا لتق يررع امنحررقل وجوهررا أخرر . وم يهررّم التعررّ ا لهررا. وإر  رر م ف اجررع 

 المشّوم .
 .« وّهم»( خء  لقوله ا 1)

 مسرتلزما لعردم  نّجرز التكلير ـ  ولرو لرار متعلّقرا براأللث ـ  مشلقا ( أي ا فلو لار لزوم األا،ّ 2)

.... 

(  ق ي  ال ل  ا أّر انحقل العلم اإلجمالّي بالتكلي  مواو  على  نّجز التكلير  فري بعرإ 3)

األا ا  على لّ،  قدي     واا لار التكلي  فري الواارع متعلّقرا بره أو برأا ا  أخر    فحين رل 

 لّي به إلى علم  فّيلّي بالتكلي  في ذل  الش   و ّ  بدوّي في اةخ .يتءدّل العلم امجما

وعليه فانحقل العلم اإلجمالّي في المقام وإتءا  عدم  نّجز التكلير  بالنسرءة إلرى األلثر  

مواو  على  نّجز التكلي  في األاّ، علرى لرّ،  قردي     رواا لرار الوجروم فري الواارع متعلّقرا 

مسرتلزما لعردم ـ  أي على لّ،  قردي ـ  لو لار  نّجز التكلي  في األاّ، للل باألاّ، أو باأللث    ف

  نّجزع في األلث  لار خلفا   وهو محال.
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  م تلزامه عدم  نّجز التكلير  علرى  (1)مع أنّه يلزم من وجودع عدمه 

لّ، حال المستلزم لعدم لزوم األاّ، مشلقا المستلزم لعدم امنحقل   وما يلزم 
 .(2)عدمه محال من وجودع

نعم   إنّما ينحّ، إذا لرار األارّ، ذا مّرلحة ملزمرة   فرإّر وجوبره حين رل 

يكور معلوما له   وإنّما لار الت ديد محتمرال أر يكرور األلثر  ذا مّرلحتين 
 أو مّلحة

__________________ 

 ( أي ا يلزم من وجود امنحقل عدم امنحقل.1)

ل عردم  نّجرز التكلير  علرى أّي  قردي    ور ورل أّر امنحرقل ( بيار ذل  ا أّر مزم امنحق2)

مستلزم لعدم  نّجرزع علرى  قردي   علّقره براأللث    وعردم  نّجرز التكلير  علرى أّي  قردي  مسرتلزم 

لعرردم لررزوم األاررّ، علررى أّي  قرردي    وهررو مسررتلزم لعرردم امنحررقل   فيلررزم مررن فرر ا وجررود 

 امنحقل عدمه   وهو محال.

مرن لرزوم ـ  فري اإل ركال علرى امنحرقل  ر عادسأّر مرا أفرادع المّرنّ   وال يخفى :

واع مورد النقإ واإلب ام عند المحقّقين من األعرقم بوجروع ـ  ال ل  ولزوم عدمه من وجودع

 ا
مررا أفررادع المحقّررب النررائينّي و ءعرره السرريّد اإلمررام ال مينررّي. وحاصررله ا أّر منشررأ  منهااا :

ور وجروم األارّ، مقردّميّا علرى  قردي  أر يكرور متعلّرب التكلير  هرو اإل كالين انّمرا هرو  روّهم لر

األلثرر    ورر ورل أنّرره م منرراد عررن اإل رركالين حين ررل   ألّر وجرروم المقدّمررة و نّجررزع  ررابع 

أي ذ  ـ  لوجوم ذيها   فق يعق،  نّجزع بالنسءة إلى األاّ، مرع عردم  نّجرزع بالنسرءة إلرى األلثر 

ّ، م يكور إّم نفسيّا على لّ،  قدي     واا لار متعلّب التكلي  هرو ولكن وجوم األا ـ. المقدّمة

األاّ، أو لار هو األلث    فإّر األجزاا انّما  جع بعين وجوم الكّ،   فق يتواّ  وجروم األارّ، 

علررى  نّجررز األلثرر    فررإّر األمرر  بالم ّلررع منّجررز   وينّجررز األمرر  باألاررّ، بعررين  نّجررز األمرر  

 .298ـ  297ا  2  أنوار الهداية  157ـ  156ا  4امصول  بالم ّلع. فوائد
مءنرّي علرى أخرل   ر عادسما أفادع المحقّرب الع اارّي. وحاصرله ا أّر مرا أفراد المّرنّ   ومنها :

جهة امر ءراا وامنيرمام بالزائرد ايردا لألارّ، فري م حلرة لونره مع وورا للوجروم اليرمنّي   

فري العهردل مسرتقّق وانفكالره عرن  نّجرز األلثر . ولكرن  فإنّه حين ل يستحي،  ّّور مجريا األار،ّ 

هلا المءنرى فا رد   ألّر جهرة امر ءراا وامنيرمام غير  مرأخوذل فري موورو، الوجروم   فرإّر 

مووو، الوجوم انّما هو نفم األف اد بق ار ءاا لءعيها باةخ  حرين ار وا الوجروم   بر، 

تعلّب باألجزاا بأ  ها   وحين ل م اّرور انّما جاا  جهة امر ءاا من اء، وحدل الوجوم الم

فرري مجرريا األاررّ، فرري العهرردل و نّجررز الوجرروم بالنسررءة إليرره مسررتقّق بسررءع العلررم بوجوبرره ولررو 

 .158ا  4  هامش فوائد امصول  387ـ  386ا  3ومنيّا. نهاية األفكار 



 119  ........................................  (1) نّييطابترالا رثكألاو ّلقألا نيب رمألا نارود يف

 أاو  من مّلحة األاّ،   فالعقر، فري مثلره وإر ا رتقّ، برالء اال برق لرقم إّم 

   هلا. (1)أنّه خارا عّما هو محّ، النقإ واإلب ام في المقام 

 [الدليل الثاني على وجوب االحتياط عقال]

مع أّر الغ ا الداعي إلى األم  م يكاد يح ز إّم باأللث    بناا على 
مررا ذهررع إليرره المشررهور مررن العدليّررة مررن  ءعيّررة األوامرر  والنررواهي للمّررال  

ها والمنهرّي عنهرا   ولرور الواجءرا  الشر عيّة ألشافرا والمفا د في المأمور ب
  واد مّ  اعتءار موافقة الغ ا وحّوله عقق في  (2)في الواجءا  العقليّة 

  فرررق بررردّ مرررن إحررر ازع فررري إح ازهرررا   لمرررا م  (3)إااعرررة األمررر  و رررقواه 

 .(4)ي فى

اإليااراد علااى مااا  كااره الشااي  األنصااارّي فااي الجااواب عاا  الاادليل ]

 [الثاني

رري عنرره  ّّ  ررارل بعرردم ابتنرراا مسررألة الءرر اال وامحتيرراا  (5)وم وجرره للتف

على ما ذهع إليه األ اع ل  (6)على ما ذهع إليه مشهور العدليّة   وج يانها 

بكررور المّررلحة فرري نفررم  (7)المنكرر ين لررلل    أو بعررإ العدليّررة المكتفررين 
 األم  دور

__________________ 

  فإّر محرّ، الكرقم هرو األارّ، واأللثر  امر ءاايّرار   ومرا ذلر  ( والوجه في خ وجه معلوم 1)

 من األاّ، واأللث  ام تققليّين.

  مفتراح الءرام ا  260   ر ح الءرام الحرادي عشر  ا  348و  303( راجع لش  المر اد ا 2)

152. 

 .143و  139( راجع الجزا األّول ا 3)

ترّم أجرام عنره بروجهين  ريأ ي بيانهمرا.  ( هلا الردلي،  عرّ ا لره الشري  األعظرم األنّراريّ 4)

 .319ا  2راجع ف ائد امصول 

( أي ا عرن ام رتدمل برالغ ا. وهررلا  عر يإ بالشري  األعظررم األنّرارّي   فإنّره   لّررص 5)

 .320ـ  319ا  2عن ام تدمل المللور بالوجهين اة يين. راجع ف ائد امصول 

واليرمي  راجرع إلرى  .«عردم ابتنراا»  علرى معشرو «ج يانهرا»( أي ا وبج يانها. فقوله ا 6)

 المسألة.

علرى مرا ذهرع إليره األ راع ل المنكر ور لرلل  أو »( هكلا في النس  ا والّحي  أر يقول ا 7)

على ملهع األ اع ل المنك ين للل  أو ملهع بعرإ »أو يقول ا  «... بعإ العدليّة المكتفور

 .«... العدليّة المكتفين



 (3لفاية امصول )ا  .............................................................................  120

 .(1)المأمور 

 حّول المّلحة واللش  في العءادا  م يكراد يكرور إّم واخ   بأرّ 
  وحين ل لار محتمال اعتءرار مع فرة أجزائهرا  (2)بإ يانها على وجه اممتثال 

م يكراد يقشرع بحّرول  (3) فّيق ليخ ى بها مع اّد الوجره مجرال   ومعره 

   فلررم يءررب إّم الررت لّص عررن  ءعررة (4)اللشرر  والمّررلحة الداعيررة إلررى األمرر  
م الفته بإ يار ما علم  علّقه به   فإنّه واجع عقق وإر لم يكن في المأمور به 

ـ  لو لرارـ  مّلحة ولش  رأ ا   لتنّجزع بالعلم به إجمام. وأّما الزائد عليه

 .(5)فق  ءعة على م الفته من جهته   فإّر العقوبة عليه بق بيار 
م ـ  مرلهع األ رع يّ على ـ  و ورل أّر حكم العق، بالء اال (6)وذل  

يجدي من ذهع إلى ما عليه المشهور من العدليّة   ب، من ذهع إلى ما عليه 

غي  المشرهور   محتمرال أر يكرور الرداعي إلرى األمر  ومّرلحته علرى هرلا 
 أييا هو (7)الملهع 

__________________ 

فّررول ( ومررن القررائلين بررأّر المّررلحة  كررور فرري نفررم األمرر  هررو صرراحع الفّررول فرري ال1)

 .338ـ  337 الغ ويّة ا

وهررلا هررو الجرروام األّول. وحاصررله ا أّر مسررألة الءرر اال وامحتيرراا ليسررم مءنيّررة علررى 

ملهع مشهور العدليّة من  ءعيّة األوامر  والنرواهي للمّرال  والمفا رد فري متعلّقا هرا لري يقرال 

 يار األلثر    بر، بأّر في إح از حّول الغ ا م بدّ من إح از إااعة األم  المتواّ  على إ

الكقم في ج يار الء اال وعدمه في المقام عاّم   فيمكن الءحث عرن المسرألة والرتكلّم فيهرا علرى 

مررلهع بعررإ العدليّررة مررن أّر وجررود المّررلحة فرري نفررم األمرر  يكفرري فرري صرردور األمرر  مررن 

فري نفرم المولى   لاألوام  اممتحانيّة   أو على ملهع األ اع ل من عردم التءعيّرة أصرق ولرو 

 األم .
 ( وللا لو أ ى بها م على وجه اممتثال لم يت  ّع عليه لش .2)

 ( أي ا ومع احتمال اعتءار مع فة األجزاا.3)

 ( ألّر المف وا عدم العلم التفّيلّي بأجزائها.4)

( انتهررى مررا أجررام برره الشرري  األعظررم األنّررارّي عررن ام ررتدمل بررالغ ا علررى وجرروم 5)

 امحتياا عقق.

ّّي عن ام تدمل بالغ ا بالوجهين المللورين.( أ6)  ي ا عدم الوجه للتف

( أي ا ملهع غي  المشهور من العدليّة   وهو لور المّلحة في نفم األمر  دور المرأمور 7)

 به.
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   فافهم. (1)ما في الواجءا  من المّلحة ولونها ألشافا 

والمّررلحة فرري العءررادل وإر لررار يتواّرر  علررى  (2)وحّررول اللشرر  
اإل يررار بهررا علررى وجرره اممتثررال   إّم أنّرره م مجررال محتمررال اعتءررار مع فررة 

وم إ ركال فري إمكرار امحتيراا هاهنرا  !األجزاا وإ يانها على وجهها   لي 

 هلا. .(3)لما في المتءاينين   وم يكاد يمكن مع اعتءارع 
بشرقر احتمرال اعتءرار اّرد الوجره لرلل . والمر اد م  (4)مع وووح 

 «هالوج»
__________________ 

أّر التكلّم في المسألة على ملهع األ ع ّي وإر ينت  حكم العق، بالء اال    حاصل اإليراد :( 1)

إّم أنّه م يجدي لنا القائلين بملهع المشهور مرن العدليّرة. ولرلا الرتكلّم فيهرا علرى مرلهع بعرإ 

يجوز أر  كور المّلحة في نفرم  العدليّة م يجدي لنا   محتمال أر يكور مقّود الءعإ أنّه

األم  لما يجوز أر يكور في المأمور به   وعليه فيحتم، أر  كور المّلحة في المرأمور بره   

 ومعه م يمكن اماتّار على األاّ،   لعدم العلم بحّول الغ ا به.

على الجوام الثاني الّلي ذلر ع الشري  بوجروع. وهرلا  ر و، فري    عادس( أورد المّنّ  2)

يررار الوجرره األّول. وحاصررله ا أّر حّررول المّررلحة فرري العءررادا    وإر لررار متواّفررا علررى ب

اإل يار بالعءادل بقّد اممتثال   إّم أّر اعتءار مع فة األجزاا واّد وجههرا غير  معلروم   بر، 

ـ  المنروا بمع فتهراـ  م مجال محتمال اعتءارهما   و ورل أنّره لرو لرار اّرد وجره األجرزاا

فرري اممتثررال لمررا لررار امحتيرراا فري المتءرراينين أييررا ممكنررا   مررثق ا إذا دار األمرر  فرري معتءر ا 

العءادل بين القّ  والتمام ولار اّد وجه األجزاا معتء ا في امتثالها لما أمكن فيهرا امحتيراا 

بإ يانهررا اّرر ا و مامررا   ألنّرره لررو أراد إ يررار العءررادل  مامررا مررن دور اّررد وجرره مررا زاد علررى 

عتين فلم يأ  بها على وجه صحي    ألّر المف وا اعتءار اّد وجه األجزاا فري  حقّرب ال ل

اممتثال ؛ ولو أراد اإل يار بها  ماما مع اّد وجه ما زاد على ال لعتين فلرم يرتمّكن منره   ألّر 

اّد وجه األجزاا متواّ  على العلم بجزئيّتها   وم علرم بجزئيّرة مرا زاد علرى الر لعتين. وم 

كال في إمكار امحتياا في المتءاينين. وهلا دلي، على عردم اعتءرار اّرد وجره األجرزاا فري إ 

 العءادل. فق يتّم لقم الشي  األعظم من عدم إمكار امحتياا بإ يار األلث .

 ( أي ا وم يكاد يمكن امحتياا في المتءاينين مع اعتءار إ يار األجزاا بقّد وجهها.3)

اني فري اإلير اد علرى مرا ذلر ع الشري  األنّرارّي. وحاصرله ا أّر اعتءرار ( هلا هو الوجه الث4)

اّد الوجه وإر اد يتفّوع بره فري الكترع الفقهيّرة   إّم أّر المقّرود منره اعتءرارع فري العءرادل فري 

الجملة   م في لّ، واحد من األجزاا   وهلا المقدار يمكن  حقّقره بامحتيراا بإ يرار األلثر  برأر 

 واجع بالوجوم النفسّي.يقّد وجوم ال
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في لقم من صّ ح بوجوم إيقا، الواجرع علرى وجهره ووجروم اات انره بره 
من وجوبه النفسّي   م وجه أجزائه من وجوبها الغي ّي  (2)هو وجه نفسه  (1)

أو وجوبهررا الع وررّي. وإ يررار الواجررع مقت نررا بوجهرره غايررة ووصررفا بإ يررار 

اجررع عليرره ولررو لررار هررو األاررّ،   األلثرر  بمكررار مررن اممكررار   منشءرراق الو

 فيتأ ّى من المكلّ  معه اّد الوجه.
علرى مررا لرريم مرن أجزائرره لريم بيررائ  إذا اّررد  (3)واحتمرال ا ررتماله 

وجوم المأ ّي على إجماله بق  مييز ما له دخ، في الواجع من أجزائره   م 

  رريّما إذا دار الزائررد بررين لونرره جررزاا لماهيّترره وجررزاا لفرر دع حيررث ينشءررب
الواجع على المأ ّي حين ل بتمامه ولماله   ألّر الشءيعرّي يّردق علرى الفر د 

 بمشّ ّا ه.

  لمررا لررار منشءقررا عليرره  (4)نعررم   لررو دار بررين لونرره جررزاا أو مقارنررا 
بتمامه لو لم يكن جزاا. لكنّه غي  وائ    منشءااه عليه أييرا فيمرا لرم يكرن 

 ئ  أجزائه. هلا.ذا  الزائد جزاا   غايته م بتمامه ب، بسا

 .(6)إلى أّر اعتءار اّد الوجه من رأس مّما يقشع ب قفه  (5)ميافا 
في هلع المسألة م ي تّص بما م بردّ أر يرخ ى بره علرى  (7)مع أّر الكقم 

 وجه
__________________ 

 .( لما صّ ح بلل  ابن الءّ اا والحلءّي وابن زه ل وابن ادريم والعّقمة والمحقّب الثاني1)

   491ا  (الجوامرع الفقهيّرة)  الغنيرة  132  الكافي فري الفقره ا  43ا  1ف اجع المهلّم 

ا  1  اواعررد األحكررام  299ا  1  إر رراد األذهررار  140ا  1   ررلل ل الفقهرراا  98ا  1السرر ائ  

199. 
 ( أي ا نفم الواجع في الجملة.2)

 ( أي ا ا تمال األلث .3)

المشكو  فيه بين لونه جزاا للماهيّة أو ف دا لهرا وبرين لونره لو دار أم   وبعبارة أوضح :( 4)

ـ  أم ا أجنءيّا مقارنرا للشءيعرّي   لرم ينشءرب الشءيعرّي علرى المرأ ّي بره بتمامره   إذ المشركو  فيره

خررارا عررن حرراّق الفعرر، العءررادّي وإر لررم يكررن منافيررا لرره. لكررن عرردم ـ  علررى  قرردي  عرردم جزئيّترره

غير  ورائ    ألنّره ـ  فيمرا لرم يكرن ذا  الزائرد جرزااـ  بره بتمامره انشءاق الشءيعّي على المرأ يّ 

 ينشءب عليه م بتمامه ب، بسائ  أجزائه.

 ( هلا هو الوجه الثالث من اإلي ادا  على ما أفاد الشي  األنّارّي.5)

   545و  395ا  2( والشرري  األعظررم أييررا اعترر   بعرردم اعتءررارع. راجررع لتررام الشهررارل 6)

 .97ا  1  لتام الّوم  529 ا 1لتام الّقل 

 ( هلا هو الوجه ال ابع من وجوع اإلي ادا  على الشي  األعظم.7)
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 .(1)اممتثال من العءادا  

باعتءررار اّررد الوجرره فرري اممتثررال فيهررا علررى وجرره  (2)مررع أنّرره لررو ايرر، 
للزوم م اعال األم  المعلروم أصرق  (3)ينافيه الت دّد وامحتمال فق وجه معه 

ار األاّ، ولو لم يحّ، الغ ا   وللزم امحتياا بإ يرار األلثر  مرع ولو بإ ي

حّروله ليحّر، القشرع بررالف اغ بعرد القشرع بام ررتغال   محتمرال بقائره مررع 
 .(5)  فافهم  (4)األاّ، بسءع بقاا غ وه 
__________________ 

لتوّصرليّا    لعردم  واّر  انّه لو  لّم ما ذل ع فإنّمرا يرتّم فري التعءّرديّا  دور ا وبتعبير  رر :( 1)

حّول الغ ا فيها على اّد الوجه. وحين ل يلرزم القرول بوجروم امحتيراا فري التوّصرليّا  

 دور التعءّديّا    وهو مقشو، الءشقر ولم يلتزم به الشي  األعظم.

( وهررلا هررو الوجرره ال ررامم مررن اإليرر اد علررى الجرروام الثرراني الّررلي ذلرر ع الشرري  األعظررم 2)

أنّرره لررو  ررلّم اعتءررار اّررد الوجرره فرري اممتثررال ففرري  توضاايحه :الرردلي، الثرراني.  األنّررارّي عررن

 اعتءارع وجهار ا

أر يقررال باعتءررارع علررى وجرره ينافيرره احتمررال الجزئيّررة والترر دّد فيهررا   بررأر يكررور  األّول :

المعتء  اّرد لرّ، جرزا جرزا علرى مرا هرو عليره مرن الوجروم وعدمره علرى لرّ،  قردي    وهرو 

لعلم بكّ، جزا  فّيق   والمف وا عدمه في المقام   فحين رل م يرتمّكن المكلّر  متواّ  على ا

من امتثال ما دار أم ع بين األاّ، واأللث    فيسقط التكلي  من رأ ه وم يلرزم م اعرال المعلروم 

اإلجمالّي أصق   م بإ يار األاّ، ألّر المف وا عدم حّرول الغر ا بره   وم بإ يرار األلثر  

 مّكن منه.لعدم الت
أر يقال باعتءارع م على وجه ينافيه احتمال الجزئيّة والتر دّد فيهرا   برأر يكرور  الثااني :

المعتء  اّد الوجه مقيّدا بالتمّكن منه   بمعنى أنّه إذا  مّكن المكلّر  مرن اّرد لرّ، جرزا علرى 

لرّ، جرزا ما هو عليه من الوجوم وعدمه فيجع عليه اّد الوجه للل    لمرا إذا علرم جزئيّرة 

 فّيق   وإّم فق يعتء  اّد الوجه أصق. وعليه يلزم عدم اعتءار اّد الوجه فيمرا دار أمر ع 

بين األاّ، واأللث    ألّر المف وا عدم  مّكن المكلّ  من اّد الوجه. وحين رل يمكرن  حّري، 

عليره  الغ ا الداعي إلى األمر  مجرّ دا عرن اّرد الوجره. فءمرا أنّره يقشرع با رتغال ذّمتره للرزم

 امحتياا بإ يار األلث  ليحّ، له القشع بالف اغ.
 ( أي ا مع الت دّد وامحتمال.3)

أّر العءارل غي  خالية من الغموا. فتأّم، فيما ذل ناع في التعليقة السرابقة لري  وال يخفى :( 4)

 .  عادسي فع غمووها ويتّي  م ام المّنّ  

وأجررام عررن هررلع الوجرروع   رر عادس  المّررنّ  أّر المحقّررب امصررفهانّي خررال وال يخفااى :( 5)

 ـ .644ـ  435ا  2ال مسة دفاعا عن م ام الشي  األعظم األنّارّي   ف اجع نهاية الدراية 
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 هلا بحسع حكم العق،.

 [جريان البراءة نقال]

ا فالظاه  أّر عموم مث، حديث ال فع ااا ب فع جزئيّة  (1)وأّما النق، 

ي  فع اإلجمال والت دّد عّما   دّد أم ع بين األاّ، ما  ّ  في جزئيّته ؛ فءمثله 
 واأللث    ويعيّنه في األّول.

ليسم بمجعولة   وليم ـ  مثقـ  (2)إّر جزئيّة السورل المنسيّة  ال يقال :
 لها أت 

__________________ 

   ع اوم وذهع إلى وجوم امحتيرااتّم إّر المحقّب النائينّي وإر وافب المّنّ  ادسـ 

بردعو  أّر الموجرع ـ  في المقام بدلي، عدم وجود ما يوجع انحقل العلرم اإلجمرالّي فري المقرام

منحررقل العلررم اإلجمررالّي هررو العلررم التفّرريلّي بوجرروم األاررّ، بنحررو اإلاررقق   والموجررود فرري 

إّم   ـ  المقام هو العلم التفّيلّي بوجوم األاّ، على نحو اإلهمال الجامع بين اإلاقق والتقييرد

  ع إلتءرا  وجروم امحتيراا فري المقرام. أنّه أورد على الدلي، الثاني الّلي أفادع المّنّ  ادس

وم يهّم التعّ ا له بشوله و فّيله بعد ما نااش فيه بعإ  قمل ه. وإر  ر م امّارق، علرى 

  ومّررءاح  180ـ  165ا  4مررا أفررادع والعثررور علررى المنااشررة فيرره ف اجررع فوائررد امصررول 

 .437ـ  436ا  2صول ام

أنّه م مجال للنق، فيمرا هرو مرورد حكرم العقر، بامحتيراا   وهرو مرا إذا علرم  لكنّه ال يخفى :( 1)

إجمام بالتكلي  الفعلّي   و ورل أنّه ينافيه رفع الجزئيّة المجهولة   وإنّما يكور موردع مرا إذا 

الشّ  في الجزئيّة والش ايّة وإر لرار  وبالجملة :لم يعلم به للل    ب، علم مجّ د تءو ه وااعا. 

جامعا بين الموردين   إّم أّر مورد حكم العق، القشع بالفعليّة ومورد النق، هرو مجرّ د ال شرام 

 [.أعلى هللا مقامه]باإليجام   فافهم. منه 

وابردل  .«السرورل المنسريّة»ا أّر المكتوم في النس  الم شواة الّتي بأيدينا لفرظ  وال يخفى( 2)

 «إّم مرع نسريانها»و  «بعرد الترلّل »لما ابدل لفظ  «السورل المجهولة»بعإ النس  بلفظ ا  في

 .«إّم مع الجه، بها»و  «بعد العلم»بلفظي 

   «إّم مرع نسريانها»   «بعد التلّل »   «السورل المنسيّة»عندنا ما أتءتناع من  والصحيح

 «وهرو معهرا يكرور داّم علرى جزئيّتهرا»ا م ينا ع اوله  «إّم مع الجه، بها»و ورل أّر لفظ 

 .126( من الّفحة ا 4و )( 3لما  تق  على وجه عدم المنا ءة ذي، التعليقة )
السرورل »وذهع بعإ المحّشين إلى أّر الّحي  إبدال ما في النس  الم شواة بألفرائ 

 ـ اا ال ارجيّة  بدعو  أّر محّ، الكقم هو األجز «المجهولة   بعد العلم   إّم مع الجه، بها
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مجعول   والم فو، بحديث ال فع إنّما هو المجعول بنفسه أو أت ع. ووجوم 

اإلعادل إنّما هو أت  بقاا األم  األّول بعد التلّل    مرع أنّره عقلرّي   ولريم إّم 
 .(1)من بام وجوم اإلااعة عقق 

__________________ 

 عليها ويحكم بنفي جزئيّتهرا. (فع ما م يعلمورر)الّتي لانم جزئيّتها مجهولة   فيشءّب حديث ـ 

   فهي خارجة عن محّ، الءحث. (رفع ما م يعلمور)وأّما األجزاا المنسيّة فق يشءّب عليها 

نائ  إلى بيرار مرورد  «جزئيّة السورل المنسيّة»ا    عادسأّر لقم المّنّ   وفيه :

ا المنسّي حرال النسريار   برأر يشرّ  فري من موارد الجه، بالجزئيّة   وهي الجه، بجزئيّة الجز

أّر الجزا المنسّي ه، يءقى على جزئيّته حال النسيار فيجع إعادل المأمور به بعد الترلّل  أو م 

وحين رل يسرتدّل علرى نفري جزئيّتره  ؟يءقى على جزئيّته حال النسيار وم يجع إعاد ه بعد التلّل 

 «رفرع النسريار»ا ام تدمل على رفعه بفقر ل ا وأمّ  .«رفع ما م يعلمور»حال النسيار بفق ل ا 

 فيتعّ ا له المّنّ  في تاني التنءيها  اة ية.
أّر حديث ال فع انّما يشم، ما  نالره يرد الجعر، وال فرع التشر يعيّين   فرق  توضيح اإلشكال :( 1)

أّر  يشرم، مررا إذا لرم يكررن المجهررول مجعروم  رر عيّا أو مّمرا يت  ّررع عليرره أتر   رر عّي. ومعلرروم

جزئيّرة الجررزا المنسرّي حررال النسريار ليسررم بمجعولرة وم مّمررا يت  ّرع عليرره أتر   رر عّي   فررق 

 يشملها حديث ال فع.

إّر الجزئيّررة وإر لررم  كررن بنفسررها أمرر ا مجعرروم  رر عيّا   إّم أنّهررا مّمررا يت  ّررع  إن قلاات :

ترلّل    لمرا أّر أتر  عردم عليه األت  الش عّي   فإّر أت ها الش عّي وجوم إعرادل العءرادل بعرد ال

جزئيّته في هلا الحال عدم وجوم إعاد ها بعد الترلّل    وعليره فيشرملها حرديث ال فرع و جر ي 

 الء اال في الجزئيّة بلحائ أت ها.
إّر وجوم اإلعادل ليم من نتار تءرو  الجزئيّرة حرال النسريار   بر، هرو مرن نترار  قلات :

االةَ )اّم علرى نحرو الكلّري   لقولره  عرالى ا بقاا األمر  األّول المتعلّرب بالم ّلرع التر اوا الصا  (َوأَقييمن
  أو مررن نتررار األمرر  األّول المتعلّررب بكررّ، جررزا مررن األجررزاا علررى حرردل لقولرره  43الءقرر ل / 

   736ا  4و رائ، الشريعة ـر  «م  ق أ في المكتوبة بأاّ، من  ورل وم برألث »ا  السقمعليه

  فإّر ا تغال اللّمة براألم  األّول يقينرّي   ـ  2قل   الحديث من أبوام الق اال في الّ 4الءام 

وبعد التلّل  يشّ  في  حقّب اممتثال بإ يار األارّ، ال رالي عرن الجرزا المنسرّي وعدمره   ويحكرم 

 العق، بأّر ام تغال اليقينّي يقتيي الف اغ اليقينّي وهو يحّ، بإعادل العءادل.
برأت   ر عّي   بر، هرو أتر  عقلرّي مرن برام وجروم ميافا إلى أّر وجوم اإلعادل ليم 

 إااعة األم  األّول الءااي على حاله   فق ي  فع بمث، حديث ال فع.
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إّر الجزئيّرررة وإر لانرررم غيررر  مجعولرررة بنفسرررها   إّم أنّهرررا  ألنّاااه يقاااال :

 .(1)مجعولة بمنشإ انتزاعها   وهلا لا  في صّحة رفعها 
  امنتزاعّي ب فع منشأ انتزاعه   وهو م يقال ا إنّما يكور ار فا، األم

 .(2)األم  األّول   وم دلي، نخ  على أم  نخ  بال الي عنه 

ألنّه يقال ا نعم   وإر لار ار فاعه بار فا، منشأ انتزاعه   إّم أّر نسءة 
إليهررا نسررءة ـ  النررائ  إلررى األدلّررة الدالّررة علررى بيررار األجررزااـ  حررديث ال فررع

  لمررا م  (3)يكررور داّم علرى جزئيّتهررا إّم مررع نسرريانها  ام رتثناا   وهررو معهررا

   فتدبّ  (4)ي فى 
__________________ 

أّر الجزئيّة وإر لم  كن مجعولة بنفسها وم مّما يت  ّع عليه أت   ر عّي  توضيح الجواب :( 1)

أو علررى نحررو   إّم أنّهررا منتزعررة عررن األمرر  األّول المتعلّررب بالم ّلررع الترراّم علررى نحررو الكلّررّي 

الجزئّي   واممور امنتزاعيّة مجعولرة بتءرع جعر، منشرأ انتزاعهرا   لمرا أنّهرا م فوعرة بار فرا، 

منشأ انتزاعها   فالجزئيّة اابلرة للجعر، بتءرع جعر، األمر  األّول   وهرلا لرا  فري صرّحة رفعهرا 

 بار فا، األم  األّول الّلي هو منشأ انتزاعها   فيشملها حديث ال فع.

أنّكم اعت فتم بأّر رفرع جزئيّرة المنسرّي حرال النسريار بحرديث ال فرع  رابع  يح اإلشكال :توض( 2)

ل فع منشأ انتزاعها   وهو األم  األّول المتعلّرب بالم ّلرع التراّم   وإذا رفرع األمر  األّول فيءقرى 

 األّولغير  األمر  ـ  الم ّلع بق أم    وحين ل م يمكن املتزام بوجوم األاّ،   لعدم دلي، نخ 

يدّل على أم  نخ  باألاّ، ال الي عن الجرزا المنسرّي المشركو  جزئيّتره حرال النسريار. وعردم ـ 

 وجوم األاّ، مّما لم يتفّوع به أحد.

مرا  والصحيح .«وهو معها  كور دالّة على جزئيّتها إّم مع الجه، بها»( وفي بعإ النس  ا 3)

ورّمه إلرى أدلّرة األجرزاا يكرور داّم علرى جزئيّرة أتءتناع. ومعنى العءارل ا أّر حديث ال فرع بعرد 

 الجزا إّم مع نسيانها.

أّر مستند األم  باألاّ، ليم هو حديث ال فع الرداّل علرى ج يرار الءر اال  توضيح الجواب :( 4)

إتءرا  األمر  باألارّ، بج يرار أصرالة الءر اال فري نفري األلثر  مرن اءير، »الش عيّة   لي يقرال ا 

بنفرري اةخرر    وهررو مررن أئهرر  مّرراديب امصررول المثءتررة الّترري لررم يثءررم  إتءررا  أحررد اليرردّين

بر، مسرتندع الجمرع برين األدلّرة الدالّرة علرى بيرار جزئيّرة األجرزاا وبرين حرديث ال فرع  .«حجيّتهرا

م  قرر أ فرري »ا  السررقمعليهالررداّل علررى عرردم جزئيّتهررا حررال نسرريانها. بيررار ذلرر  ا أّر مثرر، اولرره 

يدّل على جزئيّرة السرورل مشلقرا   ولرو فري حرال النسريار    «ل وم بألث المكتوبة بأاّ، من  ور

وحديث ال فع ينفري جزئيّتهرا حرال النسريار   فيكرور نسرءة حرديث ال فرع إلرى ذلر  الردلي، الرداّل 

 ـ على جزئيّة السورل
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 .(1)جيّدا 

 [تنبيهات حول مسُلة األقّل واألكثر]

 وينءغي التنءيه على امور ا

حكاام دوران األماار بااي  المشااروط وغيااره أو بااي  ]ل : األوّ  [التنبيااه]

 الخاّص والعاّم[

حرال دورار األمر  برين المشر وا بشريا ومشلقره  (2)أنّه ئه  مّما مّ  
  وأنّه م مجال هاهنا ـ  (4)لالحيوار ـ  وعاّمهـ  لاإلنسارـ    وبين ال ادّ  (3)

 للء اال
__________________ 

مثرر، ـ  ى منره   فيقيّرد إاررقق األدلّرة الدالّرة علرى جزئيّررة األجرزاانسرءة المسرتثنى إلررى المسرتثنـر 

بحديث ال فع   فهو بعد وّمها إلى  ل  األدلّة يكور داّم على اختّاد أدلّرة جزئيّرة ـ  السورل

 رواا جهر، بأصر، جزئيّتهرا ـ  مث، السورل بحال العلم والتلّل . وأّما في حال الجهر، بجزئيّتهرا

فرق  ردّل  لر  األدلّرة علرى جزئيّتهرا   بر، يردّل ـ  بجزئيّتهرا حرال النسريارفي أّي حرال   أو جهر، 

 حديث ال فع على صّحة اممتثال باألاّ، ال الي عن الجزا المشكو .

( وأورد عليره السريّد اإلمرام ال مينرّي  ءعرا للمحقّرب الع اارّي برأّر حرديث ال فرع م يّرل  ألر 1)

لجرزا المشركو  وااعرا   إذ مفراد الحرديث هرو مجرّ د يكور نائ ا إلى نفي فعليّرة التكلير  عرن ا

ال فع الظاه ّي الثابم في الم  ءة المتأّخ ل عن الجه، بالوااع   ومثله م يّرل  لتقييرد إارقق 

الجزئيّة الوااعيّة المحفوئة حتّى بم  ءة فعليّتها في الم  ءة السابقة عن  علّب الجه، بهرا. أنروار 

 .391ـ  390ا  3كار   نهاية األف 306ا  2الهداية 

ترّم إّر المحقّرب النررائينّي ارّ م جرواز ال جررو، إلرى الءر اال الشرر عيّة بوجره نخرر . وأورد 

عليه أييا المحقّب الع ااّي. و  لنا لقمهما خوفا من التشوي، الممّ،. وإر   م ف اجرع فوائرد 

 .163ـ  162ا  4امصول وهامشه 
   امر ءاايّين.( في مءحث دورار األم  بين األاّ، واأللث2)

( لما إذا دار األم  بين أر يكور متعلّب التكلي  هو الّرقل متسرتّ ا أو مشلرب الّرقل   أو 3)

 دار األم  بين أر يكور المكلّ  به هو عتب مشلب ال اءة أو عتب ال اءة المخمنة.

الشررام،  ( لمررا إذا دار األمرر  بررين  علّررب التكليرر  بررالتيّمم بررالت ام أو  علّقرره بمشلررب األرا4)

لل مررر، والحجررر  وغي همرررا   أو دار األمررر  برررين  علّرررب التكليررر  بإاعرررام الحيررروار مرررن دور 

 خّوصيّة أو  علّقه بإاعام الحيوار المتميّز بفّ، النااقيّة.
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أئهرر    فررإّر امنحررقل المترروّهم فرري األاررّ،  (1)عقررق   برر، لررار األمرر  فيهمررا 

جررزاا التحليليّررة م  كرراد  تّّرر  واأللثر  م يكرراد يترروّهم هاهنررا   بداهررة أّر األ
فرري وررمن الّرررقل ـ  مررثقـ  برراللزوم مررن برررام المقدّمررة عقررق   فالّرررقل

المش واة أو ال اّصة موجودل بعين وجودها وفي ومن صقل اخ   فاادل 

 لش اها أو خّوصيّتها  كور متءاينة للمأمور بها   لما م ي فى.
خّرود دورار األمر  برين نعم   م بأس بج يار الءر اال النقليّرة فري 

  لدملة مث، حرديث  (2)المش وا وغي ع   دور الدورار بين ال اّد وغي ع 

ال فررع علررى عرردم  رر ايّة مررا  ررّ  فرري  رر ايّته ؛ ولرريم لررلل  خّوصرريّة 
و ال اّد   فإنّها إنّما  كور منتزعة عن نفم ال اّد   فيكور الدورار بينه 

   فتأّم، (4)تءاينين غي ع من اءي، الدورار بين الم (3) [بين]
__________________ 

 ( أي ا في دورار األم  بين المش وا ومشلقه ودورانه بين ال اّد والعاّم.1)

 .«دور دورار األم  بين ال اّد وغي ع»( وفي بعإ النس  ا 2)

 ( ما بين المعقوفتين ليم في النس    وانّما أتءتناع  ّحيحا للمتن.3)

ّّ، ما أفادع ال4)  ذي، امور ا   عادسمّنّ  ( ويتح

عردم ج يرار الءر اال العقليّرة فري  (إحرداهما)دعرويين ا    عادسأّر للمّرنّ   األّول :

 ج يار الء اال النقليّة في المورد األّول دور المورد الثاني. (تانيتهما) لق الموردين.

القرردر  أّر الوجرره فرري عرردم ج يررار الءرر اال العقليّررة فرري المرروردين عرردم وجررود الثاااني :

المتيقّن في الءين لينحرّ، العلرم اإلجمرالّي و جر ي أصرالة الءر اال. ب رق  مروارد دورار األمر  

بين األا، واأللث    حيث  ج ي فيها الء اال   منحقل العلم اإلجمالّي بكور األاّ، متيقّنا علرى 

ثر  أجرزاا خارجيّرة أّر األجزاا في مروارد دورار األمر  برين األارّ، واألل بيان  لك :لّ،  قدي . 

يمكررن أر  تّّرر  بررالوجوم علررى لررّ،  قرردي    فتتّّرر  بررالوجوم النفسررّي إذا لررم يكررن الجررزا 

المشكو  واجءا   فإّر األاّ، حين ل مقدّمة لأللث  ؛ وحين ل يمكن دعو  انحرقل العلرم اإلجمرالّي 

ي المقرام   إلى علم  فّيلّي بوجوم األاّ، و ّ  بدوّي فري وجروم األلثر . ب رق  األجرزاا فر

فإنّها أجرزاا  حليليّرة م ميرز لهرا فري ال رارا   وم وجرود لهرا مسرتقّق   فرق  تّّر  برالوجوم 

النفسّي   لما أّر بعيها ليم مقدّمة لءعإ نخ  لي  تّّر  برالوجوم الغير ّي   ور ورل أّر 

دي    بر، يعردّ ذا ي المشلب والعاّم ليستا مقدّمتين للمقيّد وال اّد لي  كونا واجءتين على لّ،  قر

من المتءاينين   م مرن ـ  أي ا الّقل ع ياناـ  وفاادعـ  لالّقل متستّ اـ  واجد الجزا التحليليّ 

 ـ األاّ، واأللث .
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 .(1)جيّدا 
__________________ 

أّر بين المش وا ومشلقره وبرين ال راّد وعاّمره ف ارا   وهرو يوجرع الحكرم بج يرار  الثالاث :ـ 

 ي األّول وعدمه في الثاني.الء اال النقليّة ف

وحاص، الف ق بينهما ا أّر الش ايّة خّوصيّة  نتز، مرن أمر  الشرار،   فتكرور اابلرة 

  فق مانع من نفيره بحرديث ال فرع عنرد ـ  أي ا أم  الشار،ـ  للووع وال فع بتءع منشأ انتزاعها

هرا منتزعرة عرن ب رق  خّوصريّة ال راّد   ل ّوصريّة النااقيّرة للحيروار   فإنّ  الشّ  فيره.

ذا  المررأمور برره   م مررن أمرر  خررارا عنرره لرري  كررور اابلررة لل فررع   وحين ررل يرردور األمرر  بررين 

وجرروم ال رراّد ووجرروم العرراّم   فيكونررار مررن اءيرر، المتءرراينين   وام ررتغال اليقينررّي يقتيرري 

 اإل يار بال اّد احتيااا.
الشري  األعظرم األنّرارّي   فإنّره ا أّر ما أفادع المّنّ  في هلا التنءيره  عر يإ ب ال يخفى( 1)

 .357ا  2ذهع إلى ج يار الء اال في لق الموردين. راجع ف ائد امصول 

 في المقام ا   عادسأّر األعقم الثقتة والسيّدين العلمين خالفوا المّنّ   وال يخفى أيضا :

دورار األمر  برين أّما المحقّب النائينّي ا فرلهع إلرى ج يرار الءر اال العقليّرة والنقليّرة فري 

المشررر وا ومشلقررره   بررردعو  أّر لرررّق مرررن الشررر ا والجرررزاا مّمرررا  نالررره يرررد الوورررع وال فرررع 

 التش يعيّين   ولو بووع منشأ انتزاعهما ورفعه.
وذهرع إلرى عردم ج يرار الءر اال فري دورار األمر  برين ال راّد وعاّمره. وا رتدّل عليرره 

يي    ألنّه م معنرى للقرول برأّر  علّرب التكلير   ارل ب جوعه إلى دورار األم  بين التعيين والت 

ّّ، لره فري ال رارا إّم فري ورمن الفّر،   فرق يعقر،  علّرب  بالجنم متيقّن   فإّر الجنم م  ح

التكلير  بره إّم إذا لرار متميّررزا بفّر،   فتقيّردع بالفّرر، متريقّن   وإنّمرا الشررّ  فري  قيّردع بفّرر، 

به هو الحيوار ال اّد   أو بفّ، من فّوله لي يكرور  لي يكور المكلّ ـ  لالنااقيّةـ  معيّن

المكلّ  به هو الحيوار العاّم   فيدور األم  بين التعيين والت يي    والعق، يحكرم برالتعيين   فرق 

مجال للء اال. و ارل اخ   بأّر الت ديد بين الجنم والنو، وإر لار بالتحلي، العقلرّي مرن األارّ، 

 .208ا  4الع   يكور من الت ديد بين المتءاينين. فوائد امصول  واأللث    إّم أنّه بنظ 
ترّم أنّرره  عرّ ا ألاسررام دورار األمر  بررين التعيررين والت يير  واختررار فري جميعهررا الحكررم 

 .435ـ  417ا  3بالتعيين. ف اجع فوائد امصول 
ّّ، بين دورار األم  برين المشر وا ومشل قره وبرين وأّما المحقّب الع ااّي ا فإنّه أييا ف

فرري األّول وعرردم ـ  عقررق ونقررقـ  دورانرره بررين ال رراّد وعاّمرره   فررلهع إلررى ج يررار الءرر اال

 ج يانها في الثاني.
وا تدّل على األّول بأّر م جرع الشرّ  فري  ر ايّة  ريا للمرأمور بره إلرى الشرّ  فري أّر 

 جرر ي موورو، التكلير  النفسررّي هر، هرو ذا  الشرريا أو الشريا مقيّردا بشرريا نخر    وحين رل 

 الء اال.
وا تدّل على الثاني بعدم  حقّب مرق  األارّ، واأللثر  فيره   فرإّر المرق  هرو لرور األارّ، 

 ـ على
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__________________ 

نحررو يكررور  ررو  حرردّع األالّيّررة محفوئررا فرري وررمن األلثرر    وهررو مفقررود فرري المقررام   ألّر ـرر 

ن زيررد مررثق   برر، انّمررا الشءيعررّي المشلررب بمررا هررو جررامع الحّررص م يكررور محفوئررا فرري وررم

ّّة ال اّصة من الشءيعرّي   فرق ينردرا فري األارّ، واأللثر  وي جرع  المحفوئ في ومنه هو الح

 .397ـ  396ا  3نهاية األفكار  إلى امحتياا.

ّّ، بينهما المحقّب األصفهانّي في نهاية الدراية   .657ـ  654ا  2وف
فري لرق المروردين. وا رتدّل عليره بمرا  وذهع السيّد اإلمام ال مينّي إلرى ج يرار الءر اال

أّر مق  ج يار الء اال موجود فري جميرع المروارد المتقدّمرة   فرإّر جميرع األمثلرة فري »لفظه ا 

الوجود ال ارجّي موجودل بوجود واحد   وفي امنحقل العقلرّي  نحرّ، إلرى المعلروم والمشركو  

ا   لمرا أّر ال اءررة المخمنرة عررين فيره   فالّررقل المشر واة بالشهررارل عرين الّررقل فري ال ررار

مشلقها فيه   واإلنسار عين الحيوار ؛ وإنّما الف ق في التحلي، العقلّي   وهو أييا فري جميعهرا 

على السواا   فكما  نحّ، الّقل المش واة بالّقل وام رت اا لرلا ينحرّ، اإلنسرار برالحيوار 

سررءة إلررى الزائررد م فرر ق بررين جميررع والنررااب. ففرري ج يررار الءرر اال وعرردم  ماميّررة الحّجررة بالن

 .401ا  2   هليع امصول  314ا  2أنوار الهداية  .«الموارد
وأّما السيّد المحقّب ال وئّي ا فلهع إلى ج يار الء اال العقليّة والنقليّة في دورار األمر  

 بين المش وا ومشلقه    واا لار ما يحتم، دخله في المأمور به على نحو الشر ايّة موجرودا

مستقّق   لما إذا احتم، دخ، التستّ  في الّقل   أو لم يكرن موجرودا مسرتقّق عرن المرأمور بره 

 ب، لار من مقّوما ه الداخلة في حقيقته   لما إذا احتم، اعتءار اإليمار في عتب ال اءة.
وأّما في دورار األم  بين ال راّد والعراّم فءعرد  سرليم رجرو، دورار األمر  بينهمرا إلرى 

األم  بين الت يي  والتعيين أ ار إلى حكم ما ذل ع المحقّب النرائينّي مرن األاسرام الثقترة دورار 

 لدورار األم  بين الت يي  والتعيين ا
القسررم األّول ا مررا إذا دار األمرر  بررين التعيررين والت ييرر  فرري م حلررة الجعرر، فرري األحكررام 

هرر، هرري واجررع  عيينررّي أو  الوااعيّررة   لمررا إذا  ررّ  فرري أّر صررقل الجمعررة فرري عّرر  الغيءررة

فرالم جع حين رل هرو الءر اال عرن وجروم اإل يرار ب ّرود مرا يحتمر، لونره واجءرا    يير ّي.

  عيينا.
القسم الثاني ا ما إذا دار األمر  بينهمرا فري م حلرة الجعر، فري األحكرام الظاه يّرة ومقرام 

 ّي. والحرّب فيره هررو الحّجيّرة   لمرا إذا  رّ  فري أّر  قليرد األعلرم واجرع  عيينرّي أو واجرع   يير

 الحكم بالتعيين.
القسم الثالرث ا مرا إذا دار األمر  بينهمرا فري مقرام اممتثرال ألجر، الترزاحم   لمرا إذا لرار 

هنا  غ يقار يحتم، لور أحدهما بعينه نءيّا   ولرم نرتمّكن إّم مرن إنقراذ أحردهما   فيردور األمر  

 ـ والحكم حين ل هو التعيين أييا. راجع بين وجوم إنقاذع  عيينا أو   يي ا بينه وبين اةخ .
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 [حكم الجزء أو الشرط المتروك نسيانا]الثاني : 

أنّه م ي فى أّر األص، فيما إذا  رّ  فري جزئيّرة  ريا أو  ر ايّته فري 

ما ذل  في الشّ  في أص، الجزئيّة أو الش ايّة ؛  (1)حال نسيانه عقق ونقق 

لحكم عقرق بلرزوم  (2)في الّقل  «ادم  ع»و فلو م مث، حديث ال فع مشلقا 
إعررادل مررا اخررّ، بجزئرره أو  رر اه نسرريانا   لمررا هررو الحررال فيمررا تءررم  رر عا 

ا  ّّ  .(4)أو إجماعا  (3)جزئيّته أو   ايّته مشلقا   ن
ا أنّه لما يمكن رفع الجزئيّة أو الش ايّة في هرلا  (5)تّم م يلهع علي  

 الحال
__________________ 

 .446ـ  436ا  3في درا ا  في امصول   فّي، لقمهـ 

 .«األص،»( ايدار لقوله ا 1)

م  عرراد الّررقل إّم مررن »( أي ا ومثرر، حررديث م  عرراد فرري الّررقل. وإليرر  نررّص الحررديث ا 2)

  الحررديث  161ا  2 هررليع األحكرام  .«الشهرور والوارم والقءلررة وال لرو، والسرجود خمسرة ا

 .8من أبوام الوووا   الحديث  3   الءام 260ا  1؛ و ائ، الشيعة  597

 .«م  عاد»( لال مسة المستثنال في حديث 3)

 ( لتكءي ل اإلح ام   فإنّها مّما اام اإلجما، على اعتءارع   ويعّم معقدع جميع الحام .4)

 عر يإ بالشري   «ترّم م يرلهع علير »بقولره ا   ر عادس( م ي فى ا أّر ما أفادع المّرنّ  5)

. و ووي  وجه التع يإ مواو  علرى بيرار محرّ، الءحرث وذلر  مرا ذهرع األعظم األنّاريّ 

 في المقام.   عادسإليه الشي  األعظم وإيياح ما أفادع المّنّ  

أّما محّ، الءحث ا فهو في أنّره إذا تءرم جزئيّرة  ريا أو  ر ايّته ودار األمر  برين لرور 

رة بحرال الرلل  الجزئيّة مشلقرة ليءشر، العمر، بفقدانره ولرو فري حرال النسريار وبر ّّ ين لونهرا م ت

لي تّص الءشقر بّورل   له عمدا   فه، القاعدل  قتيري اإلارقق مرا لرم يثءرم التقييرد بردلي، 

ومنشرأ النرزا،  ؟خاّد أو  قتيي امختّاد بحال اللل  مرا لرم يثءرم اإلارقق بردلي، خرادّ 

الواجرع مرا عردا أنّه ه، يمكن  علّرب التكلير  و وجيره ال شرام بالنرااص إلرى النا ري   فيّر  

الجزا أو الش ا المنسّي   وم يجع إعاد ه بعد التلّل    أو م يمكن  وجيه التكلي  إليره لرلل  

 ؟  ب، التكلي   ااط عنه وإذا التفم وجع عليه إعادل المأمور به
ذهع الشي  األعظم إلى ا تحالة  علّرب التكلير  بالنا ري بعنروار النا ري. وا رتدّل عليره 

يمكن أر يلتفرم إلرى نسريانه فري حرال النسريار   بر، بمجرّ د املتفرا  إلرى نسريانه  بأّر النا ي م

يزول النسيار وينقلع إلى اللال . وبما أّر التكلي  إليه م يمكن أر يكرور باعثرا ومحّ لرا للعءرد 

 ـ نحو
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بهررلا الحررال بحسررع األدلّررة  (1)بمثرر، حررديث ال فررع   لررلل  يمكررن   ّيّررها 

وّجره ال شرام علرى نحرو يعرّم الرلال  والنا ري بال رالي امجتهاديّة ؛ لمرا إذا 
عّما  ّ  في دخله مشلقا   واد دّل دلي، نخ  على دخله في حرّب الرلال  ؛ أو 

ه بوجوم ال الي بعنوار نخ  عاّم أو خاّد    ّّ وّجه إلى النا ي خشام ي 

م بعنوار النا ي لي يلزم ا تحالة إيجام ذل  عليه بهلا العنوار   ل  وجه 
ه بتوجيرره ال شررام إليرره م محالررة ؛ لمررا  رروّهم لررلل  ا ررتحالة   ّرريص عنرر

الجزئيّة أو الشر ايّة بحرال الرلل  وإيجرام العمر، ال رالي عرن المنسرّي علرى 

 .(2)النا ي   فق  غف،
__________________ 

العمرر، إّم مرررع املتفررا  إليرره وإلرررى موورروعه   ومرررا لررم يمكررن امنءعررراث م يمكررن الءعرررث ـرر 

 .363ا  2  فق يمكن  وجيه التكلي  إليه فعق. ف ائد امصول  بالي ورل

إلرى إمكرار  وجيره التكلير  بالنرااص إلرى النا ري م   ر عادسولكرن ذهرع المّرنّ  

 بعنوار النا ي   ب، بأحد ا يقين ا
وحاصله ا أر يتعلّرب التكلير  بمرا عردا  «.... كما إ ا وّجه الخماب»ما أ ار إليه بقوله ا  األّول :

لجزا المنسّي    واا لار المكلّ  ذالر ا أو نا ريا   ترّم يتعلّرب  كلير  نخر  ل ّرود الرلال  ا

بالجزا الّلي يلل ع   في رتّص النا ري برالتكلي  بمرا عردا الجرزا المنسرّي بعنروار أنّره مكلّر  م 

 بعنوار أنّه ناس.

وّجه ال شرام بالنرااص وحاصله ا أر ي «.... أو وّجه إلى الناسي»ما أ ار إليه بقوله ا  الثاني :

إلى النا ي م بعنوار النا ي   ب، بعنوار نخ  مقزم للنسيار وااعا   لقلي، الحافظة أو بلغمري 

 المزاا وغي هما   فيكور ال شام باعثا ومحّ لا حال النسيار.

أنّه يمكن اختّراد الجزئيّرة أو الشر ايّة بحرال الرلل  و  ّيّرها بحرال  والحاصل :

 .«م يعتء  الجزا والش ا في المأمور به إّم في حال النسيار» النسيار   فيقال ا
  برأر   ر عادسومّما ذل نا يظه  أنّه يمكن الجمع بين لرقم الشري  ولرقم المّرنّ  

 .« وّجه التكلي  إلى النا ي بعنوار النا ي محال   وبعنوار نخ  ممكن»يقال ا 
 ناع.ما أتءتوالصحيح  .«  ّيّهما»( وفي بعإ النس  ا 1)

( واررد واررع لررقم الشرري  والمّررنّ  مررورد الررنقإ واإلبرر ام عنررد المحقّقررين مررن األعررقم   2)

فلل وا وجوها أخ  في إتءا  إمكار  وجيه التكلي  إلى النا ي وج يار الء اال فري الجرزا أو 

  نهايررة  422ـ  420ا  3  نهايررة األفكررار  210ا  4الشرر ا المنسررّي. ف اجررع فوائررد امصررول 

   143ـ  141ا  2  درر الفوائد  310ـ  304ا  2  أجود التق ي ا   666ـ  659ا  2الدراية 

 562ا  3  مجمع األفكرار  465ـ  460ا  2  مّءاح امصول  347ـ  333ا  2أنوار الهداية 

 .566ـ 
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 [حكم زيادة الجزء عمدا أو سهوا]الثالث : 

دمها   اا أو انّه ئه  مّما مّ  حال زيادل الجزا إذا  ّ  في اعتءار ع

  وإّم لم يكرن مرن زياد ره  (1) ش ا في الواجع مع عدم اعتءارع في جزئيّته 

برر، مررن نقّررانه   وذلرر  مندراجرره فرري الشررّ  فرري دخرر،  رريا فيرره جررزاا أو 
اّرورا أو ـ    اا   فيّّ  لو أ ى به مع الزيرادل عمردا  شر يعا   أو جهرق

بلزوم امحتياا لقاعدل ـ  (2)ق، لو م النـ   قّي ا أو  هوا   وإر ا تقّ، العق،
 .(3)ام تغال 

نعم   لو لار عءادل وأ ى به للل  على نحو لو لم يكن للزائد دخ، فيره 

  لكار بااق مشلقا   أو فري صرورل عردم دخلره فيره  (4)لما يدعو إليه وجوبه 
فرري هررلع الّررورل   مررع ا ررتققل العقرر، بلررزوم  (6)  لعرردم اّررد اممتثررال  (5)

 ا تءاع الحال   اإلعادل مع
__________________ 

( أي ا مع عدم اعتءار عدم زيادل الجزا فري جزئيّرة الجرزا. والمر اد أنّره يعتءر  أر م يكرور 1)

الجزا الزائد الّلي  ّ  في اعتءار عدم زياد ره مقيّردا بقيرد الوحردل   لرال لو،   فإنّره يعتءر  فري 

 ين صردق عليره نقرص الجرزا   ألّر إ يانره جزئيّة ال لرو، ايرد الوحردل   بحيرث لرو أ رى بره مر ّ 

 مّ  ين يوجع بشقنه رأ ا   فيّدق أّر الّقل فاادل لل لو،.

 .«لومع»( وفي بعإ النس  ا 2)

أّر المجرر   فيرره أصررالة الءرر اال الشرر عيّة دور العقليّررة   فلرروم الءرر اال النقليّررة  والحاصاال :( 3)

 تياا العقلّي بشقر الواجع ولزوم إعاد ه.القاوية بعدم مانعيّة الزيادل لار مقتيى امح

عمردا  شر يعا ـ  ( أي ا نعم   إذا لم يكن الواجع  وّصليّا ب، لار عءادل وأ رى بره مرع الزيرادل4)

بقّد لونها جزاا للواجع بحيث لو لم  كن الزيادل جرزاا للواجرع ودخريق ـ  أو جهق أو  هوا

 إلى الواجع.فيه لم يكن وجوم الواجع داعيا ومحّ لا للمكلّ  

 ( أي ا عدم دخ، الزائد في الواجع.5)

أنّره علرى القرول باعتءرار الجرزم فري النيّرة   ر عادسولعّ، الوجه فري   ديرد المّرنّ  

يكور الواجع بااق مشلقا   لعدم  حقّقه على لّ، حال   و ورل أنّه لرم يقّرد امتثرال األمر    

 فلم يحقّب الجزم.
ي النيّرة يكرور الواجرع برااق فري خّرود صرورل وعلى القول بعردم اعتءرار الجرزم فر

عدم دخله وااعا   إذ في صورل الدخ، م اّور في اممتثال   لوجود اّرد األمر  فري المرأ ّي 

 به.
ما أتءتناع   أو ما في بعرإ النسر   والصحيح .«لعدم اّور اممتثال»( وفي بعإ النس  ا 6)

 .«ولعدم  ّّور اممتثال» ا
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ا لو أ ى به على نحرو يردعوع إليره علرى أّي حرال   لرار لقاعدل ام تغال. وأمّ 

صحيحا   ولو لار مشّ عا في دخله الزائد فيه بنحو مع عردم علمره بدخلره   
فإّر  ش يعه في  شءيب المأ ّي مع المأمور به   وهو م ينافي اّدع اممتثرال 

 .(1)والتقّ م به على لّ، حال 

 .(2)ع الزيادل با تّحام الّّحة تّم إنّه ربّما  مّس  لّّحة ما أ ى به م
 وهو

__________________ 

فرري المقررام نررائ  إلررى مررا أفررادع الشرري  األعظررم   رر عادسأّر لررقم المّررنّ   وال يخفااى :( 1)

 واإلي اد عليه.

بعد ما أ ار إلى اعتءار اّد الجزئيّة فري صردق الزيرادل ـ  أّر الشي  األعظم توضايحه :

ذلرر  أّر الزيررادل العمديّررة ـ   اّررد الجزئيّررة م يحقّررب الزيررادلوأّر اإل يررار بّررورل الجررزا بررق

  تّّور على وجوع تقتة ا
أر يررأ ي بررالجزا الزائررد بقّررد لونرره جررزاا مسررتقّق   لمررا لررو اعتقررد  رر عا أو  األّول :

  ش يعا أّر الواجع في لّ، رلعة رلوعار.
ه جزاا واحدا   لما لو أر يأ ي به بقّد لور المجمو، من المزيد والمزيد علي الثااني :

 اعتقد أّر الواجع في الّقل جنم ال لو، الّادق على الواحد والمتعدّد.
 أر يأ ي بالزائد بدم عن المزيد عليه. الثالث :

تررّم حكررم بفسرراد العءررادل فرري الّررورل امولررى مشلقررا   وعرردم فسررادها فرري الّررور ين 

 األخي  ين.
 ما اّدع لم يقع ومرا وارع لرم يقّرد. راجرع وا تدّل على الفساد في الّورل امولى بأرّ 

 .371ـ  370ا  2ف ائد امصول 
ر،    عادسوالمّنّ   ّّ لم يلهع إلى الفساد في الّورل امولى بقول مشلب   ب، ف

في المقام بأّر الواجع لو لار  وّصرليّا فالعمر، صرحي  فري جميرع الّرور المرللورل   وأّمرا لرو 

ي المكلّ  بالم ّلع المشرتم، علرى الجرزا الزائرد برداعي األمر  إّما أر يأ  لار عءادل فق ي لو ا

المتعلّب بهلا الم ّلع   بنحو لو لار األم  متعلّقرا بالم ّلرع ال رالي عرن الجرزا الزائرد لرم يكرن 

في مقام امتثاله   فحين ل يكور العم، بااق   إذ المكلّر  لرم يقّرد األمر  الروااعّي علرى مرا هرو 

 ءو  له في الوااع.عليه   ب، اّد أم ا م ت
وإّما أر يأ ي بالم ّلع بداعى األم  الوااعّي المتعلّرب بره   فيقّرد إ يرار العمر، العءرادّي 

على ما هو عليه في الوااع   غاية األم  يعتقد أّر األمر  الروااعّي هرو األمر  المتعلّرب بالم ّلرع 

ن ل يكور العمر، صرحيحا المشتم، على الزائد من جهة ال شأ أو التش يع في مقام التشءيب. فحي

  ألنّه أ ى بالواجع الوااعّي على ما هو عليه   واّرد الزيرادل مرن جهرة ال شرأ فري التشءيرب   

 وهو م ييّ  في اّد اممتثال والتقّ م.
. وصرّححه المحقّرب الع اارّي وذهرع إلرى 273(  مّس  به الشهيد الثاني في  مهيد القواعرد ا 2)

 .241ا  4و  467ا  3ج يانه. راجع نهاية األفكار 
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م ي لرو مررن لررقم ونقررإ وإبر ام خررارا عّمررا هررو المهرّم فرري المقررام   ويررأ ي 

 .(1) حقيقه في مءحث ام تّحام إر  اا هللا  عالى 

 [حكم الشّك في كون الجزء أو الشرط ركنا]الرابع : 

 [المختار : البراءة ع  الباقي]

أر  (2)ودار األمر  برين أنّه لو علم بجزئيّة  يا أو   ايّته في الجملة 

يكور جزاا أو   اا مشلقا ولو في حال العجز عنه   وبين أر يكور جزاا 
فيسرقط األمر  برالعجز عنره علرى ـ  أو   اا في خّود حرال الرتمّكن منره

األّول   لعرردم القرردرل حين ررل علررى المررأمور برره   م علررى الثرراني فيءقررى متعلّقررا 

ن أحد األمر ين مرن إارقق دلير، اعتءرارع   ولم يكن هنا  ما يعيّ ـ  (3)بالءااي 
جررزاا أو  رر اا   أو إاررقق دليرر، المررأمور برره مررع إجمررال دليرر، اعتءررارع أو 

العق، برالء اال عرن الءرااي   فرإّر العقرام علرى   لره برق  (4)إهماله   م تقّ، 

 بيار والمخاخلل عليه بق ب هار.
ئيّة أو الش ايّة م يقال ا نعم   ولكّن اييّة مث، حديث ال فع عدم الجز

 .(5)إّم في حال التمّكن منه 

إنّه م مجال هاهنا لمثله   بداهة أنّه ورد في مقام اممتنار    فإنّه يقال :
 في تّص بما يوجع نفي التكلي    م إتءا ه.

__________________ 

 م لم يتعّ ا لتحقيقره فري مءحرث ام تّرحام. وإر  ر   عادسأّر المّنّ   ال يخفى :( 1)

 .233ـ  232ا  4  فوائد امصول  693ـ  677ا  2 حقيب المشلع ف اجع نهاية الدراية 

 .«ودار بين»( وفي بعإ النس  ا 2)

 واألولى ما أتءتناع. .«معلّقا بالءااي»( وفي بعإ النس  ا 3)

 .«... لو علم»( جوام اوله ا 4)

الجرزا المتعررلّر فرري حررال التعررلّر ( وبمرا أّر المكلّرر  متعررلّر مررن إ يرار الجررزا في فررع جزئيّررة 5)

 ويثءم ما عدا المتعلّر من األجزاا والش ائط.

وأجام المحقّب امصفهانّي عن اإل كال المللور بروجهين نخر ين أييرا. ف اجرع نهايرة 

 .696ـ  695ا  2الدراية 
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 [ضعف االستدالل باالستصحاب على وجوب الباقي]

 (1)بعرررإ الّرررور  إّر ايررريّة ام تّررحام فررري»نعررم   ربمرررا يقرررال ا 

ولكنّرره م يكرراد يّررّ  إّم بنرراا علررى  .«وجرروم الءررااي فرري حررال التعررلّر أييررا

  أو علرى المسرامحة فري  عيرين  (2)صّحة القسم الثالث من ا تّحام الكلّري 
بحيرث  (3)المووو، فري ام تّرحام ولرار مرا  عرلّر مّمرا يسرام  بره ع فرا 

ااي   وار فاعره لرو اير، يّدق مع  علّرع بقراا الوجروم لرو اير، بوجروم الءر
 .(5)في غي  المقام  (4)بعدم وجوبه. ويأ ي  حقيب الكقم فيه 

 [ضعف االستدالل بقاعدة الميسور على وجوب الباقي]

بكونه مقتيى مرا يسرتفاد  (6)لما أّر وجوم الءااي في الجملة ربّما اي، 

 من
__________________ 

 لعجز.( وهي صورل العلم بوجوم الءااي اء، ا و ا1)

واجررع بررالوجوم النفسررّي   وأجزائرره واجررع ـ  بمررا هررو م ّلررعـ  ( فيقررال ا إّر الم ّلررع2)

بالوجوم الغي ّي. وإذا ار فع الوجوم النفسّي بمجّ د  علّر واحد من األجرزاا ي  فرع الوجروم 

 الغي ّي المتعلّب باألجزاا أييا. وفري المقرام نعلرم بار فرا، الوجروم الغير ّي المتعلّرب براألجزاا

الءااية بمجّ د ار فا، الوجوم النفسّي المتعلّب بالم ّلع بالتعلّر   ونشرّ  فري حردوث الوجروم 

لألجررزاا الءاايررة بوجرروم حررادث نفسررّي مقارنررا لتعررلّر بعررإ األجررزاا   فنستّررحع الوجرروم 

الجرامع بررين الغيرر ّي الم  فررع بتعررلّر الررءعإ والنفسررّي المحتمرر، حدوترره للءررااي مقارنررا مر فررا، 

 الغي ّي.الوجوم 

 ( أي ا إّر الع   ي   الءااي والم ّلع التاّم  ي ا واحدا.3)

( أي ا في صّحة القسم الثالث من ام تّحام الكلّّي أو المسامحة في  عيين المووو، في 4)

 ام تّحام.

 ( يأ ي في التنءيه الثالث والتنءيه ال ابع عش  من  نءيها  ام تّحام   فقحظ الّرفحة ا5)

 من هلا الجزا. 223و  216

أنّررره ارررد ذلررر  فررري لترررع األعرررقم مرررن المحقّقرررين وجررروع أخررر  فررري  ق يرررع  وال يخفاااى :

ام تّحام في المقام   تّم واعم هلع الوجوع موردا للنقإ واإلبر ام. وم يهرّم التعرّ ا لهرا. 

ـ  697ا  2  نهاية الدرايرة  445ـ  444ا  2وإر   م امّاق، عليها ف اجع أجود التق ي ا  

 2  أنروار الهدايرة  474ـ  472ا  2  مّءاح امصول  452ـ  449ا  3  نهاية األفكار  701

 .347ـ  344ا  2  منتهى امصول  385ـ  380ا 
 .389ا  2(  عّ ا له الشي  األعظم األنّارّي في ف ائد امصول 6)
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   (1) «إذا أمرر  كم بشرريا فررأ وا منرره مررا ا ررتشعتم»ا  ونلهعليههللاصررلىاولرره 

  واولرررره  (2) «الميسررررور م يسررررقط بالمعسررررور»ا  ونلهعليههللاصررررلىلرررره واو
 .(3) «ما م يدر  للّه م يت   للّه»ا  السقمعليه

 ءعييريّة   م بيانيّرة   وم  «مرن»ودملة األّول مءنيّرة علرى لرور للمرة 

  إّم  (5)؛ وئهورها في التءعيإ وإر لار مّما م يكاد ي فرى  (4)بمعنى الءاا 
  لونه بحسع األجزاا غي  واو    محتمال أر يكور بلحائ األف اد.أرّ 

ولو  رلّم   فرق محريص عرن أنّره هاهنرا بهرلا اللحرائ ير اد   حيرث ورد 

 جوابا عن
__________________ 

  الحرديث  58ا  4( هلا ميمور ال واية   واد ورد  بألفائ م تلفة. راجع عروالي الآللري 1)

 .142ا  8  وصحي  الء ارّي  102ا  4  وصحي  مسلم  31ا  22  وبحار األنوار  206

رها ا 2) ّّ ا  4عروالي الآللري  .«م يتر   الميسرور بالمعسرور»( هلا ميمور ال واية. وإلي  ن

 .205  الحديث  58

 .207  الحديث  58ا  4( عوالي الآللي 3)

 «... فرأ وا منره»ا  ونلهعليههللاصرلىفي اوله  «من»( واد ذل  المحقّب الن ااّي لمعنى للمة 4)

 احتمام  أربعة ا

مفعرررررروم لقولرررررره  «منرررررره»للتءعرررررريإ   ويكررررررور  «مررررررن»أر  كررررررور للمررررررة  األّول :

 ويكور المعنى ا فأ وا بعيه   الءعإ الّلي ا تشعتم. .«فأ وا»ا  ونلهعليههللاصلى

ا  ونلهعليههللاصرلىللتءعيإ   ويكرور المفعرول اولره  «من»أر  كور للمة  الثاني :

 فيكور المعنى ا فأ وا ما ا تشعتم حال لونه بعيه. .«ما ا تشعتم»
م ادفرررة للءرراا. فيكررور المعنررى ا فرررأ وا برره مررا دامرررم  «مررن»أر  كررور للمررة  الثالااث :

 ا تشاعتكم.
بيانيّررة   بررأر  كررور بيانررا للمررأ ي أو للموصررول. وعليرره  «مررن»أر  كررور للمررة  الرابااع :

 نه بعيا أو لّق.يكور المعنى ا فأ وا ما ا تشعتم م
تّم أفاد أّر دملة الحديث على المقام مءتنية على امحتمرالين األّولرين أو الشرّب الثراني مرن 

 .265ـ  262األخي    وهو غي  معلوم. راجع عوائد األيام ا 
( لما أّر الشي  األعظم أوو  دملتها على المردّعى   ودفرع امحتمرال الثالرث والشرّب األّول 5)

 .390ا  2في التءعيإ. ف ائد امصول  «من»ل األخي    وبنى على ئهور لفظ من امحتما

واد أفاد المحقّب امصرفهاني  ق يءرا لكرقم الشري  األنّرارّي مرا حاصرله ا أنّره م معنرى 

م يّرل  ألر يكرور بيانرا للشريا   فرإّر ـ  وهرو اليرمي ـ  بيانيّرة   ألّر مردخولها «مرن»لكرور 

بمعنرى الءراا فالّرلي يوهمره أّر اإل يرار م يتعردّ  بنفسره وانّمرا يتعردّ   اليمي  مءهم. وأّما لونها

نوَن اْلبَاَُْس )بالءاا ؛ ولكن األم  ليم للل    إذ اإل يار اد يتعدّ  بنفسه   لقولره  عرالى ا  َوال يَاُْت

شَ )  واد يتعدّ  بالءاا   لقوله  عالى ا ـ  18األحزام / ـ  (إيالا قَلييالا  بَيّينَةٍ يَُْتييَ  بيفاحي النسراا ـ  (ٍة من

 .702ا  2نهاية الدراية  ـ. 19 /
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فقرد روي أنّرره خشررع ر ررول هللا  .(1)السرخال عررن  كرر ار الحرّ  بعررد أمرر ع برره 

   فقال ا ونلهعليههللاصلى
__________________ 

ة بق ينة المورد هو الكلّّي الّرلي لره أفر اد اوليّر «الشيا»( حاص، اإل كال ا أّر الم اد من 1)

  م الكّ، الم ّلع من األجزاا   فإّر المس ول عنه في ال واية هو وجوم  ك ار الحرّ  وعدمره 

بعد  علّب األم  به   فت تّص ال واية بالكلّي ذي األف اد الشوليّة   ويكور مفادهرا الكلّرّي بمقردار 

فام رتدمل بهرا ا تشاعتكم. وعليه م  شم، ال واية الم ّلع ذا األجزاا الّلي هو محّ، الءحث. 

 على المقام غي   اّم.

 واد  ءعه لثي  من األعرقم المترأّخ ين وأوردوا علرى ام رتدمل بال وايرة بوجروع أخر .

ّّق.  فينءغي أر نتعّ ا لما أفادوع مح
ليسرم بمعنررى التءعرريإ بعنوانرره  «مررن»أّمرا المحقّررب امصررفهانّي ا فرلهع إلررى أّر للمررة 

مجرّ د ااتشرا، مردخولها عرن متعلّقره   وهرلا اماتشرا، ارد يوافرب حتّى م يقئم الكلّي   ب، هري ل

التءعيإ أحيانا. وبما أّر الف د منشعع من الكلّي منشءااه عليه   صّ  ااتشا، ما يسرتشا، منره 

  وم يتعيّن مع ذل  إرادل الم ّلع   ب، المتريقّن بحسرع مرورد ال وايرة هرو الكلّري   فإنّره يقئرم 

 .703ا  2بمعنى الموصول. نهاية الدراية  «ما»ولور للمة  «من»وللمة  «الشيا»لفظ 
وأّما المحقّب النائينّي ا فلهع إلى اختّاد ال واية بالكلّّي الّلي له أفر اد اوليّرة   وم 

  شم، الكّ، الم ّلع من األجزاا   وذل  بق ينة مورد ال واية.
 أمر  كم بشريا»ا  ونلهعليههللاصلىتّم أفاد أّر إرادل األعّم من الكّ، والكلّي من اوله 

فري األلثر    لعردم الجرامع برين األجرزاا واألفر اد   ولحرائ  «مرن» وجع ا رتعمال لفظرة  «...

فري األعرّم   وإر صرّ  ا رتعمال  «مرن»األجزاا يءاين لحائ األف اد   فق يّّ  ا تعمال للمرة 

 .255ـ  245ا  4فوائد امصول  فيه. « يا»للمة 
علررى   رر عادسبعررد مررا أجررام عررن إ رركال المّررنّ  ـ  ااررّي ا فهررووأّمررا المحقّررب الع 

ام تدمل بال واية بأّر مورد ال وايرة وإر لرار الكلّرّي ذا أفر اد   إّم أّر مجرّ د ذلر  م يقتيري 

  ّيّررها بررلل    فررإّر العءرر ل فرري مقررام ا ررتفادل الحكررم انّمررا هرري عمرروم اللفررظ م خّوصرريّة 

م يقتيري مجرّ د  شءيقره علرى مرورد خراّد   ّريص  «الشريا»المورد   فمرع عمروم للمرة 

 عمومه به.
بعد ما أجام عن إ كال المحقّب النائينّي علرى ام رتدمل مرن لرزوم ا رتعمال اللفرظ ـ  تمّ 

فرري األلثرر  بررأر م مررانع مررن إرادل الكلّرري والكررّ، مررن الشرريا المررأمور برره   حيررث يمكررن إرادل 

أورد علررى ام ررتدمل ـ  وررمن أفرر ادع التءعرريإ مررن الكلّرري بلحررائ حّّرره الموجررودل فرري

و موله لكّ، من الكّ، والكلّّي انّما هو من جهرة  « يا»بال واية بأّر العموم المستفاد من للمة 

اإلاقق ومقدّما  الحكمة   وحيث أّر من مقدّما ها انتفاا القدر المتيقّن في مقرام الت اارع فرق 

 ـ ي المقام   وهو ما يقتييه الموردمجال لألخل بإاقاه   لوجود القدر المتيقّن ف
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فقرال ا ـ  وي و    ااة بن مالر ـ    فقام عكا ه «إّر هللا لتع عليكم الح ّ »

فأع ا عنه   حتّى أعاد مرّ  ين أو تقترا   فقرال  ؟في لّ، عام يا ر ول هللاأ
وما يخمن  أر أاول ا نعم   وهللا لو الم ا نعم    !ويح »ا  ونلهعليههللاصلى

  ولو وجع ما ا تشعتم   ولو   لتم لكف  م   فرا  لوني مرا  ر لتم    لوجع

وإنّما هل  من لار اءلكم بكث ل  خالهم واختقفهم إلى أنءيائهم   فرإذا أمر  كم 
 .(1) «بشيا فأ وا منه ما ا تشعتم   وإذا نهيتكم عن  يا فاجتنءوع

 ومن ذل  ئهر  اإل ركال فري دملرة الثراني أييرا   حيرث لرم يظهر  فري

عردم  رقوا الميسرور مرن األجرزاا بمعسرورها   محتمرال إرادل عردم  رقوا 
 الميسور من أف اد

__________________ 

من الكلّّي الّلي ذي أف اد   فق يّّ  ام تدمل بها على إتءا  وجود مرا عردا الجرزا المتعرلّر ـ 

 .456ا  3منه. نهاية األفكار 

 اّي ي جع إلى ما أفادع المحقّب األصفهانّي.وأنم خءي  ا بأّر ما أفادع المحقّب الع ا
  ر عادسبعرد مرا أجرام عرن إ ركال المّرنّ  ـ  وأّما السيّد اإلمرام ال مينرّي ا فرلهع

إلى اختّاد ال واية بالكلّي. وحاصر، مرا ـ  وإ كال المحقّب النائينّي على ام تدمل بال واية

األفرر اد   م األجررزاا   وم األعررّم  أّر الظرراه  مررن ال وايررة بررالنظ  إلررى صرردرها إرادل أفررادع ا

عررن  ونلهعليههللاصررلىمنهمررا   فررإّر الظرراه  مررن صرردر ال وايررة أّر إعرر اا ر ررول هللا 

واعت اوره عليره يكرور مرن جهرة أّر العقر، يحكرم برأّر الشءيعرة إذا وجءرم ـ  أو   ااةـ  عكا ة

مجرال للسرخال واإلصر ار  يسقط وجوبها بإ يار أّول مّداق منهرا   فءعرد هرلا الحكرم العقلرّي م

ولو الرم  ؟!ويح  ما يخمن  أر أاول ا نعم»ا  ونلهعليههللاصلىعليه   وللا اال ر ول هللا 

 .389ـ  388ا  2أي ا في لّ،  نة. أنوار الهداية  «ا نعم   لوجع
وأّمرا السريّد المحقّرب ال روئّي ا فهرو بعرد مرا ذلر  لمعنرى ال وايرة محرتمق  تقترة اخترار 

مّردريّة  «مرا»زائدل أو لونها للتعدية بمعنى الءاا ولور للمرة  «من»وهو لور للمة  تالثها  

 .480ـ  478ا  2وعليه فق مجال لق تدمل بال واية على المقام. مّءاح امصول  زمانيّة.
ـ  ميرافا إلرى ورعفها  رنداـ  وأورد السيّد المحقّب الء وج دّي على ام تدمل بال واية

فري مقرام التشر يع والتأ ريم   بر،  ونلهعليههللاصرلىعدم لور ر ول هللا  بأّر الظاه  منها

يحتم، لونه في مقام اإلر اد والموعظة   فق  دّل على إتءا  وجروم مرا عردا الجرزا المتعرلّر 

 .310ا  2منه. راجع حا يته على لفاية امصول 
  مرع  386ا  3الءيرار    والشء  ّي فري مجمرع 31ا  32( رواع المجلسّي في بحار األنوار 1)

 اختق  في بعإ األلفائ.
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ميررافا إلررى عرردم دملترره علررى عرردم السررقوا  .(1)العرراّم بالمعسررور منهررا   هررلا 

لتوّهم دملتره علرى أنّره  (2)لزوما   لعدم اختّاصه بالواجع. وم مجال معه 
وجوبا لار ـ  بنحو اللزوم   إّم أر يكور الم اد عدم  قواه بما له من الحكم

  برأر  كرور ايريّة الميسرور لنايرة  (3)بسءع  قواه عرن المعسرور ـ  و ندباأ

لمررا أّر ـ  عررن عرردم  ررقواه بحكمرره   حيررث إّر الظرراه  مررن مثلرره هررو ذلرر 
هررو نفرري مررا لرره مررن  كليرر  أو  (4) «م ورر ر وم ورر ار»الظرراه  مررن مثرر، 

  عءارل عن عدم  قواه بنفسه وبقائه على عهدل المكلّر (5)  م أنّها ـ  ووع
   لي م يكور له دملة على ج يار القاعدل في المستحءّا  على (6)

__________________ 

 ( وخالفه األعقم الثقتة ا1)

فلهع المحقّب امصفهانّي إلى ئهرور ال وايرة فري خّرود عردم  رقوا الميسرور مرن 

م وجرره  األجرزاا   ألّر السررقوا متفررّ ، علررى الثءررو    ولررو لررار المرر اد الميسررور مررن األفرر اد

لتوّهم  قوا الحكم عن ف د بسءع  قواه عن ف د نخ  ليحكم عليه بعدم السقوا   فق ينا رع 

 .703ا  2 وّهم السقوا إّم في الميسور من األجزاا. نهاية الدراية 
وذهع المحقّب النائينّي أييا إلى ئهورها في خّود الميسور من األجرزاا و ماميّرة 

 .255ا  4ئد امصول دملتها على ما نحن فيه. فوا
وذهع المحقّب الع اارّي إلرى ئهورهرا فري عردم  رقوا الميسرور مرن لرّ،  ريا بسرقوا 

معسررورع   وهررو أعررّم مررن األجررزاا الميسررورل مررن الكررّ، واألفرر اد الميسررورل مررن الكلّرري. نهايررة 

 .457ا  3األفكار 
 ( أي ا مع عدم دملته على عدم السقوا لزوما.2)

قّقار النرائينّي والع اارّي   وا رتدّم عليره برأّر مثر، هرلع العءرارل ئراه  ( وهلا ما اختارع المح3)

في عدم  قوا ما تءم  ابقا وبقائه في العهدل محقا بعين تءو ره  رابقا   وهرو ي جرع إلرى إبقراا 

 .«م  رنقإ اليقرين بالشر ّ »ا  السرقمعليهالحكم السابب   وجوبا لار أو ا تحءابا   نظير  اولره 

 .458ـ  457ا  3  نهاية األفكار  255ا  4صول راجع فوائد ام

وأورد عليهمررا السرريّد اإلمررام ال مينررّي بررأّر الحكررم الوحرردانّي الثابررم للم ّلررع واإلرادل 

الوحدانيّة المتعلّقة بالمجمو، الوحردانّي م يمكرن بقاؤهمرا بعرد عردم بقراا الموورو، والمتعلّرب   

راجررع هررامش  ؟!فكيرر  يمكررن بقاؤهمررا وعرردم بقرراا الم ّلررع بعرردم بعررإ األجررزاا ورر ورّي  

 .391ا  2أنوار الهداية 
 .3من أبوام إحياا الموا    الحديث  12  الءام  341ا  17( و ائ، الشيعة 4)

 ( أي ا اييّة الميسور.5)

 وجهار ا «وبقائه»و  «عدم  قواه»أّر في م جع اليمي ين في اوليه ا  ال يخفى :( 6)
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على وجوم الميسور في الواجءا  على نخ     أو م يكور له دملة (1)وجه 
 .(3)  فافهم  (2)

فري المجمروعّي م األفر ادّي    (4)وأّما الثالث ا فءعد  سليم ئهور الكّ، 

واجءرا لرار أو ـ  م دملة له إّم على رجحار اإل يار بءااي الفعر، المرأمور بره

. ولريم عند  علّر بعرإ أجزائره   لظهرور الموصرول فيمرا يعّمهمراـ  مستحءّا
بالواجع لرو  (5)موجءا لت ّيّه ـ  لو  لّمـ  في الوجوم «م يت  »ئهور 

في األعرّم ا ينرة علرى إرادل خّرود الك اهرة أو مشلرب  (6)لم يكن ئهورع 

الم جوحيّة من النفي. ولي  لار فليم ئاه ا في اللرزوم هاهنرا   ولرو اير، 
 .(7)بظهورع فيه في غي  المقام 

__________________ 

ليسرم ايريّة الميسرور عءرارل عرن »أر ي جعا إلى نفرم الميسرور   فيكرور المعنرى ا  ألّول :اـ 

وهررلا المعنررى ذلرر ع الشرري  األعظررم  .«عردم  ررقوا الميسررور بنفسرره وبقائرره علررى عهرردل المكلّرر 

واختارع في المقام. و ءعه السيّد اإلمام ال مينّي   فرلهع إلرى أّر ئهرور ال وايرة فري خّرود 

ا  2  أنوار الهدايرة  391ا  2عيد   لعدم العهدل في المستحءّا . ف ائد امصول الواجءا  غي  ب

 .392ـ  389

ليسرم ايريّة الميسرور عءرارل »أر ي جعا إلى حكم الميسور   فيكور المعنرى ا  الثاني :

وهرلا المعنرى ذلر ع المحقّرب  .«عن عدم  قوا حكم الميسور بنفسه وبقائره علرى عهردل المكلّر 

إلى ئهورهرا فري خّرود عردم  رقوا األفر اد الميسرورل   فرق  ردّل علرى مرا الن ااي وذهع 

 .265نحن فيه. عوائد األيّام ا 
وهررو اختّرراد ـ  وهررلا الوجرره ذلرر ع الشرري  األعظررم األنّررارّي وأتءررم برره م تررارع

 .392ـ  391ا  2ف اجع ف ائد امصول  ـ. ال واية بالواجءا  و مولها لألف اد واألجزاا
علررى عردم السررقوا لزومرا وبقائرره علررى  «م يسررقط»ا  السرقمعليهدملرة اولرره ( وهرو القررول ب1)

 العهدل.

هررو  «م يسررقط»ا  السررقمعليه( أي ا علررى وجرره نخرر . وهررو القررول بررأّر المرر اد مررن اولرره 2)

 المشلوبيّة المشلقة.

ن أّر المحقّب امصفهانّي ذهع إلى أّر مردلول ال وايرة عردم  رقوا الميسرور عر وال يخفى :( 3)

موووعيّته للحكم   م عدم  قوا نفرم الميسرور عرن عهردل المكلّر    وم عردم  رقوا حكمره 

 704ا  2عن عهد ه   وم عدم  قوا الميسور بما له من الحكم. راجع نهاية الدراية 

 ما أتءتناع. والصحيح .«ئهور لور الك،ّ »( وفي بعإ النس  ا 4)

 اليمي ار ي جعار إلى الموصول. (6ـ  5)

ـ  أي وجروم الءراايـ  ا أّر ام تدمل بالحرديث الثالرث علرى مرا نحرن فيره وضيح ما أفاادهت( 7)

 يتواّ  على أم ينا
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تّم إنّه حيث لار المق  فري ااعردل الميسرور هرو صردق الميسرور علرى 

الءااي ع فا   لانم القاعدل جاريرة مرع  عرلّر الشر ا أييرا   لّرداه حقيقرة 
ه للل  مرع  عرلّر الجرزا فري الجملرة وإر عليه مع  علّرع ع فا   لّداه علي

؛ وألجر، ذلر  ربّمرا م يكرور الءرااي  (1)لار فااد الشر ا مءاينرا للواجرد عقرق 

 (2)الفااد لمعظم األجزاا أو ل لنها موردا لها 
__________________ 

، لرار الكرّ، األفر ادّي   بر «للّره»ا  السرقمعليهأر لم يكرن المر اد مرن الكرّ، فري اولره  األّول :ـ 

أو األعررّم منرره ومررن الكررّ، ـ  الم ّلررع ذي األجررزااـ  المرر اد برره خّررود الكررّ، المجمرروعيّ 

 األف ادّي.

 «... مرا م يردر »ا  السرقمعليهأر لم يكرن المر اد مرن الموصرول فري اولره  الثاني :

   ب، لار الم اد منه خّود الواجع.ـ  واجءا لار أو مستحءّاـ  مشلب الفع، المأمور به
 سرليما لمرا أفرادع ا رتاذع الشري  األعظرم ـ    عادساألم  األّول ا فلهع المّنّ  أّما 

إلى ئهور الكرّ، فري المجمروعّي. ووجره الظهرور ا أّر المر اد مرن الموصرول فري ـ  األنّاريّ 

هررو الفعرر، الواحررد   م األفعررال المتعرردّدل لرري يقررال  «... مررا م يرردر » ا السررقمعليهاولرره 

ررا بظهرورع فري أّر األف ّّ عرال المتعردّدل م يسرقط بعيرها مرع  عرلّر الرءعإ اةخر    فيكرور م ت

بمورد  علّب الحكم برأف اد العراّم   وم معنرى للكرّ، فري الفعر، الواحرد إّم مجموعره الم ّلرع مرن 

 .394ا  2األجزاا. ف ائد امصول 
إلررى عرردم ئهررور الموصررول فرري   رر عادسوأّمررا األمرر  الثرراني ا فررلهع المّررنّ  

واجع   ب، ذهع إلى ئهورع في مشلرب الفعر، المرأمور بره    رواا لرار واجءرا أو خّود ال

مستحءّا. وحين ل فق يدّل الحديث إّم على رجحار اإل يار بءااي األجرزاا   ور ورل أّر اإل يرار 

 بأجزاا المستحّع مستحّع.
 السرقمعليهوذهع الشي  األعظم إلى ئهورع في خّود الواجع بدعو  أّر اوله 

ئاه  في الوجوم   وئهورع في الوجوم ا ينة على أّر المر اد مرن الموصرول  « يت  م»ا 

 .394ا  2خّود الواجع. ف ائد امصول 
 .«... فاي الوجااوب (ال يتارك)ولااي: ظهاور »بقولره ا   ر عادسوأورد عليره المّرنّ  

 ينكر    فري الوجروم مّمرا مـ  وهو جملة خء يّةـ  «م يت  »وحاصله ا أّر ئهور مث، اوله ا 

إّم أّر ئهورع فيه ليم ا ينة على أّر الم اد من الموصرول خّرود الواجرع   بر، يمكرن أر 

يقال ا إّر الموصول بنفسه عاّم يشم، الواجع والمستحّع   وعمومه ا ينة على التّرّ   فري 

بحمله على الك اهة أو مشلب الم جوحيّرة   فرق يردّل الحرديث علرى وجروم  «م يت  »ئهور 

 من األجزاا. الءااي
(  ع يإ بالشي  األعظم األنّارّي   فإنّه ذهع أّوم إلى اختّاد القاعردل بتعرلّر الجرزا 1)

با ّحراد المشر وا ـ  ولرو مسرامحةـ    تّم اختار ج يانها في بعإ الشر وا الّتري يحكرم العر  

 .395ا  2الفااد لها مع الواجد لها. ف ائد امصول 

 ( أي ا لقاعدل الميسور.2)
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 ا إذا لم يّدق عليه الميسور ع فا وإر لار غي  مءاين للواجد عقق.فيم

   (1)نعم   ربّما يلحب به   عا ما م يعدّ بميسور ع فا   ش ة للع   
وأّر عدم العدّ لار لعدم امّاق، على مرا هرو عليره الفاارد مرن ايامره فري هرلا 

وإّم عرردّ أنّرره الحرال بتمررام مررا ارام عليرره الواجررد أو بمعظمره فرري غيرر  الحرال   

أي ـ  ميسررورع   لمررا ربّمررا يقرروم الرردلي، علررى  ررقوا ميسررور ع فررّي لررلل 
 وأنّه م يقوم بشيا من ذل .ـ  للت ش ة

ما لم يكن دلي، على اإلخ اا أو اإللحراق لرار الم جرع هرو  وبالجملة :

اإلاقق   ويستكش  منه أّر الءااي اائم بمرا يكرور المرأمور بره اائمرا بتمامره 
 يوجع إيجابه في الواجع وا تحءابه في المستحّع. (2)ر أو بمقدا

وإذا اام دلي، على أحردهما في ر ا أو يردرا   ش رة أو   ّيّرا فري 

األّول   و شرر يكا فرري الحكررم مررن دور امنرردراا فرري المووررو، فرري الثرراني   
 فافهم.

 تبنيب

أنّه إذا دار األم  بين جزئيّة  يا أو   ايّته وبرين مانعيّتره  ال يخفى :

  لكار من اءي، المتءراينين   وم يكراد يكرور مرن الردورار برين  (3)أو اااعيّته 
  إلمكار امحتياا بإ يار العم، مّ  ين   مع ذا  الشيا مرّ ل  (4)المحلورين 

 وبدونه
__________________ 

 .«بت ش ته للع  »( وفي بعإ النس  ا 1)

اائم بتمام ما يكور المأمور به الواجد اائمرا  إّر الءااي»أر يقول ا  واألولى( هكلا في النس . 2)

إّر الءااي اائم بمرا يكرور المرأمور بره الواجرد اائمرا بره   بتمامره »  أو يقول ا  «... به أو بمقدار

 .«... أو بمقدار

( لما إذا  ّ  في أّر جوام السقم أتناا الّقل  ر ا أو ارااع   أو لمرا إذا دار األمر  برين 3)

و  ماما فشّ  في أّر ال لعتين األخي  ين جزا الّرقل أو ارااع الّرقل   لور الّقل اّ ا أ

 أو  ّ  في أّر الجه  بالق اال في ئه  الجمعة واجع أو اااع.

( خقفا للشي  األعظم األنّارّي   حيرث حكرم برالت يي  بينهمرا   لكرور المرورد مرن مروارد 4)

 .401ـ  400ا  2دورار األم  بين المحلورين. ف ائد امصول 
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 اخ     لما هو أوو  من أر ي فى.
__________________ 

 وذهع السيّد المحقّب ال وئّي إلى التفّي، بين موارد تقتة اـ 

ما إذا لار الواجع واحدا   ّيّا لم  كن له أف اد اوليّة وم ع ويّة   لمرا إذا  األّول :

  ودار األمر  برين اإل يرار بهرا  بّرقل واحردل واق الوارم ولرم يرتمّكن المكلّر  إّم مرن اإل يرار

 عاريا أو في الثوم المتنّجم. والحكم حين ل هو الت يي  مشلقا.
ما إذا لرار الواجرع وارائع متعردّدل وإر لرم يكرن لره أفر اد اوليّرة وم ع وريّة    الثاني :

لما إذا دار األم  بين لور  يا  ر اا فري الّروم أو مانعرا عنره. والحكرم حين رل هرو الت يير  

 تدائّي.امب
ما إذا لار الواجع واحدا ذا أف اد اوليّة   لما في المثرال المرللور فري المرورد  الثالث :

األّول مع  رعة الوارم. والحكرم فيره وجروم امحتيراا واإل يرار بالواجرع مرع هرلا الشريا  رارل 

 .487ـ  485ا  2وبدونه اخ  . راجع مّءاح امصول 
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 راتمة

 (1)في شرائط االصول 

 [ي جريان أصالة االحتياطما يعتبر ف]

أّما امحتياا ا فق يعتء  في حسرنه  ريا أصرق   بر، يحسرن علرى لرّ، 
 .(2)حال   إّم إذا لار موجءا مختقل النظام 

وم  فرراو  فيرره بررين المعررامق  والعءررادا  مشلقررا   ولررو لررار موجءررا 
 للتك ار فيها.

اّرررد  لرررور التكررر ار عءثرررا ولعءرررا بررأم  المرررولى وهرررو ينرررافي»و رروّهم 

فا د   لوووح أّر التك ار ربّما يكور بدا،  (3)« اممتثال المعتء  في العءادل
 صحي 

__________________ 

 ( والم اد هو امصول الثقتة ا امحتياا والء اال والت يي .1)

 ( وللما  الفقهاا في المستثنى م تلفة ا2)

 .139ا  2ل ذهع بعيهم إلى ا تثناا ما يلزم منه الح ام. ف ائد امصو
وذهع بعإ نخ  إلى ا تثناا ما إذا لانم الشءهة مق ونة بالعلم اإلجمالّي   ولار علرى 

خق  امحتياا فيها حّجة  ر عيّة محر زل   و مّكرن المكلّر  مرن اممتثرال التفّريلّي بوا رشة 

 الحّجررة   فيجررع علررى المكلّرر  أر يعمرر، أّوم بمررخدّ  الحّجررة تررّم يعقّءرره بالعمرر، علررى خررق  مررا

 .269ـ  265ا  4ااتيته الحّجة إح ازا للوااع. فوائد امصول 
وذهع السيّد الحكيم إلى أّر امحتياا حسن إّم فيما إذا خال  امحتياا مرن جهرة اخر   

  أو انشءررب عليرره عنرروار مكرر وع أو حرر ام   أو أدّ  إلررى عنرروار مكرر وع أو حرر ام. مستمسرر  

 .448ا  1الع ول 
مجّ د لرور امحتيراا موجءرا للتكر ار فري العءرادل مرانع عرن ج يرار ( لم أجد من صّ ح بأّر 3)

 ـ .185ا  1امحتياا. وإنّما يمكن ا تظهارع من لقم ابن إدريم في الس ائ  



 (3لفاية امصول )ا  .............................................................................  146

؛ مع أنّه لو لم يكن بهلا الداعي   ولرار أصر، إ يانره برداعي أمر   (1)عققئّي 

إر لرار مغيرا فرري   لمرا ينرافي اّرد اممتثررال   و (2)مرومع برق دا، لره  ررواع 
 ليفيّة امتثاله   فافهم.

ب، يحسن أييا فيما اامم الحّجة على الء اال عن التكلير    لر ّق يقرع 

 فيما لار في م الفته على  قدي  تءو ه من المفسدل وفو  المّلحة.

 [ما يعتبر في جريان أصالتي البراءة والتخيير]

بعرد الفحرص واليرأس عرن  وأّما الء اال العقليّة ا فق يجوز إج اؤها إّم 

الظف  بالحّجة على التكلي    لما مّ   اإل ارل إليه من عدم ا رتققل العقر، 

 .(3)بها إّم بعدهما 
  وإر لانررم هرري عرردم  (4)وأّمررا الءرر اال النقليّررة ا فقيرريّة إاررقق أدلّتهررا 

حالهرا فري الشرءها  المووروعيّة    (5)اعتءار الفحص في ج يانها   لما هرو 

  فإنّه م مجرال لهرا بدونره  (6)ه ا تدّل على اعتءارع باإلجما،   وبالعق، إّم أنّ 
حيث يعلم إجمام بثءو  التكلي  بين موارد الشءها  بحيث لرو  فّحرص عنره 

 لظف  به.
__________________ 

وذهع الشي  األعظم األنّرارّي إلرى عردم حسرن امحتيراا فيمرا إذا لرار متواّفرا علرى  كر ار ـ 

 .400ا  2ار المكلّ  متمّكنا من العلم التفّيلّي. راجع ف ائد امصول العءادل ول

( لما إذا لار التك ار موجءا لدفع و ر عدّو عن نفسه إذا ا تحيى العردّو مرن اإلور ار بره 1)

 ما دام لار عابدا.

 ( أي ا  و  أم  مومع.2)

 من هلا الجزا. 40( مّ   اإل ارل إليه في الّفحة ا 3)

 فع والحجع وغي هما.( لحديث ال 4)

 راجع إلى الء اال النقليّة. «حالها»( أي ا عدم امعتءار. واليمي  في اوله ا 5)

 .413ـ  412ا  2( ا تدّل بهما الشي  األعظم األنّارّي في ف ائد امصول 6)

 أّما ام تدمل باإلجما، فمعلوم.
لي  إلزاميّررة بررين مرروارد وأّمررا ام ررتدمل بالعقرر، فتق يءرره ا أنّرره يعلررم إجمررام بثءررو   كررا

الشررءها  أراد الشررار،  ءليغهررا إلررى المكلّفررين بررالش ق المتعارفررة العاديررة   ويعلررم أنّرره م يّرر، 

المكلّ  عادل إلرى  لر  التكرالي  اإللزاميّرة إّم بعرد الفحرص عنهرا   والعقر، بمقتيرى هرلا العلرم 

 حص.يحكم بلزوم الفحص عن التكالي  ويمنع عن إج اا الء اال اء، الف
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أّر اإلجما، هاهنا غير  حاصر،   ونقلره لوهنره برق اائر،    وال يخفى :

صرعع   ـ  مّمرا للعقر، إليره  رءي، [وهيـ ] فإّر  حّيله في مث، هلع المسألة
ـ  لو م الك،ّ ـ  لو لم يكن عادل بمستحي،   لقّول احتمال أر يكور المستند للج،ّ 

 .(1)هو ما ذل  من حكم العق، 

لءرر اال فيمررا لررم يكررن هنررا  علررم موجررع للتنّجررز   إّمررا وأّر الكررقم فرري ا
منحقل العلم اإلجمالّي بالظف  المعلوم باإلجمال   أو لعدم امبتقا إّم بما م 

 يكور بينها علم بالتكلي  من موارد الشءها  ولو لعدم املتفا  إليها.

فاألولى ام تدمل للوجوم بما دّل من اةيرا  واألخءرار علرى وجروم 
تفقّه والتعلّم والمخاخلل على     التعلّم في مقرام امعترلار عرن عردم العمر، ال

فيقيّرد بهرا أخءرار  .(2) «هرّق  علّمرم»بعدم العلم بقوله  عالى   لما في ال ء  ا 

 الء اال   لقّول ئهورها
__________________ 

 .السقمعليه( فق يكور إجماعا  عءّديّا لا فا عن اول المعّوم 1)

 أّما اةيا  ا( 2)

ي ي )فمنها ا اوله  عالى ا  اوا فياي الاّدي يَتَفَقاهن ْم طائيفَاةو لي اْنهن اْ  كناّلي فيْرقَاٍة مي التوبرة /  (فَلَْو ال نَفَاَر مي

122. 
ونَ )ومنها ا اوله  عالى ا  نْم ال تَْعلَمن ْكري إيْن كنْنت  .7امنءياا /  (فَْسئَلنوا أَْ َل البّي

 وأّما األخءار ا
 ونلهعليههللاصرلىاال ر ول هللا »  اال ا  السقمعليهعن أبي عءد هللا ما  فمنها :

 .1  الحديث  30ا  1الكافي  .«ا الع العلم ف يية على لّ، مسلم
   30ا  1الكرافي  .«الرع العلرم ف ييرة»ا  السرقمعليهما عن أبري عءرد هللا  ومنها :

 .2الحديث 
يقرول ا  السرقمعليهم أبرا عءرد هللا ما عرن علري برن أبري حمرزل   ارال ا  رمع ومنها :

  الحرديث  31ا  1الكرافي  .« فقّهوا في الدين   فإنّه من لم يتفقّه مرنكم فري الردين فهرو أع ابريّ »

6. 
وارد  ر ،  السرقمعليهما عن مسعدل بن زياد   اال ا  معم جعف  بن محّمد  ومنها :

ةن اْلباليغَةن ) عن اوله  عالى ا جا إّر هللا  عرالى يقرول للعءرد يروم »فقرال ا  [.149نعام / األ] (فَليلاهي اْلحن

  وإر ارال ا لنرم  ؟فق عملم بما علممأفإر اال ا نعم   اال له ا  ؟لنم عالماأالقيامة ا عءدي 

للشري  )األمرالي  .«فق  علّمرم حتّرى  عمر،   في ّرمه   فتلر  الحّجرة الءالغرةأجاهق   اال له ا 

 .560ا  1ء هار في  فسي  الق نر ؛ ال 10  الحديث  9ا  (الشو يّ 
أّر ام ررتدمل بهررلع اةيررا  واألخءررار تالررث الوجرروع الّترري ا ررتدّل بهررا الشرري   وال يخفااى :

 .412ا  2األعظم على وجوم الفحص. ف اجع ف ائد امصول 
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في أّر المخاخلل وامحتجاا بت   الرتعلّم فيمرا لرم يعلرم   م بتر   العمر، فيمرا 

   فق مجرال للتوفيرب بحمر، هرلع األخءرار علرى مرا إذا علم وجوبه ولو إجمام
 .(2)  فافهم  (1)علم إجمام 

__________________ 

باةيرا  واألخءررار المررللورل علرى وجرروم الفحررص متواّر  علررى  قررديم  توضايح االسااتدالل( 1)

 مقدّمة ا

  لره وهي ا أّر فري مفراد اةيرا  واألخءرار الدالّرة علرى وجروم الرتعلّم والمخاخرلل علرى 

 وجهار ا
أر يكور مفادها وجوم التعلّم والفحص فيما إذا لم نعلم بوجروم العمر، أصرق    األّول :

ب،  ككنا في حكمه ولانم الشءهة بدويّة. فتدل اةيا  واألخءار على  وّجره العقرام والمخاخرلل 

 إليه بت   التعلّم فيما لم يعلم.
يما إذا علمنا بوجوم العمر، إجمرام   أر يكور مفادها وجوم التعلّم والفحص ف الثااني :

فترردّل اةيررا  واألخءررار علررى  وّجرره العقررام والمخاخررلل إليرره بترر   العمرر، الّررلي علررم إجمررام 

 بوجوبه.
إذا ع فم هلع   فاعلم أنّما يّّ  ام تدمل باةيا  واألخءار على وجوم الفحرص فري 

 مررورد اةيررا  واألخءررار الدالّررة علررى مررورد الءرر اال النقليّررة علررى الوجرره األّول   بررأر يقررال ا إرّ 

وجوم الفحص والتعلّم والمخاخلل على   لهما هو الشءها  الءدويّرة الّتري م علرم فيهرا للمكلّر  

بالحكم أصق   لما أّر مورد أخءار الء اال هو الشءها  الءدويّة أييا ؛ فتدّل أدلّة الءر اال علرى 

يّررة مشلقررا    ررواا فحررص عررن التكليرر  أو لررم نفرري التكليرر  وعرردم المخاخررلل فرري الشررءها  الءدو

يفحص عنه ؛ و دّل اةيا  واألخءار المللورل في المقام على نفي التكلي  وعدم المخاخرلل فري 

خّرود مرا إذا فحرص المكلّر  مرن التكلير  ولرم يظفر  بره ؛ فتكرور النسرءة برين أدلّرة الءرر اال 

 بها إاقق أدلّة الء اال. وبين اةيا  واألخءار نسءة المشلب إلى المقيّد   فيقيّد
وأّما على الوجه الثاني ا فق يّرّ  ام رتدمل باةيرا  واألخءرار علرى وجروم الفحرص 

في مورد الء اال النقليّة   وهو الشءها  الءدويّرة   فرإّر عليره يكرور مرورد اةيرا  واألخءرار مرا 

دهرا الشرءها  الءدويّرة إذا علمنا وجوم العمر، إجمرام ؛ ب رق  مرورد أدلّرة الءر اال   فرإّر مور

وعدم العلم بالتكلي  أصق ولو إجمرام   وعليره  كرور النسرءة برين اةيرا  واألخءرار وبرين أدلّرة 

الء اال نسءة التءاين   فق موجرع لتقييرد إارقق أدلّرة الءر اال باةيرا  واألخءرار   بر،  ردّل أدلّرة 

ة مشلقرا   م فري خّرود مرا إذا الء اال على نفي التكلي  وعدم المخاخلل في الشءها  الءدويّر

 فحص عن التكلي .
فيقيّد بهاا أرباار الباراءة ، لقاّوة »ذهع إلى الوجه األّول   فقال ا    عادسوالمّنّ  

والوجه في ارّول ئهورهرا فيره أّر  .«ظهور ا في أّن المِاربة واالحتجاج بترك التعلّم فيما لم يعلام

 م والتفقّه   دور العم،.مووو، اةيا  وألث  األخءار هو نفم التعلّ 
ال بتارك »وأ ار إلى الوجه الثاني وعدم صرّحة ام رتدمل بهرا علرى هرلا الوجره بقولره ا 

 .«العمل فيما علم وجوبه ولو إجماال ، فال مجال للتوفيق بحمل  به األربار على ما إ ا علم إجماال
يكرررور مرررورد اةيرررا   ( لعلّرره إ رررارل إلرررى مرررا أفرراد المحقّرررب األصرررفهانّي مرررن أنّرره يمكرررن أر2)

 ـ وال وايا 
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اعتءار الفحص في الت يي  العقلّي أييرا بعرين مرا ذلر  فري  وال يخفى :

 الء اال   فق  غف،.

 [حكم العمل بالبراءة قبل الفحص]

وم بأس بّ   الكقم في بيار بعإ ما للعم، بالء اال اء، الفحرص 
 من التءعة واألحكام.

فيمرا إذا  (1)اق العقوبرة علرى الم الفرة أّما التءعرة ا فرق  رءهة فري ا رتحق
لار     التعلّم والفحص مخدّيا إليهرا   فإنّهرا وإر لانرم مغفولرة حينهرا وبرق 

لا  في صرّحة العقوبرة ؛  (3)  وهو  (2)اختيار   إّم أنّها منتهية إلى امختيار 

 ب، مجّ د   لهما لا  في
__________________ 

المحّ مررا    م بعناوينهرا ال اّصرة. فترردّل اةيرا  وال وايررا  مرا اذ علمنررا بأصر، الواجءرا  وـر 

على وجوم التعلّم بالنسءة إلى عناوينها ال اّصرة مقدّمرة لقمتثرال فيمرا إذا علمنرا إجمرام بتعلّرب 

التكالي  نحو أفعال و ر و . وعليره فرق يكرور مرورد التروبي  والمخاخرلل فري اةيرا  واألخءرار 

د بهررا إاررقق أدلّررة الءرر اال ويثءررم برره وجرروم الفحررص فرري الشررءهة هررو الشررءهة الءدويّررة لرري يقيّرر

 الءدويّة   ب، موردهما هو الشءهة المق ونة بالعلم اإلجمالّي بتعلّب  كالي  نحو أفعال و  و .

 أّر حم، اةيا  واألخءار على ما ذل  غي  موّجه   ب، ص ي  األخءرار ولك  ال يخفى :

د التوبي  هو     التعلّم فيما لم يعلرم أصرق   م  ر   الرتعلّم أّر مورـ  ل واية مسعدل بن زيادـ 

 فيما لم يعلم العناوين ال اّصة ولو علم أص، التكلي  إجمام.
 ( أي ا م الفة الوااع.1)

 راجع إلى الم الفة. «أنّها»و  «حينها»و  «فإنّها»و  «إليها»( اليمي  في اوله ا 2)

يار أنّه لار اادرا على الرتعلّم والفحرص عرن الحكرم والوجه في انتهاا الم الفة إلى امخت

   فت   التعلّم والفحص اختيارا   فيخدّي إلى م الفة الوااع.
وأورد عليه المحقّب األصفهانّي برأّر عردم الرتمّكن مرن امنءعراث بالءعرث الروااعّي مسرتند 

الفحرص   والرتحفّظ  إلى الغفلة عن التكلي    لكن الغفلة مستندل إلى     التحفّظ   م إلى  ر  

 2نهايرة الدرايرة  ؟.غي  مزم في صورل العلم بالتكلي  فيق عن احتماله   فكي  يعااع عليره

 .728ـ  727 ا
 ( أي ا امنتهاا إلى امختيار.3)
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  ألج، التجّ ي وعدم  (1)صّحتها وإر لم يكن مخدّيا إلى الم الفة مع احتماله 

 .(2)المءامل بها
  لهما اءر،  (4)الواجع المش وا والمواّم لو أدّ  في  (3)نعم   يشك، 

الش ا والوام إلى الم الفة بعدهما   فيق عّما إذا لرم يرخدّ إليهرا   حيرث م 

 يكور حين ل
__________________ 

 ( أي ا مع احتمال التكلي .1)

 ( أي ا عدم المءامل بالم الفة.2)

 تقتة ا أّر األاوال في ا تحقاق العقام وعدمه وال يخفى :
فلرو  ا تحقاق العقام على     التعلّم مشلقا    واا صاد  عمله للوااع أم لم يّرادفه. األّول :

  م العّي  العنءّي من غي  فحص عن حكمه يستحّب العقرام علرى  ر   الفحرص والرتعلّم   

  واا لار العّي  العنءّي ح اما وااعرا أو لرم يكرن ح امرا. وذلر  ألّر وجروم الرتعلّم والفحرص

وجروم نفسررّي  هيّ ررّي. هررلا مررا نسررع إلررى السرريّد صرراحع المرردار  و رري ه المحقّررب األردبيلررّي. 

  مجمرررع الفائررردل  219ا  3و  345ا  2  مررردار  األحكرررام  418ا  2راجرررع ف ائرررد امصرررول 

 .110ا  2والء هار 

مرا إذا لرم ا تحقاق العقام على م الفة الواارع لرو ا ّفقرم   م علرى  ر   الرتعلّم   وم في الثاني :

يّاد  الوااع. ففي المثال المزبور انّمرا يسرتحّب المكلّر  العقرام علرى م الفرة الواارع إذا لرار 

  م العّي  العنءّي ح اما فري الواارع. وهرلا مرا نسرءه الشري  األعظرم إلرى المشرهور   وارّواع 

 .481ا  3  ونهاية األفكار  416ا  2المحقّب الع ااّي. راجع ف ائد امصول 

أّر  ار  التعلّم والفحص مستحّب للعقرام مشلقرا    رواا صراد  الواارع أم م. أّمرا فري  : الثالث

صورل المّادفة فلم الفتره للواارع و حقّرب العّريار. وأّمرا فري صرورل عردم المّرادفة فألجر، 

 في المقام.   عادسالتجّ ي وعدم المءامل بم الفة الوااع. وهلا ما ذهع إليه المّنّ  

قاق العقوبة على     التعلّم فيما إذا أدّ  إلى م الفرة الواارع. وهرلا مرا ذهرع إليره ا تح الرابع :

المحقّب النائينّي   وا تظه ع المحقّب الع ااّي من لقم الشي  األعظم في الف ائرد. راجرع فوائرد 

 .476ا  3  ونهاية األفكار  281ا  4امصول 

 .421ا  2امصول  ( وهلا اإل كال  عّ ا له الشي  األعظم في ف ائد3)

وصليّة   فيكور معنى العءرارل ا  «لو»وعليه يكور للمة  .«ولو أدّ »( وفي بعإ النس  ا 4)

يشك، املتزام با تحقاق العقوبرة فري التكرالي  المشر واة والمواّترة مشلقرا   حتّرى فري صرورل 

ا إذا لرم أداا     التعلّم والفحص إلى م الفة الواارع بعرد الوارم وحّرول الشر ا   فيرق عمر

 يخدّ   لهما إلى الم الفة.
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  ـ  (1)وهو للل  ـ  وم بعدهماـ  وهو واو ـ   كلي  فعلّي أصق   م اءلهما

وصراحع  (3)؛ وللا التجأ المحقّب األردبيلّي  (2)لعدم التمّكن منه بسءع الغفلة 
   إلررى املترزام بوجرروم التفقّرره والرتعلّم نفسرريّا  هيّ يّررا (4)  رر هماادسالمردار  

فتكور العقوبة على     التعلّم نفسه   م على ما أدّ  إليه من الم الفة   فق 

األم  فري غي همرا لرو  (5)إ كال حين ل في المش وا والمواّم. ويسه، بلل  
صعع على أحد ولم  ّدّق لفاية امنتهاا إلى امختيار في ا تحقاق العقوبة 

 على ما لار فعق مغفوم عنه وليم بامختيار.

أنّه م يكاد ينحّ، هلا اإل ركال إّم برلل    أو املترزام بكرور  وال يخفى :
المشرر وا أو المواّررم مشلقررا معلّقررا   لكنّرره اررد اعتءرر  علررى نحررو م  تّّرر  

مقدّما ه الوجوديّة عقق بالوجوم اء، الش وا أو الوام غي  التعلّم   فيكور 

اخل على نحو م يكراد يتّّر  اإليجام حاليّا   وإر لار الواجع ا تقءاليّا اد 
 بالوجوم   اه وم غي  التعلّم من مقدّما ه اء،   اه أو واته.

لمررا هررو ئرراه  ـ  وأّمرا لررو ايرر، بعرردم اإليجررام إّم بعررد الشر ا والواررم

فق محيص عن املتزام بكور وجوم التعلّم نفسريّا ـ  األدلّة وفتاو  المشهور
ه   م على ما أدّ  إليه مرن الم الفرة على   لـ  لو اي، بهاـ    لتكور العقوبة

   وم بأس به   لما م ي فى.
__________________ 

 ( أي ا وهو أييا واو .1)

( إّم أر يقال بّّحة المخاخلل على     المشر وا أو المواّرم عنرد العقرقا إذا  مّكرن منهمرا 2)

منهمرا بعرد حّرول الشر ا  في الجملة   ولو بأر  علّم و فّحص إذا التفم   وعدم لرزوم الرتمّكن

ودخررول الواررم مشلقررا   لمررا يظهرر  ذلرر  مررن م اجعررة العقررقا ومخاخررل هم العءيررد علررى  رر   

الواجءرا  المشرر واة أو المواّتررة بتر    علّمهررا اءرر، الشر ا أو الواررم المررخدّي إلرى   لهررا بعررد 

 [.أعلى هللا مقامه]حّوله أو دخوله   فتأّم،. منه 

 .110ا  2( راجع مجمع الفائدل 3)

 .219ا  3و  345ا  2( راجع مدار  األحكام 4)

 ( أي ا بوجوم التفقّه والتعلّم نفسيّا.5)
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من لور وجروم الرتعلّم إنّمرا هرو  (2)ما يظه  من األخءار  (1)وم ينافيه 

لغي ع م لنفسه   حيث إّر وجوبه لغي ع م يوجع لونه واجءرا غي يّرا يت ّ ر  
   فافهم. (3)ميّا   ب، للتهيّخ إليجابه وجوبه من وجوم غي ع   فيكور مقدّ 

فق إ كال في وجوم اإلعادل في صورل الم الفرة   بر،  وأّما األحكام :

في صورل الموافقة أييا في العءادل فيمرا م يترأ ّى منره اّرد الق برة   وذلر  
لعرردم اإل يررار بالمررأمور برره   مررع عرردم دليرر، علررى الّررّحة واإلجررزاا إّم فرري 

القّ  أو اإلجهار أو اإلخفا  في مووع اةخ    فرورد اإل مام في مووع 

صّحة الّرقل و ماميّتهرا فري ـ  (6)المشهور  (5)واد أفتى به ـ  (4)في الّحي  
المووررعين مررع الجهرر، مشلقررا   ولررو لررار عررن  قّرري  موجررع م ررتحقاق 

ّّقل المأمور بها   ألّر مرا ا ري بهرا وإر صرّحم و ّمرم  العقوبة على     ال

 ا ليسم بمأمور بها.إّم أنّه
__________________ 

 ( أي ا م ينافي وجوم التعلّم نفسيّا  هيّ يّا ما يظه  من األخءار.1)

للشري  )األمرالي  .«؟!فق  علّمم حتّى  عمر،أ»في خء  مسعدل بن زياد ا  السقمعليه( لقوله 2)

 .10  الحديث  9 ا (الشو يّ 

 ( أي ا إليجام الغي .3)

الّررحي  الررداّل علررى صررّحة الّررقل  مامررا فرري مووررع القّرر  أو اّرر ا فرري ( أّمررا ال ءرر  4)

ا رجر،  السقمعليهمووع اإل مام فهو صحي  زرارل ومحّمد بن مسلم   اام ا النا ألبي جعف  

إر لررار ا ئررم عليرره نيررة التقّرري  »ا  السررقمعليهاررال  ؟يعيررد أم مأصررلّى فرري السررف  أربعررا   

 د.وفسّ   له فّلّى أربعا   أعا

  الءرام  531ا  5و رائ، الشريعة  .«وإر لم يكن ا ئم عليه ولم يعلمها فرق إعرادل عليره

 .4من أبوام صقل المساف    الحديث  17
وأّما ال ء  الّحي  الداّل على صّحة الّقل جه ا في مووع اإلخفا  وبالعكم فهرو 

جهرار فيره وأخفرى في رج، جه  فيما م ينءغري اإل السقمعليهصحي  زرارل عن أبي جعف  

أّي ذلرر  فعرر، متعّمرردا فقررد نقررإ صررق ه »ا  السررقمعليهفيمررا م ينءغرري اإلخفررا  فيرره   فقررال 

 .«وعليه اإلعادل   فإر فع، ذل  نا يا أو  راهيا أو م يردري فرق  ريا عليره وارد  ّمرم صرق ه

 .1من أبوام الق اال   الحديث  26  الءام  766ا  4و ائ، الشيعة 
 في الّحي . ( أي بما ورد5)

( وغ وه إتءا  عدم لور الّحي  من الّحاح المع ا عنها عنرد المشرهور لري يسرقط 6)

   ررلل ل  258ـ  257و  162ا  1بسررءع إع اوررهم عررن الحّجيّررة. ف اجررع ريرراا المسررائ، 

 .343ا  14  جواه  الكقم  193و  117ا  1الفقهاا 



 153  ......................................................................... (1) لوصالا طئارش يف

يّرّ  الحكرم ولي   ؟!لي  يحكم بّّحتها مع عدم األم  بها إن قلت :

رقل الّتري امر  بهرا حتّرى فيمرا إذا  مّكرن مّمرا  ّّ با تحقاق العقوبة على  ر   ال
بأر علم بوجوم القّ  أو الجه  ـ  ئاه  إاقاا هم (2)لما هو ـ  (1)ام  بها 

 ؟!بعد اإل مام واإلخفا  واد بقي مرن الوارم مقردار إعاد هرا اّر ا أو جهر ا

 قاق العقوبة.و ورل أنّه م  قّي  هاهنا يوجع ا تح
ولير  يحكرم با رتحقاق  ؟!لي  يحكم بالّّحة بدور األمر  وبالجملة :

العقوبة مع التمّكن من اإلعادل لو م الحكرم  ر عا بسرقواها وصرّحة مرا ا ري 

 ؟!به
إنّمررا حكررم بالّررّحة ألجرر، ا ررتمالها علررى مّررلحة  اّمررة مزمررة  قلاات :

ور مّررلحة الجهرر  ام ررتيفاا فرري نفسررها مهّمررة فرري حرردّ ذا هررا   وإر لانررم د

والقّ    وإنّما لم يخم  بها ألج، أنّه ام  بمرا لانرم واجردل لتلر  المّرلحة 
 على النحو األلم، واأل ّم.

وأّما الحكم با تحقاق العقوبة مع التمّكن من اإلعادل   فإنّها بق فائردل   

إذ مع ا تيفاا  ل  المّلحة م يءقى مجال م تيفاا المّلحة الّتي لانم في 
 أمور بها  الم

__________________ 

حتّرى فيمرا إذا  مّكررن »  أو يقرول ا  «مّمرا امرر  بره»أر يقرول ا  والصاحيح( هكرلا فري النسر . 1)

 .«منها

 ( أي ا ا تحقاق العقوبة حتّى فيما إذا  مّكن من إ يار المأمور به.2)

 أّر في المقام إ كامر ا والحاصل :
 ور به على المأ ي به   والمف وا أّر المرأ ي برهأّر الّّحة هي انشءاق المأمأحاد ما : 

لريم مرأمورا بره   فكير  يعقر، الحكرم ـ  وهو الّقل جه ا المرأ ي بهرا فري موورع اإلخفرا ـ 

 ؟بّّحة المأ ي به مع عدم األم  به
أّر الظاه  من إاقاا  الفقهاا أنّه لو أ ى المكلّ  بالّقل جه ا فري موورع  ثانيهماا :

اّ ا في مووع اإل مام ولرار عرن  قّري    يسرتحّب العقوبرة علرى  ر    اإلخفا  أو أ ى بها

أي الّرقل جهر ا ـ    وإر صّحم ما أ رى برهـ  وهو الّقل إخفا ا والّقل  ماماـ  المأمور به

فق إعادل عليه    واا  مّكن من فع، المأمور به على ما هرو عليره تانيرا لرأر ـ  والّقل اّ ا

د رره   أو لررم يررتمّكن منرره. وحين ررل يشررك، بأنّرره ليرر  يعقرر، الحكررم يءقررى مررن الواررم بمقرردار إعا

با تحقاق العقام على     المأمور به مع لور المكلّ  متمّكنا من إ يانه على ما هو عليره مرع 

 بقاا الوام لو م حكم الشار، بسقوا إعاد ه وصّحة ما أ ى به.
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ر  ولرو وللا لو أ ى بها في مووع اةخ  جهق مرع  مّكنره مرن الرتعلّ  ّّ م فقرد ا

 علم بعدع واد و ع الوام.
فانقدح أنّه م يتمّكن من صقل القّ  صحيحة بعد فع، صرقل اإل مرام 

 بعد فع، صقل اإلخفا  وإر لار الوام باايا. (1)  وم من الجه  للل  

في موورع اةخر   رءءا لتفويرم  (2)على هلا يكور لّ، منهما  إن قلت :
لتفويم الواجع للل  ح ام   وح مة العءرادل  الواجع فعق   وما هو السءع

 موجءة لفسادها بق لقم.

ليم  ءءا للل    غايته أنّه يكور ميادّا له   واد حقّقنا في محلّه  قلت :
 .(3)أّر اليدّ وعدم ودّع متقزمار ليم بينهما  واّ  أصق 

على هلا فلو صلّى  ماما أو صرلّى إخفا را فري موورع القّر   ال يقال :

جهرر  مررع العلررم بوجوبهمررا فرري مووررعهما لكانررم صررق ه صررحيحة وإر وال
 عواع على م الفة األم  بالقّ  أو الجه .

 كرور مشرتملة  (4)م برأس برالقول بره لرو دّل دلير، علرى أنّهرا  فإنّه يقال :

محتمررال اختّرراد أر يكررور لررلل  فرري  .(5)علررى المّررلحة ولررو مررع العلررم 
  الحال فيها باختق  حرالتي العلرم صورل الجه،   وم بعد أصق في اختق

 .(6)بوجوم  يا والجه، به   لما م ي فى 
__________________ 

 ( أي ا صحيحة.1)

 .«... يكور إ يار لّ، منهما»( هكلا في النس . واألولى أر يقول ا 2)

 . ومّ   ووي  التقزم بينهما فيما علّقنا عليه   ف اجع.238( راجع الجزا األّول ا 3)

 ( أي ا الّقل غي  المأمور بها.4)

 ( أي ا ولو مع العلم بعدم األم  بها.5)

وهرو الّرقل  مامرا فري موورع ـ  ( حاص، ما أفادع في حّ، اإل كال ا أنّره يكرور المرأ ي بره6)

واجرردا لمّررلحة وافيررة بمعظررم مّررلحة المررأمور برره   وهررلا المقرردار مررن المّررلحة ـ  القّرر 

ي مقام ام تيفاا مع المّلحة القائمة بالمأمور به التراّم   فءمرا أّر المستوفال بالمأ ي به ميادّل ف

المأ ي به النااص يوجع ا تيفاا مقدار من المّلحة الميادّل لمّلحة التاّم يسقط أمر  التراّم   

 ـ فيكور
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بّردد بيرار إمكرار لرور المرأ ّي فري غير   (1)واد صار بعرإ الفحرول 

 .(2)مووعه مأمورا به بنحو الت  ّع 
__________________ 

المأ ي به صحيحا ألجر، ا رتيفاا ذلر  المقردار مرن المّرلحة   وإر لرم يكرن مرأمورا بره لعردم ـ 

 ا تماله على  مام المّلحة الملزمة.

وأورد عليه المحقّب النائينّي بما حاصله ا أّر المّرلحة الملزمرة القائمرة بإ يرار المرأمور 

إر لانرم هري الغر ا الرداعي إلرى جعر، ـ  المزبروروهو الّرقل اّر ا فري المثرال ـ  به التامّ 

 أي الّرقل  مامراـ  الواجع فق وجه لسقواها بإ يار ما يكور فاادا لتل  الم  ءة من المّرلحة

   خّوصا مع إمكار ا تيفاا  مام المّلحة بإعاد ه في الوام.ـ 
ه ودعررو  عرردم القرردرل علررى ا ررتيفاا  مررام المّررلحة بعررد ا ررتيفاا معظمهررا بالمررأ ي برر

القائمرة بهرا المّرلحة ـ  واوحة الفساد   لعدم الشّ  في ادرل المكلّ  على إ يار الّقل اّ ا

  وم يعتءرر  فرري ا ررتيفاا المّررلحة  ررو  القرردرل علررى فعرر، متعلّقهررا   وهررو حاصرر، ـ  التاّمررة

 بالوجدار.
وإر لررم  كررن المّررلحة الملزمررة القائمررة بإ يررار المررأمور برره داعيررة إلررى جعرر، الواجررع   

أفير، ـ  فري المثرال المزبرورـ  لقزم الحكم بالت يي  بين القّ  والتمام   غايته لور القّ فا

 .102ا  4الف دين   فق وجه م تحقاق العقام. فوائد امصول 
وأجررام عنرره السرريّد اإلمررام ال مينررّي بمررا حاصررله ا أّر المّررلحة التاّمررة القائمررة علررى 

كن م دخالة لها في حّول المّرلحة القائمرة بالمرأ ي بره المأمور به التاّم مزمة ام تيفاا   ول

النااص   فيستوفى المّرلحة القائمرة بالنرااص باإل يرار بره فااردا للءرااي مرن المّرلحة القزمرة 

ام تيفاا بحسع الغ ا األلم،   ومع اإل يار بالنااص و حّي، المّرلحة القائمرة بره  كرور 

ممكنة ام رتيفاا   للتيرادّ الواارع برين المّرلحتين   أو المّلحة القائمة بالمأمور به التاّم غي  

لعدم إمكار ا تيفائها إّم في ومن المجمو،   فق  قدر المكلّ  على ا رتيفاا المّرلحة الزائردل 

 .434ا  2بعد اإل يار بالنااص. أنوار الهداية 
 .27ـ  26( وهو لا   الغشاا في لش  الغشاا ا 1)

يتعلّرب ـ  لالّقل جه ا في مووع اإلخفا ـ  ع ا أّر المأ ي به( وحاص، ما أفادع من الت  ّ 2)

 به األم  بش ا العزم على عّيار األم  بالّقل إخفا ا بنحو الش ا المتأّخ .

  ـ  440ا  2لمررا فرري ف ائررد امصررول ـ  وا تشررك، عليرره ا  ررارل بعرردم معقوليّررة الت  ّررع

اإلمرام ال مينرّي ـ  لهرا السريّدار العلمرارواخ   بوجوع أخ  ذل ها المحقّب النائينّي   و عرّ ا 

تررّم نااشررا فيهررا. برر، اررد يررلل  فرري المقررام وجوهررا أخرر  فرري مقررام التفّررّي عررن ـ  والسرريّد ال رروئيّ 

 2اإل كال المللور.   لناها م افة التشوي،. وإر   م امّاق، عليها ف اجرع ف ائرد امصرول 

ـ  431ا  2  أنوار الهداية  487ا  3ر   نهاية األفكا 301ـ  289ا  4  فوائد امصول  438ا 

 .510ـ  506ا  2  مّءاح امصول  440
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وارد حقّقنررا فري مءحررث اليرردّ امتنرا، األمرر  باليرردّين مشلقرا ولررو بنحررو 

   فق نعيد. (1)الت  ّع بما م مزيد عليه 

 [ما أفاد الفاضل التونّي حول شروط جريان البراءة]

 ا (2) ار تّم إنّه ذل  ألص، الء اال   اار نخ
 .(3)أر م يكور موجءا لثءو  حكم   عّي من جهة اخ    أحد ما :

 .(4)أر م يكور موجءا للي ر على نخ   ثانيهما :
أّر أصرررالة الءررر اال عقررق ونقرررق فررري الشررءهة الءدويّرررة بعرررد  وال يخفااى :

الثابررم بررالء اال ـ  الفحررص م محالررة  كررور جاريررة. وعرردم ا ررتحقاق العقوبررة

لو لار موووعا ـ  الثابم بالء اال النقليّةـ  اإلباحة أو رفع التكلي وـ  العقليّة
فرإر  .(5)لحكم   عّي أو مقزما له فق محيص عن    ّءه عليه بعرد إحر ازع 

لم يكن مت  ّءا عليه ب، على نفي التكلي  وااعا فهي وإر لانم جاريرة إّم أّر 

 ذا  الحكم م يت  ّع   لعدم تءو 
__________________ 

 .248ـ  247( راجع الجزا األّول ا 1)

 .193( ذل هما الفاو، التونّي في الوافية ا 2)

( مثاله ا ما إذا  ّ  في تءو  الدين على اللّمرة   وإجر اا أصرالة الءر اال مرن الردين موجرع 3)

 للحكم بوجوم الحّ    لحّول ام تشاعة حين ل.

ي الءر اال ويوجرع جرواز بيرع ومثال نخ  ا ما إذا  رّ  فري ح مرة  ر م الترتن   فتجر 

 التتن.
مثق ا إذا فت  إنسار افّا للشائ  فشار   أو حرءم  رال فمرا  ولردها   أو »( وفي الوافية ا 4)

أمسرر  رجررق فه بررم دابّترره   فإنّرره م يّررّ  حين ررل التمّسرر  بءرر اال اللّمررة   برر، ينءغرري للمفترري 

م يكرن منّوصرا برنّص خراّد أو التواّ  عن اإلفتراا حين رل   ولّراحع الوااعرة الّرل  إذا لر

   «م ورر ر وم ورر ار فرري اإل ررقم»عراّم   محتمررال انرردراا مثرر، هررلع الّررورل فري اولرره ا 

 .194ـ  193الوافية ا  .«... وفيما يدّل على حكم من أ ل  مام لغي ع

لمرا ـ  ( أي ا لو لار عدم ا تحقاق العقوبة واإلباحة مووروعا لحكرم  ر عّي أو مقزمرا لره5)

فق محريص عرن ـ  ّ  في إباحة   م التتن فتج ي الء اال و ّي  موووعا لجواز الءيعإذا  

   ّررع ذلرر  الحكررم الشرر عّي علررى اإلباحررة وعرردم ا ررتحقاق العقوبررة بعررد إحرر از رفررع التكليرر  

 وتءو  عدم ا تحقاق العقوبة.
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 .(1)ما يت  ّع عليه بها ؛ وهلا ليم بام ت اا 

للير ر ا فكرّ، مقررام  عّمره ااعردل نفرري  وأّمرا اعتءرار أر م يكرور موجءررا
لمررا هررو حالهررا مررع  ررائ  ـ  الير ر وإر لررم يكررن مجررال فيرره ألصررالة الءر اال

  إّم أنّه حقيقة م يءقى لهرا مرورد   بداهرة ـ  القواعد الثابتة باألدلّة امجتهاديّة

أّر الدلي، امجتهادّي يكور بيانا وموجءا للعلم بالتكلي  ولو ئاه ا. فإر لرار 
لم اد من ام ت اا ذل  فق بدّ مرن ا رت اا أر م يكرور علرى خقفهرا دلير، ا

 اجتهادّي   م خّود ااعدل الي ر   فتدبّ .
__________________ 

أّر مووررو، الحكررم الشرر عّي م ي لررو ا إّمررا أر يكررور أمرر ا ئاه يّررا   لعرردم  والحاصاال :( 1)

ووررو، جررواز الءيررع هررو لررور الشرريا ا ررتحقاق العقوبررة ورفررع التكليرر    لمررا إذا فرر ا أّر م

حقم ولو ئاه ا   فحين ل إذا  ّ  في ح مة   م التتن ج   فيره الءر اال الشر عيّة   فريحكم 

 بحلّيّته الظاه يّة ويت  ّع عليه جواز الءيع   لتحقّب موووعه وهو حلّيّته ولو ئاه ا.

عرردم الحكرم وااعررا م وإّمرا أر يكررور أمر ا وااعيّررا   لمرا إذا    ّررع الحكرم الشرر عّي علرى 

ئاه ا   لما إذا ف ا أّر مووو، وجوم الحّ  هو ام تشاعة وااعا   فهو انّما يت  ّرع علرى 

عدم تءرو  ديرن علرى عهردل المكلّر  وااعرا   فرإذا  رّ  فري تءرو  الردين وعدمره  جر ي أصرالة 

دين انّمرا الءر اال عرن الردين   ولكرن م يت  ّرع عليره وجروم الحرّ    ألّر أصرالة الءر اال عرن الر

 ثءم عدم الدين ئاه ا   والمف وا أّر مووو، وجوم الحّ  هرو عردم تءرو  الردين وااعرا   

ر، للشر ا األّول   إذ  جر ي الءر اال بعرد  ّّ فلم يتحقّب موووعه ولم يت  ّع عليه. فعليه م مح

 الفحص في الشءها  الءدويّة م محالة   غاية األم  م محيص عرن    ّرع الحكرم علرى  قردي   

 وم مووو، للل  الحكم على  قدي  نخ .
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 [تبييل]

 [حول قاعدة ال ضرر وال ضرار]

 [أجنبيّة القاعدة ع  مقاصد الكتاب]

تّم إنّه م بأس بّ   الكقم إلى بيرار ااعردل الير ر والير ار علرى 
نحررو اماتّررار   و وورري  مرردرلها و رر ح مفادهررا   وإييرراح نسررءتها مررع 

ابتررة للموورروعا  بعناوينهررا األّوليّررة أو الثانويّررة   األدلّررة المثءتررة لألحكررام الث
   إجابة ملتماس بعإ األحءّة. (1)وإر لانم أجنءيّة عن مقاصد ال  الة 

 [مدرك القاعدة]

 فأاول وبه أ تعين ا إنّه اد ا تدل عليها بأخءار لثي ل ا

إّر  م ل بن جندم »ا  السقمعليهموتّقة زرارل عن أبي جعف   منها :

علق في حائط ل جر، مرن األنّرار   ولرار منرزل األنّرارّي بءرام  لار له
الءسررتار   ولررار  ررم ل يمررّ  إلررى ن لترره وم يسررتأذر   فكلّمرره األنّررارّي أر 

 ونلهعليههللاصرلى يستأذر إذا جاا   فأبى  م ل   فجاا األنّارّي إلى النءريّ 

 وأخء ع ونلهعليههللاصلى  فشكى إليه   فأخء  بال ء    فأر ، ر ول هللا 
__________________ 

من القواعد الفقهيّة العاّمرة   فيكرور محرّ، الءحرث عنهرا  «م و ر وم و ار»( ألّر ااعدل 1)

مرن دور   ر عادسهو القواعرد الفقهيّرة. فينءغري املتفراا فري المقرام بإييراح مرا أفراد المّرنّ  

مولررول إلررى الءحررث عررن القواعررد  التعررّ ا لمررا أفررادع األعررقم مررن اةراا والمنااشررا    فإنّرره

 الفقهيّة.
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بقول األنّارّي وما  كاع   فقال ا إذا أرد  الدخول فا تأذر   فرأبى   فلّمرا 

أبى فساومه حتّى بلغ من الثمن ما  اا هللا   فرأبى أر يءيعره   فقرال ا لر  بهرا 
 ونلهعليههللاصررررلىعررررلق فرررري الجنّررررة   فررررأبى أر يقءرررر،   فقررررال ر ررررول هللا 

 .(1) «ّي ا اذهع فاالعها وارم بها إليه   فإنّه م و ر وم و ارلألنّار

مثر، ذلر    إّم أنّره فيهرا  السرقمعليهوفي رواية الحلّاا عن أبري جعفر  
ما أرا  يرا  رم ل إّم ميراّرا ؛ اذهرع يرا فرقر   فاالعهرا وارم »بعد اإلباا ا 

 .(2) «بها وجهه

ة  ّّ وهري  .(3) م ل وغي هرا إلى غي  ذل  من ال وايا  الواردل في ا
  فلريكن المر اد بره  (4)لثي ل   واد ادّعي  وا  ها مع اختقفهرا لفظرا ومروردا 

  وا  ها إجمام   بمعنى القشع بّدور بعيها.

جررزا . وهررلا مررع  (5)أنّرره لرريم فرري دعررو  الترروا   لررلل   واإلنصاااف :
أّر ا رتناد المشررهور إليهررا موجرع لكمررال الوترروق بهرا وانجءررار وررعفها ؛ مررع 

 ؛ فق مجال لإل كال فيها من جهة  ندها   لما م ي فى. (6)بعيها موتّقة 
__________________ 

ررها فرري الكررافي   رر عادس( مررا ذلرر ع المّررنّ  1) ّّ    229ا  5ميررمور الموتّقررة. وإليرر  بن

 .1من أبوام إحياا الموا    الحديث  12  الءام  341ا  17  والو ائ،  174ا  7والتهليع 

 .1من أبوام احياا الموا    الحديث  12  الءام  340ا  17 ائ، الشيعة ( و2)

ايررى ر ررول هللا »  اررال ا  السررقمعليهروايررة عقءررة بررن خالررد عررن أبرري عءررد هللا  منهااا :( 3)

بين أه، المدينة في مشارم الن ، أنّه م يمنع نفع الشيا   وايرى برين أهر،  ونلهعليههللاصلى

ا  5الكرافي  .«في، ماا ليمنرع بأفير، لرقا   وارال ا م ور ر وم ور ارالءادية أنّه م يمنع 

292. 

ايررى »ا  السررقمعليهروايررة اخرر   عررن عقءررة بررن خالررد عررن أبرري عءررد هللا  ومنهااا :

بالشررفعة بررين الشرر لاا فرري األروررين والمسررالن   واررال ا م  ونلهعليههللاصررلىر ررول هللا 

  مرن  280ا  5الكافي  .«وحدّ  الحدود فق  فعةو ر وم و ار   واال ا إذا رفّم األر  

 .3368  الحديث  50ا  3م يحي ع الفقيه 
م ورر ر وم »ا  ونلهعليههللاصررلىمررا رواع الّرردوق فرري الفقيرره مررن اولرره  ومنهااا :

 .5718  الحديث  247ا  4من م يحي ع الفقيه  .«و ار في اإل قم
 .48ا  2في إيياح الفوائد  (مةابن العّق )( والمدّعي هو ف   المحقّقين 4)

 ( أي ا إجمام   بمعنى القشع بّدور بعيها.5)

 ( لموتّقة زرارل المتقدّمة.6)
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 [داللة القاعدة]

مرن الرنقص ـ  (1)فالظاه  أّر الي ر هو مرا يقابر، النفرع  وأّما داللتها :

 .(2) قاب، العدم والملكة ـ  في النفم أو الش   أو الع ا أو المال

ـ  األئه  أر يكرور الير ار بمعنرى الير ر   جريا بره  أليردا لما أرّ 
؛ م فع،  (4)  وحكي عن النهاية  (3)لما يشهد به إاقق المياّر على  م ل 

امتنين   وإر لار هو األص، في بام المفاعلة ؛ وم الجزاا على الي ر   
لررم يثءررم لرره معنررى نخرر  غيرر   وبالجملااة : لعرردم  عاهرردع مررن بررام المفاعلررة.

 لي ر.ا

لمرا هرو األصر، فري هرلا ـ  لنفي الحقيقة «م»لما أّر الظاه  أر يكور 
الظاه  من مث،  (5)حقيقة أو ادّعاا لناية عن نفي اةتار   لما هو ـ  الت ليع

يررا أ ررءاع ال جررال وم »و    (6) «م صررقل لجررار المسررجد إّم فرري المسررجد»

ل نفي الحقيقرة ادّعراا   م   فإّر اييّة الءقغة في الكقم هي إراد (7) «رجال
نفرري الحكررم أو الّررفة لمررا م ي فررى. ونفرري الحقيقررة ادّعرراا بلحررائ الحكررم أو 

الّررفة غيرر  نفرري أحرردهما ابتررداا مجررازا فرري التقرردي  أو فرري الكلمررة   مّمررا م 

 .(9)على من له مع فة بالءقغة  (8)ي فى
 غي أو الي ر  (10)واد انقدح بلل  بعد إرادل نفي الحكم الي رّي 

__________________ 

 (مبرن األتير )  النهايرة  719ا  2  الّرحاح  7ا  7( لما في الكتع اللغويّة   ف اجع العين 1)

 .482ا  4  لسار الع م  81ا  3

( إذ م يشلررب النررااص إّم علررى الشرريا الّررلي مررن  ررأنه عرردم ذلرر  الررنقص   مررثق ا م يشلررب 2)

 أر يكور بّي ا   لالحيوار. األعمى إّم على فاادع الّلي من  أنه

 ( االب المياّر على  م ل في رواية الحلّاا المتقدّمة.3)

 .81ا  3 (مبن األتي )( النهاية 4)

 ( أي ا نفي الحقيقة ادّعاا.5)

 .148ا  1( دعائم اإل قم 6)

 .27( نه  الءقغة   ال شءة ا 7)

 .«لما م ي فى»أر يقول ا والصحيح ( هكلا في النس . 8)

نفري أحكرام الموورو،  «م ور ر»أّر المقّود مرن نفري الير ر فري اولره ا  والحاصل :( 9)

 الي رّي من بام نفي الحكم بلسار نفي موووعه.

 رءءه   وهرو الحكرم. فيشلرب الير ر  «م ور ر»( بأر يكور الم اد بالير ر فري اولره ا 10)

 ـ عليه من
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بشراعة ا رتعمال  (3)رل جدّا   و و (2)أو إرادل النهي من النفي  (1)المتدار  

الي ر وإرادل خّود  ءع من أ ءابه أو خّرود غير  المتردار  منره 
  فإنّه وإر لرم يكرن بءعيرد   إّم أنّره برق  (5)ومثله لو اريد ذا  بنحو التقييد  .(4)

  إّم  (6)دملة عليه غي   ديد. وإرادل النهي من النفي وإر لرار لريم بعزيرز 

 أنّه لم يعهد من مث، هلا
__________________ 

علررى ال مرري   وهررو  «القترر،»بررام إاررقق لفررظ المسررءّع وإرادل السررءع   نظيرر  إاررقق لفررظ ـرر 

أنّره حكرم ور رّي   أي ا حكرم  ر عّي يلرزم منرره  «م ور ر»المجراز فري الكلمرة   فير اد مرن 

ورر ر علررى العءرراد. وهررلا م تررار الشرري  األعظررم   و ءعرره المحقّررب النررائينّي   ف اجررع ف ائررد 

 .201ا  2  ومنية الشالع  460ا  2صول ام

ّّة خاّصة من الي ر   وهي الي ر غير  المتردار    وهرو المجراز 1) ( بأر يكور المنفّي ح

في التقدي    في اد من الحديث أنّه م و ر لم يحكرم الشرار، بوجروم  دارلره وجء انره. وهرلا 

 .194ما ذهع إليه الفاو، التونّي في الوافية ا 

. واخترارع 177ا  3إليه الءدخشّي في مناه  العقرول فري  ر ح منهراا الوصرول ( لما ذهع 2)

السرريّد ميرر  فتّرراح الحسررينّي   وأصررّ  عليرره  رري  الشرر يعة األصررفهانّي   ومررال إليرره صرراحع 

  وجررواه  الكررقم  19  ور ررالة فرري ااعرردل م ورر ر ا  311ا  1الجررواه    ف اجررع العنرراوين 

 .15ا  37

 في الحكم الي رّي أو الي ر غي  المتدار .(  علي، لءعد إرادل ن3)

 ( أي ا من الي ر.4)

راجرع إلرى ا رتعمال الير ر وإرادل خّرود غير  المتردار . وهرو  «مثله»( اليمي  في 5)

 «ذا »المشار إليه بقوله ا 

وإرادل خّرود غير  المتردار   «الير ر»أّر فري ا رتعمال للمرة  وتوضيح ما أفاده :

 وجهار ا
الي ر غي  المتدار  من برام  «الي ر»الي ر وي اد من لفظ  أر يستعم، أحاد ما :

إلرى هرلا الوجره بقولره ا   ر عادسا تعمال اللفظ الكلّي في بعإ مّاديقه. أ رار المّرنّ  

 .«أو رصوص غير المتدارك منه»
أي ـ  أر يستعم، الي ر وي اد الي ر غي  المتدار  بداّل نخر  بنحرو التقييرد ثانيهما :

 .«ومثله لو اريد ذل  بنحو التقييد»وأ ار المّنّ  إليه بقوله ا  ـ. ّل والمدلولبنحو  عدّد الدا
فَاال َرفَاَث َوال فنسناوَق )( ب، ا تعم، النفي واريد النهي في لثي  من المروارد   لقولره  عرالى ا 6)

داَل فيي اْلَحجي  ساسَ فَإينا لََك فيي اْلَحياةي أَنْ )  واوله  عالى ا  [197الءق ل / ] (َوال جي اه ] ( تَقنوَل ال مي

ا  5الكررافي ] «م جلررع وم جنررع وم  ررعار فرري اإل ررقم»ا  ونلهعليههللاصررلى  واولرره  [97 /

 372ا  2الكرافي ] «م ااعة لم لوق فري معّرية ال رالب»ا  ونلهعليههللاصلى  واوله  [361

 [.381ا  4  الفقيه 
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 .(1)الت ليع 

يقرة م يكراد يكرور ا ينرة علرى إرادل وعدم إمكار إرادل نفي الحقيقرة حق
بعرد إمكرار حملره علرى نفيهرا ادّعراا   بر، لرار هرو الغالرع فري  (2)واحد منهرا 

 موارد ا تعماله.

تررّم الحكررم الّررلي اريررد نفيرره بنفرري اليرر ر هررو الحكررم الثابررم لألفعررال 
  م الثابرم لره  (4)أو المتوّهم تءو ره لهرا لرلل  فري حرال الير ر  (3)بعناوينها 

  لوووح أنّه العلّة للنفري   وم يكراد يكرور الموورو، يمنرع عرن  (5)نه بعنوا

 حكمه وينفيه   ب، يثءته ويقتييه.

 [نسبة القاعدة مع أدلّة أحكام األفعال بعناوينها األّوليّة]

ومن هنا م يقحرظ النسرءة برين أدلّرة نفيره وأدلّرة األحكرام   و قردّم أدلّتره 

وجرره   حيررث إنّرره يوفّررب بينهمررا ع فررا بررأّر علررى أدلّتهررا   مررع أنّهررا عمرروم مررن 

الثابم للعناوين األّوليّة ااتيائّي يمنع عنه فعق ما ع ا عليهرا مرن عنروار 
الي ر بأدلّته   لما هو الحال في التوفيب بين  ائ  األدلّرة المثءترة أو النافيرة 

 ّوليّة.لحكم األفعال بعناوينها الثانويّة واألدلّة المتكفّلة لحكمها بعناوينها األ

نعم   ربّما يعكم األم  فيما اح ز بوجه معتءر  أّر الحكرم فري المرورد 
 ليم بنحو اماتياا   ب، بنحو العلّيّة التاّمة.

الحكم الثابم بعنوار أّولّي  ارل يكور بنحو الفعليّة مشلقا أو  وبالجملة :

باإلوافة إلى عارا دور عارا بدملرة م يجروز اإلغمراا عنهرا بسرءع 
كررم العررارا الم ررال  لرره   فيقرردّم دليرر، ذا  العنرروار علررى دليلرره ؛ دليرر، ح

واخ   يكور علرى نحرو لرو لانرم هنرا  دملرة للرزم اإلغمراا عنهرا بسرءءه 

 ع فا   حيث لار اجتماعهما
__________________ 

( أي ا إرادل النهرري مررن النفرري فيمررا إذا دخلررم علررى ا ررم الجررنم لررم  عهررد فرري ام ررتعمام  1)

ال يََمس ااهن إيالا )  برر، انّمررا يكررور متعارفررا فيمررا إذا دخلررم علررى الفعرر، لقولرره  عررالى ا المتعارفررة 

ونَ  رن َمها  .79الوااعة /  (اْلمن

 ( أي ا واحد من المعاني المجازيّة.2)

( أي ا العناوين األّوليّة لألفعال   لالّقل والحّ  والءيرع والّروم وغير  ذلر  مرن العنراوين 3)

 األّوليّة.

 ا أو الحكم المتوّهم تءو ه لها بهلع العناوين األّوليّة في حال الي ر.( أي 4)

 ( أي ا بعنوار الي ر.5)
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ا ينة على أنّه بمجّ د المقتيي وأّر العرارا مرانع فعلرّي. هرلا ولرو لرم نقر، 

 .(2)  لعدم تءو  نظ ع إلى مدلوله   لما اي،  (1)بحكومة دليله على دليله 

 [لّة أحكام العناوي  الثانويّة غير الضررنسبة أدلّة القاعدة مع أد]

تّم انقدح بلل  حال  وارد دليلي العاروين   لدلي، نفري العسر  ودلير، 
نفي الي ر مثق   فيعام، معهمرا معاملرة المتعارورين لرو لرم يكرن مرن برام 

 زاحم المقتييين   وإّم فيقدّم مرا لرار مقتيريه أارو  وإر لرار دلير، اةخر  
 أرج  وأولى.

عررد أّر الغالررع فرري  رروارد العاروررين أر يكررور مررن ذا  الءررام وم يء

بثءو  المقتيي فيهما مع  واردهما   م من بام التعارا   لعدم تءو ره إّم 
 في أحدهما   لما م ي فى.

 هلا حال  عارا الي ر مع عنوار أّولّي أو تانوّي نخ .

 [حكم تعارض الضرر مع ضرر  رر]

 فمجم، القول فيه اوأّما لو  عارا مع و ر نخ    

أّر الدورار   إر لار بين و ري   ص واحد أو اتنين   فق مس ح 
 إّم مختيار أالّهما لو لار   وإّم فهو م تار.

وأّمررا لررو لررار بررين ورر ر نفسرره وورر ر غيرر ع   فرراألئه  عرردم لررزوم 

 حّمله الير ر   ولرو لرار ور ر اةخر  ألثر    فرإّر نفيره يكرور للمنّرة علرى 
  منّة على  حّم، الي ر لدفعه عن اةخ  وإر لار ألث .امّمة   وم

نعم   لو لار الي ر متوّجها إليه ليم له دفعه عن نفسه برإي ادع علرى 

 اةخ .
اللهم إّم أر يقال ا إر نفي الي ر وإر لار للمنّة   إّم أنّه بلحرائ نرو، 

 امّمة   واختيار األاّ، بلحائ النو، منّة   فتأّم،.
__________________ 

 ( أي ا لو لم نق، بحكومة دلي، العنوار الثانوّي على دلي، العنوار األّولّي.1)

علرى أدلّرة أحكرام العنراوين ـ  وهرو العنروار الثرانويّ ـ  ( أي ا اي، بحكومة دلي، نفري الير ر2)

 األّوليّة.

 .462ا  2والقائ، به هو الشي  األعظم في ف ائد امصول 



 (3لفاية امصول )ا  .............................................................................  164

 فصل

 [في االستصحاب]

 [األقوال والعبارات في حّجيّته وتعريفه كثرة]

 .(1)وفي حّجيّته إتءا ا ونفيا أاوال لألصحام 
  إّم أنهرا  شري   (2)أّر عءارا هم في  ع يفه وإر لانم  تّى  وال يخفى :

الحكم بءقاا حكم أو مووو، ذي حكم »إلى مفهوم واحد ومعنى فارد   وهو 
فرري أحكررامهم  (4)عقررقا علررى ذلرر    إّمررا مررن جهررة بنرراا ال (3) « ررّ  فرري بقائرره

 عءّدا   أو للظّن به النا   مرن مقحظرة تءو ره ـ  الع فيّة مشلقا أو في الجملة

   (5)  وإّمررا مررن جهررة دملررة الررنّص أو دعررو  اإلجمررا، عليرره لررلل  ـ   ررابقا
 حسءما  أ ي اإل ارل إلى ذل 

__________________ 

. والمّرنّ  49ـ  48ا  3في ف ائرد امصرول  ( واد  عّ ا الشي  األعظم ألحد عش  اوم1)

 وبعإ  فاصي، نخ .ـ  وهو الحجيّة مشلقاـ  ااتّ  على ذل  م تارع

إبقراا »ما ذل ع الشي  األعظم األنّارّي وعدّع أخّ  التعاري  وأ دّها   وهرو ا  منها :( 2)

 .9ا  3ف ائد امصول  .«ما لار

لرور »وجعله أزي  التعاري    وهرو  ما ذل ع أييا الشي  األعظم األنّاريّ  ومنها :

ف ائررد  .«حكررم أو وصرر  يقينررّي الحّررول فرري اةر السررابب مشرركو  الءقرراا فرري اةر القحررب

 .10ا  3امصول 
إلى ج يار ام تّرحام فري الشرءهة الحكميّرة. وأ رار بقولره ا  «بءقاا حكم»( أ ار بقوله ا 3)

 إلى ج يانه في الشءهة الموووعيّة. «أو مووو، ذي حكم»

 ( أي ا على الحكم بالءقاا.4)

 ـ أّر ام تّحام هو الحكم بءقاا حكم أو مووو، ذي حكم  ّ  في توضيح ما أفاده :( 5)
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ّّق   .(1)مف
__________________ 

 بقائه. ويستدّل على الحكم بالءقاا بامور أربعة اـ 

حكرامهم الع فيّرة ا تق ار بناا العققا على العم، على اءب الحالة السرابقة فري أ األّول :

  غاية األم  أّر بعإ العققا بنوا على ذل  مشلقا    واا لار الحكم للّيّرا أم جزئيّرا   أو لرار 

ووعيّا أم  كليفيّا   أو لار الشّ  في المقتيري أو فري ال افرع وهكرلا ؛ وبعرإ نخر  مرنهم بنروا 

دا ولرو لرم يحّر، على ذل  بعد اختيرار بعرإ التفاصري، ؛ لمرا أّر بعيرهم بنروا علرى ذلر   عءّر

الظّن الش ّّي أو النوعّي بءقاا الحكم السابب   فيكرور أصرق ؛ وبعرإ نخر  مرنهم بنروا علرى 

ذلرر  للظررّن بءقرراا الحكررم النا رر  مررن لحررائ تءو رره  ررابقا   فيكررور أمررارل. وهررلا مررا أ ررار إليرره 

 .«إّما من جهة بناا العققا»ابقوله    عادسالمّنّ  
ويظهر  أييرا أّر اولره  .«في الجملة»واوله ا  «مشلقا»ه ا ومّما ذل نا يظه  معنى اول

 ايد لءناا العققا. « عءّدا أو للظّن به»ا 
دملة األحاديث الم تلفة على الحكم بالءقاا وعدم نقإ اليقين بالشرّ . وهرلا مرا  الثااني :

 .«وإّما م  جهة داللة النصّ »بقوله ا    عادسأ ار إليه المّنّ  
جما، على الحكم بالءقاا مشلقرا أو فري الجملرة. وأ رار إليره المّرنّ  دعو  اإل الثالث :

 .«ودعوى اإلجماع عليه كبلك»بقوله ا    عادس

أّر ما ذل نا من التع ير  يلتر م مرع مرا ذلر  مرن اممرور    عادسوغ ا المّنّ  

 الثقتة إلتءا  اعتءار ام تّحام.
  ور ورل  « ي بيار لّ، من األدلّة  فّريقحسءما يأ»أر يقول ا  واألولى( هكلا في النس . 1)

 أّر اإل ارل م  قئم التفّي،.

فري   ر عادسأّر األعرقم الثقترة لرم ي  يروا بمرا ذلر ع الشري  األعظرم والمّرنّ   وال يخفى :

  ع ي  ام تّحام   ب، نااشوا فيما أفادا وذل وا  عاري  أخ  ا

ر يقال ا إّر ام تّحام عءرارل عرن عردم فاألولى في  ع يفه أ»فقال المحقّب النائينّي ا 

انتقاا اليقين السابب المتعلّب بالحكم أو المووو، من حيث األت  والج ي العملّي بالشرّ  فري 

بقاا متعلّب اليقين. وهلا المعنى ينشءب على مرا هرو مفراد األخءرار   ولريم حقيقرة ام تّرحام 

 .307ا  4فوائد امصول  .«إّم ذل 
ـ  لمرا ينا رع المشرتقّا  منرهـ  والتحقيرب أّر ام تّرحام»فهانّي ا واال المحقّب األص

 .9ا  3نهاية الدراية  .«هو اإلبقاا العمليّ 
وذهع المحقّب الع ااّي إلى أّر حقيقة ام تّحام عند القوم ب ّمتهم التّديب بءقاا مرا 

 .307ا  4صول   وهامش فوائد ام 3ـ  2ا  4لار ئنّا أم يقينا  عءّدا. راجع نهاية األفكار 
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أّر هلا المعنى هو القاب، ألر يقع فيه النرزا، وال رق  فري  وال يخفى :

على أاوال   و ورل  (1)وفي وجه تءو ه ـ  مشلقا أو في الجملةـ  نفيه وإتءا ه
أنّه لو لار ام تّحام هو نفم بناا العققا على الءقاا أو الظّن به النا   

  ولما لرار النفري واإلتءرا  وارديرن  (2)اوال من العلم بثءو ه لما  قاب، فيه األ

 على مورد واحد   ب، موردين.
وإر لرار ربّمرا يروهم أر م يكرور  (3)و ع يفه بما ينشءرب علرى بعيرها 

 هو الحكم
__________________ 

( أي ا في مدر  تءو  ام تّحام. و ورل أّر ال ق  لما يقع في حّجيّة ام تّرحام 1)

 يقع في مدر  حّجيّته وأنّه ه، هو بناا العققا أو هو األخءار أو غي هما.نفيا وإتءا ا للل  

( إذ القائ، بثءو  ام تّحام اد م يثءم الءناا المللور   ب، يستدّل على تءو ه باألخءرار   2)

والقائ، بنفيه اد م يثءم الءناا المللور ولكن م ي اع حّجة. وللا القائ، بثءو  ام تّرحام ارد 

دم حّول الظّن بالءقاا له   والقائ، بنفيه اد يعت   بحّول الظرّن ولكرن يمنرع الردلي، يقول بع

 على حّجيّته.

مرن أّر لق تّرحام مفهروم ـ  فري المقرام  ر عادسأّر ما ذل ع المّنّ   وال يخفى :

عردول عّمرا أفرادع فري  عليقتره علرى ف ائرد امصرول   حيرث ـ  واحد ااب، لواوعه مع لة اةراا

 .«... ي فى ا أّر حقيقة ام تّحام وماهيّته م تلر  بحسرع اخرتق  وجره حّجيّتره م»ااال 

 .289درر الفوائد ا 
فري   ر عادسإلرى مرا أفرادع المّرنّ  ـ  ال مينرّي وال روئيّ ـ  وذهع السيّدار العلمرار

التعليقررة   فّررّ حا بعرردم إمكررار  ع يرر  ام تّررحام بشرريا يكررور اررابق ألر يكررور مرروردا 

ام علرى جميرع المسرال  واألاروال   بر، ي تلر   ع يفره براختق  المءراني. راجرع للنقإ واإلب 

  ومو ررروعة اإلمرررام ال ررروئّي  72ـ  70ا  1 (لإلمرررام ال مينررريّ ) مرررام لقمهمرررا فررري ال  رررائ، 

 .5ـ  3ا  48 (مّءاح امصول)
ي هو التع ير  الّرل «ما ينشءب على بعيها»( أي ا بعإ األاوال ا ولعّ، م ادع من اوله ا 3)

  فرإّر هرلا  «أنّه التمّس  بثءو  ما يثءم في وام أو حال على بقائره»ذل ع الفاو، التونّي من 

التع ي  إنّما ينشءب على ا تناد حّجيّة ام تّرحام إلرى الظرّن   ألّر ئراه  هرلا التع ير  أّر 

هرو نفم الثءو  السابب أمرارل علرى تءو ره فري القحرب   وهرلا أجنءرّي عرن الحكرم بالءقراا الّرلي 

فعرر، المكلّرر . فهررلا التع يرر  يرروهم أر م يكررور  ع يرر  ام تّررحام هررو الحكررم بالءقرراا   برر، 

 يكور  ع يفه هلا الوجه الّلي ذل ع الفاو، التونّي.

أّر مرا ذلر  مرن التعراري  لق تّرحام لرم يكرن بحردّ وم   ر عادستّم أفاد المّنّ  

لتع يفه بما ذل ع الفاور، ـ  ى بعيهاب  م   ب، من اءي،   ح ام م   فتع يفه بما ينشءب عل

 ـ م يدلّ ـ  التونيّ 
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بر، مرن اءير،  (1)بالءقاا   ب، ذا  الوجه   إّم أنّه حيث لم يكن بحردّ وم ر رم 

لرم يكرن لره دملرة علرى أنّره ـ  لما هو الحال في التع يفا  غالءاـ    ح ام م
 ركال علرى مرا نفم الوجه   ب، لإل ارل إليه من هلا الوجه. ولرلا م وارع لإل

إذا لم يكن بالحردّ أو ـ  ذل  في  ع يفه بعدم الش د أو العكم   فإنّه لم يكن به

 بأس.ـ  ال  م
فانقدح أّر ذل   ع يفا  القوم له وما ذل  فيها من اإل كال بق حاص، 

 واول بق اائ،.

 [االستصحاب م  المسائل االصوليّة]

لة اصوليّة   حيث يءحث فيها مسأ (2)أّر الءحث في حّجيّته  ثّم ال يخفى :
لتمهيد ااعدل  قع في ا يب ا تنءاا األحكام الف عيّة. ولريم مفادهرا حكرم  (3)

وربّمرا م يكررور مجرر    !  ليرر  (4)العمر، بررق وا رشة وإر لررار ينتهرري إليره 

 ام تّحام إّم حكما اصوليّا لالحّجيّة مثق.
 .(5)هلا لو لار ام تّحام عءارل عّما ذل نا 

__________________ 

 على أّر ذل  التع ي  هو التع ي  الحقيقّي عند القائ، به لي يقع مورد النقإ واإلب ام.ـ 

 .«وم ب  م»( وفي بعإ النس  ا 1)

 .«عن حّجيّته»أر يقول ا  والصحيح .«في حّجيّة»( وفي بعإ النس  ا 2)

 ( أي ا في المسألة امصوليّة.3)

 وجوع ا «وليم مفادها»( وفي م جع اليمي  في اوله ا 4)

 أر ي جع إلى حّجيّة ام تّحام. األّول :
 أر ي جع إلى المسألة امصوليّة. الثاني :

وليم مفادهرا حكرم العمر، برق وا رشة وإر »وعلى لق الوجهين لار األولى أر يقول ا 

 .«لانم  نتهي إليه
م مفرادع حكرم ولي»أر ي جع إلى ام تّحام. وعليه لار الّحي  أر يقول ا  الثالث :

 .«العم، بق وا شة وإر لار ينتهي إليه
 ( وهو لور ام تّحام عءارل عن الحكم بءقاا حكم أو مووو، ذي حكم  ّ  في بقائه.5)
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وأّما لو لار عءارل عن بناا العققا على بقاا ما علم تءو ه أو الظّن به 

 .(1)النا   من مقحظة تءو ه   فق إ كال في لونه مسألة اصوليّة 
__________________ 

أنّهم اختلفوا في أّر الءحث عن ام تّرحام هر، يكرور بحثرا عرن المسرألة  ال يخفى عليك :( 1)

 ؟امصوليّة أو يكور بحثا عن القاعدل الفقهيّة

والءحررث التفّرريلّي عررن هررلا المشلررع م يسررعه المقررام   وأ رر نا إلررى بعررإ الكررقم ذيرر، 

  ر عادسالجرزا. فنكتفري بتووري  مرا أفراد المّرنّ  مرن هرلا  5( من الّفحة ا 1التعليقة )

 واإل ارل إلى ما اختارع بعإ األعقم من المحقّقين المتأّخ ين.
ا فأفراد أّر ام تّرحام مرن المسرائ، امصروليّة    رواا لرار    عادسأّما المّنّ  

ة الّتري عءارل عن الحكم بءقاا حكم أو مووو، ذي حكم  ّ  في بقائه ولار من امصول العمليّ 

 هي وئيفة الشاّ    أو لار عءارل عن بناا العققا على بقاا ما علم تءو ه أو الظّن به.
أّما بنراا علرى األّول ا فرألّر اليرابط فري المسرألة امصروليّة لونهرا ممّهردل لواوعهرا فري 

ا يب ا تنءاا األحكام الف عيّة   وهلا ينشءب علرى ام تّرحام بمعنرى الحكرم بءقراا الحكرم   

إّر نجا رة المراا المتغيّر  بعرد زوال  غيّر ع بنفسره أو بعرقا مشركو  الءقراا   »ا ـ  مرثقـ  قالفي

 .«ولّ، مشكو  الءقاا باق   فنجا ة هلا الماا باق
هرلا فيمرا إذا لرار مجر   ام تّرحام حكمرا ف عيّرا   وأّمرا فيمرا إذا لرار مجر اع حكمرا 

ل أئهرر    إذ م مجررال لترروّهم لونرره مررن فكونرره مررن مسررائ، علررم امصرروـ  لالحّجيّررةـ  اصرروليّا

 القواعد الفقهيّة   ب، ج يانه في الحكم امصولّي  اهد على عدم لونه من القواعد الفقهيّة.
وأّما بناا على الثاني ا فءناا على لونه عءارل عن بناا العققا علرى بقراا مرا علرم تءو ره 

ع إلرى الءحرث عرن تءرو  الرتقزم ي جرـ  حين رلـ  فواو    ألّر الءحث عن حّجيّة ام تّحام

بين ما علم حدوتره وبرين بقائره عنرد العقرقا وعدمره   ومعلروم أّر هرلا الءحرث أجنءرّي عرن فعر، 

 المكلّ .
وللا بناا على لونه عءارل عن الظّن بالءقاا النا   مرن مقحظرة تءو ره  رابقا   فيءحرث 

  والءحرث عرن حّجيّرة الظنرور حين ل عن حّجيّة هلا الظّن   لالءحرث عرن حّجيّرة  رائ  الظنرور 

 .  عادسمن المسائ، امصوليّة م من المسائ، الفقهيّة. هلا ما أفاد المّنّ  
و ءعه المحقّقار الع اارّي وال مينرّي   فعردّا ام تّرحام مرن المسرائ، امصروليّة. نهايرة 

 .75ا  1  ال  ائ،  6ا  4األفكار 
بأّر الحّجيّرة بمعنرى الوا رشة   وهري  عرّم و ءعه المحقّب امصفهانّي أييا وا تدّل عليه 

الوا ررشة فرري إتءررا  الوااررع عنوانررا واعتءررارا والوا ررشة فرري إتءررا  الوااررع أترر ا و نّجررزا   فررتعّم 

مشلررب المنّجزيّررة والمعلّريّررة   ويرردخ، الءحررث عررن منّجزيّررة امحتمررال ومعلريّررة الجهرر، فرري 

 المسائ، امصوليّة.
 3و  408ـ  405ا  2، امصوليّة. نهايرة الدرايرة وعليه فيدخ، ام تّحام في المسائ

 ـ .18ـ  15ا 
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 [اعتبار اتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة]

ولي  لار   فقد ئه  مّما ذل نا في  ع يفه اعتءار أمر ين فري مروردع 

 ا القشع بثءو   يا   والشّ  في بقائه.

لمشررركولة وم يكررراد يكرررور الشرررّ  فررري الءقررراا إّم مرررع ا ّحررراد القيررريّة ا
مّمررا م غءررار عليرره فرري  (1)والمتيقّنررة بحسررع المووررو، والمحمررول. وهررلا 

 .(2)الموووعا  ال ارجيّة في الجملة 
وأّمررا األحكررام الشرر عيّة    ررواا لررار مرردرلها العقرر، أم النقرر،   فيشررك، 

 حّوله
__________________ 

في الشءها  الحكميّة فتكرور  وذهع المحقّب النائينّي إلى التفّي، بين ام تّحابا  الجاريةـ 

من المسائ، امصوليّة   وبرين الجاريرة فري الشرءها  المووروعيّة فتكرور مرن القواعرد الفقهيّرة. 

 .312ـ  307ا  4فوائد امصول 

واخترار بعررإ المحقّقررين أّر ام تّررحام مررن القواعرد الفقهيّررة. مررنهم العّقمررة المحّشرري 

 ا 4السيّد المحقّب ال وئّي في درا ا  في امصرول   و 382ا  4المشكينّي في حا ية الكفاية 

 .6ا  3ومّءاح امصول  9ـ  8
 ( أي ا اعتءار ا ّحاد القييّة المتيقّنة والمشكولة.1)

( لعلّه إ ارل إلرى بعرإ التفاصري، فري ج يرار ام تّرحام فري المووروعا  ال ارجيّرة   2)

مقابليها فق يجر ي ام تّرحام لري حيث يعتء  ا ّحاد القييّتين في بعإ الموارد   وأّما في 

 يقال باعتءار ا ّحاد القييّتين.

التفّي، بين ما إذا لار الشّ  في بقاا الموورو، ال رارجّي مرن جهرة الشرّ  فري  منها :

المقتيي   لالشّ  في حيال زيد من جهة الشّ  في انقيراا ا رتعدادع للءقراا   وبرين مرا إذا لرار 

ع   لالشرّ  فري حيا ره مرن جهرة الشرّ  فري اتلره ؛ فرق يجر ي الشّ  فيه من جهة الشّ  في ال افر

ام تّحام في األّول   ويج ي في الثاني. ذهع إليه المحقّرب التء يرزّي فري أوترب الو رائ، ا 

532. 
وهري ـ  التفّي، برين مرا إذا لانرم المووروعا  مرن المووروعا  المسرتنءشة ومنها :

  وبين ما إذا لانم مرن المووروعا  ـ  رامفاهيم األلفائ   مث، لور الّعيد مشلب وجه األ

؛ فرق يجر ي ام تّرحام فري األّول   ـ  وهي المّاديب ال ارجيّرة للمفراهيم الكلّيّرةـ  الّ فة

ويجرر ي فرري الثرراني. وهررلا مررا نسررءه الشرري  األعظررم إلررى بعررإ مشرراي ه. راجررع الحا ررية علررى 

 .222ا تّحام القوانين ا 
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بقرراا الحكررم إّم مررن جهررة الشررّ  فرري بقرراا   ألنّرره م يكرراد يشررّ  فرري  (1)فيهررا 

موووعه بسءع  غيّ  بعإ ما هو عليه مّما احتم، دخله فيه حدوتا أو بقراا 
الحكررم عررن موورروعه إّم بنحررو الءررداا بررالمعنى  (4)لمررا   لّرر   (3)  وإّم  (2)

 المستحي، في حقّه  عالى ؛ وللا لار النس  بحسع الحقيقة دفعا م رفعا.

وإر لرار  (5) ركال برأّر ام ّحراد فري القيريّتين بحسرءهما ويندفع هرلا اإل
مّما م محيص عنه في ج يانه   إّم أنّه لّما لار ام ّحاد بحسع نظ  الع   

لافيا في  حقّقه وفي صدق الحكرم بءقراا مرا  رّ  فري بقائره   ولرار بعرإ مرا 

 عليه المووو، من ال ّوصيّا  الّتي يقشع معها بثءو  الحكم له مّمرا يعردّ 
بالنظ  الع فّي من حام ه وإر لار وااعا من ايودع ومقّوما ره   لرار ج يرار 

ام تّحام في األحكام الش عيّة الثابتة لموووعا ها عند الشّ  فيها ألج، 

ا وا انتفاا بعإ ما احتم، دخله فيها مّما عدّ من حام هرا م مرن مقّوما هرا 
و  بنراا العقرقا علرى   ور ورل صرّحة إمكرار دعر (6)  بمكار مرن اإلمكرار 

الءقرراا  عءّرردا أو لكونرره مظنونررا ولررو نوعررا   أو دعررو  دملررة الررنّص أو ايررام 

اإلجما، عليه اشعا   بق  فاو  في ذل  بين لرور دلير، الحكرم نقرق أو عقرق 
(7). 

__________________ 

 ( أي ا حّول ا ّحاد القييّتين المتيقّنة والمشكولة في األحكام الش عيّة.1)

( في جررع الشررّ  فرري بقرراا الحكررم إلررى الشررّ  فرري بقرراا موورروعه   وحين ررل م يحرر ز بقرراا 2)

المووو، لي يح ز وحد ه في القييّتين ويستّحع الحكم   مرثق ا إذا تءترم النجا رة للمراا 

المتغيّ  أوصافه بما هو متغيّ    تّم زال  غيّ  أوصافه بنفسه أو بعرقا فيشرّ  فري بقراا نجا رته 

 في بقاا مووروعه   محتمرال دخر، التغيّر  فري موورو، النجا رة   فرق يحر ز من جهة الش ّ 

 وحدل القييّتين المتيقّنة والمشكولة موووعا.

 ( أي ا وإر م يكن الشّ  في الحكم من جهة الشّ  في بقاا المووو،.3)

 .«م يت لّ »( وفي بعإ النس  ا 4)

 ( أي ا بحسع المووو، والمحمول.5)

 خء  لار. «ر من اإلمكاربمكا»( اوله ا 6)

(  عر يإ بمرا ابتكر ع الشري  األعظرم األنّرارّي مرن التفّري، برين لرور المستّرحع مّمررا 7)

تءررم برردلي، عقلررّي فررق يجرر ي فيرره ام تّرررحام   وبررين مررا تءررم برردلي، نقلررّي فيجرر ي فيررره 

 .37ا  3ف ائد امصول  ام تّحام.
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 .(2)ا فواو   (1)أّما األّول 

عنررد ارر وا  (4)فررألّر الحكررم الشرر عّي المستكشرر  برره ا  (3)وأّمررا الثرراني 
 (6)لررار ـ  (5)مّمررا م ير   مقّومرا لرره ـ  انتفراا مرا احتمرر، دخلره فري موورروعه

مشكو  الءقاا ع فا   محتمال عدم دخله فيه وااعا   وإر لار م حكم للعقر، 

 .(8)اشعا  (7)بدونه 
__________________ 

 ( وهو الحكم المستند إلى النق،.1)

( ألّر  ميّز المووو، و ش يص وحد ه في القييّتين المتيقّنة والمشكولة فري هرلع األحكرام 2)

 بيد الع   الم ااع بها.

 ( وهو األحكام المستكشفة من حكم العق، بقاعدل المقزمة.3)

 ( أي ا بالعق،.4)

 ( أي ا مّما م ي اع الع   مقّوما للمووو،.5)

 .«عّي المستكش  بهفألّر الحكم الش »( خء  اوله ا 6)

 ( أي ا بدور ما احتم، دخله في المووو،.7)

دفع مرا أفراد الشري  األعظرم األنّرارّي فري إتءرا  عردم ج يرار  هللارحمه( غ ا المّنّ  8)

ام تّحام فيما إذا لار الحكم مستندا إلى العق،. و ووري  الردفع موارو  علرى بيرار مرا أفراد 

 في دفعه ا   عادسيياح ما أفاد المّنّ  الشي  في وجه عدم ج يانه فيه   تّم إ

رلة محردّدل الموورو،  أّما كالم الشاي  : ّّ فحاصر، مرا أفرادع أّر األحكرام العقليّرة مءيّنرة مف

لد  العق،   وم يكاد ا وا الشّ  في بقاا مووو، حكمه   ألّر العق، م يحكرم بقرء   ريا أو 

، واإلحااة بجميع ما لره دخر، فري حسرنه حسنه إّم بعد املتفا  التاّم إلى ذل  الشيا المووو

أو اءحرره مررن القيررود وال ّوصرريّا    فررق برردّ وأر يكررور لكررّ، خّوصرريّة أخررلها العقرر، فرري 

مووو، حكمه دخ، في الموورو، الّرلي هرو منراا حكمره   فرإذا انتفرى بعرإ ال ّوصريّا  

لموورو، علرى مرا يقشع بار فا، المووو، والمناا   فيقشع بار فا، الحكم ؛ لما أنّه إذا بقرى ا

هو عليه يقشع بءقاا المووو، والمناا ويعلم بقاا الحكم. فرالحكم العقلرّي إّمرا أر يكرور مقشرو، 

 امر فا،   وإّما أر يكور مقشو، الءقاا   فق يتشّ ق إليره الشرّ  لري يجر ي فيره ام تّرحام.

، والمنراا فري وللا الحكم الش عّي المستكش  من حكم العق، بقاعدل المقزمة   فرإّر الموورو

الحكم الش عّي ليم إّم الموورو، والمنراا فري الحكرم العقلرّي   فرإّر هرلا الحكرم الشر عّي إنّمرا 

يستفاد من الحكم العقلرّي   وم يمكرن أر  كرور دائر ل مرا هرو منراا الحكرم الشر عّي بأو رع مرن 

والمنراا دائ ل ما هرو منراا الحكرم العقلرّي   فرإذا علمنرا بانتفراا بعرإ خّوصريّا  الموورو، 

علمنا بار فا، الحكم الش عّي   لما علمنا بار فا، الحكرم العقلرّي   وإذا علمنرا بءقراا الموورو، 

على ما هو عليه علمنا بءقراا الحكرم الشر عّي لمرا علمنرا بءقراا الحكرم العقلرّي. فرالحكم الشر عّي 

 ـ مقشو، المستكش  من الحكم العقلّي أييا إّما أر يكور مقشو، امر فا، وإّما أر يكور
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 ؟!مع المقزمة بين الحكمين (1)لي  هلا  إن قلت :

ذل  ألّر المقزمة إنّما  كور في مقام اإلتءا  وام تكشرا    م  قلت :
غير  مرقزم لعردم حكرم  (2)في مقام الثءو    فعدم ا تققل العق، إّم في حال 

ـ  لش ،  وذل  محتمال أر يكور ما هو مق  حكم ا (3)الش ، في  ل  الحال

 من المّلحة أو
__________________ 

ـ  37ا  3الءقاا   وم يتشّ ق إليه الشّ  في الءقراا لري يجر ي ام تّرحام. ف ائرد امصرول ـ 

40. 

ا فرردفع لررقم الشرري  بمررا حاصررله ا أّر الحكررم الشرر عّي   رر عادس وأّمااا كااالم المصاانّف

وااعرا   ولريم لرّ، خّوصريّة  المستكش  مرن حكرم العقر، انّمرا يردور أمر ع مردار منراا الحكرم

واد م يردر  العقر، دخر،  !أخلها العق، في مووو، حكمه دخيق في مناا حكمه وااعا   لي 

ال ّوصيّة في المناا وااعا   ب، أخرلها فري المووروعا  مرن برام أّر الواجرد لهرا هرو القردر 

ا دخر، فري منراا الحكرم المتيقّن في ايام مناا الحسن أو القء  به   مع أنّه يحتم، أر م يكور له

الّتررري أخرررلها العقررر، فررري ـ  وااعرررا. وعليررره فرررزوال حكرررم العقررر، برررزوال بعرررإ ال ّوصررريّا 

م يسررتلزم زوال الحكررم الشرر عّي المستكشرر  برره   ألّر ـ  الموورروعا  ولانررم مقّومررة للحكررم

الحكررم الشرر عّي إنّمررا يرردور مرردار منرراا الحكررم وااعررا   ويحتمرر، أر م  كررور  لرر  ال ّوصرريّة 

ائلررة دخرريق فيمررا يقررروم برره المررق  وااعرررا   فيحتمرر، بقرراا الحكرررم الشرر عّي مررع زوال  لررر  الز

 ال ّوصيّة   وإر ينتفي حكم العق، بانتفائها اشعا.
  ـ  بالمقزمررةـ  فرريمكن الشررّ  فرري بقرراا الحكررم المستكشرر  مررن حكررم العقرر، وبالجملااة :

يّا  الموورو، الّتري م ويّّ  ا تّحابه عند الشّ  فري بقائره   ألجر، انتفراا بعرإ خّوصر

 ي   بنظ  الع   مقّوما للمووو،   محتمال عدم دخله في المووو، وااعا.
( أي ا ليرر  يمكررن التفكيرر  بررين حكمرري العقرر، والشرر ، بجعرر، األّول مقشررو، امنتفرراا عنررد 1)

زوال بعإ ال ّوصيّا  والثاني مشكو  الءقاا ومحكوما باإلبقاا  عءّردا   مرع أّر المفر وا 

 ؟!ن الحكمين مقزمة   فإّر للّما حكم به العق، حكم به الش ،أّر بي

 ( أي ا عدم ا تققل العق، بالحكم إّم في حال تءو  خّوصيّة.2)

وهرو حرال عردم ـ  فعدم ا تققل العق، في حال»أر يقول ا الصحيح ( هكلا في النس . ولكن 3)

أو  .«لشر ، فري  لر  الحرالغير  مرقزم لعردم حكرم اـ  اجتما، ال ّوصيّا  الدخيلة في حكمه

 وهو حال اجتما، ال ّوصريّا  الدخيلرة فري الحكرمـ  فعدم ا تققل العق، إّم في حال»يقول ا 

  أو يقرول ا  «ـ أي حرال عردم اجتماعهراـ  غي  مقزم لعدم حكم الشر ، فري غير   لر  الحرالـ 

زم لعردم حكرم غير  مرقـ  وهو حرال اجتمرا، ال ّوصريّا ـ  فعدم ا تققل العق، إّم في حال»

 .«الش ، إّم في  ل  الحال
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   (2)في للتا الحرالتين  (1)لار على حاله ـ  المفسدل الّتي هي مق  حكم العق،

وإر لررم يدرلرره إّم فرري إحررداهما   محتمررال عرردم دخرر،  لرر  الحالررة فيرره   أو 
احتمال أر يكور معه مق  نخ  بق دخ، لها فيه أصق   وإر لار لهرا دخر، 

 لع عليه من المق .فيما ااّ 

حكم الش ، إنّما يتّءع ما هو مق  حكم العق، وااعرا   م مرا  وبالجملة :
هررو منرراا حكمرره فعررق. ومووررو، حكمرره لررلل  مّمررا م يكرراد يتشررّ ق إليرره 

اإلهمال واإلجمال مع  شّ اه إلى ما هو مووو، حكمه  رأنا   وهرو مرا ارام 

مع احتمال  (3)في ا تققله به مق  حكمه وااعا ؛ ف ّم خّوصيّة لها دخ، 
عرردم دخلرره   فءرردونها م ا ررتققل لرره بشرريا اشعررا   مررع احتمررال بقرراا مقلرره 

وااعا   ومعه يحتم، بقاا حكرم الشر ، جردّا   لدورانره معره وجرودا وعردما   

 .(4)فافهم و أّم، جيّدا 
__________________ 

 .«... باايا على حاله»أر يقول ا  واألولى( هكلا في النس . 1)

 ( أي ا حال اجتما، ال ّوصيّا  وحال انتفاا بعيها.2)

 ( أي ا في ا تققل العق، بالحكم.3)

( لعلّرره إ ررارل إلررى مررا أفرراد المحقّررب امصررفهانّي مررن منررع ج يررار ام تّررحام فرري الحكررم 4)

الش عّي المستكش  من حكرم العقر، بءيرار نخر . وحاصرله ا أّر انتفراا الحكرم العقلرّي المسرتلزم 

م الشرر عّي بانتفرراا بعررإ ال ّوصرريّا  لرريم مررن بررام انتفرراا الكا رر  والوا ررشة فرري للحكرر

انتفاا الكا   م يستدعي انتفراا المكشرو    غايرة األمر  أّر العقر، »اإلتءا  فقط   لي يقال ا 

م ا تققل له إّم في حالة اجتما، ال ّوصيّا    وهو م يقتيي عدم المناا وااعا لي يحكرم 

  برر، يكررور ألجرر، أّر الشرر  فرري ال ّوصرريّة يوجررع القشررع بانتفرراا  « رر عابانتفرراا الحكررم 

مووو، الحكم العقلّي   وهو مستلزم للقشع بزوال الحكم   فإّر متعلّرب حكرم العقر، بالحسرن أو 

القء  ليم المووو، مع ال ّوصيّة بوجودها الروااعّي   بر، بوجودهرا العلمرّي   ور ورل أّر 

 بالفع، امختيارّي الّادر عن املتفا    فق يثءم في غير  مرورد القء  أو الحسن م يتعلّب إّم 

العلم. وعليه فإذا  رّ  فري بقراا خّوصريّة مرن خّوصريّا  الموورو، يقشرع بعردم موورو، 

القء  أو الحسن   فيعلم بعدم القء  أو الحسن العقلّي   ويتءعه القشرع بعردم الحكرم  ر عا منتفراا 

 .26ـ  25ا  3منااه. نهاية الدراية 

في دفع لقم الشري    ترّم    عادسوأورد السيّد اإلمام ال مينّي على ما أفاد المّنّ  

 .80ـ  77ا  1دفعه بوجه نخ . راجع لقمه في ال  ائ، 
فري المقرام وأفرادا مرا أفراد.   ر عادسوأّما المحقّقار النائينّي والع ااّي فتءعرا المّرنّ  

 .23ـ  18ا  4فكار   نهاية األ 323ـ  320ا  4فوائد امصول 
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 [بعن اآلراء في حجيّة االستصحاب]

تّم إنّه م ي فى اختق  نراا األصحام في حّجيّة ام تّحام مشلقرا 
  أو  (3)  والتفّي، بين المووروعا  واألحكرام  (2)  وعدم حّجيّته للل   (1)

  إلرى غير  ذلر  مرن  (4)بين ما لار الشّ  فري ال فرع ومرا لرار فري المقتيري 
اصي، الكثي ل على أاوال  تّى م يهّمنا نقلها ونق، ما ذل  مرن ام رتدمل التف

 .(5)عليها 

 [المختار واالستدالل عليه]

ـ  وهو الحّجيّة مشلقراـ  وإنّما المهّم ام تدمل على ما هو الم تار منها
 على نحو يظه  بشقر  ائ ها.

 فقد ا تدّل عليه بوجوع ا

 [، وما فيهاالستدالل ببناء العقالء ـ  1]

ب، ذوي الشعور مرن ـ  ا تق ار بناا العققا من اإلنسار الوجه األّول :
على العم، على اءب الحالة السابقة   وحيث لم ير د، ـ  لافّة أنوا، الحيوار

 عنه الشار، لار ماويا.

منررع ا ررتق ار بنررائهم علررى ذلرر   عءّرردا   برر، إّمررا رجرراا  وفيااه : أّوال :
 واحتيااا   أو
__________________ 

( ذهع إليه ألث  العاّمة   لالحنابلة والمالكيّة وألث  الشافعيّة والظاه يّة علرى مرا فري إر راد 1)

 في المقام لما  يأ ي.   عادس. واختارع المّنّ  237الفحول ا 

( والقائرر، برره ألثرر  الحنفيّررة وجماعررة مررن المتكلّمررين لررأبي الحسررين الءّرر ّي علررى مررا فرري 2)

 .172ا  4 (لآلمدي)اإلحكام 

( وهلا ما ا تظه ع المحقّب القّمّي عن للما  المحقّرب السرءزوارّي. راجرع اروانين امصرول 3)

 .116ـ  115  وذخي ل المعاد ا  63 ا 2

 .51ا  3( ذهع إليه الشي  األعظم األنّارّي في ف ائد امصول 4)

   57ـ  56ا  2صرول ( ولتحقيب األاوال والقرائلين بهرا وام رتدمل عليهرا راجرع اروانين ام5)

 .80ـ  37والحا ية على ا تّحام القوانين ا 



 175  ...............................................................................  [باحصتسالا يف]

اام نانررا بالءقرراا   أو ئنّررا ولررو نوعررا   أو غفلررة لمررا هررو الحررال فرري  ررائ  

 الحيوانا  دائما وفي اإلنسار أحيانا.
  لكنّره لرم يعلرم أّر الشرار، بره راا وهرو عنردع  (1) لّمنا ذل   وثانيا :

علررى  (3)والسررنّة  (2)ثلرره مررا دّل مررن الكتررام مرراا   ويكفرري فرري الرر د، عررن م

النهي عن ا ّءا، غي  العلم   وما دّل على الء اال أو امحتياا في الشرءها    
فق وجه م ّءا، هرلا الءنراا فيمرا م بردّ فري ا ّءاعره مرن الدملرة علرى إميرائه   

 .(4)فتأّم، جيّدا 
__________________ 

 م، على اءب الحالة السابقة  عءّدا.( أي ا ا تق ار بنائهم على الع1)

 .36  اإل  اا /  36  يونم /  116( األنعام / 2)

 من أبوام صفا  القاوي. 9  الءام  89ـ  75ا  18( و ائ، الشيعة 3)

 يتواّ  على بيار امور اما أفاده  توضيح( 4)

 أّر ام تدمل بءناا العققا م ّلع من صغ   ولء   ونتيجة ا األمر األّول :
أّمررا الّررغ   ا فهرري أّر السرري ل القشعيّررة مررن العقررقا علررى العمرر، علررى اءررب الحالررة 

 السابقة تابتة.
 وأّما الكء   ا فهي أّر هلع السي ل حّجة   فإّر الشار، روى به حيث لم ي د، عنها.

 وأّما النتيجة ا فهي أّر العم، على اءب الحالة السابقة حّجة.
 أورد على ام تدمل صغ ويّا ولء ويّا ا   عادسأّر المّنّ   األمر الثاني :

أّما الّغ   ا فلعدم تءو  ا تق ار بناا العققا علرى العمر، علرى اءرب الحالرة السرابقة 

  بر، يكرور منشرأ بنرائهم عليره أحرد اممرور العققئيّرة ـ  أي اعتمرادا علرى الحالرة السرابقةـ   عءّدا

 التالية ا
اا   لمن ي  ، الدرهم إلى ابنره الّرلي يعريش فري األّول ا أر يكور عملهم رجاا واحتيا

بلررد نخرر  ليّرر فه فرري حوائجرره   وإذا أخءرر  واحررد بمو رره و ررّ  فرري حيا رره في  رر، إليرره أييررا 

 لل جاا وامحتياا حلرا من واوعه في المييقة على  قدي  حيا ه.
  فري الثاني ا أر يكور عملهم ألج، اام نانهم بالءقاا   لمن ي  ، أموام إلى  اج  نخر

بلدل اخ   مام نانه بحيا ه   م لقعتماد علرى مجرّ د الحالرة السرابقة   ولرلا لرو زال اام نانره 

 بحيا ه لم ي  ، إليه هلع األموال لما فيه من ال ش .
الثالررث ا أر يكررور عملهررم لغفلررتهم عررن الءقرراا وعدمرره   بحيررث لرريم لهررم التفررا  حتّررى 

لحالة السابقة   لمن يجىا إلى دارع بق التفرا  إلرى يحّ، لهم الشّ    فيعملور اعتمادا على ا

 بقاا الدار وعدمه.
وبالجملة ا فلم يثءم ا تق ار بناا العققا على العم، على اءرب الحالرة السرابقة اعتمرادا 

 عليها.
وأّمررا الكءرر   ا فلعرردم العلررم بررأّر الشررار، أميرراع وروررى برره   فررإّر مررا دّل مررن الكتررام 

 ـ والسنّة
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__________________ 

 على النهي عن ا ّءا، غي  العلم يكفي في ال د، عن مث، بناا العققا.ـ 

إيرر ادا علررى   رر عادسأّر المحقّررب النررائينّي نررااش فيمررا أفرراد المّررنّ   األماار الثالااث :

 الّغ   والكء  .
أّما اإلي اد على الّغ   ا فنااش فيه بمرا حاصرله ا أّر دعرو  تءرو  بنراا العقرقا فري 

ا م ا كال وم  ءي، إلرى إنكارهرا   ألنّره ارد ا رتقّ   الش يقرة العققئيّرة علرى العمر، الجملة ممّ 

بالحالة السابقة و   يع نترار الءقراا عنرد الشرّ  فري امر فرا،   لمرا يشراهد ذلر  فري م ا رق هم 

ومعامق هم ومحاورا هم   بر، لرو م ذلر  يلرزم اخرتقل النظرام. ولريم عملهرم علرى ذلر  ألجر، 

وم لحّول امام نار   بر، يكرور ألجر، أنّره مقتيرى فشر  هم   فّرار الءنراا علرى  ال جاا  

 بقاا المتيقّن من الم  كزا  في أذهانهم.
وأّما اإلي اد على الكء   ا فنااش فيه برأّر اةيرا  الناهيرة عرن العمر، بمرا وراا العلرم م 

خءر  الواحرد مرن أّر جميرع  ّل  ألر  كور رادعة عرن السري ل العققئيّرة   لمرا مرّ  فري حّجيّرة 

ّّّرا   فرإّر السري ل حالمرة علرى  موارد السي ل العققئيّة خارجة عن العم، بما وراا العلم   

 اةيا .
مرن أنّره  كفري اةيرا  والسرنّة الناهيترار عرن   ر عادستّم نرااش فيمرا ذلر ع المّرنّ  

مره هرلا ينرافي مرا  قردّم العم، بغي  العلم في ال د، عن مثر، بنرائهم. وحاصر، المنااشرة ا أّر لق

منه في مءحث حّجيّرة خءر  الواحرد مرن أّر  لر  اةيرا  م يمكرن أر  كرور رادعرة عرن الش يقرة 

العققئيّرة   مرع أّر بنرراا العقرقا علررى األخرل بالحالررة السرابقة لررو لرم يكررن أارو  مررن بنرائهم علررى 

ةيرا  رادعرة عرن بنراا العم، ب ء  الواحد فق أاّ، من التسراوي برين المقرامين   فكير  لانرم ا

 ؟!العققا في المقام ولم  كن رادعة عنه في ذل  المقام
ولكرّن القردر المتريقّن مرن »اال ا ـ  بعد ما اّو  اعتءار السي ل العققئيّة في المقامـ  تّم إنّه

 .333ـ  332ا  4فوائد امصول  .«بناا العققا هو األخل بالحالة السابقة عند الشّ  في ال افع
المحقّررب الع ااررّي ا فوافررب المّررنّ  فرري الكءرر   ومنررع عررن حّجيّررة بنرراا العقررقا    وأّمرا

رر، فرري الّررغ   وذهررع إلرررى أّر تءررو  بنررائهم علررى األخرررل بالحالررة السررابقة مررن برررام  ّّ وف

ام تّحام في اممور ال اجعة إلى معا هم وأحكامهم الع فيّة مّما م  ءي، إلى إنكرارع   لمرا 

ر الءقاا على الشيا عمق مرع الشرّ  فري ار فاعره. وأّمرا دعرو  تءرو  ي   منهم من    يع نتا

الءناا المزبور في اممور الدينيّة واألحكام الش عيّة ففا دل   ب، يمكن دعو  أنّره م يكرور لهرم 

 ا يقة خاّصة في اممور الدينيّة.
ال برين من دعرو  المنافر   عادستّم أجام عّما أوردع المحقّب النائينّي على المّنّ  

لقميه في المقامين. وحاص، الجوام ا أّر بين المقام وبين حّجيّة خء  الواحد ف ق   حيرث أّر 

عدم رادعيّة اةيا  هنا  انّمرا هرو مرن جهرة ايرام السري ل العققئيّرة علرى  تمريم الكشر  وإتءرا  

بنرائهم  العلم بالوااع الموجع ل  وا موردها عن مووو،  ل  النواهي   ب ق  المقرام   فرإرّ 

 ـ على
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 [االستدالل بحصول الظّ  بالبقاء ، وما فيهـ  2]

 أّر الثءو  في السابب موجع للظّن به في القحب. الوجه الثاني :

وفيه ا منع ااتياا مجّ د الثءو  للظّن بالءقاا فعق وم نوعرا   فإنّره م 

دوم   وجه له أصق إّم لور الغالع فيمرا يثءرم أر يردوم   مرع إمكرار أر م ير
ولو  لّم   فق دلي، على اعتءرارع بال ّرود مرع نهروا  وهو غي  معلوم.

 الحّجة على عدم اعتءارع بالعموم.

 [االستدالل باإلجماع ، وما فيهـ  3]

 دعو  اإلجما، عليه   لمرا عرن المءراد    حيرث ارال ا الوجه الثالث :
 وارع ام تّحام حّجة   إلجما، الفقهراا علرى أنّره مترى حّر، حكرم   ترمّ »

الشّ  في أنّه ا أ ما يزيله أم م   وجع الحكم بءقائه على ما لار أّوم ؛ ولو 

م القول بأّر ام تّحام حّجة لكار   جيحا ألحد ا في الممكرن مرن غير  
 .(1)  انتهى  «م ّج 

 أييا. (2)واد نق، عن غي ع 

 ةمّما له مءرار م تلفرـ  أّر  حّي، اإلجما، في مث، هلع المسألة وفيه :
فرري غايررة اإل رركال   ولررو مررع ام ّفرراق   فيررق عّمررا إذا لررم يكررن ولررار مررع ـرر 

ال ق  مرن المعظرم   حيرث ذهءروا إلرى عردم حّجيّتره مشلقرا أو فري الجملرة ؛ 

 ونقله موهور جدّا للل    ولو اي، بحّجيّته لو م ذل .
__________________ 

، فري ئر   الجهر، برالوااع   فرق يرقزم األخل بالحالة السابقة انّما هو من بام ج يار األصرـ 

القول بعدم صقحيّة اةيا  لل ادعيّة عن بنائهم هنا  للقول به في المقرام أييرا. نهايرة األفكرار 

 .37ـ  34ا  4

وذهرع السرريّد المحقّرب ال رروئّي إلرى عرردم صرّحة ام ررتدمل بءنراا العقررقا مرن جهررة منررع 

مّررءاح )فرري مو رروعة اإلمررام ال رروئّي الّررغ   م مررن جهررة منررع الكءرر     ف اجررع لقمرره 

 .12ـ  11ا  48 (امصول
 .251( مءاد  الوصول إلى علم امصول ا 1)

 .54ا  3( لّاحع المعالم والفاو، الجواد على ما نق، عنهما الشي  في ف ائد امصول 2)
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 [االستدالل باألربارـ  4]

 وهو العمدل في الءام   األخءار المستفيية. الوجه الرابع :

 [الخبر األّول : صحيحة زرارة االولى]

ا ال جرر، ينررام وهررو علررى  (1)صررحيحة زرارل. اررال ا الررم لرره  منهااا :

 ؟ وجع ال فقة وال فقتار عليه الووواأوووا   
اررد  نررام العررين وم ينررام القلررع واألذر   وإذا نامررم  !يررا زرارل»اررال ا 

 .«العين واألذر والقلع فقد وجع الوووا

 ؟جنءه  يا وهو م يعلمالم ا فإر حّ   في 
م   حتّى يستيقن أنّه اد نرام   حتّرى يجريا مرن ذلر  أمر  بريّن   »اال ا 

وإّم فإنّرره علررى يقررين مررن وورروئه   وم يررنقإ اليقررين أبرردا بالشررّ    ولكنّرره 

 .(2) «ينقيه بيقين نخ 
  إّم أّر إورررمارها م ييرررّ   (3)وهرررلع ال وايرررة وإر لانرررم ميرررم ل 

ر ميم ها مث، زرارل   وهو مّمن م يكاد يسرتفتي مرن باعتءارها   حيث لا

 م  يّما مع هلا امهتمام. السقمعليهغي  اإلمام 

 [تقريب االستدالل بالرواية]

وإّم »ا  السرقمعليهو ق يع ام تدمل بها أنّه م ريع في ئهور اوله 

 فإنّه على
__________________ 

 .السقمعليه( أي ا للمعّوم 1)

لمحقّب امصرفهانّي عرن فوائرد العّقمرة الشءااءرائّي أّر المقّرود بره اإلمرام الءراا  ونق، ا

 .السقمعليه
  الفّررول ا  38ا  3وروي عنرره أييررا فرري الفّررول والقرروانين. راجررع نهايررة الدرايررة 

 .278ا  2  اوانين امصول  370
يع   ولكنّره م ي رّ، أّر بعإ ألفرائ ال وايرة ي تلر  مرع مرا فري الو رائ، والتهرل ال يخفى :( 2)

مرن أبروام  1  الءرام  175ـ  174ا  1؛ و رائ، الشريعة  8ـ  7ا  1بالمفهوم. راجرع التهرليع 

 .1نوااإ الوووا   الحديث 

 ( لعدم ذل  اإلمام المس ول فيها.3)
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ع فرررا فررري النهررري عرررن نقرررإ اليقرررين بشررريا بالشرررّ  فيررره   وأنّررره  «... يقرررين

ا  السرقمعليهالجرزاا المسرتفاد مرن اولره بّدد بيرار مرا هرو علّرة  السقمعليه
اندراا اليقين والشرّ   (1)  وهو  «... فإر حّ   في جنءه»في جوام ا  «م»

رة بءرام دور  ّّ في مورد السخال فري القيريّة الكلّيّرة امر كازيّرة الغير  الم ت

 بام.
غي   ديد    «... فإنّه على يقين»واحتمال أر يكور الجزاا هو اوله ا 

 يّّ  إّم بإرادل لزوم العم، على اءب يقينه   وهو إلى الغاية بعيد. فإنّه م

فإنّه علرى »  واد ذل  ا  «... م ينقإ»وأبعد منه لور الجزاا اوله ا 
 .(2)للتمهيد  «يقين

__________________ 

 ( أي ا ما هو علّة الجزاا.1)

وإّم فإنّره علرى يقرين مرن ووروئه »أّر محّ، ام تدمل بال واية انّما هو اوله ا  والحاصل :( 2)

 والمحتمق  في مفاد هلع الفق ل تقتة ا .«  وم ينقإ اليقين أبدا بالش ّ 

. وبنرررى عليررره 56ا  3مرررا اّ بررره الشررري  األعظرررم فررري ف ائرررد امصرررول  االحتماااال األّول :

 مستفادوأنّه بصدد بيان ما  و علّة الجزاء ال»في المقام وأ ار إليه بقوله ا    عادسالمّنّ  

...». 
علّررة  «... فإنّرره علررى يقررين»محررلو    واولرره ا  «وإّم »أّر الجررزاا لقولرره ا  وتقريبااه :

وإّم فق يجع عليه الوووا   ألنّره علرى »للجزاا   اامم مقامه لدملته عليه   فيكور المقدّر ا 

 .«يقين من وووئه   وم ينقإ اليقين أبدا بالش ّ 
بأنّرره يلررزم علررى هررلا التكرر ار فرري الجرروام وبيررار حكررم  وأورد عليرره المحقّررب النررائينيّ 

م   حتّررى »ا  السررقمعليهالمسرر ول عنرره مررن دور الفائرردل فرري التكرر ار   فررإّر معنررى اولرره 

أنّره م يجرع عليره الووروا   فرإذا  «فإر حرّ   فري جنءره  ريا» عقيع اول السائ، ا «يستيقن

يلرزم  كر ار الجروام   وهرو م  «ووروافرق يجرع عليره ال»بمثر، ا  «وإّم »ادّر جرزاا اولره ا 

 .337ـ  336ا  4ي لو عن حزازل. فوائد امصول 
وأورد عليه المحقّب امصفهانّي أييا بأّر حم، الجملة على هلا امحتمرال انّمرا هرو بعرد 

عدم إمكار إرادل الجزاا من نفم الجملرة   و ريأ ي إمكانره ؛ ميرافا إلرى أنّره يلرزم حملره علرى 

 .42ا  3الدراية التأليد. نهاية 
 .«... واحتماال أن يكاون»بقولره ا   ر عادسمرا أ رار إليره المّرنّ   االحتمال الثاني :

هو الجزاا   برأر يكرور جملرة خء يّرة  «فإنّه على يقين من وووئه»أر يكور اوله ا  وتقريبه :

 اريد بها اإلنشاا لكثي  من الجم، ال ء يّة الوااعة في مقام اإلنشاا.
 .  عادسل  كلّ  عند الشي  األعظم وبعيد إلى الغاية عند المّنّ  وهلا امحتما

ولكررّن المحقّررب األصررفهانّي لررم يسررتءعدع ونفررى التكلّرر  فيرره   ألنّرره لسررائ  المرروارد الّترري 

أو  «يغتسر،»أو  «يعيرد»ا  السقمعليه ستعم، فيها الجملة ال ء يّة في مقام اإلنشاا   لقوله 

 ـ «يتوّوأ»
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 [لرواية بباب الوضوءعدم ارتصاص ا]

 «... م  رنقإ»واد انقدح بما ذل نا وع  احتمال اختّاد ايريّة 

في أنّه  (2)ئهور التعلي،  (1)باليقين والشّ  في بام الوووا جدّا   فإنّه ينافيه 

 م  عءّدّي اشعا. (3)بأم  ار كازّي 
ويخيّدع  علي، الحكم بالميّي مع الشّ  في غي  الوووا فري غير  هرلع 

 (4)واية ال 
__________________ 

 .43ا  3في مقام بيار وجوم اإلعادل والغس، والوووا. نهاية الدراية ـ 

 .337ا  4وأفاد المحقّب النائينّي أييا أّر هلا امحتمال هو المتعيّن. فوائد امصول 
 وأبعاد مناه كاون الجازاء»بقولره ا   ر عادسمرا أ رار إليره المّرنّ   االحتمال الثالث :

فإنّره »  ويكرور اولره ا  «وم ينقإ اليقين أبدا بالشر ّ »حاصله ا أر يكور الجزاا اوله ا  .«...

وإر لرم يسرتيقن أنّره نرام » مهيدا للل  الجزاا   فيكرور معنرى الجملرة ا  «على يقين من وووئه

 .«فحيث أنّه على يقين من وووئه فق ينقإ اليقين بالش 
هرو  «وم يرنقإ اليقرين بالشر ّ »أنّه لو لار اوله ا ولعّ، الوجه في أبعديّة هلا امحتمال 

 الجزاا لما صّ   ّدي ع بالواو   ب، الّحي  أر يكور إّما مّدّرا بالفاا أو مجّ دا عنهما.
فإنّرره علررى يقررين مررن »وزاد المحقّررب امصررفهانّي احتمررام نخرر    وهررو أر يكررور اولرره ا 

وإّم فإنّره »جدّا   فيكرور مفراد اولره ا  جزاا مع التحفّظ على ئهورع في مقام اإلخءار «وووئه

أنّره إر لررم يسررتيقن برالنوم النررااإ فهرو برراق علرى يقينرره بوورروئه وم  «علرى يقررين مرن وورروئه

بمنزلرة  «... وإّم فإنّره»موجع منحقلره إّم الشرّ    وم يرنقإ اليقرين بالشرّ    فيكرور اولره ا 

 .46ـ  45ا  3لكء  . نهاية الدراية بمنزلة ا «... وم ينقإ اليقين»الّغ     واوله ا 
مقردّرا  «وإّم »وزاد السيّد اإلمام ال مينّي وجها خامسا   وهو أر يكرور الجرزاا لقولره ا 

ولكررن المقرردّر لرريم مررا ذلرر ع  .«م حتّررى يسررتيقن»راجعررا إلررى اولرره ا  «وإّم »  ويكررور اولرره ا 

الووروا اءر، ام رتيقار  وإر وجرع»  بر، يكرور المقردّر ا   ر عادسالشي  و ءعه المّرنّ  

ا ينرة علرى المقردّر وبيرار لفسراد نقرإ  «فإنّره علرى يقرين»واولره ا  .«لزم نقرإ اليقرين بالشر ّ 

 .85ا  1 (ال مينيّ  لإلمام)اليقين بالشّ  ولزومه أييا. ال  ائ، 
 ( أي ا ينافي اختّاد القييّة بءام الوووا.1)

 .«ووئهفإنّه على يقين من و»ا  السقمعليه( وهو اوله 2)

  فإنّه المنا رع ـ  أي الش ّ ـ  باألم  غي  المء مـ  أي اليقينـ  ( وهو عدم نقإ األم  المء م3)

 للتعلي، الظاه  في اّا اد الحكم المعلّ،.

 ـ ( لّحيحة زرارل الثانية والثالثة وخء  الّفّار   لما  تأ ي.4)
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 بهلع القييّة أو ما ي ادفها   فتأّم، جيّدا. هلا.

م موجررع محتمالرره إّم احتمررال لررور الررقم فرري اليقررين للعهررد   مررع أنّرره 
  مررع أّر الظرراه  أنّرره  «فإنّرره علررى يقررين مررن وورروئه»إ رارل إلررى اليقررين فرري 

م يكور ا ينة  «... فإنّه على يقين»  لما هو األص، فيه ؛ و ءب  (1)للجنم 

 مع لمال المقامة مع الجنم أييا   فافهم. (2)عليه 
غيرر  ئرراه  فرري اليقررين بالوورروا   لقررّول احتمررال أر يكررور  (3)مررع أنّرره 

فإنّه »  ولار المعنى ا  (5) «يقين»  م م  (4)متعلّقا بالظ    «من وووئه»

  وعليه م يكور األو رط إّم اليقرين   م  «لار من ا   وووئه على يقين
 .(6)اليقين بالوووا   لما م ي فى على المتأّم،

__________________ 

فالظراه  أّر »مرن اولره ا  208ـ  207أنّه ينافي ما  قدّم منه في الجزا الثراني ا  ال يخفى : (1)

الررقم مشلقررا  كررور للتررزيين   لمررا فرري الحسررن والحسررين. وا ررتفادل ال ّوصرريّا  انّمررا  كررور 

 .«بالق ائن الّتي م بدّ منها لتعيينها على لّ، حال

 .للعهد «اليقين»( أي ا على لور القم في 2)

 .«فإنّه على يقين من وووئه»( أي ا اوله ا 3)

 .«لار»( أي ا بالظ   المقدّر   وهو 4)

متعلّقررا بررالظ   م برراليقين أّر اليقررين إنّمررا يتعرردّ   «مررن وورروئه»( ولعررّ، الوجرره فرري لررور 5)

 .« يقّن من للا»وم يقال ا  « يقّن بكلا»  فيقال ا  «من»م م  «الءاا»متعلّقه م 

بعد ما أفاد عدم اختّاد ال واية بءرام الووروا   وأّر ـ  أّر المحقّب الع اايّ :  وال يخفى( 6)

إوافة اليقين إلى الوووا من جهة لونه موردا لسخال الر اوي م مرن جهرة خّوصريّة فيره   

وا تشهد له بواو، هلع الجملرة لءر   لّرغ يا  متعردّدل فري ال وايرا  األخر    وا تشرهد لره 

ة في لونره فري مقرام إدراا المرورد  حرم لءر   ار كازيّرة هري عردم أييا بظهور  وق ال واي

مرن ارّول احتمرال  علّرب   ر عادسنرااش فري دعرو  المّرنّ  ـ  نقإ اليقين بالشيا بالشّ  فيه

 بالظ   من وجوع ا «من وووئه»

 أنّه مجّ د احتمال م يجدي  ي ا ما لم يءلغ إلى م  ءة الظهور المعتدّ به. األّول :
من لونه مرن الجهرا  التقييديّرة لليقرين إلرى  «من وووئه»ّر غاية ذل  خ وا أ الثاني :

ـ  علرى العلّيّرةـ  التعليليّة   وهو م يوجع إاقاا في اليقين المأخوذ فري الّرغ     فرإّر اليقرين

  إّم أنّره م إارقق لره أييرا يشرم، اليقرين المتعلّرب بغير   «مرن ووروئه»وإر لم يكن مقيّردا م 

ا هو الشأر فري جميرع المعالير، باإلورافة إلرى عللهرا. وعليره يكرور اليقرين متعلّقرا الوووا   لم

 ـ بالوووا عاريا من حيثيّة اإلاقق والتقييد به   وحين ل إذا لار األل  والقم في الكء  
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م يكاد يشّ  في ئهور القيريّة فري عمروم اليقرين والشرّ     وبالجملة :

 خءار على غي  الوووا أييا.خّوصا بعد مقحظة  شءيقها في األ

 (1) [فساد تخصيص الرواية بالشّك في الرافع]

إلرى اليقرين   ـ  (2)وهرو وردّ اإلبر ام ـ  تّم م ي فى حسن إ ناد الرنقإ
 ولو لار متعلّقا

__________________ 

 للعهد  لزمه اإل ارل إلى اليقين النا   من اء، الوووا.ـ 

لكءرر   فرر ،  ماميّررة مقرردّما  الحكمررة   وهرري منرروا أّر ا ررتفادل اإلاررقق مررن ا الثالاث :

بعرردم وجررود المترريقّن فرري مقررام الت ااررع   وهررو موجررود فرري المقررام   فررإّر المترريقّن هررو اليقررين 

 .44ـ  42ا  4المتعلّب بالوووا. نهاية األفكار 
( ذهع بعإ األعقم إلرى التفّري، برين مرورد الشرّ  فري الءقراا ألجر، الشرّ  فري المقتيري 1)

الشّ  فيه ألج، الشّ  في ال افع   فق يكور ام تّحام حّجة في األّول   ويكرور حّجرة وبين 

؛ واختررارع الشرري   76فرري الثرراني. ذهررع إليرره المحقّررب ال وانسررارّي فرري مشررارق الشررموس ا 

 .333ا  4؛ و ءعهما المحقّب النائينّي في فوائد امصول  78ا  3األعظم في ف ائد امصول 

أفرراد الشرري  األعظررم األنّررارّي فرري المقررام مقدّمررة إلييرراح مررا أفرراد وجرردي  بالررلل  مررا 

ر، لقمره ا أّر حقيقرة الرنقإ عءرارل عرن    عادسالمّرنّ   ّّ فري مقرام اإلير اد عليره. ومح

رفع الهي ة ام ّّراليّة   لمرا فري نقرإ الحءر، ونقرإ العرزل   وحيرث لرم يسرتعم، الرنقإ فري 

أا م المجازا . فيدور األم  بين حمله علرى رفرع  النّص في هلا المعنى فق بدّ من حمله على

األم  الثابم الّلي له ااتيراا ام رتم ار   وبرين حملره علرى مشلرب رفرع اليرد عرن الشريا بعرد 

األخررل برره وإر لرررم يكررن فررري متعلّقرره ا ررتعداد ام رررتم ار. واألّول هررو المتعررريّن   ألنّرره أاررر م 

 قرّ ر فري محلّره مرن أّر الجملرة إذا ا رتملم  المجازا  إلرى المعنرى الحقيقرّي. وجره األا بيّرة مرا

على فع،  علّرب بشريا ولرار األخرل بمردلول لليهمرا متعرلّرا   فيقردّم ئهرور الفعر، علرى ئهرور 

  فإّر ئهور الي م في العموم يقتيري حملره  «م  ي م أحدا» متعلّقه   نظي  اول القائ، ا

ّّّررا لعمرروم علررى األحيرراا وغيرر  األحيرراا   والمقررّ ر فرري محلّرره أّر الف عرر، ال رراّد يكررور م 

باألحيراا. وفري المقرام أييرا  «أحرد»متعلّقه   فيكور ئهور الفع، في ال اّد منشأ لت ّريص 

حيث لار إرادل رفع اليد عّما من  أنه الءقاا أا م إلى المعنى الحقيقرّي للرنقإ فيتّرّ   فري 

ّّص بما فيه ا تعداد الءقاا. ف ائـ  أي اليقينـ  عموم متعلّقه  .334ـ  333ا  4د امصول وي 
بما في المتن من بيرار مرا هرو التحقيرب فري مفراد مرادّل    عادسوأورد عليه المّنّ  

 وما أفادع واو  جدّا. .«م  نقإ»النقإ وهي ة 
 القراموس المحريط .«النقإ في الءناا والحء، والعهد ودّ اإلبر ام»( لما اال في القاموس ا 2)

 ـ
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؛  (1)ا وام تم ار   لمرا يت يّر، فيره مرن ام رتحكام بما ليم فيه ااتياا الءقا

ب ق  الظّن   فإنّه يظّن أنّه لريم فيره إبر ام وا رتحكام وإر لرار متعلّقرا بمرا 
لّّ  أر يسرند إلرى نفرم مرا فيره المقتيري لره مرع  (2)فيه ااتياا ذل  ؛ وإّم 

انررتقإ »  ولمررا صررّ  أر يقررال ا  «نقيررم الحجرر  مررن مكانرره»رلالررة مثرر، 

فيما إذا  ّ  في بقائه للشّ  في ا تعدادع   مع بداهة  «ن با تعال الس اااليقي
 صّحته وحسنه.

إنّمررا يكررور ـ  لالءيعررة والعهرردـ  م يكرراد يشررّ  فرري أّر اليقررين وبالجملااة :

حسن إ ناد النقإ إليه بمقحظته   م بمقحظة متعلّقه   فق موجرع إلرادل 
المتين المسرتحكم مّمرا فيره ااتيراا ما هو أا م إلرى األمر  المءر م أو أ رءه بر

بعرد  عرلّر إرادل مثر،  «إذا  علّر  الحقيقة فأا م المجازا »الءقاا لقاعدل ا 

 ذا  األم  مّما يّّ  إ ناد النقإ إليه حقيقة.
نعم   ولكنّره حيرث م انتقراا لليقرين فري برام ام تّرحام  فإن قلت :

مترريقّن لّمررا صررّ  إ ررناد   فلررو لررم يكررن هنررا  ااتيرراا الءقرراا فرري ال (3)حقيقررة 

  فإنّره وإر لرم  (4)امنتقاا إليه بوجه ولو مجازا ؛ ب ق  ما إذا لار هنرا  
 يكن معه أييا انتقاا حقيقة   إّم 

__________________ 

 .347ا  2ـ 

الظرراه  أّر الررنقإ نقرريإ اإلبرر ام   و قابلهمررا لرريم »ولكررن المحقّررب األصررفهانّي اررال ا 

و السرلع واإليجررام   بر، بنحرو العردم والملكررة   فهرو اإلبر ام عّمرا مررن بنحرو التيرادّ   وم بنحر

 .« أنه أر يكور مء ما
  وم بمعنررى ـ  لمررا زعمرره الشرري ـ  تررّم أفرراد أّر اإلبرر ام لرريم بمعنررى الهي ررة ام ّّرراليّة

  بر، بمعنرى هي رة التما ر  وام تمسرا . والرنقإ ـ  لما زعمه المّنّ ـ  اإل قار وام تحكام

يكور بمعنى رفرع الهي رة ام ّّراليّة   وم بمعنرى عردم اإل قرار   بر، بمعنرى رفرع هي رة أييا م 

 .54ـ  53ا  3نهاية الدراية  التما  .
 عليرر، لحسررن إ ررناد الررنقإ إلررى اليقررين. ووررمي   «لمااا يتخيّاال فيااه ماا  االسااتحكام»قولاه : ( 1)

 راجع إلى اليقين. «فيه»

إلى اليقين ما في اليقرين مرن اإلبر ام وام رتحكام    ( أي ا وإر لم يكن مّّح  إ ناد النقإ2)

 ب، لار المّّح  له ما في المتيقّن من ااتياا الدوام وام تم ار.

 ( إذ اليقين بالحدوث تابم   وانّما الشّ  في الءقاا.3)

 ( أي ا ب ق  ما إذا اح ز ااتياا الءقاا في المتيقّن.4)



 (3لفاية امصول )ا  .............................................................................  184

قين معه لأنّه  علّب بأم  مستمّ  مستحكم أنّه صّ  إ نادع إليه مجازا   فإّر الي

 اد انحّ، وانفّم بسءع الشّ  فيه من جهة الشّ  في رافعه.
الم ا الظاه  أّر وجه اإل رناد هرو لحرائ ا ّحراد متعلّقري اليقرين والشرّ  

ذا ا وعدم مقحظة  عدّدهما زمانا ؛ وهو لا  ع فا في صّحة إ ناد النقإ 

في ذل  أصرق فري نظر  أهر، العر   برين مرا إليه وا تعار ه له   بق  فاو  
مرررع المقتيررري أاررر م  (1)لرررار هنرررا  ااتيررراا الءقررراا ومرررا لرررم يكرررن. ولونررره 

  فرإّر  «إذا  علّر  الحقيقرة»بامنتقاا وأ ءه م يقتيي  عيينه ألج، ااعدل 

امعتءار في األا بيّة إنّمرا هرو بنظر  العر   م امعتءرار   وارد ع فرم عردم 
 له. هلا للّه في المادّل.التفاو  بحسع نظ  أه

وأّما الهي ة ا فق محالة يكور الم اد منها النهي عرن امنتقراا بحسرع 

 حم امختيار    (2)الءناا والعم،   م الحقيقة   لعدم لور امنتقاا بحسءها 
أو بالمتيقّن أو بآتار اليقين ـ  لما هو ئاه  القييّةـ   واا لار متعلّقا باليقين

  بداهررة أنّرره لمررا م  (4)أو اإلوررمار  (3)ّ   فيهررا بررالتجّوز   بنرراا علررى التّرر

يتعلّب الرنقإ امختيرارّي القابر، لرورود النهري عليره برنفم اليقرين   لرلل  م 
أو أحكام اليقين   فرق يكراد يجردي التّرّ    (5)يتعلّب بما لار على يقين منه 

عرن الملرزم  في بقاا الّيغة علرى حقيقتهرا   فرق مجرّوز لره   فيرق (6)بلل  

 .(7)لما  وّهم
  فرإّر النهري عرن الرنقإ بحسرع العمر، م  (8)م محيص عنه  ال يقال :

 .(9)يكاد ي اد بالنسءة إلى اليقين ونتارع   لمنافا ه مع المورد 
__________________ 

 ( أي ا لور النقإ.1)

 ( أي ا بحسع الحقيقة.2)

 ( بأر يلل  اليقين وي اد المتيقّن.3)

 ـ. أي نتار اليقينـ  قدّر اةتار( بأر ي4)

 ( أي ا م يتعلّب بالمتيقّن.5)

 ( أي ا بالتجّوز أو اإلومار.6)

 .334ـ  333ا  3( والمتوّهم الشي  األعظم األنّارّي في ف ائد امصول 7)

 ( أي ا م محيص عن التّّ   في متعلّب النقإ وإرادل نفم المتيقّن.8)

 ـ ( أي ا مورد النّود.9)



 185  ...............................................................................  [باحصتسالا يف]

إنّما يلزم لو لار اليقين ملحوئا بنفسه وبرالنظ  ام رتققلّي  يقال :فإنّه 

  م ما إذا لار ملحوئا بنحو الم ن يّة وبالنظ  اةلرّي   لمرا هرو الظراه  فري 
  حيث  كور ئاه ل ع فا في أنّهرا لنايرة عرن  «م  نقإ اليقين»مث، اييّة 

إذا لار حكما   ولحكمره  لزوم الءناا والعم، بالتزام حكم ممات، للمتيقّن  عءّدا

إذا لررار موورروعا   م عءررارل عررن لررزوم العمرر، بآتررار نفررم اليقررين برراملتزام 
بحكرررم مماتررر، لحكمررره  ررر عا   وذلررر  لسررر اية اةليّرررة والم ن يّرررة مرررن اليقرررين 

ال ارجّي إلى مفهومه الكلّّي   فيخخل في مووو، الحكم في مقام بيار حكمه 

يخخل فيما لره دخر، فيره أو  مرام الردخ،   مع عدم دخله فيه أصق   لما ربما 
 .(1)فافهم 

__________________ 

ا أنّه م محيص عرن التّرّ   فري اليقرين الّرلي  علّرب بره الرنقإ بحملره علرى  حاصل اإلشكالـ 

إرادل المتيقّن   ألّر المنهي عنه وإر لار هو النقإ عمق لكنّه م يكاد ي اد بالنسرءة إلرى اليقرين 

ا ه لمورد النّود   فق بردّ مرن أر يحمر، الحرديث علرى نقرإ المتريقّن بحسرع ونتارع   لمناف

 العم،.

( لعلّه إ ارل إلى ما أفاد المحقّب الع ااّي إي ادا على جع، اليقين م نل لمتعلّقره. وحاصر، مرا 1)

 أفادع وجهار ا

   أنّه م ال  ألصالة ئهور لّ، عنوار في الحكايرة عرن إرادل مفهومره ا رتققم األّول :

فهو خق  ما يقتييه ئهور القييّة في لور اليقين المأخوذ فيها ملحوئرا فري إورافة الرنقإ 

 إليه مستقّق.
أنّره مسرتلزم لعرردم ايرام ام تّرحام مقرام العلررم المووروعّي   بداهرة أّر ايامرره  الثااني :

التنزير، فري مقامه انّما هو من لوازم تءو  العلم التنزيلّي بالوااع   وهو متفّ ، على لور نظ  

 .79ا  4القييّة إلى نفم اليقين مستقّق   م م نل إلى المتيقّن. نهاية األفكار 
في  ّحي  إ ناد الرنقإ إلرى نفرم اليقرين وجهرا نخر    وهرو م ـ  اء، ذل ـ  تّم إنّه أفاد

 .84و  78ا  4ي لو من الغموا   ف اجع نهاية األفكار 
لررة الّررحيحة امولررى علررى حّجيّررة ذهررع إلررى دم  رر عادسفالمّررنّ   وبالجملااة :

ام تّحام مشلقا    واا لار الشّ  في الءقاا ألج، الشّ  في المقتيري أو لرار ألجر، الشرّ  

 في ال افع.
و ءعه المحقّقار امصفهانّي والع ااّي والسيّدار العلمار ال مينّي وال وئّي. راجرع نهايرة 

  مو ررروعة  96ا  1 (لإلمرررام ال مينررريّ )   ال  رررائ، 87ا  4  نهايرررة األفكرررار  57ا  3الدرايرررة 

 .35ا  48 (مّءاح امصول)اإلمام ال وئّي 



 (3لفاية امصول )ا  .............................................................................  186

 [عدم ارتصاص الرواية بالشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة]

تّم إنّه حيث لرار لرّ، مرن الحكرم الشر عّي ومووروعه مرع الشرّ  ارابق 

للتنزيرر، بررق  ّررّ   و أويرر،   غايررة األمرر   نزيرر، المووررو، بجعرر، مماترر، 

م » (1)  لانم اييّة ـ  لما ا ي  اليه ننفاـ    و نزي، الحكم بجع، مثلهحكمه 
ئرراه ل فرري اعتءررار ام تّررحام فرري الشررءها   «(2) [اليقررين بالشرر ] ررنقإ 

واختّاد المرورد براألخي ل م يوجرع   ّيّرها  الحكميّة والموووعيّة.
فري غير  بها   خّوصا بعد مقحظة أنّها اييّة للّيّرة ار كازيّرة ارد ا ري بهرا 

 .(3)مورد ألج، ام تدمل بها على حكم المورد   فتأّم، 
__________________ 

 ما أتءتناع. واألولى .«لار اييّة»وفي بعإ النس  ا  .«حيث لار»( هلا جوام اوله ا 1)

 ( ما بين المعقوفتين ليم في النس    ولكن م بدّ من إتءا ه.2)

ـ  على اعتءار ام تّحام في الموووعا  واألحكام من دملة ال وايةـ  توضيح ما أفااده( 3)

أنّرره  ررارل يستشررك، فرري  ررمول ال وايررة للشررءهة الموورروعيّة   واخرر   فرري  ررمولها للشررءهة 

 الحكميّة.

ا فءأنّررره يعتءررر  فررري المجهرررول الشررر عّي أر يكرررور ارررابق للجعررر، والتنزيررر،    أّماااا األّول

ق معنرى ألر يتعلّرب بره الجعر، مرن الشرار، ليم اابق لره   فرـ  لالعدالةـ  والمووو، ال ارجيّ 

 بما هو  ار،.
فءأّر مورد ال واية هو الشءهة المووروعيّة   حيرث أّر الشرّ  فري انتقراا  وأّما الثااني :

أي ناايريّة ـ  الشهارل نشأ من احتمال  حقّب النوم بال فقة أو ال فقترين بعرد العلرم بأصر، الحكرم

 ة.  فق  عّم الشءهة الحكميّ ـ  النوم لها
عرن األّول ا برأّر التعلير، الروارد فري الّرحيحة ئراه  فري   ر عادسأجام المّنّ  

لونررره  علررريق برررأم  ار كرررازّي عققئرررّي   ومقتيررراع إارررقق ال وايرررة وإرادل لرررّ، يقرررين  علّرررب 

جعر،  «م  رنقإ»بالمووو، أو بالحكم ؛ غاية األم  أنّه إذا  علّب بالموورو، يكرور مقتيرى 

 إذا  علّب بالحكم يكور مقتياع جع، حكم ممات، لنفسه.حكم ممات، لحكمه   و
وأجام عن الثاني ا بأّر العءر ل بعمروم الروارد   م ب ّوصريّة المرورد   فرإّر مقتيرى 

 ام تدمل بكء   ار كازيّة هو التعميم.
بعد التزامه بأّر النهي عرن نقرإ اليقرين غير  مر اد ـ  أّر المحقّب امصفهانيّ  وال يخفى :

ايريّة لنائيّرة أم هرا دائر  برين أر يكرور المر اد بهرا النهري  «م  نقإ اليقرين»اوله ا  جدّا   ب،

عن النقإ العملّي وبين أر يكور الم اد بهرا الرنقإ حقيقرة   وحين رل  عريّن حملهرا علرى النهري 

 ـ عن النقإ
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 [الخبر الثاني : صحيحة زرارة الثانية]

تروبي دم رعرا  صحيحة اخ   لزرارل. اال ا الم ا أصام  ومنها :

   (1)أو غيرر ع أو  رريا مررن منررّي   فعلمررم أترر ع إلررى أر اصرريع لرره المرراا 

وحي   الّقل   ونسيم أّر بثوبي  ي ا   وصلّيم   تّم إّني  (2) [فاصءم]
 ؟ذل   بعد ذل 

 .« عيد الّقل   و غسله»اال ا 
الم ا فإنّي لم ألن رأيم مووعه وعلمم أنّه ارد أصرابه   فشلءتره ولرم 

 ؟عليه   فلّما صلّيم وجد هأادر 

 .« غسله   و عيد»اال ا 
__________________ 

 اد  ّدّ  إلى بيار المشلع إ كام وجوابا بءيار نخ  اـ  حقيقة   إبقاا له على ئاه عـ 

أّر إ ناد نقإ اليقين إلى الحكم إ ناد إلى ما هو له   ألّر الفع،  أّما اإلشكال : فحاصله :

عمق   لءاعثيّته عقرق نحروع ؛ وأّمرا إ رناد نقرإ اليقرين إلرى الموورو، فهرو  إبقاا لليقين بالحكم

إ ررناد إلررى غيرر  مررا هررو لرره   إذا الفعرر، م يكررور إبقرراا لليقررين بالمووررو، عمررق   فررإّر اليقررين 

بالمووو، م باعثيّة له بنفسه   ب، بلحائ أنّه منشأ لليقين بالحكم   فالنقإ لم يسند إلرى اليقرين 

يقة. وبما أّر الجمرع برين اإل رنادين فري لرقم واحرد خرق  الظراه    إذ الظراه  بالمووو، حق

من اإل ناد الكقمّي هو اإل ناد إلى ما هو له   لانرم أخءرار ام تّرحام ااصر ل عرن  رمول 

 الشءهة الموووعيّة.
النهري عرن  «م  رنقإ»فحاصله ا أّر ما ذل  انّمرا يلرزم علرى لرور مفراد ايريّة  وأّما الجواب :

لنقإ عمق   فإّر إبقاا اليقين بالمووو، عمق غي  مستلزم لما هرو للعمر،   إذ م باعثيّرة لره. ا

فرق يلرزم ـ  لمرا هرو الم ترارـ  وأّما لو لار الم اد منها النهي عن نقرإ اليقرين حقيقرة وعنوانرا

ير اد هلا المحلور   فإّر عدم الفع، مزم لعردم اليقرين بالموورو، أو برالحكم   وعليره يمكرن أر 

النهري عرن نقرإ اليقرين مشلقرا    رواا  علّرب برالحكم أو بالموورو،   فيكرور  «م  نقإ»من 

أو ـ  إذا لرار المتريقّن حكمراـ  لناية عن جع، مزمره مرن الحكرم المماتر، لره «م  نقإ» اوله ا

  انتهى ملّ ص مرا أفرادع هرلا المحقّرب الكءير ـ. إذا لار المتيقّن موووعاـ  الحكم الممات، لحكمه

 .76ـ  70ا  3  ف اجع  مام لقمه و أّم، في م امه. نهاية الدراية 

   وما أتءتناع موافب للمّدر وبعإ النس . «من الماا»( وفي بعإ النس  ا 1)

 ( ما بين المعقوفتين موجود في المّدر.2)
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الم ا فإر ئننم أنّه اد أصابه ولم أ يقّن ذل    فنظر   فلرم أر  ري ا   

 ؟فيهفّلّيم   ف أيم 
 .« غسله   وم  عيد الّقل»اال ا 

 ؟الم ا لم ذل 

ألنّ  لنم على يقين من اهار   تّم  ككم   فلريم ينءغري لر  »اال ا 
 .«أر  نقإ اليقين بالشّ  أبدا

 ؟الم ا فإنّي اد علمم أنّه اد أصابه ولم أدر أين هو   فأغسله

حتّرى  كرور  غس، من توب  الناحية الّتي     أنّه ارد أصرابها   »اال ا 
 .«على يقين من اهار  

 ؟أر انظ  فيهـ  إر  ككم في أنّه أصابه  ياـ  الم ا فه، عليّ 

 .«م   ولكنّ  إنّما   يد أر  لهع الشّ  الّلي واع في نفس »اال ا 
 ؟الم ا إر رأيته في توبي وأنا في الّقل

 نقإ الّقل   و عيرد إذا  رككم فري موورع منره ترّم رأيتره   »اال ا 

لم  شّ  تّم رأيته راءا اشعم الّقل   وغسلته   تّم بنيم على الّقل وإر 
  ألنّرر  م  رردري لعلّرره  رريا اواررع عليرر    فلرريم ينءغرري أر  ررنقإ اليقررين 

 .(1) «بالش ّ 

 [تقريب االستدالل بالرواية]

واد ئه  مّمرا ذل نرا فري الّرحيحة امولرى  ق يرع ام رتدمل بقولره ا 
 .(3)  وم نعيد  (2)في لق الموردين  «ن بالش ّ فليم ينءغي أر  نقإ اليقي»

__________________ 

  الحرررديث  183ا  1؛ ام تءّرررار  1335  الحرررديث  447ـ  446ا  1(  هرررليع األحكرررام 1)

641. 

والمورد الثاني في الجوام عرن  .«؟لم ذل »( المورد األّول في الجوام عن السخال الثالث 2)

 تناا الّقل.السخال عن رؤية النجا ة في أ

 ـ ئاه  في جنم اليقين بما هو يقين   «اليقين»أّر القم في اوله ا  حاصل االستدالل :( 3)
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نعم   دملته في المورد األّول على ام تّرحام مءنرّي علرى أر يكرور 

 «ألنّ  لنم على يقين من اهار  »ا  السقمعليهالم اد من اليقين في اوله 
إلصابة   لما هو الظاه    فإنّه لو لار الم اد منه اليقين بالشهارل اء، ئّن ا

لرار ـ  الزائر، بال ؤيرة بعرد الّرقلـ  اليقين الحاص، بالنظ  والفحرص بعردع

 مفادع ااعدل اليقين   لما م ي فى.

 [إشكال ودفع]

برأّر اإلعرادل بعرد انكشرا  وارو، الّرقل  (1)تّم إنّه ا ك، على ال وايرة 

بالشهارل بالشّ  فيها   ب، باليقين بار فاعها    في النجا ة ليسم نقيا لليقين

نعرم   إنّمرا  ؟نقرإ اليقرين بالشر ّ  (2)فكي  يّّ  أر يعلّر، عردم اإلعرادل بأنّهرا 
 .(3)يّّ  أر يعلّ، به جواز الدخول في الّقل   لما م ي فى 

__________________ 

إلررى أنّرره فرري مقررام  «هار رر ألنّرر  لنررم علررى يقررين مررن ا»أ ررار بقولرره ا  السررقمعليهواإلمررام ـرر 

التعليرر، بكءرر   ار كازيّررة هرري عرردم نقررإ اليقررين بالشرريا بالشررّ  فيرره   وهررلا التعليرر، يقتيرري 

 اعتءار ام تّحام مشلقا   م في خّود موردها.

ـ  أّر اإل كال م تّص بام تدمل بالفق ل امولى من ال واية ؛ وأّما الفق ل الثانية ال يخفى :( 1)

ترّم إنّره ا رك، »فلم يرورد عليره اإل ركال ؛ فكرار األولرى أر يقرول ا ـ  نخ  ال واية الّتي  أ ي في

 .«... على المورد األّول من ال واية

أّر الشي  األعظم األنّارّي اد حكى هرلا اإل ركال عرن السريّد الّردر  وال يخفى أيضا :

 .60ا  3 ارح الوافية. راجع ف ائد امصول 
 ( أي ا اإلعادل.2)

  ترّم علّر، عردم  « غسرله وم  عيرد الّرقل»ارال ا  السرقمعليهأّر اإلمرام  اإلشكال : توضيح( 3)

ألنّ  لنم علرى يقرين مرن اهار ر    ترّم  رككم   فلريم ينءغري »وجوم إعادل الّقل بقوله ا 

علّر، عردم وجروم اإلعرادل بلرزوم الحرلر  السرقمعليه  فاإلمام  «ل  أر  نقإ اليقين بالشّ  أبدا

إّر اإلعرادل نقرإ لليقرين بالشرّ    ولريم ينءغري لر  أر »قرين بالشرّ    لأنّره ارال ا عن نقإ الي

مع أّر اإلعرادل فري مرورد ال وايرة ليسرم نقيرا لليقرين بالشرّ    بر، هري  .« نقإ اليقين بالش ّ 

واد ف ا أّر السائ، علم بعد إ مام الّقل بوارو، صرق ه المرأ ي  !نقإ لليقين باليقين   لي 

فررق يّررّ  أر يعلّرر، عرردم  ؟  وإر لررار غررافق عررن النجا ررة حررال إ يررار الّررقل بهررا فرري الررنجم

 وجوم اإلعادل بأّر اإلعادل نقإ لليقين بالشّ .
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ّّي عن هلا اإل كال إّم برأر يقرال ا إّر الشر ا فري  وم يكاد يمكن التف

الّقل فعق حين املتفا  إلى الشهارل هو إح ازها ولرو بأصر، أو ااعردل   
  فتكور اييّة ا تّحام الشهرارل حرال الّرقل عردم إعاد هرا ولرو منفسها 

انكش  واوعها في النجا ة بعدها. لما أّر إعاد هرا بعرد الكشر   كشر  عرن 

  فتأّمرر،  (1)جررواز الررنقإ وعرردم حّجيّررة ام تّررحام حالهررا   لمررا م ي فررى 
 .(2)جيّدا 

كرن  ر اا م يقال ا م مجال حين ل م تّحام الشهارل   فإنّه إذا لم ي

 لم يكن
__________________ 

أّر المكلّرر  الم يررد إل يررار الّررقل م ي لررو ا إّمررا أر يكررور غررافق عررن  توضاايح الجااواب :( 1)

الشهرارل ال ءثيّررة   وإّمرا أر يكررور ملتفتررا إليهرا ؛ فعلررى األّول  ّررّ  صرق ه   وإر انكشرر  بعررد 

ن ل ؛ وعلى الثاني فالشر ا وااعرا هرو الّقل واوعها في النجم   لعدم اعتءار هلع الشهارل حي

إح از الشهارل   م وجودها الوااعّي   فتكور الّقل مع إح از الشهارل واجدل للشر ا وااعرا 

  فيكفى للملتفم أر يح ز الشهارل بعلم أو أمارل أو أص، عملّي أو ااعدل. وعليه يحسرن  علير، 

 الملتفم فري حرال الّرقل لرار  راّلا عدم وجوم اإلعادل بكونها نقيا لليقين بالشّ    حيث أرّ 

في بقاا الشهارل بعد ما لار متيقّنا بها اء، الدخول فري العءرادل   ترّم ئرّن إصرابة النجا رة   وم 

عء ل بهلا الظّن   فيكور  اّلا في بقااها ؛ وبما أنّه أح ز الشهارل بام تّحام حال الّرقل 

المحر ز للشهرارل   ور ورل أنّره م مجررال فتكرور اإلعرادل منافيرة لحكرم الشرار، بام تّرحام 

لإلعرررادل إّم بعرررد الحكرررم بفقررردار  ررر ا الّرررقل   والحكرررم بفقدانررره يءتنررري علرررى عررردم إجررر اا 

ام تّررحام ونقررإ اليقررين السررابب علررى الّررقل بالشررّ  القحررب   وهررو ينررافي حكررم الشررار، 

 بإج اا ام تّحام المح ز.

 ( واد يجام عن اإل كال بوجوع أخ  ا2)

 354على ما فري وروابط امصرول ا ـ  ما نقله الشي  األعظم من   ي  العلماا : منها

إلرى دفعره. وحاصرله ا أّر التعلير، ي جرع إلرى بيرار صرغ    هللارحمره  و يشري  المّرنّ  ـ 

اإلجررزاا   حيررث أّر ا تّررحام الشهررارل فرري حررال العمرر، يثءررم الشهررارل الظاه يّررة الّترري هرري 

   ّررع صررّحة العمرر، عليهررا وااعررا   وإر انكشرر  خقفهررا. ف ائررد  بمنزلررة الشهررارل الوااعيّررة فرري

 .60ا  3امصول 
ما التزم به المحقّب النائينّي من أنّه يّّ   شءيرب التعلير، علرى مرورد ال وايرة    ومنها :

 واا النرا برأّر العلرم بالنجا رة مرانع عرن صرّحة الّرقل   أو النرا برأّر الشر ا فري صرّحتها هرو 

و النررا بررأّر الشرر ا أعررّم مررن الشهررارل الوااعيّررة والظاه يّررة. راجررع  فّرري، إحرر از الشهررارل   أ

 .348ـ  341ا  4لقمه في فوائد امصول 
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  مع أنّها ليسم بحكم   وم محيص في ام تّحام عن  (1)موووعا لحكم 

 لور المستّحع حكما أو موووعا لحكم.
أنّهرا غير  منعزلرة إّر الشهارل وإر لم  كن   اا فعق   إّم  فإنّه يقال :

لما هو ايريّة التوفيرب ـ  عن الش ايّة رأ ا   ب، هي   ا وااعّي ااتيائيّ 

   هلا.ـ  بين بعإ اإلاقاا  ومث، هلا ال شام
مع لفاية لونها من ايود الش ا حيث إنّه لار إح ازها ب ّوصها م 

 غي ها   اا.

عادل حين ل بعرد  لّمنا ذل    لكّن اييّته أر  كور علّة عدم اإل ال يقال :
انكشا  واو، الّقل في النجا ة هري إحر از الشهرارل حالهرا با تّرحابها 

  م الشهررارل المحرر زل بام تّررحام   مررع أّر ايرريّة التعليرر، أر  كررور  (2)

ألنّ  لنرم علرى »العلّة له هي نفسها م إح ازها   و ورل أّر نتيجة اوله ا 
 ّحءها   لما م ي فى.أنّه على الشهارل   م أنّه مست «... يقين

نعم   ولكّن التعلي، إنّما هو بلحائ حال اء، انكشرا  الحرال  فإنّه يقال :

  لنكتة التنءيه على حّجيّرة ام تّرحام   وأنّره لرار هنرا  ا تّرحام   مرع 
وووح ا تلزام ذل  ألر يكور المجدي بعد امنكشا  هو ذا  ام تّحام 

 نقيا   لما ع فم في اإل كال.م الشهارل   وإّم لما لانم اإلعادل 

تّم إنّه م يكاد يّّ  التعلي، لو اي، بااتياا األم  الظاه ّي لإلجزاا   
  و ورل أّر العلّة عليه إنّما هو ااتياا ذل  ال شام الظاه ّي  (3)لما اي، 

 حال الّقل
__________________ 

   «  اا لم  كرن مووروعة لحكرمفإنّها إذا لم  كن »أر يقول ا  والصحيح( هكلا في النس . 1)

 فإّر اليمائ  الءارزل والمستت ل للّها   جع إلى الشهارل.

 ( أي ا حال الّقل با تّحام الشهارل.2)

( مرن الّرفحة السرابقة مرن الجروام عرن إ ركال  شءيرب 2)( إ ارل إلرى مرا مرّ  فري التعليقرة 3)

ا  3نّرارّي فري ف ائرد امصرول العلّة على المورد بوجه نخ . وهو ما ذل ع الشي  األعظرم األ

 ـ .60
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 لإلجزاا وعدم إعاد ها   م لزوم النقإ من اإلعادل   لما م ي فى.

إنّما هو بمقحظرة ورميمة ااتيراا  (1)اللهّم إّم أر يقال ا إّر التعلي، به 
األم  الظاه ّي لإلجزاا   بتق يع أّر اإلعادل لو اي، بوجوبها لانم موجءرة 

 رر عا    (2)فري الشهرارل اءر، امنكشرا  وعردم ح متره  لرنقإ اليقرين بالشر ّ 

وإّم للزم عدم ااتيراا ذا  األمر  لره لمرا م ي فرى   مرع ااتيرائه  ر عا أو 
ولعّ، ذل  م اد من اال بدملرة ال وايرة علرى إجرزاا األمر   .(3)عقق   فتأّم، 

 الظاه ّي.

 هلا غاية ما يمكن أر يقال في  وجيه التعلي،.
ّّي عنه إ كام في مع أنّه م يكاد  يوجع اإل كال فيه والعجز عن التف

دملررة ال وايررة علررى ام تّررحام   فإنّرره مزم علررى لررّ، حررال   لررار مفررادع 

 ااعد ه أو ااعدل اليقين   مع بداهة عدم خ وجه منهما   فتأّم، جيّدا.

 [الخبر الثالث : صحيحة زرارة الثالثة]

در في تقث هو أو في أربع وإذا لم ي»ومنها ا صحيحة تالثة لزرارل ا 

واد أح ز الثقث   اام فأوا  إليهرا اخر     وم  ريا عليره   وم يرنقإ 

اليقين بالشّ    وم يدخ، الشّ  في اليقين   وم ي لط أحدهما باةخ    ولكنّه 
ينقإ الشّ  براليقين   ويرتّم علرى اليقرين   فيءنري عليره   وم يعتردّ بالشرّ  فري 

 .(4) «حال من الحام 
__________________ 

   «اررد نسررع ذلرر  إلررى المحقّررب  رر ي  العلمرراا  رري  المّررنّ »واررال المحشررّي التنكررابنّي ا ـرر 

 .537ا  2إيياح الف ائد 

 .«... ألنّ  لنم على يقين»ا  السقمعليه( أي ا بقوله 1)

   أي ا موجءة لعدم ح مة النقإ   عا. «لنقإ اليقين»( معشو  على 2)

، أّر ااتيرراا األمرر  الظرراه ّي لإلجررزاا لرريم بررلا  الوورروح   لرري يحسررن ( وجرره التأّمرر3)

 [.أعلى هللا مقامه]بمقحظته التعلي، بلزوم النقإ من اإلعادل   لما م ي فى. منه 

رها ا    عادسأّر المّنّ   ال يخفى :( 4) ّّ علري ابر اهيم عرن »أ قط صدر ال واية. وإلير  ن

، بن  اذار جميعا عن حّمراد برن عيسرى عرن ح يرز عرن أبيه   ومحّمد ابن ا ماعي، عن الفي

  اال ا الرم لره ا مرن لرم يردر فري أربرع هرو أم فري تنترين   وارد  السقمعليهزرارل عن أحدهما 

 ـ ا السقمعليهاال  ؟أح ز الثنتين
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 [تقريب االستدالل بها]

وام تدمل بها على ام تّحام مءنّي على إرادل اليقين بعردم اإل يرار 

 .(1)عة ال ابعة  ابقا والشّ  في إ يانها بال ل

 [اإلشكال في داللتها]

علرى مرلهع ال اّصرة   ور ورل  (2)واد ا ك، بعدم إمكرار إرادل ذلر  
إوررافة رلعررة اخرر   موصررولة   والمررلهع اررد ا ررتقّ  علررى  (3)أّر ايرريّته 

إوافة رلعرة بعرد التسرليم مفّرولة. وعلرى هرلا يكرور المر اد براليقين اليقرين 

مررن امحتيرراا بالءنرراا علررى األلثرر     السررقمعليهبمررا علّمرره اإلمررام  بررالف اغ
 .(4)واإل يار بالمشكو  بعد التسليم مفّولة 

__________________ 

ي لع رلعتين وأربرع  رجدا  وهرو ارائم بفا حرة الكترام   ويتشرّهد وم  ريا عليره. وإذا لرم »ـ 

ال لر، الواارع فري الّرقل   الحرديث  من أبوام 10  الءام  321ا  5و ائ، الشيعة  .«... يدر

3. 

وم يررنقإ اليقررين »ا  السررقمعليهفرري اولرره  «اليقررين»أّر المرر اد مررن  توضاايح االسااتدالل :( 1)

هو يقين المّرلّي بعردم اإل يرار بال لعرة ال ابعرة   فإنّره اءر، عر ا الشرّ  لرار متيقّنرا  «بالش ّ 

ة  رّ  فري وجرود ال ابعرة   فرق يرنقإ اليقرين بعدم اإل يار بها   وبعد إح از إ يار ال لعة الثالث

 بالشّ  ويءني على عدم اإل يار بال ابعة   فيقوم وييي  إليها رلعة اخ  .

 ( أي ا إرادل اليقين بعدم اإل يار بال لعة ال ابعة.2)

 ( أي ا اييّة اليقين بعدم اإل يار بال لعة ال ابعة.3)

ارام »ا  السرقمعليهأّر فري اولره  وتوضايحه :. ( هلا اإل كال أفادع الشي  األعظم األنّراريّ 4)

 وجهين ا «فأوا  إليها اخ  

أر يكور الم اد منه لزوم اإل يار ب لعرة متّّرلة   برق   لّر، التشرّهد والتسرليم    األّول :

فحين رل يمكرن إرادل اليقرين بعردم اإل يرار بال لعرة ال ابعرة   ويّرّ  ام رتدمل بهرا علرى اعتءرار 

م ال  لملهع ال اّصة اإلماميّة وموافب لملهع العاّمرة ـ  حين لـ   أّر مفادهاام تّحام   إّم 

   فإّر ملهع ال اّصة هو الءناا على األلث  تّم اإل يار ب لعة اخ   منفّلة.
لررزوم  «اررام فأوررا  إليهررا اخرر  »ا  السررقمعليهأر يكررور المرر اد مررن اولره  الثااني :

ع اإلماميّرة. وعليره م يمكرن إرادل اليقرين بعردم اإل يرار اإل يار ب لعة منفّرلة   لمرا هرو المرله

هو اليقين بء اال اللّمرة بالءنراا علرى األلثر  ترّم  «اليقين»بال لعة ال ابعة   ب، يكور الم اد من 

م يررنقإ اليقررين »اإل يررار ب لعررة اخرر   منفّررلة. وبعءررارل اخرر   ا يكررور المرر اد مررن اولرره ا 

 ـ لزوم «بالش ّ 
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ا بأّر امحتياا للل  م يأبى عن إرادل اليقين بعدم  (1) ويمك  البّب عنه

ال لعة المشكولة   ب، لار أص، اإل يار بها بااتيرائه   غايرة األمر  إ يانهرا 
مفّرولة ينررافي إاررقق الررنقإ   واررد اررام الردلي، علررى التقييررد فرري الشررّ  فرري 

 .(3)فهم   فا (2)ال ابعة وغي ع   وأّر المشكولة م بدّ أر يخ ى بها مفّولة 
__________________ 

 حّي، اليقين بالء اال بالءناا على األلث  وإ يار رلعة نخ  منفّرلة   ور ورل أنّره يحّر، ـ 

اليقررين بررالء اال بالكيفيّررة المررللورل   إذ علررى  قرردي  أر يكررور المررأ ي برره تررقث رلعررا   كررور 

بررع رلعررا   كررور ال لعررة ال لعرة المنفّررلة متّممررة لهررا   وعلررى  قرردي  أر يكررور المررأ ي برره أر

 المنفّلة نافلة. وعليه  كور الّحيحة دالّة على لزوم امحتياا   م على حّجيّة ام تّحام.

فعلرى الوجره األّول يّررّ  ام رتدمل بهرا علررى حّجيّرة ام تّرحام   ولكررن  وبالجملاة :

موافقرا لمرلهع  م الفا لملهع ال اّصة. وعلى الوجه الثاني يكور مفادهاـ  حين لـ  يكور مفادها

ـ  62ا  3ال اّصة   ولكن م يّرّ  ام رتدمل بهرا علرى حّجيّرة ام تّرحام. ف ائرد امصرول 

63. 
( اليمي  ي جرع إلرى ام رتدمل. ومعنرى الرلّم هرو الردفع   فيكرور المعنرى ا ويمكرن الردفا، 1)

 والمحافظة عن ام تدمل بال واية.

 جع اليمي  إلرى اإل ركال   أي ا يمكرن وحين ل ي .«يمكن ذبّه»ويّّ  أييا أر يقال ا 

 دفع اإل كال.
م ينرافي ـ  لمرا هرو مرلهع اإلماميّرةـ  أّر لزوم اإل يرار بال لعرة مفّرولة حاصل الجواب :( 2)

ـ  إرادل اليقين بعدم اإل يار بال ابعة و شءيب ام تّحام في المقام   وانّما ينرافي إارقق دليلره

جواز نقإ اليقين بالشّ  ولزوم اإل يرار ب لعرة اخر   برق الّلي يدّل على عدم ـ  أي الّحيحة

ايد ام ّّال أو امنفّال. وحين ل  أخل ايد امنفّال من روايا  أخ  دالّة على وجوم الءنراا 

على األلث  واإل يار بالمشكو  منفّلة. فرق مرانع مرن ج يرار ام تّرحام بمقتيرى إارقق 

  بتقييررد إاقاهررا بهررا والحكررم بوجرروم اإل يررار الّررحيحة والجمررع بررين إاقاهررا وهررلع ال وايررا

 ب لعة اخ   منفّلة.

أّر المحقّب الع ااّي صّح   شءيب ام تّحام هاهنرا ودفرع اإل ركال المرللور  ( وال يخفى :3)

 بوجوع أخ  ا

علرى التقيّرة    «وم يرنقإ اليقرين بالشر ّ »ا  السرقمعليهأنّه يمكن حمر، اولره  األّول :

علرى المرورد مرن برام  السرقمعليهلءر   ام تّرحام واءّقهرا اإلمرام  بأر يكور المر اد بره

 التقيّة.
أّر مقتيررى ام تّررحام لرريم إّم لررزوم اإل يررار ب لعررة اخرر     وأّمررا لونهررا  الثاااني :

موصولة أو غي  موصولة فق يستفاد مرن ام تّرحام وم مرن إارقق دليلره   بر، المتّءرع فري 

 ـ ذل  هو الدلي،
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بأنّه لو  لّم دملتها على ام تّرحام لانرم مرن  (1)يا وربما ا ك، أي

األخءار ال اّصة الدالّة عليه في خّود المرورد   م العامرة لغير  مرورد   
و ورل ئهور الفق ا  في لونها مءنيّة للفاع،   وم جع اليرمي  فيهرا هرو 

 المّلّي الشاّ .

شءيب وإلغاا خّوصيّة المورد ليم بلا  الوووح   وإر لار يخيّدع  
أّر »ومررا يقاربهررا علررى غيرر  مررورد   برر، دعررو   «م  ررنقإ اليقررين»ايرريّة 

الظاه  من نفم القييّة هو أّر مناا ح مة النقإ إنّما يكرور ألجر، مرا فري 

اليقررين والشررّ    م لمررا فرري المررورد مررن ال ّوصرريّة   وأّر مثرر، اليقررين م 
 غي  بعيدل. «ينقإ بمث، الش ّ 

 [ب  مسلمالخبر الرابع : ربر محّمد ]

مرن لرار علرى يقرين فأصرابه  رّ  فلريمإ »ا  السقمعليهاوله  ومنها :

 على يقينه   فإرّ 
__________________ 

الررداّل علررى الحكررم الرروااعّي   وهررو فرري نفسرره يقتيرري ا ّّررال أجررزاا الّررقل ورلعا هررا   ـرر 

وم الفّر، فيقتيي لونها موصولة   إّم أّر النّود الواردل في برام الشركو   ردّل علرى لرز

بالتشّهد والتسليم. وم جع ذلر  فري الحقيقرة إلرى   ّريص دلير، الحكرم الروااعّي المجهرول   م 

إلررى   ّرريص ام تّررحام أو  قييررد إاقارره فرري المررورد. وعليرره فيشءّررب ام تّررحام علررى 

 المورد بق محلور.

 ّى الحرديث أّر المتريقّن فري المقرام لريم عردم اإل يرار بال لعرة ال ابعرة   لري يترأ الثالث :

السابب   ب، المتيقّن هو ام تغال بالتكلي  بالّقل   فشّ  في ار فاعه بإ يرار ال لعرة المر دّدل 

اام فأوا  إليها اخ     وم يرنقإ اليقرين »ا  السقمعليهبين لونها الثالثة وال ابعة   فقال 

 تغال ذّمته بالّرقل وغ وه عدم نقإ اليقين بام تغال بالشّ  فيه. وإذا بنى على ا .«بالش ّ 

يلزم عليه إ يار رلعة اخ     غاية األم  أّر الّحيحة  التة عرن لونهرا متّّرلة أو منفّرلة 

و  59ا  4  في جع إلى األدلّة ال اّصة ويستفاد منها لزوم إ يانها منفّلة. راجع نهايرة األفكرار 

62. 
    لناهرا خوفرا  واد  ّدّ  بعإ نخ  من األعقم أييا إلى دفرع اإلير اد بوجروع أخر 

ـ  362ا  4  فوائررد امصررول  66ـ  65ا  3مررن التشويرر،   وإر  رر م ف اجررع ف ائررد امصررول 

 .106ـ  104ا  1 (لإلمام ال مينيّ )  ال  ائ،  63ا  3  مّءاح امصول  364
 .65ـ  64ا  3( هلا اإل كال من الشي  األعظم األنّارّي في ف ائد امصول 1)



 (3لفاية امصول )ا  .............................................................................  196

 .(1) «فإّر اليقين م يدفع بالش ّ »أو  «الشّ  م ينقإ اليقين

وهررو وإر لرررار يحتمرر، ااعررردل اليقررين   لظهرررورع فرري اخرررتق  زمرررار 
الوصفين   وإنّما يكور ذل  في القاعدل دور ام تّحام   و ورل إمكرار 

ا ّحاد زمانهما   إّم أّر المتداول في التعءي  عن موردع هو مث، هلع العءرارل. 

  زمرار الموصروفين و ر ايته إلرى الوصرفين لمرا بمقحظرة اخرتق (2)ولعلّه 
بين اليقين والمتيقّن من نحو من ام ّحاد   فافهم. هرلا مرع ووروح أّر اولره ا 

هررري القيررريّة الم  كرررزل الرررواردل مرررورد  «. إلررر .. فرررإّر الشرررّ  م يرررنقإ»

 .(3)ام تّحام في غي  واحد من أخءار الءام 
__________________ 

ّّهما ا   عادسنقله المّنّ   ا أّر ما ال يخفى( 1)  م يوافب نّص ال وايتين   وإلي  ن

ارررال أميررر  المرررخمنين »  ارررال ا  السرررقمعليهمحّمرررد برررن مسرررلم عرررن أبررري عءرررد هللا 

 .«ا من لار على يقرين فشرّ    فلريمإ علرى يقينره   فرإّر الشرّ  م يرنقإ اليقرين السقمعليه

 .619ال ّال ا 
على يقين   فأصابه  ّ    فليمإ على يقينره   فرإّر  من لار»وفي رواية اخ   عنه ا 

 .302ا  1 (للمفيد)اإلر اد  .«اليقين م يدفع بالش ّ 
 ... ( أي ا لعّ، التعءي  عن ام تّحام بلفظ يكور ئاه ا في ااعدل اليقين2)

 ( يلّ ص ما أفادع ذي، أم ين ا3)

بيرار ذلر  ا أّر الر وايتين  «.مانهمرا. ا ّحراد ز.. وهرو وإر لرار يحتمر،»ما أفراد بقولره ا  األّول :

ئرراه  فرري  «فشرر ّ »أو  «فأصررابه  رر ّ »ا  السررقمعليهئاه  ررار فرري ااعرردل اليقررين   ألّر اولرره 

اختق  زمار حّرول وصرفي اليقرين والشرّ    فرإّر الفراا العاافرة ئراه ل فري التعقيرع. ومرن 

ل اليقررين   فررق  فيرررد المعلرروم أّر اخررتق  زمرررار الوصررفين مررع ا ّحررراد متعلّقهمررا ينا ررع ااعرررد

 ام تّحام   ب،  كور ال واية أجنءيّة عّما نحن فيه.

فررإّر الشررّ  م »ا  السررقمعليهوهررلا مررا ا ررتظه ع الشرري  األعظررم   تررّم أفرراد ا أّر اولرره 

 .70ـ  69ا  3ئاه  في ام تّحام. ف ائد امصول  «ينقإ اليقين
وهو أنّه يمكرن دعرو  دملرة ال وايرة علرى  «.... إّم أّر المتداول»ما أ ار إليه بقوله ا  الثاني :

مرن المترداول فري التعءير  عرن  رءب المتريقّن ام تّرحام   ألّر اليقرين ا يرب إلرى المتريقّن   و

على المشكو  فيره هرو التعءير  بسرءب اليقرين علرى الشرّ . ولعرّ، الوجره فري التعءير  عنره بسرءب 

اليقين على الشّ  هو ما بين اليقين والمتيقّن من نحو ام ّحاد   فيكور م ادع  رءب المتريقّن علرى 

 المشكو    وهو ينا ع ام تّحام.

ا  السرقمعليهذي، ال واية ا ينرة علرى إرادل ام تّرحام   فرإّر اولره  ميافا إلى أرّ 

 ـ فإّر الش ّ »
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 [الخبر الخام: : ربر الصفّار]

ـ  خء  الّفّار عن علّي بن محّمرد القا رانّي. ارال ا لتءرم إليره ومنها :

فكتع ا  ؟عن اليوم الّلي يشّ  فيه من رميار ه، يّام أم مـ  وأنا بالمدينة

 .(1) «يدخ، فيه الشّ    صم لل ؤية وافش  لل ؤية اليقين م»
__________________ 

 ا تعم، في لثي  من األخءار واريد منه ام تّحام. «م ينقإ اليقينـ 

 أّر بعإ األعقم ذل  وجوها أخ  في  ق يع ام تدمل بها ا وال يخفى :
م الميررّي علررى ئرراه  فرري لررزو «فلرريمإ علررى يقينره»ا  السررقمعليهأّر اولرره  منهاا :

اليقين بعد ف ا وجودع وانحفائه في زمرار العمر،   وهرو م ينشءرب إّم علرى ام تّرحام   

و ورل عدم وجود يقين فعلّي في مورد القاعدل   لي يرخم  بالءنراا عليره   بر، لرار يقرين وارد 

 زال بالشّ  الساري.
ل وئّي. راجع فوائرد امصرول وهلا ما أفادع المحقّقار النائينّي والع ااّي والسيّد المحقّب ا

 .78ا  48 (مّءاح امصول)  مو وعة اإلمام ال وئّي  64ا  4  نهاية األفكار  365 ا 4
ا  السرقمعليهأّر متعلّرب اليقرين م يكرور مقيّردا بالزمرار   فيكرور معنرى اولره  ومنهاا :

ه فيكرور الشرّ  هو اليقرين بشريا   م اليقرين بشريا مقيّردا بالزمرار. وعلير «من لار على يقين»

إذا لنررم فرري »فري الزمررار القحرب متعلّقررا بهررلا الشريا مررن غيرر   قييردع بالزمررار   فكأنّرره ارال ا 

 .«الزمار السابب متيقّنا بعدالة زيد تّم أصاب   ّ  فيها في الزمرار القحرب فلرتمإ علرى يقينر 

ال مينرّي فرري  وم إ ركال فري ئهرور هرلا الكرقم فري ام تّرحام. وهرلا مرا أفرادع السريّد اإلمرام

 .108ا  1ال  ائ، 
أّر اليقررين والشرّ  المررأخوذين فرري ال وايرة ئرراه ار فرري الفعلرّي منهمررا   فيكررور  ومنهاا :

معنى ال واية ا أنّه م يدفع بالشّ  الفعلّي اليقرين الفعلرّي   وهرلا ينا رع ام تّرحام. وهرلا مرا 

 .108ا  1أفادع السيّد اإلمام ال مينّي أييا في ال  ائ، 
اش السيّد ال وئّي في ام تدمل بال واية  ندا   حيث لار في  رندع اا رم برن يحيرى ونا

ا  48 (مّرءاح امصرول)  وهو غي  موتوق عند أه، ال جال. راجع مو وعة اإلمام ال وئّي 

79. 
 .13من أبوام أحكام  ه  رميار   الحديث  3  الءام  184ا  7( و ائ، الشيعة 1)

األنّارّي من أئه  روايا  الءرام فري الدملرة علرى حّجيّرة وهلا الحديث جعلها الشي  

 .71ا  3ام تّحام. ف ائد امصول 
وحاصرر، المنااشررة ا أّر  ـ. لمررا يررأ يـ  نررااش فرري دملتهررا  رر عادسولكررّن المّررنّ  

ا  السرقمعليهفري اولره  «اليقين»دملتها على ام تّحام مواوفة على أر يكور الم اد من 

اليقين بعدم دخول رميار وعدم دخرول  رّوال   لري يكرور مفرادع  «فيه الش ّ اليقين م يدخ، »

عرردم نقررإ اليقررين السررابب بالشررّ  القحررب. ولكررن م يءعررد أر يكررور المرر اد برره اليقررين برردخول 

 ـ المنوا بهـ  رميار
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حيررث دّل علررى أّر اليقررين بالشررعءار م يكررور مرردخوم بالشررّ  فرري بقائرره 

إّم  (1)ويتفررّ ، عليرره عرردم وجرروم الّرروم وزوالرره برردخول  رره  رميررار   
 بدخول  ه  رميار.

 [على]وربّما يقال ا إّر م اجعة األخءار الواردل في يوم الشّ   ش   

بأّر الم اد باليقين هو اليقين بدخول  ه  رميار   وأنّه م بدّ فري  (2)القشع 
وجوم الّوم ووجوم اإلفشار من اليقين بدخول  ه  رميرار وخ وجره 

للل  من الءام  (3)ف اجع ما عقد في الو ائ،  ؟!ن هلا من ام تّحام  وأي

  جدع  اهدا عليه.

 [الخبر السادس والسابع والثام  : أربار الحّل والمهارة]

   (4) «لرّ،  ريا اراه  حتّرى  علرم أنّره ارلر»ا  السرقمعليه ومنها قوله

  واولرره  (5) «المرراا للّرره ارراه  حتّررى  علررم أنّرره نجررم»ا  السررقمعليهواولرره 

 لّ،  يا حقل حتّى  ع   أنّه»ا  السقمعليه
__________________ 

ويخيّردع  ـ. المنروا بره وجروم اإلفشرارـ  أو اليقرين ب  وجره ودخرول  رّوالـ  وجوم الّومـ 

ورود هررلا الميرررمور فررري جملرررة مرررن األخءرررار الرررواردل فررري يررروم الشرررّ    لقرررول أبررري جعفررر  

ل فّوموا   وإذا رأيتمروع فرافش وا   ولريم برال أ  وم برالتظنّي إذا رأيتم الهق»ا  السقمعليه

 .«صرم لل ؤيرة وافشر  لل ؤيرة. وايّرا  والشرّ  والظرنّ »ا  السقمعليه  واوله  «  ولكن بال ؤية

 .11و  2من أبوام أحكام  ه  رميار   الحديث  3  الءام  184و  182ا  7و ائ، الشيعة 

ويتفّ ، مع عدم »  وفي بعإ نخ  ا  «م وجوم الّومويتفّ ، عد»( وفي بعإ النس  ا 1)

 ما أتءتناع. والصحيح .«... وجوم الّوم م بدخول

  وفري بعرإ نخر   «بش   القشرع»( ما بين المعقوفتين ليم في النس . وفي بعإ نخ  ا 2)

 ا

 . و الصحيحوما أتءتناع  .«يش   على القشع»
 أحكام  ه  رميار.من أبوام  3  الءام  182ا  7( و ائ، الشيعة 3)

لرّ،  ريا نظير  حتّرى  علرم أنّره »  وإلي  نّص ال وايرة ا  السقمعليه( هلا ميمور لقمه 4)

 37  الءرام  1054ا  2و رائ، الشريعة  .«الر   فإذا علمم فقد الر   وما لم  علرم فلريم علير 

 .4من أبوام النجا ا    الحديث 

ررها ا 5) ّّ و ررائ،  .«اا ارراه  إّم مررا علمررم أنّرره اررلرلررّ، مرر»( هرلا ميررمور ال وايررة. وإليرر  ن

 .2من أبوام الماا المشلب   الحديث  1  الءام  99 ا 1الشيعة 

 1  الءرام  100ا  1و ائ، الشيعة  .«الماا للّه ااه  حتّى يعلم أنّه الر»وفي رواية ا 

 .5من أبوام الماا المشلب   الحديث 
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 .(1) «ح ام

ام تّحام أر يقرال ا إّر الغايرة و ق يع دملة مث، هلع األخءار على 
مرن ـ  علرى الموورو، وااعرا (2) [بره]فيهرا إنّمرا هري لءيرار ا رتم ار مرا حكرم 

  م  (5)أو نقييره  (4)  ما لم يعلم بش وا وردّع  (3)ئاه ا ـ  الشهارل والحلّيّة

لتحديررد المووررو،   لرري يكررور الحكررم بهمررا ااعرردل ميرر وبة لمررا  ررّ  فرري 
لرر  لظهرررور المغيّرررى فيهررا فررري بيررار الحكرررم لأل رررياا اهار رره أو حلّيّتررره ؛ وذ

بعناوينها   م بما هي مشركولة الحكرم   لمرا م ي فرى ؛ فهرو وإر لرم يكرن لره 

وم ام تّررحام   إّم أنّرره بغايترره دّل علررى  (6)بنفسرره مسرراس بررلي، القاعرردل 
ام تّحام   حيث إنّها ئاه ل في ا تم ار ذل  الحكم الوااعّي ئراه ا مرا 

 بار فاعه بش وا ودّع أو نقييه. لم يعلم

مثرر، المقاررال بالنجا ررة أو مررا يوجررع ـ  لمررا أنّرره لررو صررار مغيّررا لغايررة
لدّل على ا تم ار ذا  الحكم وااعا   ولم يكن لره حين رل بنفسره وم ـ  الح مة

 .(7)بغايته دملة على ام تّحام 
__________________ 

ّّها 1) لّ،  يا هو لر  حرقل حتّرى  علرم أنّره حر ام »ا ( هلا أييا ميمور ال واية. وإلي  ن

 .4من أبوام ما يكتسع به   الحديث  4  الءام  60ا  12و ائ، الشيعة  .«بعينه فتدعه

 إتءا ه. واألولى( ما بين المعقوفتين ليم في النس . 2)

م ( وبتعءيرر  أوورر  ا إّر الغايررة فرري ال وايررة انّمررا هرري لءيررار ا ررتم ار الحكررم الرروااعّي الثابرر3)

 ئاه ا.ـ  من الشهارل والحلّيّة الوااعيّتينـ  للشيا

 ايد لق تم ار. «ئاه ا»ايد لما حكم به على المووو،. واوله ا  «وااعا»فقوله ا 
 ( لما إذا علم بح مة  يا بعد العلم بحلّيته   حيث أّر الح مة والحلّيّة ودّار.4)

على لور الشهرارل أمر ا عردميّا   أي ا  ( لما إذا علم بنجا ة  يا بعد العلم بشهار ه   بناا5)

 عدم القلارل.

 ( أي ا ااعدل الشهارل أو ااعدل الحلّيّة.6)

 أّر امحتمام  المتّّورل في دملة مث، هلع األخءار  تّة ا ال يخفى :( 7)

أر يكور الم اد منها ااعدل الشهارل الظاه يّة   وااعردل ام تّرحام. وهرلا مرا  األّول :

 .373الفّول في الفّول الغ ويّة ا  ذهع إليه صاحع
أّر الم اد منها جع، الشهارل الوااعيّة لأل ياا ما لم يعلم النجا ة. وهرلا مرلهع  الثااني :

 .136ا  1المحقّب الءح انّي في الحدائب الناو ل 
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؛  (2)ا تعمال اللفظ في معنيين أصق  (1)أنّه م يلزم على ذل   وال يخفى :

الغايررة مررع لونهررا مررن حرردود المووررو، وايررودع غايررة  وإنّمررا يلررزم لررو جعلررم
م تم ار حكمه   لتدّل على القاعدل وام تّرحام مرن غير   عرّ ا لءيرار 

لّ،  ريا حرقل أو »الحكم الوااعّي لأل ياا أصق   مع وووح ئهور مث، 

المراا للّره »فري أنّره لءيرار حكرم األ رياا بعناوينهرا األّوليّرة   وهكرلا ا  «ااه 
  لمررا م  (3)ئهررور الغايررة فرري لونهررا حرردّا للحكررم م لموورروعه   و «ارراه 

 ي فى   فتأّم، جيّدا.
__________________ 

أر يكررور المرر اد منهررا جعرر، ام تّررحام فقررط   بررأر يكررور معناهررا ا أّر لررّ،  رريا  الثالااث :ـر 

اهار ره مسرتمّ ل إلررى زمرار العلررم بنجا رته. وهررلا مرا يدّعيرره الشري  األنّررارّي فري خّررود 

 .77ا  3راجع ف ائد امصول  واية حّماد.ر

أر يكور المر اد بهرا جعر، الشهرارل والحلّيّرة الظراه يّتين. ويعءّر  عنهمرا بقاعردل  الرابع :

الشهارل وااعدل الحلّيّة. وهلا ما ذهع إليره المشرهور. و ءعره لثير  مرن المعاصر ين   لرالمحقّب 

ا  4مينررّي وال رروئّي. راجررع فوائررد امصررول النررائينّي والمحقّررب الع ااررّي والسرريّدين العلمررين ال 

مّرءاح )  مو روعة اإلمرام ال روئّي  113ا  1  ال  رائ،  72ـ  71ا  4  نهاية األفكرار  367

 .89ا  48 (امصول
أر يكررور المرر اد بهررا الشهررارل الوااعيّررة والظاه يّررة وام تّررحام. وهررلا  الخااام: :

 .312  ع في درر الفوائد ا  م تار المّنّ  ادس

أر يكررور المرر اد بهررا الشهررارل الوااعيّررة وام تّررحام   بررأر يكررور المغيّررا  سااادس :ال

ا  السرقمعليهإ ارل إلى الشهارل الوااعيّة وأّر لّ،  يا بعنوانه األّولي ااه    ويكور اوله 

إ ررارل إلررى ام تّررحام وا ررتم ار الحكررم الرروااعّي ئرراه ا إلررى زمررار العلررم  «حتّررى  علررم»

 في المقام.   عادس تار المّنّ  بالنجا ة. وهلا م
 و فّي، الءحث حول امحتمام  المللورل وبيار المنااشة فيهرا خرارا مرن المقّرود.

و نلل  بعإ ما ورد على م تار المّنّ  في المقرام. وإر  ر م امّارق، علرى  فاصري، مرا 

  درر الفوائرد  73ـ  70ا  3أفادع األعقم في المقام من النقإ واإلب ام ف اجع ف ائد امصول 

  ال  رائ،  75ـ  67ا  4  نهاية األفكار  372ـ  366ا  4  فوائد امصول  312ا  (للمّنّ )

   وغي ها من المشّوم . 75ـ  69ا  3  مّءاح امصول  113ـ  111 ا 1
( أي ا بنررراا علرررى دملرررة المغيّرررى علرررى الشهرررارل والحلّيّرررة الررروااعيّتين ودملرررة الغايرررة علرررى 1)

 ام تّحام.

( ألّر ال واية  دّل على القاعد ين وام تّحام بتعدّد الرداّل والمردلول   فرق يلرزم ا رتعمال 2)

 لفظ واحد في ألث  من معنى.

ومعنرى العءرارل هكرلا ا ومرع  .«... مرع ووروح ئهرور مثر،»( الجملة معشوفة على اوله ا 3)

 ـ وووح



 201  ...............................................................................  [باحصتسالا يف]

حلّيّررة وم يررلهع عليرر  أنّرره بيررميمة عرردم القررول بالفّرر، اشعررا بررين ال

 والشهارل وبين  ائ  األحكام لعّم الدلي، و ّم.
فإذا علمم فقد الر   وما لرم  علرم »أّر ذي، موتّقة عّمار ا  ثّم ال يخفى :

يخيّد ما ا تظه نا منها مرن لرور الحكرم المغيّرى وااعيّرا تابترا  (1)« فليم علي 

 (2)أنّرره للشرريا بعنوانرره   م ئاه يّررا تابتررا لرره بمررا هررو مشررتءه   لظهررورع فرري 
  م  (3)متفّ ، على الغاية وحدها   وأنّه بيار لها وحدها منشواها ومفهومهرا 

 .(4)لها مع المغيّى   لما م ي فى على المتأّم، 

تّم إنّ  إذا حقّقرم مرا  لونرا علير  مّمرا هرو مفراد األخءرار فرق حاجرة فري 
 إاالة

__________________ 

وااعّي فيفيررد ام تّررحام   م حرردّا لمووررو، الحكررم ئهررور الغايررة فرري لونهررا حرردّا للحكررم الررـرر 

 الوااعّي لي  دّل على أصالة الشهارل أو أصالة الحّ،.

 .4من أبوام النجا ا    الحديث  37  الءام  1054ا  2( و ائ، الشيعة 1)

 ي جع إلى ذي، موتّقة عّمار. «أنّه»و  «ئهورع»( اليمي  في اوله ا 2)

والمر اد مرن مفهومهرا اولره  .«فإذا علمم فقد ارلر»ا  السقمعليه( الم اد من منشواها اوله 3)

 .«وما لم  علم فليم علي »ا  السقمعليه

 أنّه اد أورد بعإ األعقم على لقمه من وجوع ا ال يخفى :( 4)

إّمرا  «حرقل»أو  «لرّ،  ريا لر  اراه »ا  السقمعليهأّر المووو، في اوله  منها :

وإّما أر يكور الشريا بوصر  لونره مشركو  الحلّيّرة أو مشركو   أر يكور الشيا بما هو هو  

حكمررا وااعيّررا   فررإّر ـ  أي ارراه  أو حررقلـ  الشهررارل. فعلررى األّول يلزمرره أر يكررور المحمررول

موووعا  األحكام الوااعيّة انّما هي ذوا  األ ياا بما هي هي وم  لة. وعلى الثراني يلزمره 

 موووعا  األحكام الظاه يّرة انّمرا هري ذوا  األ رياا أر يكور المحمول حكما ئاه يّا   ألرّ 

مقيّدل بكونها مشكولة حكمرا. وم يمكرن أر يكرور المر اد منره األعرّم مرن الم  ر، والمشركو    

ا  3  نهايرة الدرايرة  368ا  4و ورل ا تحالة لحائ الشيا مقيّدا وغي  مقيّد. فوائرد امصرول 

109. 
عن الحكم الوااعّي ر ءرة   لمرا أّر الشريا المشركو   ا أّر الحكم الظاه ّي متأّخ ومنها 

متأّخ  عن الشيا الم  ، ر ءة   فيكور مووو، الحكم الظاه ّي وحكمه في ارول موورو، 

الحكم الوااعّي وحكمه   وم يعق، جعلهما بانشاا واحد ولحائهما بلحائ واحد. فوائرد امصرول 

 .368ا  4
ومعنرى  الحكم بالءناا العملّي عليه حتّى يعلم خقفه. أّر معنى جع، الحكم الظاه ّي هو ومنها :

جع، الحكم الوااعّي هو إنشاا ذا ه   م الءناا العملّي عليه. والجمرع برين هرلين الجعلرين مّمرا م 

 .113ا  1 (لإلمام ال مينيّ )يمكن. ال  ائ، 
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 الكقم في بيار  ائ  األاوال والنقإ واإلب ام فيما ذل  لها من ام تدمل.

حااااول األحكااااام الوضااااعيّة والتفصاااايل بااااي  أقسااااامها فااااي حّجيّااااة ]

 [االستصحاب

وم برأس بّرر فه إلررى  حقيرب حررال الووررع وأنّره حكررم مسررتقّ، بالجعرر، 
حتّرى يظهر   ؟لالتكلي    أو منتز، عنه و ابع له في الجع،   أو فيه  فّري،

وبررا  ـ  حررال مررا ذلرر  هاهنررا بررين التكليرر  والووررع مررن التفّرري،   فنقررول
 اـ   تعانةام

   (1)في اختق  التكلير  والوورع مفهومرا ـ  لما م إ كالـ  م خق 

  لءداهة ما بين مفهروم السرءءيّة أو الشر ايّة  (2)واختقفهما في الجملة موردا 
 ومفهوم مث، اإليجام أو ام تحءام من الم الفة والمءاينة.

لتكليفررّي لمررا م ينءغرري النررزا، فرري صررّحة  قسرريم الحكررم الشرر عّي إلررى ا

والووعّي   بداهة أّر الحكم وإر لم يّّ   قسيمه إليهمرا برءعإ معانيره ولرم 
يكد يّّ  إاقاه على الووع   إّم أّر صّحة  قسيمه برالءعإ اةخر  إليهمرا 

ويشرهد  .(3)وصّحة إاقاه عليه بهلا المعنى مّمرا م يكراد ينكر  لمرا م ي فرى 

 به لث ل إاقق الحكم عليه في
__________________ 

المر اد مرن األحكرام التكليفيّرة هري »ا ـ  علرى مرا فري  ق ير ا  بحثرهـ  ( اال المحقّب النائينيّ 1)

المجعرروم  الشرر عيّة الّترري  تعلّررب بأفعررال العءرراد أّوم وبالررلا  بررق وا ررشة   وهرري  نحّرر  

بال مسرررة   أربعرررة منهرررا  قتيررري الءعرررث والزجررر    وهررري الوجررروم والح مرررة وام رررتحءام 

 اهة   وواحدل منها  قتيي الت يي    وهي اإلباحة.والك 

وأّما األحكام الوورعيّة ا فهري المجعروم  الشر عيّة الّتري م  تيرّمن الءعرث والزجر    

وم  تعلّب باألفعال ابتداا أّوم وباللا    وإر لار لها نحرو  علّرب بهرا ولرو باعتءرار مرا يسرتتءعها 

أو  علّرب ـ   أ يسرا أو إميرااـ  جعر، الشر عّي بهرا ابترداامن األحكام التكليفيّة    رواا  علّرب ال

 .384ا  4فوائد امصول  .«الجع، الش عّي بمنشإ انتزاعها
يكررور اإلفشررار مررورد السررءءيّة    «اإلفشررار  ررءع لوجرروم القيرراا»( لمررا أّر فرري اولنررا ا 2)

 والقياا مورد الوجوم.

 أّر في  فسي  الحكم الش عّي وجهين ا والحاصل :( 3)

ّول ا أّر الحكررم الشرر عّي عءررارل عررن ال شررام المتعلّررب بأفعررال العءرراد الّررادر مررن األ

 ـ الشار،
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 لما    . (1)للما هم. واملتزام بالتجّوز فيه 

لالش ايّة ـ  وللا م واع للنزا، في أنّه محّور في امور م ّوصة
يّرررة والسرررءءيّة والمانعيّرررة لمرررا هرررو المحكرررّي عرررن العّقمرررة   أو مرررع زيرررادل العلّ 

والعقميّة   أو مع زيادل الّّحة والرءشقر والعزيمرة وال خّرة   أو زيرادل 

 (4) [هو]  ب،  (3)  أو ليم بمحّور  (2)غي  ذل  لما هو المحكّي عن غي ع 
لّ، ما ليم بتكلي  مّما له دخ، فيه   أو في متعلّقه ومووروعه   أو لرم يكرن 

رل أنّه م وجه للت ّيص له دخ، مّما االب عليه الحكم في للما هم   و و

 بها بعد لث ل إاقق الحكم في الكلما  على
__________________ 

 من حيث اماتياا والت يي .ـ 

أّر الحكم الش عّي عءارل عن مشلب ما يّّ  أخلع من الشار، وانشراؤع لره بمرا  الثاني :

 هو  ار،.
ورعّي   لعردم  علّرب مثر، فعلى األّول م يّّ   قسريم الحكرم الشر عّي إلرى التكليفرّي والو

السءءيّة والزوجيّة والملكيّة بفع، المكلّ  بق وا شة   وعليه ليسم الووعيّا  أحكامرا  ر عيّة 

   إذ ليم فيها جهة الءعث والزج    وم جهة الت يي .
وعلررى الثرراني يّررّ   قسرريم الحكررم الشرر عّي إليهمررا   ويّررّ  أييررا إاررقق الحكررم علررى 

ا  ناله يد الجع، التش يعّي   و ورل أنّره يمكرن اعتءرار الملكيّرة للحرائز   الووعيّا    فإنّها ممّ 

 لما يمكن اعتءار مبدّيّة فع، له.
هرو المعنرى  «بابعن معانياه»مرن اولره ا    عادسومن هنا يظه  أّر م اد المّنّ  

 هو المعنى الثاني. «بالبعن اآلرر»األّول. وم ادع من اوله ا 
 على الووع. ( أي ا في إاقق الحكم1)

إلرى أّر األحكرام الوورعيّة ـ  259علرى مرا فري بحر  الفوائرد ا ـ  ( ذهع العّقمرة فري النهايرة2)

 تقتة ا

 الش ايّة والسءءيّة والمانعيّة.
وزاد اةمرردّي الّررّحة والررءشقر والعزيمررة وال خّررة وغي هررا. راجررع اإلحكررام فررري 

 .137ا  1اصول األحكام 
العلّيّرررة والعقميّرررة. راجرررع لترررام التق يررر   «حءيررر التق يررر  والت»وزاد صررراحع لترررام 

 .102ا  2والتحءي  
 .115ـ  114ا  1 (لإلمام ال مينيّ )  وال  ائ،  64( لما في امصول العاّمة ا 3)

 إتءا ه. واألولى( ما بين المعقوفتين ليم في النس . 4)
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 ي ذل .غي ها   مع أنّه م  كاد  ظه  تم ل مهّمة علميّة أو عمليّة للنزا، ف

وإنّما المهّم في النزا، هو أّر الووع لالتكلي  في أنّه مجعول  ش يعا 
بحيث يّّ  انتزاعره بمجرّ د إنشرائه   أو غير  مجعرول لرلل    بر، إنّمرا هرو 

 ؟منتز، عن التكلي  ومجعول بتءعه وبجعله

 والتحقيب أّر ما عدّ من الووع على أنحاا ا
شر يعا أصرق   م ا رتققم وم ما م يكراد يتشرّ ق إليره الجعر،   منها :

  ءعا   وإر لار مجعوم  كوينا ع وا بعين جع، موووعه للل .

 ما م يكاد يتشّ ق إليه الجع، التش يعّي إّم  ءعا للتكلي . ومنها :
بكونره ـ  و ءعا للتكلير ـ  بإنشائهـ  ما يمكن فيه الجع، ا تققم ومنها :

زاعرره مررن إنشررائه وجعلرره   ولررور   وإر لررار الّررحي  انتـ  منشررأ منتزاعرره

 التكلي  من نتارع وأحكامه على ما  أ ي اإل ارل إليه.
فهو لالسءءيّة والش ايّة والمانعيّرة وال افعيّرة لمرا هرو  أّما النحو األّول :

  حيرث أنّره م يكراد يعقر، انترزا،  (1) ءع التكلير  و ر اه ومانعرة ورافعره 

؛  (3)أو ار فاعرا  (2)عنهرا ذا را حردوتا هلع العنراوين لهرا مرن التكلير  المترأّخ  
لما أّر ا ّّافها بها ليم إّم ألج، ما عليها من ال ّوصيّة المستدعية للل  

به لانم مخت ل  (5) كوينا   للزوم أر يكور في العلّة بأجزائها ربط خاّد  (4)
في معلولها   م في غي ع   وم غي ها فيه   وإّم لزم أر يكور لّ،  ريا  (6)
 تّ ا في ل،ّ مخ

__________________ 

( المثال للسرءءيّة هرو دلرو  الشرمم لوجروم الّرقل   وللشر ايّة هرو ام رتشاعة الشر عيّة 1)

لوجوم الح    وللمانعيّة هو العجز المانع عن التكلير  بالشهرارل المائيّرة   ولل افعيّرة هرو أحرد 

 .نوااإ الوووا ال افع لجواز الدخول فيما يشت ا فيه الشهارل

 ( لما في السءع والش ا والمانع.2)

 ( لما في ال افع.3)

 ( أي ا م ّّا  السءع والش ا والمانع وال افع بالسءءيّة والش ايّة والمانعيّة وال افعيّة.4)

 ما أتءتناع.والصحيح  .«من ربط خادّ »( وفي بعإ النس  ا 5)

 ما أتءتناع. والصحيح .«لار مختّ ا»( وفي بعإ النس  ا 6)
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. و ل  ال ّوصريّة م  كراد  وجرد فيهرا بمجرّ د إنشراا مفراهيم العنراوين  يا

إنشررراا م إخءرررارا    «دلرررو  الشرررمم  رررءع لوجررروم الّرررقل»ومثررر، ارررول 
و ورل بقاا الدلو  على ما هو عليه اء، إنشاا السءءيّة له مرن لونره واجردا 

جءة ل ّوصيّة مقتيية لوجوبها أو فاادا لها   وأّر الّقل م  كاد  كور وا

 كرور واجءرة م  (1)عند الدلو  ما لم يكن هنا  ما يدعو إلى وجوبها   ومعه 
 محالة وإر لم ينشأ السءءيّة للدلو  أصق.

ومنرره انقرردح أييررا عرردم صررّحة انتررزا، السررءءيّة لرره حقيقررة مررن إيجررام 

 .(3)  لعدم ا ّّافه بها بلل  و ورل  (2)الّقل عندع 
  وإاقق السءع عليه مجرازا. لمرا م نعم   م بأس با ّّافه بها عناية 

بأنّره  ررءع ـ  مرثقـ  برأس برأر يعءّرر  عرن إنشراا وجرروم الّرقل عنرد الرردلو 

 عن الوجوم عندع. (4)لوجوبها   فكنّي به 
فظهرر  بررلل  ا أنّرره م منشررأ امنتررزا، السررءءيّة و ررائ  مررا ألجررزاا العلّررة 

، لّ، فيه على نحو من ال ّوصيّة الموجءة لدخ (5)للتكلي  إّم ما هي عليه 

 .(6)غي  دخ، اةخ    فتدبّ  جيّدا 
__________________ 

 ( أي ا مع ما يدعو إلى وجوبها. وهو  ل  ال ّوصيّة.1)

 ي جعار إلى الدلو . «له»( هلا اليمي  وومي  اوله ا 2)

 ( أي ا من الي ورّي عدم ا ّّا  الدلو  بالسءءيّة بسءع إيجام الّقل عندع.3)

 بكونه  ءءا.( أي ا 4)

 ما أتءتناع. والصحيح .«ما هي عليها»( وفي بعإ النس  ا 5)

م ا رتققم ـ  ا تدّل على أّر النحو األّول غي  مجعول   عادس( والحاص، ا أّر المّنّ  6)

 بوجهين اـ  وم  ءعا

ذا أنّه م يمكن أر  كور السءءيّة ونحوها منتزعة عن التكلي    لتأّخ ع عنها   فرإ األّول :

 لانم منتزعة عنه لزم  أّخ ها عنه   وهو خل . فق يعق، جعلها  ءعا.
 للتكلي  م بدّ وأر  كور نا  ة عن خّوصيّة فريـ  لالدلو ـ  أّر  ءءيّة الشيا الثاني :

 ـ
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__________________ 

عتءر  ذا  السءع  قتيي    ّع التكلي  عليه   لما يعتء  بين العلّة والمعلول من السن يّة   فيـ 

أي ـ  بأجزائها ربط خاّد  كرور بسرءءه مرختّ ل فري المعلرولـ  وهي السءعـ  أر يكور في العلّة

دور غير ع   وم يكرور غي هرا مرختّ ا فيره   بداهرة أنّره لرو لرم  عتءر  السرن يّة لرزم أر ـ  التكلي 

يررختّ  لررّ،  رريا فرري لررّ،  رريا   وهررو ورر ورّي الررءشقر. ومعلرروم أّر  لرر  ال ّوصرريّة مررن 

وصيّا  التكوينيّة الّتي م  ناا بجع، السءءيّة   ب، الشيا بنفسه إّمرا أر  كرور واجردل لهرا ال ّ

  وإّما أر  كور فاادل لها   فجعر، السرءءيّة م  رأتي  لره فري وجرود ال ّوصريّة وم فري عردمها. 

 وعليه فتكور السءءيّة منتزعة عن أم   كوينّي ولم يتعلّب بها الجع، ا تققم.

 المحقّب األصفهانّي في لق الوجهين ا واد ا تشك،
فررألّر مررا يكررور التكليرر  متررأّخ ا عنرره هررو ذا  السررءع   م عنرروار  أّمااا الوجااه األّول :

السءءيّة الّتي  نتز، من    ّع التكلي  علرى ذا  السرءع   فرق يلرزم ال لر  مرن انترزا، عنروار 

غير  ـ  وهرو ذا  السرءعـ  لتكلير السءءيّة من    ّع التكلي  عليهرا   إذ مرا هرو المترأّخ  عرن ا

 ـ. وهو عنوار السءءيّةـ  المتأّخ  عنه التكلي 
مقرام  (تانيهمراو )مقرام المّرلحة.  (أحردهما)فألّر للتكلي  مقامين ا  وأّما الوجه الثاني :

فري  رأتي  المّرلحة المقتيرية ـ  وهرو دلرو  الشرمم مرثقـ  الجع،. وم  ّ  أّر دخالرة السرءع

يرر  أمرر   كرروينّي   م جعلررّي   إذ  ررأتي  المّررلحة مررن اممررور الوااعيّررة لجعرر، المررولى التكل

الماهويّررة   م  كوينيّررة   وم  شرر يعيّة. وأّمررا إذا لرروحظ مقررام الجعرر، فللشررار، أر يعلّررب الشلررع 

على  يا   فّار ذل  الشيا  ءءا للتكلير    بحيرث م يكرور اإلنشراا مّردااا للءعرث إّم إذا 

فتكرور صري ورل الشريا  رءءا للتكلير  مّمرا بيرد الشرار،   فلره أر يعتءرر  ااتر ر برلل  الشريا   

وجررودع فرري مووررو، الحكررم فتنتررز، عنرره عنرروار السررءءيّة   وأر يعتءرر  عدمرره فيرره فتنتررز، عنرره 

 .126ـ  125ا  3نهاية الدراية  عنوار المانعيّة.
أفراد المّرنّ   فيمراـ   ءعرا م رتاذع المحقّرب النرائينيّ ـ  وا تشك، المحقّرب ال روئّي أييرا

في لق الوجهين مءنّي علرى ال لرط    عادسبما حاصله ا أّر ا تدمل المّنّ     عادس

ـ  وهرو  ر ائط الجعر، مرن المّرال  والمفا ردـ  بين الجع، والمجعول   ألّر ما م يقء، الجع،

نسرءة إلرى وهرو السرءءيّة والشر ايّة والمانعيّرة بالـ  خارا عن محّ، الكقم   وما هو محّ، الكقم

  مو رروعة  397ـ  396ا  4يقءرر، الجعرر، بتءررع التكليرر . فوائررد امصررول ـ  التكليرر  المجعررول

 .97ـ  96ا  48 (مّءاح امصول)اإلمام ال وئّي 
ولكررن أورد عليرره المحقّررب األصررفهانّي بررأّر الجعرر، والمجعررول واحررد بالررلا    وانّمررا 

 ـ .126ـ  125ا  3ي تلفار بامعتءار. نهاية الدراية 
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وأّما النحو الثاني ا فهو لالجزئيّرة والشر ايّة والمانعيّرة والقااعيّرة لمرا 

  حيرث إّر ا ّّرا   ريا  (1)هو جزا المكلّ  بره و ر اه ومانعرة واااعره 
بجزئيّة المرأمور بره أو  ر ايّته أو غي همرا م يكراد يكرور إّم براألم  بجملرة 

أي لونه ـ   يا بلل  امور مقيّدل بأم  وجودّي أو عدمّي   وم يكاد يتّّ 

إّم بتءع مقحظرة األمر  بمرا يشرتم، عليره مقيّردا ـ  جزاا أو   اا للمأمور به
بالجزئيّررة أو  (2)برأم  نخر    ومرا لررم يتعلّرب بهرا األمر  لررلل  لمرا لراد ا ّّر  

 الش ايّة   وإر أنشأ الشار، له الجزئيّة أو الش ايّة.

مرا فيره المّرلحة المهّمرة ليم إّم  ّوي   (3)وجع، الماهيّة وأجزااها 
الموجءة لألم  بهرا ؛ فتّرّورها بأجزائهرا وايودهرا م يوجرع ا ّّرا   ريا 

 اء، األم  بها. (4)منها بجزئيّة المأمور به أو   ايّته 

فالجزئيّررة للمررأمور برره أو الشرر ايّة لرره إنّمررا  نتررز، لجزئرره أو  رر اه 
ألمر  بره م ا ّّرا  ؛ وبردور ا (5)بمقحظة األم  به بق حاجة إلى جعلها له 

بها أصق   وإر ا ّّ  بالجزئيّة أو الش ايّة للمتّّور أو للي المّرلحة   

 .(6)لما م ي فى 
__________________ 

 .118ا  1وذهع السيّد اإلمام ال مينّي إلى أّر السءءيّة من المجعوم  الش عيّة. ال  ائ، ـ 

 ّقل.( لالسورل والشهارل والنجا ة وام تدبار في ال1)

 .«لما لاد أر يتّّ »أر يقول ا واألولى ( هكلا في النس . 2)

 .«وجع، الماهيّة واخت اعها»( وفي بعإ النس  ا 3)

 ما أتءتناع. والصحيح .«أو   اه»( وفي بعإ النس  ا 4)

 ( أي ا بق حاجة إلى جع، الجزئيّة أو الش ايّة للل  الشيا مستقّق.5)

 ر ع فرري المقررام. ولكرّن المحقّررب الع ااررّي م وافررب المّررنّ  ادسأّر ألثرر  األعرق ال يخفاى :( 6)

خالفه في الش ايّة وإر وافقه في الجزئيّة   ففّ ق بينهما بأّر الجزئيّرة  نترز، مرن التكلير  دور 

أّما الجزئيّة ا فألنّها  نتز، عن جهة الوحدل   وهي في المأمور بره ليسرم إّم األمر   الش ايّة ا

 له   فإذا  علّب األم  به بلوا  أجزائه ينتز، عنه عنوار الجزئيّة لها.به ولونه متعلّقا 

وأّما الش ايّة ا فألنّهرا  نترز، عرن  قيّرد العمر، بالشر ا وإورافته لره   ومعلروم أّر جهرة 

التقيّد واإلوافة  ابقة عن  علّب األم    فق  تواّ  على األم    ب، هري مع وورة لألمر    إذ 

خل التقيّرد فري متعلّرب األمر    وهرلا يقتيري  رءب التقيّرد علرى األمر . نعرم   األم  بالمقيّد ف ، أ

لور الشيا   اا للمأمور به يتواّ  على األم    م أّر أص،  ر ايّته متواّفرة علرى األمر    

 ـ مثق ا إذا
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فهو لالحّجيّة والقياول والوميرة والنيابرة والحّ يّرة  وأّما النحو الثالث :

ة والملكيّة إلى غي  ذل    حيرث إنّهرا وإر لرار مرن الممكرن وال اّيّة والزوجيّ 
ومررن ـ  لمررا ايرر،ـ  انتزاعهررا مررن األحكررام التكليفيّررة الّترري  كررور فرري مواردهررا

  إّم أنّه م يكاد يشّ  في صّحة انتزاعهرا مرن مجرّ د  (1)جعلها بإنشاا أنفسها 

ائها بحيرث لهرا بإنشر «جرّ، وعرق»أو من بيدع األمر  مرن اءلره  « عالى»جعله 
يت  ّع عليها نتارها   لما  شهد به و ورل صّحة انتزا، الملكيّة والزوجيّرة 

والشرقق والعتراق بمجرّ د العقرد أو اإليقررا، مّمرن بيردع امختيرار برق مقحظررة 

التكررالي  واةتررار   ولررو لانررم منتزعررة عنهررا لمررا لرراد يّررّ  اعتءارهررا إّم 
 .(2)واع ما لم يقّد بمقحظتها   وللزم أر م يقع ما اّد   و

لما م ينءغي أر يشّ  في عدم صّحة انتزاعها عرن مجرّ د التكلير  فري 

موردها   فق ينتز، الملكيّة عن إباحة التّّ فا    وم الزوجيّرة مرن جرواز 
 الواا   وهكلا

__________________ 

قيّرد الّرقل  علّب األم  بالّرقل المشر واة بالشهرارل  كرور  ر ايّة الشهرارل منتزعرة عرن  ـ 

بالشهارل   وهو  رابب علرى األمر  بهرا   لمرا أّر مقدّميّرة المقدّمرة  رابقة علرى التكلير  ؛ نعرم   

لور الشهارل   اا للواجع منترز، عرن األمر  بره   م أصر،  ر ايّتها   لمرا أّر لرور إلر ام 

نره إل امرا العالم الواجع امحت ام إل اما م ي  ءط براألم    بر، هرو إلر ام فري نفسره   لكرن لو

 .94ـ  91ا  4لمن يجع احت امه ينتز، عن األم  باحت امه. نهاية األفكار 

إلرى أّر ـ   ءعا لءعإ نخ  من المحقّقينـ  (  ع يإ بالشي  األعظم األنّارّي   حيث ذهع1)

منتزعرة عرن جرواز المءا ر ل ـ  مرثقـ  مث، هلع اممور منتز، عن الحكم التكليفرّي   فالزوجيّرة

لمم   والملكيّة منتزعة عن لور الشيا بحيث يجوز امنتفا، بره وبعووره. راجرع والنظ  وال

 .130ـ  125ا  3ف ائد امصول 

لمرا ـ  المشرهور»هو مرن ذلر ع الشري  األعظرم   فقرال ا  «لما اي،»والم اد من اوله ا 

صردر لمرا فري  ر ح الوافيرة للسريّد ـ    ب، الّرلي ا رتقّ  عليره رأي المحقّقرينـ  في   ح الزبدل

ا  3راجرع ف ائرد امصرول  .«... أّر ال شام الوورعّي م جعره إلرى ال شرام الشر عيّ ـ  الدين

ا  (م شروا)   ر ح الوافيرة  59ا  (م شروا)  غاية المأمول فري  ر ح زبردل امصرول  125

350. 
يّرة انّما يقّد بإنشاا الءيع واو، التملي    فإذا لرم  ت  ّرع الملكـ  مثقـ  ا أّر الءائعتوضيحه ( 2)

على اّدع   ب،    ّع التكلي  الّلي ينتز، عنره الملكيّرة   يلرزم عنره أر يقرع مرا لرم يقّرد وأر 

 يقّد ما لم يقع.
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  ائ  امعتءارا  في أبوام العقود واإليقاعا .

فانقدح بلل  أّر مث، هلع امعتءارا  إنّما  كور مجعولة بنفسها   يّّ  
 .(1)مجعولة بتءعه ومنتزعة عنه انتزاعها بمجّ د إنشائها لالتكلي    م 

 و م ودفع

أّر الملكيّررة ليرر  جعلررم مررن امعتءررارا  الحاصررلة  أّمااا الااو م فهااو :

  حيررث لرريم  (2)بمجررّ د الجعرر، واإلنشرراا الّترري  كررور مررن خررارا المحمررول 
إحد  المقوم  المحمروم  باليرميمة  (3)بحلائها في ال ارا  يا   وهي 

 الّتي م يكاد  كور بهلا
__________________ 

مثرر، هررلع »( هكررلا فرري النسرر . والتأنيررث فرري العءررارل باعتءررار الميررا  إليرره فرري اولرره ا 1)

إنّما يكور مجعوم بنفسره   يّرّ  انتزاعره »  وإّم فكار األولى أر يلّل  ويقال ا  «امعتءارا 

 .«بمجّ د انشائه   لالتكلي    م مجعوم بتءعه ومنتزعا عنه

ا  عّ ا لره المحقّقرار النرائينّي والع اارّي ا رتدمم علرى لرور النحرو وفي ال تام نلل  م

 الثالث مجعوم بام تققل وإي ادا على الشي  األعظم ا
لرريم مرن األحكررام الوورعيّة مررا ي رتّص بحكررم »أّمرا المحقّرب النررائينّي ا فأفراد مررا لفظره ا 

ودعررو  أّر الحكررم  ؟ كليفررّي م يشررارله غيرر ع فيرره   فكيرر  يكررور منشررأ منتزاعرره ب ّوصرره

مرع أّر هرلا  !الووعّي ينتز، من جملة من األحكام التكليفيّة الّتي بجملتها   رتّص بره لمرا  ر  

أييا في بعإ المقاما  م يمكن   فإّر الحّجيّة والش يقيّة من األحكام الووعيّة الّتي ليم فري 

 .387 ا 4فوائد امصول  .«موردها حكم  كليفّي ااب، منتزا، الحّجيّة منه
وأّمرا المحقّرب الع ااررّي ا فأفراد مررا حاصرله ا أّر ئررواه  األدلّرة  نررافي دعرو  امنتررزا،   

ألنّه اد أخل  فيهرا هرلع اممرور الوورعيّة اإلورافيّة مووروعا لألحكرام التكليفيّرة   مثر، مرا دّل 

على ح مرة التّرّ   فري مرال الغير  بردور إذنره   ومرا دّل علرى  رلشنة النراس علرى أمروالهم. 

معلوم أّر منشأ إوافة المال إلى الش ص أو الغي  م يكراد يكرور نفرم ذلر  التكلير  المتعلّرب و

بالمووو، المزبور   وإّم لزم الدور   وهو محال. وم يكور أييا نا  ا مرن  كلير  نخر  فري 

ال  ءررة السررابقة عررن اإلوررافة المزبررورل   وإّم لررزم اجتمررا، المثلررين   وهررو محررال   برر، يكررور 

ا  4ص   جعلها اء،  علّب التكلي  بها   فق  كور منتزعة من الحكرم. نهايرة األفكرار  منشخها

103. 
( اد مّ  الف ق بين خارا المحمول والمحمول باليرميمة فيمرا علّقرم علرى مءاحرث المشرتّب 2)

 .110في الجزا األّول ا 

 ( أي ا الملكيّة.3)
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نعّر،   فالحالرة الحاصرلة   ب، بأ رءام أخر  لرالتعّمم والرتقّمص والت (1)السءع 

 ؟منها لإلنسار هو المل    وأين هلع من امعتءار الحاص، بمجّ د إنشائه
ويسررّمى ـ  بام ررت ا  علررى ذلرر  (2)وأّمررا الرردفع فهررو ا أّر الملرر  يقررال 

نا   إّمرا مرن جهرة  (3)واختّاد  يا بشيا خاّد ؛ وهو ـ  بالجدل أييا

  أو مرن جهرة  «جرّ، ذلر ع»للءار     لكور العالم ملكا (4)إ ناد وجودع إليه 
ام تعمال والتّّ   فيه   لكور الف س لزيد ب لوبره لره و رائ   ّرّ فا ه 

فيرره   أو مررن جهررة إنشررائه والعقررد مررع مررن اختيررارع بيرردع   لملرر  األراورري 

والعقار الءعيدل للمشت ي بمجّ د عقد الءيع   عا وع فا. فالمل  اللي يسّمى 
لي هو اختّاد خاّد نا   من  ءع اختيارّي بالجدل أييا غي  المل  الّ 

لالعقررد   أو غيرر  اختيررارّي لررراإلرث   ونحوهمررا مررن األ ررءام امختياريّرررة 

 وغي ها.
فالتوّهم إنّما نشرأ مرن إارقق الملر  علرى مقولرة الجردل أييرا   والغفلرة 

عررن أنّرره بام ررت ا  بينرره وبررين امختّرراد ال رراّد واإلوررافة ال اّصررة 

للعالم   أو المقوليّة لمل  غير ع لشريا بسرءع مرن  « عالى»اإل  اايّة لملكه 
 ّررّ   وا ررتعمال أو إرث أو عقررد أو غي هررا مررن األعمررال ؛ فيكررور  رريا 

 .(5)ملكا ألحد بمعنى وةخ  بالمعنى اةخ    فتدبّ  

إذا ع فررم اخررتق  الووررع فرري الجعررر،   فقررد ع فررم أنّرره م مجرررال 
 م تّحام

__________________ 

 بالجع، واإلنشاا.( أي ا 1)

 ( أي ا يحم،.2)

 ( أي ا امختّاد.3)

 ( أي ا إ ناد وجود الشيا الم تّص إلى وجود الشيا ال اّد.4)

ا أنّررره بقررري فررري المقرررام امرررور أخررر    لالّرررّحة والفسررراد والشهرررارل والنجا رررة  وال يخفاااى( 5)

الوورعيّة ؛ وذهرع اختلفوا فيها   فلهع بعيهم إلى أّر للّها من األحكام  وال خّة والعزيمة.

بعإ نخ  إلى أنّها من اممور الوااعيّة غي  المجعولة ؛ وذهرع بعرإ نخر  إلرى إلرى أنّهرا مرن 

ّّ، بعإ بينها   فعدّ بعيها مرن األحكرام الوورعيّة وبعرإ نخر  مرن  اممور امنتزاعيّة ؛ وف

   403ـ  398ا  4األحكام التكليفيّة أو اممور الوااعيّرة أو امنتزاعيّرة. ف اجرع فوائرد امصرول 

 87ـ  84ا  3  مّرءاح األصرول  386ا  2  أجود التق ير ا   140ـ  139ا  3نهاية الدراية 

 .99ـ  97ا  4  نهاية األفكار 
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إذا  رّ  فري بقائره علرى مرا لرار عليره مرن  (1)دخ، ما لره الردخ، فري التكلير  

؛  (2)الررردخ،   لعررردم لونررره حكمرررا  ررر عيّا   وم يت  ّرررع عليررره أتررر   ررر عّي 
 .(4)  فافهم  (3)والتكلي  وإر لار مت  ّءا عليه إّم أنّه ليم بت  ّع   عّي 

وأنّه م إ ركال فري ج يرار ام تّرحام فري الوورع المسرتقّ، بالجعر، 

 .(5)حيث إنّه لالتكلي  
وللا ما لار مجعوم بالتءع   فإّر أم  ووعه ورفعره بيرد الشرار، ولرو 

 بتءع منشأ انتزاعه.

غير  ورائ  بعرد لونره مّمرا ـ  لرو  رلّمـ  مرا  ر عيّاحك (6)وعدم  سميته 
  ناله يد

__________________ 

 ( لالسءءيّة والش ايّة والمانعيّة للتكلي .1)

 .«وم ما يت  ّع عليه أت    عيّ »أر يقول ا  واألولى( هكلا في النس . 2)

 رءءيّته   أنّه إذا  ّ  في بقاا السءع على  ءءيّته م مجرال م تّرحام  وحاصل كالمه :

فإذا  ّ  في بقاا الدلو  على  ءءيّته لوجوم الّرقل لرم يكرن لنرا أر نستّرحع  رءءيّته   لعردم 

لور السءءيّة حكما   عيّا   لما ع فم أّر هلا القسم م  ناله يد الجع،   وم يكرور مّمرا يت  ّرع 

 عليه أت    عّي.
 ( جوام عن إ كال مقدّر.3)

لو  لّم أّر هلا النحو من الحكم الووعّي ليم حكمرا  ر عيّا أنّه  أّما اإلشكال : فحاصله :

وإر ـ  مرثقـ    ولكن م نسلّم عدم لونه مّما يت  ّع عليه التكلي  الش عّي   فإّر  رءءيّة الردلو 

 لم  كن حكما   عيّا إّم أنّه يت  ّع عليها وجوم الّقل.
علررى  ررءءيّة ـ  م الّرقللوجرروـ  فحاصرله ا أّر    ّررع الحكررم الشر عيّ  وأّماا الجااواب :

م يّّح  ج يار ام تّحام في السءءيّة   إذ ليم    ّرع الحكرم الشر عّي ـ  لالدلو ـ  السءع

على  ءءيّته   عيّا   ب، هو عقلّي   ويعتء  في ام تّحام أر يكرور    ّرع الحكرم الشر عّي 

 على المستّحع   عيّا.
ا  السءع و ءءيّة السءع   حيث أّر التكلير  ( لعلّه إ ارل إلى ما في لقمه من ال لط بين ذ4)

واألت  الش عّي انّما يت  ّع على ذا  السءع بما لهرا مرن ال ّوصريّة اللا يّرة الكامنرة فيره   م 

والتكلي  وإر لار مت  ّءا على دخ، ما له الردخ، و رءءيّة السرءع   إّم »على  ءءيّته لي يقال ا 

 .«إنّه ليم بت  ّع   عيّ 

 ، للووع وال فع.( ألنّه ااب5)

 ( أي ا عدم  سمية المجعول بالتءع.6)
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 التّّ     عا.

   (1)نعررم   م مجررال م تّررحابه م تّررحام  ررءءه ومنشررأ انتزاعرره 
 .(2)فافهم 

 [تنبيهات االستصحاب]

 تّم إّر هاهنا  نءيها  ا

 [اعتبار فعليّة الشك واليقي ]األّول :  [التنبيه]

  فق ا تّحام مع  (3)ة الشّ  واليقين انّه يعتء  في ام تّحام فعليّ 

الغفلررة   لعرردم الشررّ  فعررق   ولررو فرر ا أنّرره يشررّ  لررو التفررم   ورر ورل أّر 
ام تّحام وئيفة الشاّ    وم  ّ  مع الغفلة أصق. فيحكم بّرّحة صرقل 

من أحدث   ترّم غفر، وصرلّى   ترّم  رّ  فري أنّره  شّهر  اءر، الّرقل   لقاعردل 

تفررم اءلهررا و ررّ    تررّم غفرر، وصررلّى   فرريحكم بفسرراد الفرر اغ. ب ررق  مررن ال
صررق ه فيمررا إذا اشررع بعرردم  شهيرر ع بعررد الشررّ    لكونرره محرردتا اءلهررا بحكررم 

 ام تّحام مع القشع بعدم رفع حدته
__________________ 

 ( اليمائ    جع إلى ما لار مجعوم بالتءع.1)

إذا لرار هنرا  ا تّرحام  أنّره م مجرال م تّرحام المجعرول برالتءع وحاصل مراماه :

  و ورل أنّه إذا دار األمر  برين ـ  لا تّحام  ءءه أو ا تّحام منشأ انتزاعهـ  حالم عليه

ا تّحام  ءءّي وا تّرحام مسرءّءّي يقردّم األّول وم يجر ي الثراني ؛ فرإذا  رككنا فري جزئيّرة 

ّر ا تّرحام وجروم السورل للّقل بعد ما لنّا نعلم بجزئيّته لم يج  ا تّحام الجزئيّرة   أل

حالم عليه   فتثءم الجزئيّة با تّحابه برق حاجرة ـ  وهو منشأ انتزا، جزئيّة السورلـ  الّقل

 إلى ا تّحام الجزئيّة.
فق مجال م تّحام المجعرول برالتءع مرع إمكرار ا تّرحام  رءءه ومنشرأ  وبالجملاة :

 انتزاعه.
سءءّي لوجود معارا يمنع عرن ج يانره ( لعلّه إ ارل إلى أنّه ربما م يج ي ام تّحام ال2)

 فيه   وحين ل يج ي ام تّحام المسءّءّي   فق يّّ  القول بأنّه م مجال م تّحابه أصق.

وليم الم اد من فعليّتهما  حقّقهما في خزانة النفم ولرو لرار »( اال السيّد اإلمام ال مينّي ا 3)

ا  1ال  ررائ،  .«نرره السررابب و ررّكه القحررباإلنسررار ذاهررق عنهمررا   برر، بمعنررى املتفررا  إلررى يقي

121. 
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 .(1)ام تّحابّي 

م يقال ا نعم   ولكّن ا تّحام الحدث في حال الّقل بعد ما التفرم 
 بعدها يقتيي أييا فسادها.

فإنّه يقال ا نعم   لو م ااعردل الفر اغ المقتيرية لّرّحتها المقدّمرة علرى 

 .(2)أصالة فسادها

 (3) [ان االستصحاب في مِّدى األماراتجري]الثاني :  [التنبيه]

انّه ه، يكفي في صّحة ام تّحام الشّ  فري بقراا  ريا علرى  قردي  

 تءو ه
__________________ 

أنكر   فرّ ، ـ  بعد  سليم اعتءار اليقين والشّ  الفعليّ ـ  أّر السيّد المحقّب ال وئيّ  وال يخفى :( 1)

مّرررءاح )فررري مو ررروعة اإلمرررام ال ررروئّي  الف عرررار المرررللورار عليررره. راجرررع  فّررري، لقمررره

 .113ـ  111ا  48 (امصول

 ( الم اد من أصالة فسادها هو ا تّحام الحدث المقتيي لفساد العءادل.2)

عمن اءله. وغ وه من عقدع هرو  هللارحمهأّر هلا التنءيه مّما انف د به المّنّ   ال يخفى :( 3)

 لش ق واألمارا .دفع اإل كال عن ج يار ام تّحام في مخدّيا  ا

أنّرره م يكررور مررخدّ  األمررارا  غيرر  العلميّررة يقينررّي الحرردوث   برر،  توضاايح اإلشااكال :

األمارا  انّما يرورث الظرّن بمخدّاهرا   وإذا انتفرى اليقرين السرابب ينتفري الشرّ  فري بقراا المتريقّن 

. مرثق ا السابب   فق مجال لج يار ام تّحام في مخدّاها   لفقردار لرق رلنري ام تّرحام

إذا اامم الءيّنة على نجا ة مراا فري األمرم   ترّم  رّ  فري بقراا نجا رته فري اليروم   فرق مجرال 

لج يررار ام تّررحام   ألّر الءيّنررة انّمررا  رروّرث الظررّن بنجا ررة المرراا فرري األمررم   فلررم يحّرر، 

 ررة اليقررين بحرردوث نجا ررته   وإذا انتفررى اليقررين بحرردوث النجا ررة ينتفرري الشررّ  فرري بقرراا النجا

 المتيقّنة   فينهدم لق رلني ام تّحام.
. فإنّاه .. ما  عادم إحاراز الثباوت»إلى اإل ركال  رارل بقولره ا    عادسأ ار المّنّ  

. كماا  او ظاا ر .. وباه يمكا  الابب عّماا فاي استصاحاب»  واخر   بقولره ا  «على تقدير لم يثبت

 .«األصحاب
المقزمرة الظاه يّرة برين حردوث  ا أّر دلير، ام تّرحام يتكفّر، جعر، وتوضيح الجواب

موورو، للحكرم ـ  بما هو حدوثـ  الشيا وبقائه   من دور النظ  إلى  يقّن حدوته   فالحدوث

بالءقاا  عءّدا. وأّما اليقين بالحدوث فانّما لروحظ ا يقرا إلحر از الحردوث الموورو،. وإذا  كفّر، 

 ـ حدوث الحكم تّم   ّ دلي، ام تّحام جع، المقزمة بينهما فلو اامم األمارل على 
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إ ركال ا مرن عردم  ؟وإر لم يح ز تءو ه فيمرا ر ّرع عليره أتر   ر عا أو عقرق

إح از الثءو    فق يقين وم بدّ منه   ب، وم  ّ    فإنّه على  قدي  لم يثءرم 
؛ ومن أّر اعتءار اليقين إنّما هو ألج، أّر التعءّد والتنزي،   عا انّما هرو فري 

وث   فيكفي الشّ  فيه على  قدي  الثءرو    فيتعءّرد بره علرى الءقاا م في الحد

 هلا التقدي    فيت  ّع عليه األت  فعق فيما لار هنا  أت    وهلا هو األئه .
ا تّحام األحكام الّتي اامم األمارا   (1)وبه يمكن أر يلّم عّما في 

ن اإل كال المعتء ل على مجّ د تءو ها واد  ّ  في بقائها على  قدي  تءو ها م
بأنّه م يقين بالحكم الوااعّي   وم يكور هنا  حكم نخ  فعلّي بناا على ما  (2)

مررن أّر ايرريّة حّجيّررة األمررارل ليسررم إّم  نّجررز التكررالي  مررع  (3)هررو التحقيررب 

لما هو اييّة الحّجة المعتء ل عقق   لرالقشع ـ  اإلصابة والعلر مع الم الفة

  م إنشرراا أحكررام فعليّررة  رر عيّة ـ  الحكومررةوالظررّن فرري حررال امنسررداد علررى 
 ئاه يّة   لما هو ئاه  األصحام.

 (4)ووجه اللّم بلل  ا أّر الحكم الوااعّي الّلي هو مخدّ  الش يب حين ل 
__________________ 

في بقائه لانم هلع األمارل حّجة على الحدوث والءقاا معا   فإّر الدلي، على أحرد المتقزمرين ـ 

ى المقزم اةخ . فق يعتء  اليقين الفعلّي بالحدوث   ب، يكفي الثءو  التقدي ّي والشرّ  دلي، عل

 فيه على  قدي  الثءو .

   «. و با  و األظهر.. وم  أّن اعتبار اليقي »وأ ار المّنّ  إلى الجوام  ارل بقوله ا 

 .«... ووجه البّب ببلك»واخ   بقوله ا 
  فرإّر معنرى ذّم  «... وبره يمكرن أر يرلّم مرا فري»يقرول ا أر  والصاحيح( هكلا في النسر . 1)

 الشيا هو دفعه وا دع   ومعنى اللّم عن الشيا هو الدفع عنه و ثءيته.

 .«... عّما في»( بيار للموصول في اوله ا 2)

لمرا ـ  ( وأّما بناا على ما هو المشهور من لور مخدّيا  األمارا  أحكاما ئاه يّرة  ر عيّة3)

فام تّحام جار   ألّر الحكم الّلي أدّ  إليره ـ  يّة الش يب م  نافي اشعيّة الحكما ته  أّر ئن

األمارل محتم، الءقاا   إلمكار إصابتها الوااع ولار مّما يءقى   والقشع بعردم فعليّتره حين رل مرع 

ه احتمال بقائه لكونها بسءع دملة األمارل والمف وا عردم دملتهرا إّم علرى تءو ره م علرى بقائر

 .أعلى هللا مقام[]غي  وائ  بفعليّته النا  ة با تّحابه   فق  غف،   منه 

 ( أي ا حين لفاية الشّ  في الءقاا على  قدي  الثءو .4)
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محكوم بالءقاا   فتكور الحّجة على تءو ه حّجرة علرى بقائره  عءّردا   للمقزمرة 

 وبين تءو ه وااعا. (1)بينه 
الشيا في التعءّرد بءقائره فري األخءرار   واد اخل اليقين ب !لي  إن قلت :

 وم يقين في ف ا  قدي  الثءو .

نعرم   ولكرّن الظراه  أنّره اخررل لشرفا عنره ومر نل لثءو ره   ليكررور  قلات :
 .(2)التعءّد في بقائه   والتعءّد مع ف ا تءو ه إنّما يكور في بقائه   فافهم 

__________________ 

 ( أي ا بين الءقاا.1)

بعرد مرا أوردوا علرى مرا أفراد المّرنّ  ـ  أّر األعرقم مرن المحقّقرين المترأّخ ين ى :وال يخف( 2)

ذلر  ـ  جوابا عن اإل كال بإي ادا  ي جع بعيها إلى المءنى وبعإ نخ  إلى الءنراا   عادس

ريا عرن  ّّ لّ، على مءناع وجوها أخ  في التفّّي عن اإل كال. ونكتفي برالتعّ ا لمرا أفرادوا  ف

 نا اإلي ادا  خوفا من التشوي،.اإل كال   و  ل

ّّى عن اإل ركال بمرا حاصرله ا أّر المر اد مرن اليقرين المعتءر   أّما المحقّب النائينّي ا فتف

في ام تّحام ليم هو اليقين الوجدانّي   ب، لّ، ما يكرور محر زا للمستّرحع بأحرد وجروع 

حرر زل   بنرراا علررى اإلحرر از مررن اليقررين الوجرردانّي أو مررا هررو بمنزلترره لررالش ق وامصررول الم

ايامهما مقام القشع الش يقّي. فلو اام ا يب أو أمارل على تءو  حكم أو موورو، ذي حكرم ترّم 

 ّ  في بقراا الحكرم أو الموورو، الّرلي أدّ  إليره األمرارل والش يرب فرق مرانع مرن ا تّرحام 

 4د امصرول بقاا مخدّ  األمارل والش يب   ألّر المستّحع اد اح ز بقيام األمارل عليه. فوائ

 .404ـ  403 ا
رري المحقّررب الع ااررّي بررأّر مفرراد أدلّررة الشرر ق واألمررارا  نررائ  إلررى  تمرريم الكشرر   ّّ و ف

وإتءا  اإلح از التعءّدّي للواارع ؛ وحين رل فأدلّرة الشر ق واألمرارا  بعنايرة  كفّلهرا إلتءرا  العلرم 

ّم الوجدانّي والتعءّردّي. واإلح از يوّ ع دائ ل اليقين المنقوا والنااإ في ام تّحام بما يع

وبرلل  يكررور المستّرحع عنررد ايرام األمررارل أو الش يررب عليره محرر زا براليقين التعءّرردّي   ومررع 

الشّ  في بقائه في الزمار المتأّخ  يج ي فيه ام تّحام   لتماميّة أرلانه من إح از السرابب 

ـ  ية عن مشلرب اإلحر ازوالشّ  القحب. فق يحتاا إلى جع، اليقين في أخءار ام تّحام لنا

  لري يلرزم  قردّم األمرارل عليره بمنراا الرورود م الحكومرة. نهايرة ـ  لما صنعه المحقّب النرائينيّ 

 .109ـ  105ا  4األفكار 
رري السرريّد اإلمررام ال مينرريّ  ّّ بعررد مررا بنررى علررى لررور اليقررين معتءرر ا فرري مووررو، ـ  و ف

 ـ كم والمووو، يلغي خّوصيّةبما حاصله ا أّر الع   ألج، منا ءة الحـ  ام تّحام
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 [استصحاب الكلّي وأقسامه]الثالث :  [التنبيه]

انّه م ف ق في المتيقّن السابب بين أر يكور خّود أحرد األحكرام أو 

 ما يشت   بين امتنين منها أو األزيد   من أم  عاّم.

فإر لار الشّ  في بقاا ذا  العاّم من جهة الشّ  في بقاا ال اّد الّرلي 
 .(2)لار ا تّحابه لا تّحابه بق لقم  (1)في ومنه وار فاعه  لار

وإر لار الشّ  فيه من جهة   دّد ال اّد الّلي فري ورمنه برين مرا هرو 
فكلا م إ كال في ا تّحابه   فيت  ّع عليه لافّرة مرا  (3)باق أو م  فع اشعا 

 يت  ّع عليه
__________________ 

الظاه  من األدلّة أّر المووو، فري ام تّرحام هرو الحّجرة  لور اليقين وجدانيّا ويحكم بأرّ ـ 

علرى الواارع فري مقابر، القحّجرة   وهري جهررة جامعرة برين اليقرين وغير ع مرن الحجر  العققئيّررة 

والش عيّة   فيلحب الظّن المعتء  براليقين   ويجر ي ام تّرحام فري مرخدّاع   لمرا يجر ي فري 

 .124ا  1اليقين الوجدانّي. ال  ائ، 

  السيّد المحقّب ال وئّي وجها نخ . حاصله ا أّر معنرى جعر، حّجيّرة األمرارا  هرو وذل

جعرر، األمررارا  مررن أفرر اد العلررم فرري عررالم امعتءررار   فيكررور لليقررين فرر دار ا اليقررين الوجرردانّي 

بحكرم مرن األحكرام ترّم  رككنا فري ـ  علمرا وجردانيّاـ  واليقين الجعلّي امعتءارّي   فكما لو علمنرا

 ن جع إلى ام تّحام للل  إذا اامم األمارل على حكم تّم  ككنا في بقائه.بقائه 
 .99ا  3مّءاح امصول 

 .«بقاا ال ادّ »( معشو  على اوله ا 1)

 ( أي ا لار ا تّحام الكلّّي لا تّحام الجزئّي بق لقم.2)

جررود هررلا هررو القسررم األّول مررن األاسررام الثقتررة م تّررحام الكلّررّي. وهررو مررا إذا علررم بو

 الكلّي في ومن ف د معيّن   تّم  ّ  في بقاا الكلّي من جهة الش  في بقاا ذلر  الفر د   مرثق ا

علم بوجود اإلنسار في الدار لعلمه بوجود زيرد فيهرا   ترّم  رّ  فري بقراا زيرد فري الردار   فيلرزم 

 منه الشّ  في بقاا اإلنسار الكلّي.
وهو ما إذا علم بوجرود الكلّري فري ورمن فر د  ( هلا هو القسم الثاني من ا تّحام الكلّي  3)

م دّد بين اوي، الءقاا واّي  الءقاا   فيشّ  في بقاا الكلّي بعد ميّي زمرار   فرإر لرار الفر د 

اوي، الءقاا  يقّن بوجود الكلّّي في ومنه في الزمار الثاني   وإر لار اّي  الءقراا  ريقّن بعردم 

ما إذا علم ب ر وا  رائ، مر دّد برين الءرول والمنري   ترّم وجود الكلّي في الزمار الثاني. مثاله ا 

 وّوأ   فيتحقّب لديه الشّ  في بقاا للّّي الحدث من جهة أنّه إر لرار السرائ، بروم فيكرور حدتره 

أصررغ  واررد ار فررع بالوورروا جزمررا   وإر لررار منيّررا فيكررور حدترره ألءرر  ولررم ي  فررع بالوورروا 

 اشعا.
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 عقق أو   عا من أحكامه ولوازمه.

الّرلي يكرور الكلّرّي موجرودا فري ورمنه   ويكرور ـ  و  دّد ذا  ال ادّ 
بين متيقّن امر فا، ومشركو  الحردوث المحكروم بعردم ـ  وجودع بعين وجودع

با تّررحام الكلّررّي المتحقّررب فرري وررمنه مررع عرردم  (2)غيرر  وررائ   (1)حدوترره 

ين الفر دين باليقين والشّ  فري حدوتره وبقائره. وإنّمرا لرار التر دّد بر (3)إخقله 
وائ ا با تّحام أحد ال اّصين اللّلين لرار أمر ع مر دّدا بينهمرا   إلخقلره 

نعررم   يجررع  .(4)برراليقين الّررلي هررو أحررد رلنرري ام تّررحام   لمررا م ي فررى 

 رعاية التكالي  المعلومة إجمام
__________________ 

عررّ ا لرره الشرري  ( هررلا أحررد اإل رركام  علررى ج يررار ام تّررحام فرري القسررم الثرراني. و 1)

 .192ا  3األعظم األنّارّي في ف ائد امصول 

أنّه م ريع في بقاا الكلّري اءر، ميرّي زمرار الفر د القّري    بر، انّمرا  حاصل اإلشكال :

يشّ  بعد ميّي زمار القّي    وحين رل لرو لرار الفر د المر دّد الّرلي يكرور الكلّري موجرودا فري 

بعرد ميرّي زمانره   ولرو لرار هرو الفر د الشوير، فهرو ومنه هو الف د القّي  فيقشع بار فاعه 

 مشكو  الحدوث ويج ي فيه ا تّحام العدم   فيّي  محكوما بعدم الحدوث  عءّدا.
 أّر الشّ  منت  بيميمة الوجدار إلى األص، والتعءّد. والحاصل :

 .«... و  دّد»( خء  اوله ا 2)

 ( أي ا عدم إخقل الت دّد المللور.3)

أّر الكلّي بوص  الكلّيّة متيقّن الحدوث ومشكو  الءقاا   فيرتّم فيره رلنرا  اب :وحاصل الجو( 4)

ام تّحام. نعم   م يتّم رلنا ام تّحام بالنسءة إلى ال اّصين   أّمرا بالنسرءة إلرى القّري  

فلعدم الشّ  في بقائه بعد ميّي زمانه   وأّما بالنسءة إلى الشوي، فلعدم اليقين بحدوتره   فينهردم 

 د رلني ام تّحام.أح

وأجررام المحقّررب األصررفهانّي عررن اإل رركال بوجرره أدق. وحاصررله ا أّر مررا هررو معلرروم 

ّّة من الكلّي بمالها مرن ال ّوصريّة والتعريّن ال راّد ـ  إّما وجدانا أو  عءّداـ  امر فا، هو الح

رة ا ّّ ـ  لمتعيّنرة وااعرا  الّتي م يقين بحدوته أييا   فلم يتحقّب فيه ال لنرار معرا. وأّمرا ذا  الح

فمتيقّنة الحردوث ـ  أي ذا  الكلّّي الشءيعّي م بما لها من التعيّن ال اّد بهلا الف د أو ذا  الف د

فرري الزمررار األّول ومشرركولة الءقرراا فرري الزمررار الثرراني   إذ م علررم بار فاعهررا   برر، يشررّ  فرري 

واحتمرال لرور  عيّنهرا ـ  ّري وهرو القـ  ار فاعها وبقائها من جهة القشع بزوال التعيّن ال ادّ 

رة المتعيّنرة ـ  أي الف د الشوي،ـ  هو التعيّن الءااي ّّ   وار فرا، الفر د م يقتيري إّم ار فرا، الح

 .168ا  3به. نهاية الدراية 
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 .(1)المت  ّءة على ال اّصين فيما علم  كلي  في الءين 

مسرءّءا  لور الشّ  في بقاا الكلّرّي الّرلي فري ورمن ذا  المر دّد»و وّهم 
عررن الشررّ  فرري حرردوث ال رراّد المشرركو  حدوترره المحكرروم بعرردم الحرردوث 

فا د اشعا   لعدم لور بقائه وار فاعره مرن لروازم حدوتره  (2) «بأصالة عدمه

وعدم حدوته   ب، من لوازم لرور الحرادث المتريقّن ذا  المتريقّن امر فرا، أو 
 .(3)الءقاا 

بقاا ال اّد الّلي فري ورمنه مع أّر بقاا القدر المشت   إنّما هو بعين 
   م أنّه (4)

__________________ 

إّر العلم اإلجمالّي بثءو  الحكم لكّ، واحد من ال اّصرين يوجرع امحتيراا  ( وبعبارة اررى :1)

بت  يع اةتار ال اّصة لكّ، واحد من ال اّصين   ففري مثرال السرائ، المر دّد برين الءرول والمنري 

لومررة إجمرام المت  ّءررة علررى ال اّصررين   لغسر، المقارري برره مررّ  ين يجرع رعايررة التكررالي  المع

 وعدم اللءث في المساجد وعدم ا اال العزائم.

 .193ا  3( هلا التوّهم  عّ ا له الشي  األعظم األنّارّي في ف ائد امصول 2)

أنّه م مجال م تّحام الكلّّي في القسم الثاني   ألنّره محكروم بأصر،  وحاصل التاوّ م :

حالم عليه   فإّر الشّ  في بقاا الكلّي مسءّع عن الشّ  فري حردوث الفر د الشوير،   فالشرّ  فري 

ـ  بقاا الحدث مسءّع عن الشّ  في حدوث الجنابة   فتج ي أصالة عردم حردوث الفر د الشوير،

  وهررلا األصرر، حررالم علررى أصررالة بقرراا الكلّررّي   لحكومررة األصرر، السررءءّي علررى ـ  أي الجنابررة

 سءءّي.األص، الم
إّر الشّ  في بقاا الكلّي وار فاعه ليم مسءّءا عن الشرّ  فري حردوث الفر د  وبعبارة اررى :( 3)

الشويرر، وعرردم حدوترره   برر، مسررءّع عررن الشررّ  فرري خّوصرريّة الفرر د الحررادث وأنّرره هرر، الفرر د 

يّرة وبمرا أنّره م أصر، يعريّن ليف ؟القّي  ليكور م  فعا اشعا أو الف د الشوي، ليكور باايرا لرلل 

 فق مانع من ج يار ا تّحام الكلّّي.ـ  لعدم حالة  ابقةـ  الحادث

 .193ا  3وهلا الجوام ذل ع الشي  األعظم األنّارّي في ف ائد امصول 
وأورد عليه السيّد المحقّب ال وئّي بأّر هلا الجوام مءنّي على عردم ج يرار األصر، فري 

فرق مرانع مرن ج يرار أصر، عردم لرور ـ  الّحي  لما هوـ  العدم األزلّي. وأّما إذا النا بج يانه

 .126ا  48 (مّءاح امصول)الحادث اويق. مو وعة اإلمام ال وئّي 
( ألّر وجود الكلّي عين وجود أف ادع   فءقاا الكلّي عين بقاا الفر د الشوير،   م مرن لوازمره 4)

   فق  كور  ءءيّة ومسءّءيّة.

 ـ بأّر أصالة عدم حدوث الف د الشوي، لو لانم ولكن أورد عليه السيّد المحقّب ال وئيّ 
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 من لوازمه.

  فق  ءهة في لور  (1)على أنّه لو  لّم أنّه من لوازم حدوث المشكو  
يت  ّع بأصالة عدم الحدوث إّم ما هو من لوازمه  (2)اللزوم عقليّا   وم يكاد 

 .(3)وأحكامه   عا 
__________________ 

لّرري بنراا علررى السررءءيّة فهرري مانعررة عنره بش يررب أولررى علررى القررول مانعررة عررن ا تّررحام الكـر 

 .127ا  48 (مّءاح امصول)مو وعة اإلمام ال وئّي  بالعينيّة.

يكرور مرن لروازم حردوث الفر د الشوير، ـ  أي الكلّريـ  ( أي ا لو  لّم أّر بقاا القدر المشت  1)

 الّلي حدوته مشكو .

 ما أتءتناع. ولىواأل .«فق يكاد»( وفي بعإ النس  ا 2)

أنّره لرو  رلّم أّر الشر  فري بقراا  وتوضايحه :( هلا هو الوجه الثالث في الجوام عرن التروّهم. 3)

الكلّي مسءّع عن الشّ  في حدوث الف د الشوير،   إّم أّر الميرزار فري حكومرة األصر، السرءءّي 

ـ  ألصر، السرءءيّ على األص، المسءّءّي أر يكور تءو  المشكو  الثراني مرن اللروازم الشر عيّة ل

لما في ا تّحام الشهارل بالنسءة إلى ااعدل الشهارل   فإّر ا تّرحام الشهرارل ي فرع الشرّ  

أو يكررور انتفرراا المشرركو  مررن اةتررار ـ  فرري الشهررارل ويثءتهررا  رر عا   فيكررور حالمررا عليهررا

رل لما في  شهي  توم متنّجم بماا مستّحع الشهارل   فرإّر اهراـ  الش عيّة لألص، السءءيّ 

الثروم المغسررول بره مررن اةترار الشرر عيّة م تّررحام اهرارل المرراا   فرق يءقررى معره  ررّ  فرري 

؛ وليم المقام من اءي، األّول   وم من اءي، الثراني   ـ  نجا ة الثوم ليج ي فيها ام تّحام

ه ب، عدم بقاا الكلّّي إنّما يكور مرن اللروازم العقليّرة لعردم حردوث الفر د الشوير،   فرق حكومرة لر

 على ا تّحام الكلّّي.

واد زاد المحقّرب النرائينّي وجهرا رابعرا فري الجروام عرن التروّهم. وحاصرله ا أّر األصر، 

السءءّي م يكور حالمرا علرى األصر، المسرءءّي إّم إذا لرم يعرارا بمثلره   وفري المقرام يعرارا 

  لمرا أّر بمثله   فإّر أص، عدم حدوث الف د الشوي، يعارا أص، عدم حدوث الف د القّي  

أصرر، عرردم لررور الحررادث اررويق يعررارا أصرر، عرردم لونرره اّرري ا   وإذا  عاروررا  سررااشا   

وبعد  قوا األص، السءءّي  ّ، النوبرة إلرى األصر، المسرءّءّي   وهرو ا تّرحام بقراا الكلّرّي. 

 .418ا  4فوائد امصول 
لقّررري  ولكررن أورد عليرره  لميرررلع المحقّررب ال ررروئّي بررأّر دورار األمرر  برررين الشويرر، وا

 يتّّور على وجهين ا
أحدهما ا أر يكور لكّ، واحد منهما أت  م تّص بره   ويكرور لهمرا أتر  مشرت   أييرا   

فحين رررل وإر لرررار مرررا ذلررر  مرررن  عرررارا األصرررلين صرررحيحا   إّم أنّررره م فائررردل فررري ج يرررار 

ة ام تّررحام فرري الكلّررّي   لتنّجررز اةتررار الشرر عيّة بوا ررشة العلررم اإلجمررالّي   فيجررع رعايرر

 امحتياا و   يع نتار الكلّّي.
 تانيهما ا أر يكور لهما أت  مشت     ويكور للف د الشوي، فقط أتر  م رتّص بره. فحين رل

 ـ
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وأّما إذا لار الشرّ  فري بقائره مرن جهرة الشرّ  فري ايرام خراّد نخر  فري 

  ففررري  (1)مقرررام ذا  ال ررراّد الّرررلي لرررار فررري ورررمنه بعرررد القشرررع بار فاعررره 
أئهرر ع عرردم ج يانرره   فررإّر وجررود الشءيعررّي وإر لررار ا تّررحابه إ رركال   

بوجود ف دع إّم أّر وجودع في ومن المتعدّد من أف ادع ليم من نحو وجرود 

واحد له   ب، متعدّد حسع  عدّدها   فلو اشع بار فاعره مرا علرم وجرودع منهرا 
لقشع بار فا، وجودع   وإر  ّ  في وجود ف د نخ  مقارر لوجود ذا  الف د 

 فاعررره بنفسررره أو بمقلررره   لمرررا إذا  رررّ  فررري ام رررتحءام بعرررد القشرررع أو مر

 بار فا، اإليجام بمق  مقارر أو حادث.
__________________ 

برق معرارا   فيكرور حالمرا ـ  وهو األص، السءءيّ ـ  يكور أصالة عدم حدوث الف د الشوي،ـ 

م يت  ّرع أتر  عليره.  على ا تّحام الكلّّي   لعدم ج يار األصر، فري الفر د الّرغي    حيرث

 .128ـ  127ا  48 (مّءاح امصول)مو وعة اإلمام ال وئّي 

وأّما إذا لار الشّ  في بقاا الكلّري مسرتندا إلرى أنّره علرم بوجرود الكلّرّي فري  وبتعبير أوضح :( 1)

ورمن فرر د معريّن   تررّم علرم بررزوال ذلر  الفرر د و رّ  فرري وجرود فرر د نخر  غيرر  الفر د المعلرروم 

   فهو على نحوين ا حدوته وزواله

أر يحتمر، حردوث الفرر د اةخر  فري ئر   وجررود الفر د األّول   لمرا إذا علررم  أحاد ما :

بوجود اإلنسار في الدار للعلم بوجود زيد فيها   تّم علم ب  وا زيرد مرن الردار واحتمر، دخرول 

 عم و فيها اء، خ وا زيد منها.
 ، الف د األّول.أر يحتم، حدوث الف د اةخ  مقارنا مر فا ثانيهما :

ذهع الشي  األعظم األنّارّي إلى التفّي، بين النحوين   فقال بج يرار ام تّرحام 

 .196ـ  195ا  3في األّول دور الثاني. ف ائد امصول 
عدم ج يانه في القسم الثالث مشلقا. و ءعه األعقم الثقتة    عادسواختار المّنّ  

حدوتره مرن م ا رع الفر د المعلروم الرزوال   لمرا إذا علرم   وا تثنوا ما إذا لار الف د المشكو  

بثءو  للّّي السواد في توم   م ّّافه بم  ءة  ديدل منه   تّم علم بزوال  لر  الم  ءرة الشرديدل 

و ررّ  فرري  ءرردّلها إلررى م  ءررة وررعيفة منرره أو زوالهررا بررالمّ ل وحرردوث لررور نخرر . راجررع نهايررة 

 .134ا  4  نهاية األفكار  424ا  4   فوائد امصول 178ـ  177ا  3الدراية 
  وخررالفهم فرري ا ررتثناا ـ  اإلمررام ال مينررّي والمحقّررب ال رروئيّ ـ  و ررءعهم السرريّدار العلمررار

المورد المللور   فأفادا أّر هلا المرورد لريم مرن مروارد ا تّرحام القسرم الثالرث   بر، يكرور 

ـ  132ا  1منقشررع. ال  ررائ، مررن مرروارد ا تّررحام القسررم األّول   فا ررتثناؤع مررن ام ررتثناا ال

 .116ـ  114ا  3  مّءاح امصول  133
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األمرر  وإر لررار لمررا ذلرر    إّم أنّرره حيررث لررار التفرراو  بررين  ال يقااال :

لريم إّم بشردّل الشلرع ـ  وهكلا بين الك اهة والح مةـ  اإليجام وام تحءام
موجرع بينهما ووعفه   لار  ءدّل أحدهما باةخ  مع عدم   لّر، العردم غير  

لتعرردّد وجررود الشءيعررّي بينهمررا   لمسرراواة ام ّّررال مررع الوحرردل   فالشررّ  فرري 

 التءدّل حقيقة  ّ  في بقاا الشلع وار فاعه   م في حدوث وجود نخ .
األم  وإر لار للل    إّم أّر العر   حيرث ير   اإليجرام  فإنّه يقال :

 تلر  الوصر  فري م (1)وام تحءام المتءرادلين فر دين متءراينين   م واحردا 

مرن  (2)زمانين   لم يكن مجال لق تّحام   لما مّ   اإل رارل إليره ويرأ ي 
أّر اييّة إاقق أخءار الءام أّر العء ل فيه بما يكور رفع اليد عنه مع الشّ  

بنظ  الع   نقيا وإر لم يكن بنقإ بحسع الداّة   وللا لرو انعكرم األمر  

جاريا وإر لرار هنرا  نقرإ عقرق ولم يكن نقإ ع فا لم يكن ام تّحام 
(3). 

__________________ 

 .والصحيح ما أثبتناه .«م واحد»( وفي بعإ النس  ا 1)

ولي  لار فقد ئه  مّمرا »( مّ   اإل ارل إليه في ابتداا مءحث ام تّحام   حيث اال ا 2)

 .« تّمة»ويأ ي ذي، اوله ا  .«ذل نا في  ع يفه اعتءار أم ين

برأّر التغراي    ر عادسأّر المحقّب األصفهانّي أورد على ما أفادع المّنّ   يك :ال يخفى عل( 3)

بين الوجوم وام رتحءام لريم بالشردّل واليرع    فإنّهمرا مرن اممرور امعتءاريّرة الّتري  وجرد 

 .181ـ  180ا  3بإنشاا مفاهيمهما   وامعتءار م يقء، الشدّل واليع . نهاية الدراية 
 استصحاب الكلّي :القسم الرابع م  

وجدي  باللل  أّر السيّد المحقّب ال وئّي زاد اسما رابعرا   وحكرم بج يرار ام تّرحام 

القسم ال ابع ا ما إذا علمنا بوجود ف د معيّن   وعلمنا بار فا، هلا الفر د   ولكرن »فيه   فقال ا 

فاعرره ويحتمرر، علمنررا بوجررود فرر د معنررور بعنرروار يحتمرر، انشءاارره علررى الفرر د الّررلي علمنررا ار 

انشءااه على ف د نخ  أييا   فلو لار العنوار المرللور منشءقرا علرى الفر د الم  فرع فقرد ار فرع 

 الكلّّي   وإر لار منشءقا على غي ع فالكلّي باق.
مثاله ا ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار   وعلمنا بوجود متكلّم فيها   تّم علمنرا ب ر وا 

اا اإلنسار فيها محتمرال أر يكرور عنروار المرتكلّم منشءقرا علرى فر د زيد منها   ولكن احتملنا بق

 نخ .
 ـ   واغتسلناـ  مثقـ  ومثاله في األحكام الش عيّة ا ما إذا علمنا بالجنابة ليلة ال ميم



 (3لفاية امصول )ا  .............................................................................  222

ومّمررا ذل نررا فرري المقررام يظهرر  أييررا حررال ام تّررحام فرري متعلّقررا  

 فق  غف،.   (1)األحكام في الشءها  الحكميّة والموووعيّة 
__________________ 

منها   تّم رأينا المني   ولكن نحتم، أر يكور هرلا المنري مرن الجنابرة الّتري اغتسرلنا منهرا وأر ـ 

 .119ـ  118و  104ـ  103ا  3مّءاح امصول  .«يكور من غي ها

 أّر الف ق بين هلا القسم والقسم األّول واو .وال يخفى : 
ثاني أنّه ليم هنا   ّ  في بقاا مرا حردث   ألّر أحرد الفر دين والف ق بينه وبين القسم ال

المحتملين مشكو  الحدوث من امبتداا وأحدهما اةخ  مقشو، امر فرا، ؛ ب رق  هرلا القسرم 

   حيث أّر ما علمنا بحدوته محتم، الءقاا   وم علم بار فاعه.
شعرا   ويشرّ  فري ايرام والف ق بينه وبين القسرم الثالرث أّر هنرا  يعلرم برزوال مرا حردث ا

ف د نخ  مقامه ؛ وأّمرا فري هرلا القسرم فرق علرم لره بار فرا، مرا حردث   بر، يحتمر، بقراا مرا علرم 

 بتحقّقه لما يحتم، ار فاعه.
ذهررع السرريّد المحقّررب ال رروئّي إلررى ا تّررحام بقرراا الشءيعررّي المحتمرر، انشءاارره علررى 

المني منه و رّ  فري أنّره مرن جنابرة الف دين   فحكم بوجوم غس، الجنابة على من علم أّر هلا 

   104ـ  103ا  3 ابقة اغتس، منها أو جنابة اخ   لم يغتسر، لهرا. راجرع مّرءاح امصرول 

 .271ـ  270ا  6 (لتام الشهارل)مو وعة اإلمام ال وئّي 
وئاه  ألث  الفقهاا عدم ج يرار ام تّرحام فري المقرام   حيرث حكمروا بعردم وجروم 

  مستمسر  العر ول  501ا  1  الع ول الروتقى  19ـ  18ا  3الكقم  الغس، عليه. راجع جواه 

 .37ا  1   ح ي  الو يلة  25ا 3
وذهع المحقّب الهمدانّي إلى التفّي، بين ما إذا علم بوجرود فر دين و رّ  فري  عااءهمرا 

وعدمه   وبرين مرا إذا لرم يعلرم بره   بر، علرم بوجرود عنروانين يحتمر، انشءااهمرا علرى فر دين أو 

 .223ا  1ف د واحد   فيج ي ام تّحام في األّول دور الثاني. مّءاح الفقيه على 
 أّر الشّ  في بقاا متعلّقا  األحكام على نحوين ا توضيحه :( 1)

أر يشّ  في بقاا متعلّرب الحكرم ويكرور منشرأ الشرّ   رءهة حكميّرة   لمرا إذا لرار  األّول :

عند مشاهدل الجدرار   ألجر، أنّره لرم يعلرم أّر  زيد مساف ا   وبعد الم اجعة يشّ  في بقاا  ف ع

الشار، حكم بانتهاا السف  بمجرّ د مشراهدل الجردرار أو حكرم بءقائره إلرى  رما، األذار   فيشرّ  

وأنّه ه، يكور القّي  الّرلي ينتهري بمشراهدل الجردرار أو هرو ـ  وهو السف ـ  في متعلّب القّ 

مرن القسررم الثالررث مرن ا تّررحام الكلّررّي   فررق الشوير، الّررلي يءقررى إلرى  ررما، األذار   فيكررور 

 يج ي فيه ام تّحام.
أر يشّ  في بقاا متعلّرب الحكرم ويكرور منشرأ الشرّ   رءهة مووروعيّة   لمرا إذا  الثاني :

 ـ علم
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 [جريان االستصحاب في التدريجيّات]الرابع :  [التنبيه]

 [استصحاب الزمان والزمانيّات المتصّرمة]

أو التدريجيّة  (1)تيقّن بين أر يكور من اممور القاّرل انّه م ف ق في الم

  فررإّر اممررور الغيرر  القرراّرل وإر لررار وجودهررا ينّرر م وم  (2)الغيرر  القرراّرل 
  إّم أنّه ما لم يت لّر،  (3)يتحقّب منه جزا إّم بعد ما انّ م منه جزا وانعدم 

فررا   وإر انفّرر، برر، وإر   لّر، بمررا م ي ررّ، بام ّّررال ع ـ  فري الءررين العرردم
أو ع فرا   ويكرور رفرع اليرد عنهرا مرع الشرّ   (5)بااية مشلقا  (4)لانم ـ  حقيقة

في ا تم ارها وانقشاعها نقيا   وم يعتء  في ام تّحام بحسع  ع يفه 

اشعرا.  (6)وأخءار الءام وغي ها من أدلّته غير  صردق الرنقإ والءقراا لرلل  
 هلا.

ود في الح لة في األين وغي ع إنّما مع أّر امنّ ام والتدّرا في الوج

 «لور الشيا في لّ، نر في حدّ أو مكرار»هو في الح لة القشعيّة   وهي ا 
بهرررلا  (8)  فإنّررره  «لونررره برررين المءررردأ والمنتهرررى»  م التوّ رررشيّة   وهررري ا  (7)

 المعنى يكور
__________________ 

ي بقائره مرن جهرة أنّره لرم يعلرم أّر مرا أّر السف  ينتهي بمشاهدل الجدرار   عا   ولكرن يشرّ  فرـ 

وهرلا  ؟يشهد من الجدرار ه، هو جدرار بلدع فينتهي السف  أو هو جدرار بلد نخ  فيءقي السف 

 أييا من القسم الثالث   وم يج ي فيه ام تّحام.

( وهرري اممررور الّترري  تحقّررب و جتمررع أجزاؤهررا فرري الوجررود زمانررا   لكثيرر  مررن األ ررياا 1)

 ال ارجيّة.

( وهري اممرور الّتري م  جتمررع أجزاؤهرا فري زمررار واحرد   بر، م يوجررد جرزا منهرا إّم بعررد 2)

 انعدام الجزا الّلي اءله   لاللي، والشه  والح لة وغي ها من اممور السيّالة.

وم يتحقّب منها جزا إّم بعد مرا انّر م منهرا »( هكلا في النس . ولكن الّوام أر يقول ا 3)

   فإّر اليمي  ي جع إلى اممور. «... جزا وانعدم  

 .«ما لم يت لّ،»( جوام اوله ا 4)

 ( أي ا حقيقة وع فا.5)

 ( أي ا ع فا.6)

وهرو لرور ـ  إّر التع ي  المرللور فري المرتن للح لرة القشعيّرة»( اال المحقّب األصفهانّي ا 7)

ي القشعيّرة هرو  ع ير  مشلرب الح لرة عنرد المشرهور   ففرـ  الشيا في لّ، نر فري حردّ ومكرار

 .183ا  3نهاية الدراية  .«بلحائ أجزائها   وفي التوّ شيّة بلحائ أف ادها

 ( أي ا الوجود في الح لة بمعنى لور الشيا بين المءدأ والمنتهى.8)
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 .(1)ااّرا مستمّ ا 

فانقدح بلل  أنّه م مجال لإل كال في ا تّرحام مثر، اللير، أو النهرار 
 .(2)و   يع ما لهما من اةتار 
__________________ 

أنّه يستشك، في ج يار ام تّحام في اممور التدريجيّة بعدم  ّرّور الءقراا  والحاصل :( 1)

فرري مثرر، الزمررار والزمانيّررا  المتّررّ مة الّترري  وجررد و نّرر م  رري ا فشرري ا   ألّر بقرراا الشرريا 

و غير  متّرّور عءارل عن ا تم ار وجودع في اةر القحب بعين وجودع في اةر السابب   وه

في اممور التدريجيّة الّتي م يتحقّب منها جزا إّم بعرد مرا انعردم منهرا جرزا نخر . وأجرام عنره 

 بوجهين ا   عادسالمّنّ  

وحاصله ا أّر اةنا   .«. كبلك قمعا.. إاّل أنّه ما لم يتخلّل»أحدهما ا ما أ ار إليه بقوله ا 

جودا  متعردّدل متّرّ مة   إّم أنّهرا لّمرا لانرم علرى واألزمنة المتعااءة وإر لانم في الحقيقة و

نه  ام ّّال ولم يت لّر، بينهرا  ركور لرار الجميرع بنظر  العر   موجرودا واحردا باايرا   ويعردّ 

الموجررود القحررب منهررا بقرراا لمررا حرردث أّوم   فيّرردق عليرره الشررّ  فرري بقرراا مررا حرردث   فتتّحررد 

ا   وإر لم  كونا بحسع الحقيقة والداّة العقليّرة لرلل  القييّة المتيقّنة مع القييّة المشكولة ع ف

  فتجرر ي ام تّررحام   ألّر مرردار الوحرردل فرري متعلّررب الوصررفين هررو نظرر  العرر   وصرردق 

 النقإ والءقاا للل .
و وويحه ا أّر امنّ ام والتجدّد المرانع  «.... مع أّن االنصرام»ما أ ار إليه بقوله ا  ثانيهما :

هررو فرري الح لررة القشعيّررة المنتزعررة مررن األلرروار المتعااءررة علررى نهرر   عررن ام تّررحام انّمررا

وهرو ـ  ام ّّال الّتي  توافى للحدود الوااعة بين المءدأ والمنتهى   فهي باعتءار منشرأ انتزاعهرا

وهري لرور الشريا ـ   دريجيّة. وأّما الح لة التوّ رشيّةـ  األلوار المتعااءة المتفّ اة في ال ارا

فهري مرن اممرور القرراّرل ويّردق عليهرا الءقراا حقيقررة   فرق اّرور فرري ـ  منتهرىبرين المءردأ وال

 ج يار ام تّحام فيها.

أّر المحقّب الع ااّي أورد على الوجه الثاني بمنع صدق القاّر المسرتمّ  علرى  وال يخفى :

رل عرن الح لة التو شيّة   لري يتّرّور فيهرا الءقراا الحقيقرّي   ألّر الءقراا الحقيقرّي للشريا عءرا

ا تم ار وجودع في تاني زمار حدوته بماله من الم ا ع والحدود المشّ ّة له في نر حدوتره 

  ومثلرره غيرر  متّررّور فرري الح لررة التوّ ررشيّة   بداهررة أنّهررا ليسررم بحقيقتهررا إّم عررين التجرردّد 

وامنقيرراا وال رر وا مررن القررّول إلررى الفعرر،   فهرري بهررلا امعتءررار عررين الوجررودا  المتعااءررة 

لحّرروم  المتدّرجررة الموافيررة للحرردود المعيّنررة   ألّر لررّ، واحررد منهررا لررور وااررع بررين المءرردأ وا

 146ا  4والمنتهى وف د للح لة التو شيّة وم  ءة من م ا ع وجودها خارجا. نهايرة األفكرار 

 .147ـ 
( فرإذا نرلر التّردّق بردرهم إذا لرار النهرار باايررا و رّ  فري بقراا النهرار   جر   ا تّررحام 2)

 ـ النهار
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وللا للّما إذا لار الشّ  في األم  التدريجّي من جهة الشرّ  فري انتهراا 

 .(1)ح لته ووصوله إلى المنتهى أو أنّه بعد في الءين 
لمرا فرري نءرع المرراا ـ  وأّمرا إذا لرار مررن جهرة الشرّ  فرري لميّتره ومقرردارع

ر وج يانه وخ وا الدم و يقنه فيما لار  ءع الشرّ  فري الج يرار والسريق

الشّ  في أنّه بقي في المنءع وال حم فعق  يا من الماا والدم غير  مرا  رال 
ف بما يشك، في ا تّحابهما حين ل   فإّر الشرّ  لريم فري ـ  (2)وج   منهما 

بقاا ج يار   ص ما لار جاريا   ب، في حدوث ج يار جزا نخ   ّ  في 

 ج يانه من جهة الشّ  في
__________________ 

 ه وجوم الوفاا بالنلر.و   ّع عليـ 

( لما إذا علمنا أّر العين الكلائيّة  ستعدّ أر يج ي ماؤهرا إلرى تقترين أيّرام   ولكرن نشرّ  بعرد 1)

 ميّي خمسة أيّام في انقشا، ج يانه لمانع   فنستّحع ج يانه.

الشرّ   أّر الشّ  في بقاا الماا في المنءع أو الدم في ال حم  ارل يكور مستندا إلى ال يخفى :( 2)

فري أصرر، مررا يقتيريه المرراا والرردم الموجررودار فيهمرا مررن أّول األمرر    فيشررّ  فري أنّرره بقرري مررن 

واخ   يكور مستندا إلرى احتمرال  ؟الموجود فيهما  يا غي  ما  ال منهما إلى اةر أو لم يءب

مقردار  حدوث مقدار نخ  زائد على المقدار المعلوم أّوم الّلي نعلم بانتفائره   برأر نحتمر،  كرّور

زائد من الماا في المنءع بسءع المش    أو نحتم، ع ا أم  في باان الحكم يقتيري  ريقر 

 الدم بعد القشع بار فا، ما لار في ال حم أّوم   فيج ي ام تّحام في للتا الّور ين.

ولكن المحقّب النائينّي منع عن ج يار ام تّحام في الّورل األخي ل   بدعو  أنّهرا 

لوجه الثاني من القسم الثالث من أاسام ا تّحام الكلّري   ألّر الوحردل فري اممرور   جع إلى ا

بتعردّد ـ  لسريقر المراا وج يانرهـ  التدريجيّة انّما  كور بوحدل الداعي   فيتعدّد األم  التدريجيّ 

ـ  انتفى يقينا و كور الح لة الحادترة بردا، نخر ـ  في المقامـ  الداعي   وحيث أّر الداعي األّول

فتّي  الح لة متعدّدل وم يّرّ  ج يرار ام تّرحام حين رل   مخرتق  ـ  على  قدي  وجودع

 .441ا  4القييّة المتيقّنة والمشكولة. فوائد امصول 
وأورد عليه المحقّب الع ااّي بأنّه لو  لّم ما أفاد في مث، المرتكلّم فرق مجرال لتسرليمه فري 

وصيّتهما المتقّومة ع فا   وإّم فمثر، اخرتق  المءردأ فري مث، ج يار الماا والدم إّم بتغيّ  خّ

هلع اممور لمث، اختق  عمود ال يمة بالنسءة إلى بقاا هي ة ال يمة بحالها   لمرا لرو  رّ  فري 

بقاا هي ة ال يمة من جهة احتمال  كّور عمود نخ  مقام العمود السابب المنتفري اشعرا   فإنّره م 

 .442ـ  441ا  4ال يمة بحالها. راجع هامش فوائد امصول اّور في ا تّحام بقاا هي ة 
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 (2)بأنّره م ي ترّ، بره مرا هرو المرق  فري ام تّرحام  (1)حدوته. ولكنّه ينحّ، 

 بحسع  ع يفه ودليله حسءما ع فم.
تّم إنّه م ي فى أّر ا تّحام بقاا األم  التدريجّي إّما يكور مرن اءير، 

م الكلّّي بأاسامه ؛ فإذا  ّ  في أّر ا تّحام الش ص أو من اءي، ا تّحا

 (3)السررورل المعلومررة الّترري  رر ، فيهررا  ّمررم أو بقرري  رريا منهررا صررّ  فيرره 
من جهة   دّدها بين القّي ل  (4)ا تّحام الش ص والكلّّي ؛ وإذا  ّ  فيه 

والشويلة لار من القسم الثاني ؛ وإذا  ّ  في أنّه   ، في اخ   مع القشرع 

 لى لار من القسم الثالث لما م ي فى.بأنّه اد  ّمم امو
 هلا في الزمار ونحوع من  ائ  التدريجيّا .

 [استصحاب الفعل المقيّد بالزمان]

وأّما الفع، المقيّد بالزمار ا فتارل يكور الشّ  في حكمه من جهة الشّ  

   (6)؛ واورا مع القشع بانقشاعه وانتفائره مرن جهرة اخر    (5)في بقاا ايدع 
إنّما هو بلحرائ  مرام المشلروم م أصرله  (7)حتم، أر يكور التقييد به لما إذا ا

(8). 

فإر لار من جهة الشّ  في بقاا القيد   فرق برأس با تّرحام ايردع مرن 
 الزمار  

__________________ 

 ما أتءتناع.والصحيح  .«يت يّ،»( وفي بعإ النس  ا 1)

 ( وهو صدق الءقاا والنقإ ع فا.2)

 الشّ  المتعلّب بءقاا السورل. ( أي ا في هلا3)

 ( أي ا في أّر السورل  ّمم أو بقي  يا منها.4)

 ( وهو الزمار ال اد.5)

 ( غي  جهة الشّ  في بقاا القيد   وهو الزمار.6)

 ما أتءتناع. والصحيح .«التعءّد به»( وفي بعإ النس  ا 7)

 في ليفيّة التقييرد بالزمرار و ارل اخ   يكور الشّ  في حكمه من جهة الش ّ  وبتعبير  رر :( 8)

  فيشّ  في أنّه ه، يكور  قييد الحكم بالزمار ال راّد بنحرو وحردل المشلروم لري ينتفري الحكرم 

رأ ا بانتفراا ذا  الزمرار   أو يكرور بنحرو  عردّد المشلروم لري ينتفرى المشلروم األاّرى التراّم 

 ؟بانتفاا الزمار م أص، المشلوم
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  فيت  ّرع عليره وجروم اإلمسرا  وعردم ـ  مثقـ  لالنهار الّلي ايّد به الّوم

جواز اإلفشار ما لرم يقشرع بزوالره   لمرا م برأس با تّرحام نفرم المقيّرد   
فيقال ا إّر اإلمسا  لار اء، هلا اةر في النهار   واةر لما لرار   فيجرع   

 .(1)فتأّم، 
__________________ 

، المقيّد بالزمار إذا لار الشّ  في حكمه مرن أنّه اد يستشك، في ا تّحام الفع ال يخفاى :( 1)

جهة الشّ  في بقاا زمانه   لما إذا  ّ  في وجوم اإلمسا  المقيّد بواوعه في النهار من جهرة 

الشّ  فري بقراا النهرار. ومنشرأ اإل ركال أّر ا تّرحام النهرار م يتكفّر، ألثر  مرن إتءرا  وجرود 

إّم علرى القرول باألصر، المثءرم   ألّر وارو،  النهار   وم يثءرم بره وارو، اإلمسرا  فري النهرار

 اإلمسا  في النهار مزم عقلّي لءقاا النهار.

 واد  ّدّ  األعقم لدفع اإل كال بوجوع ا
ما أفادع الشي  األعظم األنّرارّي مرن ج يرار ام تّرحام فري الحكرم    الوجه األّول :

اء، هلا   فاةر لما لار   فيثءرم بره بأر نقول ا إّر وجوم اإلمسا  الوااع في النهار لار تابتا 

 .205ا  3لور اإلمسا  في النهار   فيجع اإلمسا . ف ائد امصول 
ـ  438ا  4فوائرد امصرول ـ  وأورد عليره المحقّرب النرائينّي فري دورل مرن دورا  بحثره

 بأّر ا تّحام الحكم م يجدي في إح از لور اإلمسا  في النهار.
وّجره مرا أفراد الشري  األعظرم ـ  401ا  3جرود التق ير ا  أـ  ولكن في دورل اخ   منها

بما حاصله ا أّر ا تّحام الزمار م يتكفّ، إتءا  واو، اإلمسا  في النهرار إّم علرى األصر، 

المثءررم   فررإّر واررو، اإلمسررا  فرري النهررار مررن نتررار بقرراا الزمررار عقررق   م  رر عا. ب ررق  

  فإّر معنرى ا تّرحام الحكرم هرو ـ  النهارأي وجوم اإلمسا  الوااع في ـ  ا تّحام الحكم

التعءّد بءقاا الوجوم فعق   وهرو ي جرع إلرى التعءّرد بره بجميرع خّوصريّا ه الّتري لرار عليهرا   

والمف وا أّر الوجوم السابب لار متعلّقا بما إذا أ ى بره لرار وااعرا فري النهرار   فيستّرحع 

 وجوم اإلمسا  الوااع في النهار.ذل  الوجوم على النحو الّلي لار  ابقا   وبه يثءم 
فرري المقررام مررن ا تّررحام نفررم فعرر،   رر عادسمررا أفررادع المّررنّ   الوجااه الثاااني :

ا إّر اإلمسرا  اءر، هرلا الشرّ  ـ  بعرد الشرّ  فري بقراا النهرارـ  المكلّ  المقيّد بالزمار   بأر يقال

 لار وااعا في النهار   واةر لما لار   فيجع.
لوجرره وإر لررار جاريررا فرري مثرر، اإلمسررا    إّم أنّرره غيرر  جررار فرري أّر هررلا ا وال يخفااى :

بعررإ مرروارد نخرر    لالشررّ  فرري وجرروم صررقل الظهرر ين مررن جهررة الشررّ  فرري بقرراا النهررار   

إنّهرا اءر، الشرّ  لانرم وااعرة فري »و ورل أّر الّقل لم  كرن موجرودل اءر، الشرّ  لري يقرال ا 

 .«فتأّم،»   عادس  ولعلّه اال المّنّ  .«النهار   واةر لما لانم
 ـ ما أفادع المحقّب الع ااّي   وهو ي جع إلى وجهين ا الوجه الثالث :
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  فق مجال إّم م تّحام الحكرم فري  (1)وإر لار من الجهة امخ   

خّود ما لم يخخل الزمار فيه إّم ئ فا لثءو ه   م ايدا مقّوما لمووروعه 
مرا بعرد ذا  الزمرار   فإنّره غير  مرا   وإّم فق مجال إّم م تّحام عدمه في

علم تءو ه له   فيكور الشّ  في تءو ه له أييا  ّكا في أص، تءو ه بعد القشع 

 .(2)بعدمه م في بقائه 
__________________ 

أحدهما ا أّر الزمار لم يخخل في المتعلّب ايدا للفع،   ب، اخرل فيره بنحرو المعيّرة فري الوجرود   ـ 

بام تّرحام   وإتءرا  ـ  وهو الزمار ال ادّ ـ  أحد الجزاين المتقارنين وحين ل فيمكن إتءا 

 بالوجدار.ـ  وهو الفع،ـ  الجزا اةخ 

لو  رلّم أّر الزمرار اخرل فري المتعلّرب ايردا للفعر، فريمكن  ّرحي  ام تّرحام  ثانيهما :

با تّرررحام نهاريّرررة الموجرررود   فرررإّر وصررر  النهاريّرررة مرررن األوصرررا  التدريجيّرررة   لرررلا  

لموصررو    فيكررور حادتررا بحرردوث اةنررا  وباايررا بءقائهررا   فررإذا ا ّّرر  بعررإ هررلع اةنررا  ا

بالنهاريّررة و ررّ  فرري ا ّّررا  الزمررار الحاورر  بهررا يجرر ي ا تّررحام بقرراا النهاريّررة الثابتررة 

للزمار السابب   لف ا وحدل الموصو  ع فا   فيت  ّع عليه اممتثال وال  وا عرن العهردل. 

 .150ـ  149 ا 4نهاية األفكار 
  فدفعرره اإلمررام ال مينررّي ـ  اإلمررام ال مينررّي والمحقّررب ال رروئيّ ـ  و ءعرره السرريّدار العلمررار

  مو رروعة  154ـ  153ا  1بالوجرره الثرراني والسرريّد ال رروئّي بالوجرره األّول. راجررع ال  ررائ، 

 .150ـ  149ا  48 (مّءاح امصول)اإلمام ال وئّي 
أللء  الشي  األصفهانّي. وحاصله ا أنّه إذا لرار متعلّرب ما أفادع المحقّب ا الوجه الرابع :

الحكم هو اإلمسا  في النهار م اإلمسا  النهارّي لار ج يار ام تّحام في النهار مجرديا   

ولررو لررم يحرر ز أّر هررلا اةر نهررار   ألّر تءررو  القيررد  عءّرردّي   والتقيّررد وجرردانّي   فيثءررم أّر هررلا 

 .186ا  3عءّدّي. نهاية الدراية إمسا  وجدانّي في النهار الت
( مررن 8)( أي ا لرار الشررّ  مررن غيرر  جهررة الشررّ  فرري بقرراا القيررد. مررّ   وورريحه فرري التعليقررة 1)

 .226الّفحة ا 

أّر الزمار إذا اخل ئ فا لثءو  الحكم لار ام تّحام جاريا   وإر لار ايردا  والحاصل :( 2)

ا تّررحام عرردم الحكررم. وهررلا مررا أفررادع مقّومررا لمتعلّقرره فررق يجرر ي ام تّررحام   برر، يجرر ي 

ا  3فري المقرام   ف اجرع ف ائرد امصرول   ر عادسالشي  األعظم األنّرارّي ووافقره المّرنّ  

 .211ـ  210

ذهرع إلرى عردم ج يرار ـ  بعد ما  عّ ا لمرا أفراد الشري  ونرااش فيرهـ  والمحقّب النائينيّ 

فرق بردّ مرن ال جرو، إلرى  لرق ام تّرحابين   ا تّرحام وجرود الحكرم وا تّرحام عدمره  

 .448ـ  441ا  3الء اال أو ام تغال. راجع فوائد امصول 
ولكرن المحقّررب الع ااررّي والسرريّد ال روئي أوردا علررى مررا أفررادع بمرا م يهررّم التعررّ ا لرره   

ا  48 (مّرءاح امصرول)  مو روعة اإلمرام ال روئّي  448ا  4ف اجرع هرامش فوائرد امصرول 

 .160ـ  159
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إّر الزمار م محالة يكور من ايود المووو، وإر اخل ئ فرا  ال يقال :

لثءو  الحكم في دليله   و ورل دخ، مث، الزمار فيمرا هرو المنراا لثءو ره   
 فق مجال إّم م تّحام عدمه.

نعرم   لرو لانرم العءر ل فري  عيرين الموورو، بالداّرة ونظر   فإنّه يقاال :

فق  ءهة في أّر الفع، بهلا النظ  العق، ؛ وأّما إذا لانم العء ل بنظ  الع   
مووررو، واحررد فرري الزمررانين   اشررع بثءررو  الحكررم لرره فرري الزمررار األّول   

و ّ  في بقاا هلا الحكم له وار فاعه في الزمار الثاني   فق يكور مجال إّم 

 م تّحام تءو ه.
م يقال ا فا تّحام لّ، واحد من الثءو  والعدم يج ي   لثءو  لرق 

 .(2)  ويقع التعارا بين ام تّحابين   لما اي،  (1)النظ ين 

مررا بمفهومرره يعررّم  (3)إنّمررا يكررور ذلرر  لررو لررار فرري الرردلي،  فإنّااه يقااال :
إّم إذا  ريب بأحردهما   لعردم إمكرار الجمرع  (4)النظ ين   وإّم فق يكاد يّّ  

ومرره   وم يكررور فرري أخءررار الءررام مررا بمفه (5)بينهمررا   لكمررال المنافررال بينهمررا 

يعّمهما   فق يكور هنا  إّم ا تّحام واحد   وهو ا تّحام الثءو  فيما 
إذا اخل الزمار ئ فا   وا تّحام العدم فيما إذا اخل ايدا   لما ع فرم مرن 

 أّر العء ل في هلا الءام بالنظ  الع فّي.

متّحد في األّول  (6)وم  ءهة في أّر الفع، فيما بعد ذا  الوام معه اءله 
  و ورل أّر الفع، المقيّرد بزمرار خراّد  (9)بحسءه  (8)متعدّد في الثاني و (7)

 غي  الفع،
__________________ 

 ( أي ا نظ  الع   ونظ  العق،.1)

 .238ـ  237( والقائ، هو المحقّب الن ااّي في مناه  األحكام وامصول ا 2)

 ( أي ا دلي، ام تّحام.3)

 تّحام.( أي ا فق يكاد يّّ  ج يار ام 4)

( فإنّه بناا على القيديّة م يكور رفع اليد عن الحكم بعرد ذلر  الزمرار نقيرا للحكرم السرابب   5)

 وبناا على الظ فيّة يكور رفع اليد عنه بعد ذل  الزمار نقيا له   فق يمكن الجمع بينهما.

 ي جررع إلررى مررا بعررد ذلرر  «اءلرره»واليررمي  فرري اولرره ا  .«مررع اءلرره»( وفرري بعررإ النسرر  ا 6)

 الوام.

 .«معه في ذل  الوام»واألولى أر يقول ا 
 ( أي ا فيما إذا اخل الزمار ئ فا.7)

 ( أي ا فيما إذا اخل الزمار ايدا.8)

 ( أي ا بحسع الع  .9)
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 في زمار نخ  ولو بالنظ  المسامحّي الع فّي.

نعم   م يءعد أر يكور بحسءه أييا متّحدا فيما إذا لرار الشرّ  فري بقراا 
هة الشّ  في أنّه بنحو التعدّد المشلوبّي وأّر حكمره بتلر  الم  ءرة حكمه من ج

اشعرا إّم أنّره يحتمر،  (2)مع ذا  الوام وإر لرم يكرن باايرا بعردها  (1)الّتي لار 

   فتأّم، جيّدا. (3)بقاؤع بما دور  ل  الم  ءة من م ا ءه   فيستّحع 

 إزاحة و م

 كررور مّمررا إذا  (4)مررا يقابلهررا أّر الشهررارل الحدتيّررة وال ءثيّررة و ال يخفااى :

وجد  بأ ءابها م يكاد يشّ  في بقائها إّم من اءر، الشرّ  فري ال افرع لهرا   م 

من اء، الشّ  في مقردار  رأتي  أ رءابها   ور ورل أنّهرا إذا وجرد  بهرا لانرم 
  ءقى ما لم يحدث رافع
__________________ 

 .«لانم»أر يقول ا  والصواب( هكلا في النس . 1)

إّر حكم الفعر، فري  لر  »واألولى ما أتءتناع. ومعنى العءارل ا  .«بعدع»( وفي بعإ النس  ا 2)

 الم  ءة الّتي لانم تابتة له مع ذا  الوام وإر لم يكرن ذا  الحكرم باايرا بعرد  لر  الم  ءرة اشعرا

...». 

وبناا على ما في بعإ النس  ي جع اليمي  إلى ذا  الوام   ويكور معنرى العءرارل ا 

 .«... وإر لم يكن ذا  الحكم باايا للفع، بتل  الم  ءة بعد ذا  الوام اشعا»
أنّه إذا لار الشّ  في تءو  الحكم للفعر، المقيّرد بالزمرار مرن جهرة اخر   غير   والحاصل :( 3)

جهة الشّ  في بقاا الزمار فق ي لو ا إّما أر يكور  قيّردع بالزمرار بحيرث يحكرم العقر، والعر   

لوااع في ذا  الزمار ال اّد غي  ذل  الفع، إذا واع في زمرار نخر    لمرا إذا اخرل بأّر الفع، ا

الزمررار ايرردا للفعرر، بنحررو وحرردل المشلرروم   فحين ررل م مجررال لق تّررحام   ألنّرره ي جررع إلررى 

مغرراي ل المترريقّن والمشرركو . وإّمررا أر يكررور  قيّرردع بالزمررار بحيررث يحكررم العقرر، والعرر   أو 

، الواارع فري ذا  الزمرار ال راّد متّحرد معره إذا وارع فيمرا بعرد ذا  خّود الع   بأّر الفعر

الوام   لما إذا اخل الزمار بنحو الظ فيّة   بحيث يكور للزمار دخ، في تءو  الحكم للفعر،   

أو اخرل ايردا لره بنحرو  عرردّد المشلروم   برأر يكرور الفعر، مشلوبررا و قيّردع برلل  الزمرار ال رراّد 

لم وحردل الفعر، بانقيراا ذلر  الوارم   فرإّر المكلّر  حين رل وإر علرم مشلوبا نخ    بحيث م  نرث

بعدم بقاا الحكم للفع، بالم  ءة الّتي تءتم له مع ذا  الوام إّم أنّه يحتم، بقاؤع له بم  ءرة دور 

  ل  الم  ءة   في جع  ّكه إلى بقاا مشلوبيّته الّتي تءتم له في ذل  الوام   فيستّحع.

 .«وما يقابلهما»واألولى أر يقول ا ( هكلا في النس . 4)
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لها   لانم من اممور ال ارجيّة أو اممرور امعتءاريّرة الّتري لانرم لهرا نترار 

  عيّة   فق أص، ألصالة عدم جع، الوووا  ءءا للشهارل بعد الملي   أو 
لما حكي عن بعإ ـ  أصالة عدم جع، المقاال  ءءا للنجا ة بعد الغس، مّ ل

   وم يكور هاهنا أص، إّم أصالة الشهارل أو النجا ة. ـ (1)األفاو، 

 (2) [االستصحاب التعليقيّ ]الخام: :  [التنبيه]

 انّه لما م إ كال فيما إذا لار المتيقّن حكما فعليّا
__________________ 

 .239( وهو الفاو، الن ااّي في مناه  امصول واألحكام ا 1)

  ع في المقام يتواّ  على بيرار محرّ، النرزا، المّنّ  ادس ( م ي فى ا أّر  ووي  ما أفاد2)

 إّر الشّ  في بقاا الحكم الش عّي يتّّور على وجوع ا   فنقول ا

أر يكور المشكو  حكما جزئيّا   ويكور الشّ  في بقائه نا  ا من احتمال ع ا  غيّر   األّول :

كنا فري بقراا اهار ره مرن في حرام  مووروعه ال رارجّي   لمرا إذا علمنرا بشهرارل تروم و رك

 جهة احتمال مقاا ه الءول مثق. وهلا الوجه مّما م إ كال في ج يار ام تّحام فيه.

أر يكور المشكو  حكما للّيّا   ويكور الشّ  في بقائره نا ر ا مرن احتمرال النسر    لمرا  الثاني :

ال فرري ج يررار إذا  ررككنا فرري بقرراا ح مررة ال مرر  محتمررال النسرر . وهررلا الوجرره أييررا م إ ررك

 ام تّحام فيه.

أر يكور المشكو  حكما للّيّا متعلّقا بمووو، علرى  قردي  وجرود  ر ا أو فقرد مرانع    الثالث :

إّر » ويكور الشّ  في بقائه من جهة ع ا  غيّ  في بعإ حام  المووو،   لمرا إذا ورد ا

 ّ  في بقراا وجروم   تّم  «الّقل واجءة على الم أل ال الية من الحيإ بش ا دخول الوام

 الّقل عليهرا مرن جهرة أنّهرا رأ  دمرا مشرتءها برين الحريإ وام تحاورة   أو لمرا إذا ورد ا

  فيشّ  في بقاا ح متره مرن جهرة صري ورل العنرع زبيءرا.  «إّر العّي  العنءّي يح م إذا غق»

 «يقريّ ام تّرحام التعل»وهلا الوجه هو محّ، ال ق  بين األعقم   ويشلب على ا تّحابه 

 «.ام تّحام المش وا»و  «ام تّحام التقدي يّ »و 

 120ا  3على ما حكي عنه فري بحر  الفوائرد ( ـ بح  العلوم)فلهع العّقمة الشءااءائّي 

إلى ج يانره مشلقرا. و ءعره لثير  مرن المحقّقرين   مرنهم ا الشري  األعظرم األنّرارّي والمحقّرب ـ 

ع ااررّي والسرريّد اإلمررام ال مينررّي. راجررع ف ائررد والمحقّررب ال  رر عادساة ررتيانّي والمّررنّ  

ا  1  ال  ررائ،  162ا  4  نهايررة األفكررار  120ا  3  بحرر  الفوائررد  223ـ  222ا  3امصررول 

166. 
وذهرع صراحع ال يرراا وولردع السرريّد المجاهرد والمحقّررب النرائينّي والسرريّد ال روئّي إلررى 

 ـ عدم
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 ش واا معلّقا. فلو  ّ  في مرورد  م ينءغي اإل كال فيما إذا لار م (1)مشلقا 

فرري بقرراا أحكامرره   ففيمررا صررّ  ـ  (2)ألجرر، ارر وا بعررإ الحررام  عليرره ـرر 
ا تّحام أحكامه المشلقة صّ  ا تّحام أحكامه المعلّقة   لعدم امختقل 

 بلل  فيما اعتء  في اوام ام تّحام من اليقين تءو ا والشّ  في بقاا.

، وجرود مررا علّررب عليرره   فاختررّ، أحررد أنّرره م وجررود للمعلّررب اءرر»و روّهم 
  فا د جدا   فإّر المعلّب اءله إنّما م يكور موجودا فعرق   م أنّره  (3) «رلنيه

 م يكور موجودا
__________________ 

ا  3  مّررءاح امصررول  466ا  4  فوائررد امصررول  252ج يانرره مشلقررا. راجررع المناهرر، ا ـرر 

 .138ـ  137

النررائينّي ذهررع إلررى عرردم ج يانرره بعررد مررا فّسرر  ام تّررحام أّر المحقّررب  وال يخفااى :

التعليقّي بوجه نخ . وحاصله ا أّر محرّ، النرزا، فري ام تّرحام التعليقرّي مرا إذا  علّرب الحكرم 

الكلّّي بمووو، م ّلع من جزاين عند ف ا وجرود أحرد جزئيره   و رّ  فري بقائره مرن جهرة 

  ءدّل بعإ حام ه اء، ف ا وجود الجزا اةخ .
ترّم ا ررتدّل علررى عرردم ج يرار ام تّررحام بررأّر فعليّررة الحكرم المت  ّررع علررى المووررو، 

الم ّلع متواّفرة علرى وجرود مووروعه بتمرام أجزائره   ألّر نسرءة الحكرم إلرى مووروعه نسرءة 

إّم بعررد  حقّررب علّترره بمالهررا مررن ـ  وهررو الحكررمـ  المعلرول إلررى علّترره   وم يعقرر،  حقّررب المعلررول

د أحد جرزأي الموورو، بمنزلرة العردم   لعردم    ّرع الحكرم عليره   فلرم يتحقّرب األجزاا   فوجو

 .467ـ  463ا  4حكم حتّى نشّ  في بقائه   فق مجال لج يار ام تّحام. فوائد امصول 
لمرا ـ  أّر مورد النزا، ليم ما إذا لرار الحكرم متعلّقرا بموورو، م ّلرع ولكّ  التحقيق :

  ب، الظاه  مرن للمرا هم ـ  137ا  3 وئّي في مّءاح امصول زعمه وزعم  لميلع المحقّب ال

ا  3أّر محررّ، النررزا، هررو ام تّررحام التعليقررّي بررالمعنى الّررلي ذل نرراع. راجررع ف ائررد امصررول 

  درر الفوائرررد  120ـ  119  بحررر  الفوائرررد ا  501و  472  أوترررب الو رررائ، ا  223ـ  222

 .346ا  (للمّنّ )
ج يررار ام تّررحام فيمررا إذا لررار المترريقّن الحرردوث والمشرركو   ( أي ا لمررا م إ رركال فرري1)

 الءقاا حكما فعليّا غي  مش وا بش ا غي  حاص،.

 ( مث، ا وا حالة الزبيءيّة على العنع   وا وا حالة رؤية الدم على الم أل.2)

( هررلا مررا  وّهمرره صرراحع ال يرراا علررى مررا نسررءه إليرره ولرردع العّقمررة فرري المناهرر،. اررال فرري 3)

إنّه يشت ا في حّجيّته تءو  أم  أو حكم ووعّي أو  كليفرّي فري زمرار مرن األزمنرة » اه، االمن

اشعررا   تررّم يحّرر، الشررّ  فرري ار فاعرره بسررءع مررن األ ررءام   وم يكفرري مجررّ د اابليّررة الثءررو  

باعتءار من امعتءارا    فام تّرحام التقردي ّي باار،. وارد صرّ ح برلل  الوالرد العّقمرة فري 

 س.أتناا الدر

 .652المناه، ا  .«فق وجه للتمّس  با تّحام التح يم في المسألة
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والمفرر وا أنّرره مررورد فعررق لل شررام  !أصررق ولررو بنحررو التعليررب   ليرر 

  فكار على يقين منره اءر، ار وا الحالرة  (2)أو اإليجام ـ  مثقـ  (1)بالتح يم 
 يا لار على وم يعتء  في ام تّحام إّم الشّ  في بقاا  فيشّ  فيه بعدع.

 واختق  نحو تءو ه م يكاد يوجع  فاو ا في ذل . يقين من تءو ه.

يكررور ام تّررحام متّممررا لدملررة الرردلي، علررى الحكررم فيمررا  وبالجملااة :
اهمرر، أو اجمرر،   لررار الحكررم مشلقررا أو معلّقررا   فءء لترره يعررّم الحكررم للحالررة 

عّري  الزبيءرّي يكرور الشارئة القحقرة لالحالرة السرابقة   فريحكم مرثق برأّر ال

 (4)والمعلّقرة  (3)على ما لار عليه  ابقا في حال عنءيّتره مرن أحكامره المشلقرة 
 لو  ّ  فيها   فكما يحكم بءقاا ملكيّته يحكم بح مته على  قدي  غليانه.

نعرررم   ولكنّررره م مجرررال م تّرررحام المعلّرررب   لمعارورررته  إن قلااات :

الح مرة المعلّقرة للعّري  با تّحام ودّع المشلب   فيعرارا ا تّرحام 
 .(5)با تّحام حلّيّته المشلقة 
__________________ 

مع أّر ماا العنع المغلي م يكور موجرودا فعرق    «ماا العنع إذا غلى يح م»( لما يقال ا 1)

 ب، يكور موجودا بنحو التعليب.

 .«مالّقل واجءة على الم أل ال الية عن الحيإ إذا دخ، الوا»( لما يقال ا 2)

 ( لملكيّته.3)

 ( لح مته.4)

أنّه لو  لّم  ماميّة المقتيي لج يار ام تّحام التعليقّي فيشك، ج يانه  حاصل اإلشكال :( 5)

من جهة أنّه محفو  بالمانع دائما   وهو ا تّحام ودّع. بيار ذل  ا أّر لّ، ما لرار محكومرا 

اءر، حّرول المعلّرب عليره الح مرة   فءعرد  محكروم بالحلّيّرة التنجزيّرةـ  مرثقـ  بالح مة التعليقيّة

لمررا يمكررن ـ  وهررو الحلّيّررةـ  حّرروله والشررّ  فرري حكمرره يمكررن ا تّررحام حكمرره التنجيررزيّ 

  فيتحقّب التعرارا برين ام تّرحابين دائمرا. ففري ـ  وهو الح مةـ  ا تّحام حكمه التعليقيّ 

ا تّرحام حكمره  بوا رشةمثال العّي  الزبيءّي لما يمكن الحكم بح مته على  قردي  الغليرار 

التعليقّي للل  يمكن الحكم بحلّيّته المنّجزل الفعليّة المتيقّنة اءر، الغليرار بوا رشة ام تّرحام   

 فيتعارا ام تّحابار ويتسااشار وي جع إلى ااعدل الحّ،.
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علررى نحررو لررار اءرر، عرر وا  (2)ا م يكرراد ييررّ  ا تّررحابه  (1)الررم 

لرار مغيّرا  (4)بعردع   ور ورل أنّره  (3)المعلّرب الحالة الّتي  ّ  في بقاا الحكرم 
بعدم ما علّب عليه المعلّب   وما لار للل  م يكراد ييرّ  تءو ره بعردع برالقشع 

فيررق عررن ام تّررحام   لعرردم الميررادّل بينهمررا   فيكونررار بعررد ع ووررها 

 (6)  وايريّة ذلر   (5)بام تّحام لما لانا معا بالقشع اء، بق منافال أصرق 
؛ فالغليرار فري  (8)بمجّ د تءو  ما علّب عليره المعلّرب  (7)الحكم المشلب  انتفاا

المثال لما لار   اا للح مة لار غاية للحلّيّة   فإذا  ّ  في ح مته المعلّقة 

بعد ع وا حالة عليه  ّ  في حلّيّته المغيّال م محالة أييرا   فيكرور الشرّ  
خارجرا مرع الشرّ  فري بقائره  في حلّيّته أو ح متره فعرق بعرد ع وورها متّحردا

على ما لار عليه من الحلّيّة والح مة بنحو لانتا عليره   فقيريّة ا تّرحام 

ـ  المررقزم م تّررحام حلّيّترره المغيّررال (9)بعررد ع ووررها ـ  ح مترره المعلّقررة
 ح مته

__________________ 

  برر،  كررور مغيّررال أّر الحلّيّررة الثابتررة لمرراا العنررع ليسررم حلّيّررة مشلقررة  وحاصاال الجااواب :( 1)

 (تانيتهمرراو )لونرره  رر اا لح مررة مرراا العنررع.  (إحررداهما)بالغليررار   فررإّر الغليررار ذو جهتررين ا 

لونه غايرة للحلّيّرة الثابترة لره. فرإذا  ءردّلم حالرة العنرع وار أ  عليره حالرة الزبيءيّرة يستّرحع 

برين ام تّرحابين   الحلّيّة المغيّرال بره   لمرا يستّرحع الح مرة المعلّقرة عليره   وم  عرارا 

لعدم التنافي بين الحكمين   فرإّر مقتيرى ا تّرحام الحلّيّرة المغيّرال بالغليرار هرو انتفراا الحلّيّرة 

بعد حّول الغليار   لما أّر مقتيى ا تّحام الح مة المعلّقة عليره هرو تءرو  الح مرة بعرد 

 حّوله.

 ( أي ا ا تّحام ودّع المشلب   وهو الحلّيّة في مثال العنع.2)

والّحي  مرا أتءتنراع. والمر اد مرن الحكرم المعلّرب هرو  .«حكم المعلّب»( وفي بعإ النس  ا 3)

 الح مة في مثال العنع.

 ( أي ا ودّع المشلب   وهو الحلّيّة في المثال المللور.4)

ـ  بعرد ار وا حالرة الزبيءيّرةـ  ( أي ا فتكور الحلّيّة المغيّال بالغليار والح مرة المشر واة بره5)

 ين بام تّحام   لما لانا مجتمعين بالقشع للعنع اء، ا وا حالة الزبيءيّة.مجتمع

 ( أي ا اييّة لور الحلّيّة مغيّال بالغليار ولور الح مة مش واة به.6)

 ( وهو الحلّيّة.7)

 ( أي ا بمجّ د تءو  الغليار.8)

غرقا مرن األ «عر وا»ي جرع إلرى الحالرة. وارد مرّ  أّر للمرة  «ع ووها»( اليمي  في 9)

 .«ع ا»المشهورل ويكور الّحي  ا 
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فعق بعد غليانره وانتفراا حلّيّتره   فإنّره ايريّة نحرو تءو همرا   لرار بردليلهما أو 

بدلي، ام تّحام   لما م ي فى بأدنى التفا  علرى ذوي األلءرام   فالتفرم 
 .(1)وم  غف، 

 [استصحاب الشرائع السابقة]السادس :  [التنبيه]

أر يكور المتيقّن من أحكام هلع الش يعة أو الش يعة م ف ق أييا بين 

  لعمروم أدلّرة  (2)السابقة إذا  ّ  في بقائه وار فاعه بنس ه في هرلع الشر يعة 
 ام تّحام  

__________________ 

ّّي عن إ كال المعاروة ا 1) إّر الشّ  في الحلّيّة فعق بعد الغليرار »( ليق  قول في مقام التف

فيشرك، بأنّره م    ّرع بينهمرا عقرق وم  ر عا   *  «ن الشّ  في الح مرة المعلّقرةيكور مسءّءا ع

ب، بينهما مقزمة عقق   لما ع فم من أّر الشّ  في الحلّيّة أو الح مة الفعليّتين بعدع متّحد مرع 

 الشّ  في بقاا ح مته وحلّيّته المعلّقة وأّر ايريّة ام تّرحام ح متره فعرق وانتفراا حلّيّتره بعرد

غليانه   فإّر ح مته للل  وإر لار مزما عقق لح مته المعلّقة المستّرحءة إّم أنّره مزم لهرا   

 [.أعلى هللا مقامه]لار تءو ها ب ّود خشام أو عموم دلي، ام تّحام   فافهم   منه 

هلا ما اال به الشي  األعظم األنّرارّي فري مقرام التفّرّي عرن إ ركال المعارورة. راجرع  (*)

 .223ا  3امصول  ف ائد

رررى عنرره بعيرررهم برردعو  حكومرررة  وال يخفااى : ّّ أّر األعررقم اختلفررروا فرري المقررام   فتف

ام تّررحام التعليقررّي علررى ام تّررحام التنجيررزّي   لررالمحقّب النررائينّي والمحقّررب الع ااررّي 

 والسيّد اإلمام ال مينّي   فإّر لّ، واحد منهم أفراد وجهرا فري بيرار الحكومرة. وذهرع بعرإ نخر 

إلى نفي الحكومرة والتفّرّي بوجره نخر    لرالمحقّب امصرفهانّي والسريّد ال روئّي. راجرع فوائرد 

   175ـ  173ا  1  ال  ررائ،  171ـ  170ا  4  نهايررة األفكررار  474ـ  473ا  4امصررول 

 .170ا  48 (مّءاح امصول)  مو وعة اإلمام ال وئّي  209ا  3نهاية الدراية 
محقّقررين   مررنهم ا الشرري  األنّررارّي والمحقّررب الع ااررّي والوحيررد ( هررلا مررلهع لثيرر  مررن ال2)

   225ا  3الءهءهانّي   ب، عدّع المحدّث ام ت نبادّي من الير وريّا . راجرع ف ائرد امصرول 

 .143  الفوائد المدنيّة ا  175ـ  174ا  4  نهاية األفكار  413الفوائد الحائ يّة ا 

ّرحام فري المقرام   مرنهم ا صراحع الفّرول وذهع بعإ نخ  إلى عدم ج يار ام ت

والمحقّب القّمي والمحقّب النائينّي والسيّدار العلمار ال مينّي وال وئّي. راجع الفّرول الغ ويّرة 

  درا ا   176ا  1  ال  ائ،  480ا  4  فوائد امصول  495ا  1  اوانين امصول  315ا 

 .151ـ  147ا  4في علم امصول 
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ختقل أرلانه فيما لار المتيقّن من أحكام الش يعة السابقة م  وّهم ا (1)وفساد 

وإر علرم بثءو هرا  رابقا فري حرّب  (2)محالة. إّما لعدم اليقرين بثءو هرا فري حقّهرم 
نخ ين   فق  ّ  في بقائهرا أييرا بر، فري تءرو  مثلهرا   لمرا م ي فرى. وإّمرا 

ق  رّ  فري بقائهرا لليقين بار فاعها بنسر  الشر يعة السرابقة بهرلع الشر يعة   فر

 .(3)حين ل ولو  لّم اليقين بثءو ها في حقّهم 
ألّر الحكم الثابم في الش يعة السابقة حيرث لرار تابترا ألفر اد  (4)وذل  

لمرا هرو ايريّة القيرايا المتعارفرة ـ  المكلّ    لانم محقّقة وجودا أو مقدّرل

لمرا هرو ـ  ة  م خّود األف اد ال ارجيّرـ  المتداولة   وهي ايايا حقيقيّة
  وإّم لمرا صرّ  ام تّرحام فري األحكرام الثابترة ـ  اييّة القيايا ال ارجيّة

في هلع الش يعة   وم النس  بالنسءة إلرى غير  الموجرود فري زمرار تءو هرا   

الحكرم فري الشر يعة السرابقة تابترا لعاّمرة أفر اد المكلّر  مّمرن وجرد أو  (5)لرار 
 (6)قراا الحكرم الثابرم فري هرلع الشر يعة يوجد   ولار الشرّ  فيره لالشرّ  فري ب

 لغي  من وجد في زمار تءو ه.

وإر لانم منسوخة بهلع الش يعة يقينا   إّم أنّه م  (7)والش يعة السابقة 
 يوجع

__________________ 

 .«... لعموم»( معشو  على اوله ا 1)

 او ين.( أي ا إّما لعدم اليقين بثءو  أحكام الش يعة السابقة في حّب الح2)

 .315( انتهى ما  وّهمه صاحع الفّول في الفّول الغ ويّة ا 3)

جروام عرن الشررّب  «مررن وجرد فري زمرار تءو رره»( أي ا فسراد التروّهم. ومرن هنررا إلرى اولره ا 4)

 األّول من اإل كال.

 .«حيث لار»( جوام اوله ا 5)

ل صردق أنّره علرى يقرين ( في لفاية اليقين بثءو ه بحيث لو لار باايا ولم ينس  لعّمه   و ور6)

 منه فشّ  فيه بلل    ولزوم اليقين بثءو ه في حقّه  ابقا بق ملزم.

وبالجملة ا اييّة دلي، ام تّحام ج يانره إلتءرا  حكرم السرابب لّقحرب وإ ر ائه إليره 

فيما لار يعّمه ويشمله لو م ا وا حالة معها يحتمر، نسر ه ورفعره   ولرار دليلره ااصر ا عرن 

 [.أعلى هللا مقامه]لزوم لونه تابتا له اء، ا وئها أصق   لما م ي فى. منه   مولها من دور
 إّر هلع التعليقة ليسم في بعإ النس . ال يخفى :

( وهلا جوام عن الشّب الثاني مرن اإل ركال. وهرو مرا ذلر ع الشري  األعظرم األنّراري فري 7)

 ـ ف ائد
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نسرر  الشرر يعة ليسررم  اليقررين بار فررا، أحكامهررا بتمامهررا   ورر ورل أّر ايرريّة

 ار فاعها للل    ب، عدم بقائها بتمامها.
إنّما يمنع عن ا تّحام مرا  رّ  فري  (1)والعلم إجمام بار فا، بعيها 

من أا ا  ما علم ار فاعه إجمام   م فيما إذا  (3)فيما إذا لار  (2)بقائه منها 

 لم يكن من
__________________ 

انّما يلرزم فيمرا ـ  وهو الشّ  في الءقااـ   انهدام ال لن الثاني. وحاصله ا أرّ 227ا  3امصول ـ 

إذا لانررم هررلع الشرر يعة نا رر ة لجميررع األحكررام الثابتررة فرري الشرر ائع السررابقة   إذ يقشررع حين ررل 

بار فاعهرا وم يءقرى  ررّ  فري بقائهررا حتّرى يستّرحع. ولكنّرره ممنرو،   إذ لرريم مقتيرى النسرر  

تمامها   ب، مقتياع عدم بقراا أحكرام الشر ائع السرابقة بتمامهرا   ار فا، أحكام الش ائع السابقة ب

فيّدق النس  ولو لم ينس  بعإ أحكامها   وحين ل إذا  ّ  في نس  حكم من أحكامهرا يجر ي 

 ام تّحام.

وأورد عليرره المحقّررب امصررفهانّي بمررا حاصررله ا أّر حقيقررة الحكررم المجعررول عءررارل عّمررا 

على الع النءّي الموحى إليه   بحيث يكور ذل  اإلنشراا  سقمالعليهيوحى به بلسار جء ئي، 

القائم الوارد على الع النءّي عين جعلره مرن هللا  عرالى   مرن دور  رءب الجعر،   فرإذا بقري هرلا 

الحكم في   يعة اخ   لار النءّي القحب  ابعا للل  النءّي السرابب فري ذلر  الحكرم. وحيرث أّر 

ي، األنءياا وم يكور  ابعا لنءّي من األنءياا في حكرم مرن األحكرام أف ونلهعليههللاصلىنءيّنا 

  فأّمترره  السررقمعليهفرق محالررة يكررور المجعررول فري  رر يعته ممرراتق لمررا فري  رر يعة مو ررى 

  م من حيرث أنّره  ونلهعليههللاصلىمأمورور بلل  الحكم من حيث أنّه أوحى به إلى نءيّهم 

  فيكور جميع أحكام هرلع الشر يعة أحكرام حادتره   بعيرها  السقمعليهأوحى به إلى مو ى 

ممات، لما فري الشر ائع السرابقة وبعيرها ميرادّ أو منرااإ لره   وحين رل يّرّ  دعرو  أّر هرلع 

الش يعة نا  ة لجميع األحكام الثابتة في الش ائع السابقة   وأّر الشّ  يرخول إلرى حردوث حكرم 

ي الشر يعة السرابقة وعدمره   فرق  رّ  فري الءقراا   وم ممات، أو غي  ممات،   م إلى بقاا مرا فر

 .258ـ  257و  215ـ  214ا  3مجال لق تّحام. نهاية الدراية 
( هلا إ ارل إلى  وّهم نخ  لمن أنك  حّجيّة ا تّرحام عردم نسر  حكرم مرن أحكرام الشر ائع 1)

لمتريقّن مرن أحكرام السابقة. وحاصله ا أنّه لو  لّم عردم اخرتقل أرلرار ام تّرحام فيمرا لرار ا

الش يعة السابقة م يجر ي ام تّرحام أييرا   ألّر المفر وا أّر نسر  الشر يعة عءرارل عرن 

رفع جملة من أحكامها   م رفع  مامها   وحيث أّر  ل  الجملة غي  معلومرة لنرا  فّريق فرنعلم 

 .إجمام بثءو  بعإ أحكامها لنا   وام تّحام م يج ي في أا ا  العلم اإلجماليّ 

 ( أي ا من أحكام الش ائع السابقة.2)

ي جرع إلرى مرا  رّ  فري بقائره  «لم يكن»واوله اة ي ا  «لار»( اليمي  المستت  في اوله ا 3)

 من  ل  األحكام.
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لرريم المشرركو   (2)أو فرري مرروارد  (1)أا افره   لمررا إذا علررم بمقرردارع  فّرريق 

 .(3)في هلع الش يعة منها   واد علم بار فا، ما في موارد األحكام الثابتة 
أعلرى هللا فرري ـ  ترّم م ي فرى أنّرره يمكرن إرجررا، مرا أفرادع  رري نا العّقمرة

 غررراي  الموورررو، فررري هرررلا  (4)فررري الرررلّم عرررن إ ررركال ـ  الجنرررار مقامررره

 (5)ام تّحام من الوجه الثاني إلى ما ذل نا   م مرا يوهمره ئراه  لقمره 
كيّة له في مث، بام الزلال والوا  أّر الحكم تابم للكلّّي   لما أّر المل»من ا 

  ور ورل أّر التكلير  والءعرث أو  «العاّم   حيرث م مردخ، لأل ر اد فيهرا

   ب، م بدّ من  علّقه (6)الزج  م يكاد يتعلّب به للل  
__________________ 

 ( بأر يعلم عدد األحكام المنسوخة وموووعا ها.1)

 وجهين ا «... ردأو في موا»أّر في اوله ا  ال يخفى :( 2)

  فيكرور معنررى العءرارل ا أو إذا علررم  «بمقرردارع»أر يكرور معشوفرا علررى اولره ا  األّول :

  رتّص بءرام أو فّر، لريم مشركو  ـ  غير  المعلومرة مقرداراـ  إجمام برأّر األحكرام الم  فعرة

الءقراا الءقاا منه   لما إذا علم بأّر دائ ل األحكام المنسوخة خّود العءادا  ولار المشكو  

 منها من المعامق .
وعليره يكرور معنرى العءرارل ا أو إذا  .« فّريق»أر يكور معشوفا على اولره ا  الثااني :

علم بمقدارع م  فّيق   فق يعلم موووعا  األحكام   ب، يعلم بعددها وأّر هرلا العردد المعريّن 

فرري خّررود  فرري مرروارد خاّصررة لرريم المشرركو  منهررا   لمررا إذا علررم بأنّهررا خمسررور حكمررا

 العءادا  ولار المشكو  الءقاا من المعامق .
أّر العلم اإلجمالّي بالنس  انّما يكور اء، الم اجعة إلى أحكام   يعتنا المقدّ رة  والحاصل :( 3)

  وإّم فرإذا راجعنرا  رر يعتنا وميّزنرا النا ر  منهررا ألحكرام الشر يعة السررابقة فإّمرا أّر يحّر، لنررا 

ألحكام المنسوخة عددا وموووعا   وإّمرا أر يحّر، لنرا العلرم التفّريلّي العلم التفّيلّي بتل  ا

بأنّها في موارد خاّصة ليم المشكو  منها   وحين ل م يءقرى علرم إجمرالّي بالنسر  فري غير  مرا 

علرم  فّرريق بأحررد النحرروين المتقرردّمين   بر، يكررور الشررّ  فرري نسرر  حكرم برردويّا   فررق مررانع مررن 

 ج يار ام تّحام.

 .«... في ذّم إ كال»أر يقول ا  والصوابلا في النس . ( هك4)

وتانيرا ا إّر اخرتق  األ ر اد م يمنرع عرن ام تّرحام   وإّم لرم »( إلي  نرّص لقمره ا 5)

يج  ا تّحام عردم النسر . وحلّره ا أّر المستّرحع هرو الحكرم الكلّرّي الثابرم للجماعرة علرى 

 .226 ا 3ف ائد امصول  .«وجه م مدخ، أل  اصهم فيه

 ( أي ا بالكلّي   بحيث م يكور لأل  اد دخ، في التكلي .6)
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باأل  اد   وللل  الثوام أو العقام المت  ّع على الشاعة أو المعّرية   

 .(1)ولأّر غ وه من عدم دخ، األ  اد عدم أ  اد خاّصة. فافهم 
  فهرو وإر لرار وجيهرا بالنسرءة إلرى  (2)وأّما ما أفرادع مرن الوجره األّول 

 يرار ام تّررحام فرري حررّب خّرود المرردر  للشرر يعتين   إّم أنّرره غيرر  ج

مجررد فرري حررّب غيرر ع مررن المعرردومين. وم يكرراد يررتّم الحكررم فرريهم بيرر ورل 
 (3)ا ت ا  أه، الش يعة الواحدل أييا   و ورل أّر اييّة ام ت ا  ليسم 

 ولرو إّم أّر ام تّحام حكم لّ، من لار على يقين فشّ    م أنّه حكم الكر،ّ 

 من لم يكن للل  بق  ّ    وهلا واو .

 (4)[األصل المثبت]السابع :  [التنبيه]

 [قضيّة أربار الباب]

م  ءهة في أّر اييّة أخءار الءام هو إنشاا حكرم مماتر، للمستّرحع 

 في
__________________ 

العقاب المترتّاب  وكبلك الثواب أو»( لعلّه إ ارل إلى ما أورد المحقّب امصفهانّي على اوله ا 1)

وحاصرر، اإليرر اد ا أّر الثرروام والعقررام نظيرر  الملكيّررة   فإنّهررا مررن  .«علااى الماعااة أو المعصااية

  ور الشر ص   م الكلّرّي ؛ مرع أّر تءو هرا للكلّرّي جرائز   فكمرا أّر انشءراق المالر  الكلّرّي علرى 

اره علرى الشر ص الش ص يوجع انتفا، الش ص للل  يمكن أر يكرور التكلير  الكلّرّي وانشءا

 موجءا لت  ّع الثوام على موافقته والعقام على م الفته.

أّوم ا أنّا نف ا الش ص الواحد مدرلا للشر يعتين   فرإذا حر م فري »( وإلي  نّص لقمه ا 2)

حقّه  يا  ابقا و ّ  في بقاا الح مة في الش يعة القحقة فق مانع عن ام تّحام أصرق   

 .225ا  3ف ائد امصول  .« حدث عند انق اا أه، الش يعة امولى فإّر الش يعة القحقة م

 ما أتءتناع. والصحيح .«ليم»( وفي بعإ النس  ا 3)

( الغ ا من هلا التنءيه هو الءحث عن أّر ام تّحام ه، يج ي إلتءا  اةتار الشر عيّة 4)

مرره عقررق أو م الّترري م  ت  ّررع علررى نفررم المستّررحع  رر عا   برر، انّمررا  ت  ّررع علررى مررا يقز

وبتعءيرر  نخرر  ا إذا لررار للمستّررحع مزم عقلررّي أو عررادّي ولررار لررلل  الررقزم أترر   ؟يجرر ي

 ؟  عّي فه، يت  ّع ذل  األت  الش عّي على مجّ د ا تّحام ملزومه أم م

أّما القزم العقلّي ا فمثاله مرا إذا مارى الثروم المترنّجم للمراا الّرلي  رّ  فري بقائره علرى 

 ـ يستّحع بقاا لّ يّته إلى زمار المقاال   ويلزمه عقق مقاال الثوم للماا فيالكّ يّة   ف
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ا تّحام األحكام   وألحكامه في ا تّحام الموووعا    لما م  ءهة 

 في    يع ما للحكم المنشأ بام تّحام من اةتار الش عيّة والعقليّة.

 [عدم حّجيّة مثبتات االصول]

اةترار الشر عيّة المت  ّءرة علرى المستّرحع وإنّما اإل كال في    يرع 
 (1)بوا شة غي    عيّة   عاديّرة لانرم أو عقليّرة. ومنشرخع أّر مفراد األخءرار 

ه، هو  نزي، المستّحع والتعءّد به وحدع بلحائ خّود ما له من األت  
بق وا شة   أو  نزيله بلوازمه العقليّرة أو العاديّرة لمرا هرو الحرال فري  نزير، 

لش ق واألمارا    أو بلحائ مشلب ما له من األت  ولرو بالوا رشة مخدّيا  ا

  ألجر، أّر أتر  األتر   (2)بناا على صّحة التنزي، بلحائ أتر  الوا رشة أييرا 
 ألّر مفادها لو لار هو  نزي، (3)وذل   ؟أت 

__________________ 

هرو اهرارل الثروم    حال الكّ يّة   ويت  ّع على هلا القزم العقلّي للمستّرحع أتر   ر عيّ ـ 

المت  ّررع علررى الررقزم ـ  أي اهررارل الثرومـ  فحين رل يءحررث عررن جررواز    يرع األترر  الشرر عيّ 

 بمجّ د ا تّحام ملرزوم ذلر  الرقزم العقلريّ ـ  أي مقاال الثوم للماا في حال الكّ يّةـ  العقليّ 

 وعدمه.ـ  أي بقاا لّ يّة الماا إلى زمار المقاالـ 

 ا فمثالررره ومدل الشفررر، الّرررلي هرررو مزم لحيرررال امّم   فرررإذا جررر   وأّمرررا الرررقزم العررراديّ 

ا تّحام حيا ها يلزمه عادل ومدل الشف، ويت  ّع على هرلا الرقزم العرادّي للمستّرحع أتر  

أي وجروم ـ    عّي هو وجوم إر ال نفقته   فحين ل يءحث عن جواز    يع األت  الشر عيّ 

بمجرررّ د ـ  ومدل الشفررر،ـ  علرررى الرررقزم العررراديّ  المت  ّرررعـ  إر رررال نفقرررة الشفررر، علرررى األم

 وعدمه.ـ  أي بقاا حيا هاـ  ا تّحام ملزومه
 ( أي ا األخءار الدالّة على حّجيّة ام تّحام.1)

( ولكّن الوجره عردم صرّحة التنزير، بهرلا اللحرائ   ور ورل أنّره مرا يكرور  ر عا لشريا مرن 2)

ث أت  األت  أت  وإر لار صراداا   إّم أنّره إذا األت  م دخ، له بما يستلزمه عقق أو عادل. وحدي

لم يكن الت  ّع بين الشريا وأتر ع وبينره وبرين مرختّ ع م تلفرا   وذلر  ور ورل أنره م يكراد يعردّ 

األت  الش عّي لشيا أت ا   عيّا لما يستلزمه عقق أو عادل أصق   م بالنظ  الردايب العقلرّي   

فيمرا عردّ أتر  الوا رشة أتر ا لرليها ل فائهرا أو لشردّل ووروح  وم النظ  المسامحّي الع فرّي   إّم 

المقزمة بينهما بحيث عدّا  ي ا واحدا ذا وجهين وأت  أحدهما أت  امتنرين   لمرا  رأ ي اإل رارل 

 [.أعلى هللا مقامه]إليه   فافهم. منه 

 ( أي ا لور ما ذل ناع منش ا لإل كال.3)
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  لعردم  (1)عليه ما لار مت  ّءرا عليهرا الشيا وحدع بلحائ أت  نفسه لم يت  ّع 

إح ازهرا حقيقرة وم  عءّرردا   وم يكرور  نزيلرره بلحائره   ب رق  مررا لرو لررار 
أو بلحائ ما يعّم نتارها   فإنّه يت  ّع با تّرحابه مرا لرار  (2) نزيله بلوازمه 

 .(3)بو ااتها 

منرره  أّر األخءررار إنّمررا  رردّل علررى التعءّررد بمررا لررار علررى يقررين والتحقياق :
مررا لنفسرره مررن نتررارع وأحكامرره   وم دملررة لهررا بوجرره علررى  (4)فشررّ    بلحررائ 

  وم ـ  لمرا هري محرّ، تمر ل ال رق ـ   نزيلره بلوازمره الّتري م  كرور لرلل 

على  نزيله بلحائ ما لره مشلقرا ولرو بالوا رشة   فرإّر المتريقّن إنّمرا هرو لحرائ 
  علرى لحائهرا أصرق   ومرا لرم نتار نفسه   وأّما نتار لوازمه فرق دملرة هنرا

يثءم لحائها بوجه أييا لمرا لرار وجره لت  يءهرا عليره با تّرحابه   لمرا م 

 ي فى.

 [حّجيّة بعن مثبتات االصول]

محسروبا بنظر  العر    (5)نعم   م يءعد    يع خّود ما لار منهرا 

  ل فراا مرا بو رااته   بردعو  أّر مفراد األخءرار ع فرا مرا  (6)من نتار نفسره 

 .(7)عّمه أييا حقيقة   فافهم ي
__________________ 

 ( أي ا على الوا شة.1)

 ( أي ا  نزي، الشيا مع لوازمه.2)

 ( أي ا بو ااة الوا شة.3)

 .«التعءّد»( متعلّب بقوله ا 4)

 ( أي ا من نتار لوازم المستّحع.5)

 ( أي ا نفم المستّحع.6)

ال من عدم حّجيّة األص، المثءم   وذلر ع الشري  ( هلا هو المورد األّول من الموارد المستثن7)

  وهرو مرا إذا لرار األتر  الشر عّي مرن  246ـ  244ا  3األعظم األنّارّي في ف ائد امصول 

اةتار ذي الوا شة ال فيّة بحيث يعردّع العر   أتر ا لرنفم المستّرحع   ومثالره ا ا تّرحام 

ا ررة الثرروم ليسررم أترر ا بررق وا ررشة بقرراا راوبررة الثرروم المقارري لررألرا المتنّجسررة   فررإّر نج

ل اوبة الثوم المقاي لألرا   بر، هري مرن نترار  ر اية النجا رة مرن المترنّجم إلرى مقايره 

وبرين النجا رة ـ  أي ال اوبرةـ  بوا شة ال اوبرة   فالسر اية وا رشة عقليّرة برين المستّرحع

لثرروم المقارري الّترري هرري أترر  السرر اية   فيت  ّررع مررع ذلرر  نجا ررته با تّررحام بقرراا راوبررة ا

لألرا المتنّجسة   لكور الوا شة من اللوازم ال فيّة   بحيث ي   الع   نجا رة الثروم مرن 

 ـ نتار نفم
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لما م يءعد    يع ما لار بو ااة ما م يمكن التفكي  ع فا بينه وبرين 

المستّررحع  نررزيق   لمررا م  فكيرر  بينهمررا وااعررا   أو بو ررااة مررا ألجرر، 
زمترره معرره بمثابررة عرردّ أترر ع أترر ا لهمررا   فررإّر عرردم وورروح لزومرره لرره أو مق

   يع مث، هلا األت  عليه يكرور نقيرا ليقينره بالشرّ  أييرا بحسرع مرا يفهرم 

 .(2)  فافهم  (1)من النهي عن نقيه ع فا 
__________________ 

 المستّحع   م من نتار الس اية.ـ 

المتفراهم الع فرّي مرن أخءرار  على ا تثناا هلا المورد بأرّ    عادسوا تدّل المّنّ  

حّجيّرررة ام تّرررحام أّر مفادهرررا يشرررم، حقيقرررة أتررر  الوا رررشة ال فيّرررة لمرررا يشرررم، أتررر  نفرررم 

 المستّحع.
 أنه يستثنى أييا من عدم حّجيّة امصول المثءتة موردين نخ ين ا والحاصل :( 1)

إذا لانررم وهررو مررا  .«... مااا كااان بواساامة مااا ال يمكاا »مررا أ ررار إليرره بقولرره ا  األّول :

الوا شة بمثابة يمتنع التفكي  بينها وبين ذيها  نزيق   لما يمتنع التفكير  بينهمرا وااعرا   لالعلّرة 

التاّمة ومعلولها   فإّر التعءّد بالعلّة يستلزم التعءّد بالمعلول   أو لالمتيايفين   فرإّر التعءّرد برأبّول 

 زيد لعم و مقزم ع فا للتعءّد بءنّول عم و لزيد.
وهو ما إذا لانم الوا شة بمثابة يمتنع  «.... أو بوساطة ما ألجل»ما أ ار إليه بقوله ا  ثاني :ال

ع فرا التفكير  بينهررا ويرءن ذيهررا  نرزيق   وإر لررم يسرتحي، امنفكررا  بينهمرا وااعررا   لمرا إذا لررار 

 همرا.لزوم الوا شة للمستّحع أو مقزمته معه واوحا جدّا   بحيث يعدّ أت  الوا شة أتر ا ل

ومثالرره ا ورروا الشررمم الّررلي هررو مزم بقرراا ارر د الشررمم فرري ارروس النهررار   فيت  ّررع علررى 

األتر  الشر عّي المت  ّرع علرى وروا الشرمم   وهرو ـ  وهو بقاا ا د الشممـ  المستّحع

 اهارل الءواري المجفّفة بيوئها.

وفري المرورد فالف ق بين الموردين أّر فري المرورد األّول يمتنرع التفكير  ع فرا ووااعرا   

الثاني إنّما يمتنرع التفكير  ع فرا   ور ورل أنّره يمكرن انفكرا  وروا الشرمم عرن بقراا ا صرها 

 وااعا.
( لعلّرره إ ررارل إلررى مررا أوردع المحقّررب النررائينّي والمحقّررب األصررفهانّي علررى حّجيّررة مثءتررا  2)

 امصول في الموارد الثقتة.

مورد األّول بما حاصله ا أنّه م عءر ل بنظر  أّما المحقّب النائينّي ا فأورد على ا تثناا ال

الع   والمسامحا  الع فيّة في المقام   فرإّر نظر  العر   انّمرا يكرور متّءعرا فري  عيرين مفهروم 

اللفظ عند الشرّ  فيره أو فري وريقه و رعته مرع العلرم بأصرله فري الجملرة   لمرا يكرور متّءعرا فري 

 هنه من منا ءة الحكم والمووو،. ش يص مقّوما  المووو، بحسع ما هو الم  كز في ذ
وم يجرروز ال جررو، إلررى العرر   واألخررل بمسررامحتهم فرري التشءيررب بعررد  عيررين المفهرروم. 

 ـ وعليه فإر



 243  ..........................................................................  [باحصتسالا تاهيبنت]

 [الوجه في اعتبار مثبتات األمارات دون االصول]

تّم م ي فى وووح الف ق بين ام تّرحام و رائ  امصرول التعءّديّرة 

واألمرارل حيرث إنّره لمرا يحكري عرن  وبين الش ق واألمرارا    فرإّر الش يرب

 من ملزومه ولوازمه ومقزما هـ  المخدّ  ويشي  إليه للا يحكي عن أا افه
ويشرري  إليهررا   لررار مقتيررى إاررقق دليرر، اعتءارهررا لررزوم  ّررديقها فرري ـرر 

حّجيّرة المثءرم منهرا لمرا م ي فرى ؛ ب رق  مثر، دلير،  (1)حكايتها   واييّته 
من اماتّار بما فيه من الدملة على التعءّرد بثءو ره ام تّحام   فإنّه م بدّ 

  وم دملة له إّم على التعءّد بثءرو  المشركو  بلحرائ أتر ع حسرءما ع فرم   

فق دملة له على اعتءار المثءم منه لسائ  امصول التعءّديّة إّم فيما عدّ أتر  
 الوا شة أت ا له   ل فائها أو لشدّل وووحها وجقئها حسءما

__________________ 

لار الم اد من خفاا الوا رشة أّر العر   يسرتظه  مرن األدلّرة أّر الحكرم الشر عّي تابرم لرلي ـ 

الوا شة و كور الوا شة من عل، تءو  الحكم لليها فهو ي جع إلى تءو  الحكم للي الوا رشة 

ير ور العر    حقيقة. وإر لار الم اد منه أّر الحكم الش عّي تابم للوا شة حقيقة لكن ل فائها

  أجرود  494 ا 4أنّه حكم ذيها من بام التسام  في التشءيب فهو مّما م عءر ل. فوائرد امصرول 

 .419ا  2التق ي ا  

وأّمررا المحقّررب امصررفهانّي ا فررأورد علررى المرروردين األخيرر ين اللررلين زادهمررا المّررنّ  

حة مرن حيررث وحاصرله ا أّر دعررو  حّجيّرة األصرر، المثءرم فرري المروردين صررحي . ر عادس

الكء     فإنّه لو تءتم المقزمة في التعءّد في مورد فق إ كال في األخل بهرا   إّم أّر اإل ركال 

فرري صررغ   مررا أفررادع   لعرردم تءررو  هررلع المقزمررة فرري مررورد مررن المرروارد. أّمررا مررورد العلّررة 

لعلّرة التاّمرة والمعلول ومورد المتيائفين فهما خارجار عن محّ، الكقم   ألّر اليقرين بحردوث ا

يستلزم اليقين بالمعلول   فيكور لّ، من العلّة والمعلرول مجر   ام تّرحام مسرتقّق ؛ وهكرلا 

المتيائفار   ألنّهما متكاف ار   فراليقين برامبّول يسرتلزم اليقرين برالءنّول   فيكرور لقهمرا مجر   

 .226ـ  225ا  3نهاية الدراية  ام تّحام.
 وئّي   فأورد على ا تثناا المروارد الثقترة بمرا أورد المحقّقرار و ءعهما السيّد المحقّب ال

 .193ـ  190ا  48 (مّءاح امصول)النائينّي واألصفهانّي. ف اجع مو وعة اإلمام ال وئّي 
( أي ا مقتيررى لررزوم  ّررديب األمررارا  فرري حكايتهررا عررن أا افرره مررن الملررزوم والررقزم 1)

 والمقزم.
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 .(1)حقّقناع 
__________________ 

فرري المقررام واررع مررورد الررنقإ واإلبرر ام بررين   رر عادسأّر مررا أفرراد المّررنّ   ال يخفااى :( 1)

 األعقم.

فأورد عليه المحقّب النائينّي بما حاصله ا أّر عدم دملرة دلير، ام تّرحام علرى التعءّرد 

أدلّررة  باةترار الشرر عيّة المت  ّءررة علررى لرروازم المستّررحع وإر لررار مسررلّما إّم أّر دعررو  دملررة

حّجيّة األمارل على أنّها  حكي عن لوازم مخدّاها ممنوعة   ألّر الحكاية مرن العنراوين القّرديّة 

  في تّص موردها بما إذا لرار الحرالي ملتفترا إلرى لروازم الملزومرا    لمرا فري مروارد اللرزوم 

إلرى المقزمرة   الءيّن بالمعنى األخّص أو اللزوم الءريّن برالمعنى األعرّم مرع لرور الم ءر  ملتفترا 

فحين رل يكررور اإلخءررار عررن الشرريا إخءرارا عررن مزمرره. وأّمررا فرري غير  هررلع المرروارد فررق يكررور 

اإلخءار عن الشيا إخءارا عن مزمه   فق يّّ  أر يقرال ا إّر اإلخءرار عرن الملرزوم فري برام 

 .492ا  4األمارا  يكور إخءارا عن مزمه. فوائد امصول 
 ااّي واألصفهانّي اوأجام عنه المحقّقار الع 

 أّما المحقّب الع ااّي ا فأجام عن اإلي اد بوجهين ا
أحردهما ا أنّره م يعتءر  القّرد فري الحكايرة التّرديقيّة عرن مزم الشريا ومقزمره   بر، 

 انّما يعتء  القّد في الحكاية عن المخدّ    لما يشهد له بناا الع   والعققا في محاورا هم.
فرري الحكايرة القّرديّة عررن لروازم المرخدّ  هررو القّرد اإلجمررالّي م  تانيهمرا ا أّر المعتءر 

التفّيلّي   وهو حاص، في بام اإلخءار   فإّر من ي ء  عن  يا يلتفم إلى لوازمره ويحكري 

عنه بنحو اإلجمال   ولو لم يلتفم إلى خّوصيّا ها  فّيق   فيتحقّب القّد اإلجمرالّي   وهرو 

يشررهد لررلل  مرروارد اإلارر ار بشرريا   حيررث يعرردّ إارر ارا لررا  فرري صرردق الحكايررة عنرره   لمررا 

 .184ا  4بلوازمه وإر لم يلتفم المقّ  إلى خّوصيّا  اللوازم  فّيق. نهاية األفكار 
إّر األمرررارل  رررارل علرررى »وأّمرررا المحقّرررب األصرررفهانّي ا فأجرررام عرررن اإليررر اد بقولررره ا 

 من عمرد واّردـ    به الشاهدارالموووعا    لالءيّنة على  يا   فالقزم حين ل لور ما ي ء

  فإّر  رأر الم ءر  بمرا هرو م ءر   السقمعليهملتفتا إليه نوعا ؛ واخ   لال ء  عن اإلمام ـ 

بمالررره مرررن المعنرررى الملتفرررم إليررره بجميرررع  السرررقمعليهحكايرررة الكرررقم الّرررادر عرررن اإلمرررام 

فقيره   ورّم حامر،   م للم ءر    إذ رّم حامر، فقره ولريم ب السقمعليهخّوصيّا ه لإلمام 

فقه إلى من هو أفقه منه   فمجّ د عدم التفا  الم ء  بلوازم الكقم الم ء  عنره م يوجرع عردم 

  فررإّر للّهررا ملتفررم إليهررا  السررقمعليهحّجيّررة المرردالي، املتزاميّررة للكررقم الّررادر عررن اإلمررام 

 .230ا  3نهاية الدراية  .«للمتكلّم بها
ذلررر  وجهررا نخرر  معتءرررار مثءتررا  األمررارا  دور امصرررول.  تررّم إّر المحقّررب النررائينيّ 

و عّ ا له  لميلع السيّد المحقّرب ال روئّي ترّم أورد عليره بروجهين   ف اجرع مرا أفراداع فري فوائرد 

 .155ـ  154ا  3  ومّءاح امصول  492 ا 4امصول 
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 [دفع توّ م مثبتيّة األصل في موارد ثالثة]الثام  :  [التنبيه]

ّول : ترتّااب األثااار علااى المستصاااحب بواساامة محمولاااه المااورد األ]

 المتّحد معه وجودا[

انّه م  فاو  في األت  المت  ّع على المستّحع بين أر يكور مت  ّءرا 
عليه بق و ااة  يا أو بو ااة عنوار للّرّي ينشءرب ويحمر، عليره بالحمر، 

بعرإ الشائع ويتّحد معه وجودا   لار منتزعا عن م  ءرة ذا ره أو بمقحظرة 
  فرررإّر األتررر  فررري  (1)عواروررره مّمرررا هرررو خرررارا المحمرررول م باليرررميمة 

 الّور ين إنّما
__________________ 

 أّر األت  المت  ّع على الشيا على أاسام ا توضيح كالمه :( 1)

أر يكور مت  ّءا على نفم المستّحع بق وا شة  يا   لما إذا علمنرا بعدالرة  األّول :

ا عدالته   فنستّحع عدالته   ويثءم جواز امئتمام به الّلي هو مرن نترار زيد تّم  ككنا في بقا

 العدالة المستّحءة. واد مّ  أّر مث، هلا األت  يت  ّع على المستّحع بق إ كال.
أر يكور مت  ّءا على مزم المستّرحع أو ملزومره أو مقزمره أّوم وبالرلا     الثاني :

ومه أو مقزمه. واد مّ  عدم جواز    يرع مثر، هرلا وعلى المستّحع بوا شة مزمه أو ملز

 األت  على المستّحع.
أر م يكرور مت  ّءرا علررى المستّرحع   وم عليره بوا ررشة مزمره   بر، يكررور  الثالاث :

مت  ّءررا عليرره بوا ررشة محمولرره المتّحررد معرره وجررودا. وهررلا هررو محررّ، الءحررث فرري المقررام   فهرر، 

 ؟محموله أم ميت  ّع على المستّحع ما يكور أت ا ل
إلررى التفّرري،   ألّر للمحمررول المتّحررد معرره وجررودا صررور   رر عادسذهررع المّررنّ  

 تقث ا
أر يكور منتزعا عن م  ءة ذا  المستّحع   لما إذا لار المحمول نوعره أو  االولى :

جنسرره أو فّررله. مررثق ا إذا لررار فرري ال ررارا خمرر    و ررككنا فرري بقائرره مررن جهررة الشررّ  فرري 

  فنستّحع بقاا هلا الف د من ال م    فه، يت  ّع عليره أتر  ال م يّرة الكلّيّرة صي ور ه خّق 

الّتي هي جنم للل  الفر د   فريحكم بح متره أو نجا رته الّتري مرن أحكرام اءيعرة ال مر    أو م 

أو إذا لار المستّحع ف د من أف اد اإلنسار و ّ  في بقائه   فه، يت  ّرع عليره  ؟يت  ّع عليه

 ؟يّة الكلّيّة با تّحام بقائه أم منتار اإلنسان
أر يكرور منتزعرا عرن عاروره الّرلي هرو مرن اءير، خرارا المحمرول   لمرا إذا  الثانية :

لار محموله الملكيّة أو الزوجيّة   مثق ا إذا لار محّمد زوا فاامة   تّم  ّ  في حيال محّمرد   

أو ـ  واز نكراح زوجتره مرع غير علعدم جرـ  وا تّحءنا حيا ه   فه، يت  ّع عليه نتار الزوجيّة

 ؟ ـم يت  ّع عليه نتارها
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فري ال رارا  رواع   م  (2)حقيقة حيث م يكور بحلاا ذا  الكلّّي  (1)يكور له 

لغي ع مّما لار مءاينا معه أو من أع اوه مّما لرار محمروم عليره باليرميمة 
د فر دع   لسوادع مثق أو بياوه ؛ وذل  ألّر الشءيعرّي إنّمرا يوجرد بعرين وجرو

لما أّر الع وّي لالملكيّة والغّءيّة ونحوهما م وجود لره إّم بمعنرى وجرود 

منشأ انتزاعه   فالف د أو منشأ امنتزا، في ال ارا هرو عرين مرا ر ّرع عليره 
 .(3)األت    م  يا نخ    فا تّحابه لت  يءه م يكور بمثءم   لما  وّهم 

 [مجعول بمنشإ انتزاعه المورد الثاني : األثر المترتّب الّبي]

وللا م  فاو  في األتر  المستّرحع أو المت  ّرع عليره برين أر يكرور 

 مجعوم
__________________ 

أي مرا يحاذيره ـ  أر يكور منتزعا عن عاروه الّلي هو من اءي، المحمول باليميمة الثالثاة :ـ 

من األع اا الّتري لهرا   لما إذا لار محموله األبيإ أو األ ود وغي هما ـ   يا في ال ارا

وجررود فرري ال ررارا  ررو  وجررود مع ووررا ها   وإر لانررم اائمررة بهررا. فررإذا لررار محّمررد أبييررا 

و ررّ  فرري وجررودع وا تّررحءنا وجررودع فهرر، يت  ّررع عليرره مررا يكررور أترر ا لءياورره أم م يت  ّررع 

 ؟عليه

 .ئاه  إاقق لقم الشي  األعظم أنّه م يت  ّع على المستّحع أت  محموله مشلقا
فّررّ، بررين هررلع األاسررام   فررلهع إلررى عرردم لررور الّررور ين   رر عادسوالمّررنّ  

 األوليين من األص، المثءم ولور الّورل األخي ل من األص، المثءم.
وا ررتدّل عليرره بررأّر مررورد األصرر، المثءررم هررو مررا إذا لانررم الوا ررشة مغرراي ل وجررودا 

ودا لرم يكرن    يرع أتر  الوا رشة للمستّحع   لما في الّورل األخير ل ؛ وأّمرا إذا ا ّحردا وجر

على المستّحع من األص، المثءم   و ورل أّر الكلّّي المحمول علرى المستّرحع موجرود 

بعين وجود المستّحع   فيكرور األتر  المت  ّرع عليره أتر  المستّرحع حقيقرة. وم فر ق فري 

لّترري ذلر  برين المحمرروم  المنتزعرة عررن مقرام الرلا  والمحمرروم  المنتزعرة عررن عوارورها ا

  كور من اءي، خارا المحمول.
 وألحب السيّد اإلمام ال مينّي ما يكور من اءي، خارا المحمول بالمحمول باليميمة.

 .188ـ  187ا  1راجع ال  ائ، 
 ( أي ا للمستّحع.1)

( أي ا ذل  الكلّّي المحمول على المستّحع   لال م يّة واإلنسانيّة فري الّرورل األولرى   2)

 ّورل الثانية.والزوجيّة في ال

 .236ـ  235ا  3( والظاه  أّر المتوّهم هو الشي  األعظم في ف ائد امصول 3)
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ـ  أو بمنشررإ انتزاعررهـ  (1)لررالتكلي  وبعررإ أنحرراا الووررع ـ   رر عا بنفسرره

  فإنّره أييرا ـ  أنحائره لالجزئيّرة والشر ايّة والمانعيّرة (2) [نخ  مرن]لءعإ 
مرر ع بيرردع الشررار، ووررعا ورفعررا ولررو مّمرا  نالرره يررد الجعرر،  رر عا   ويكررور أ

وم وجررره معتءرررار أر يكرررور المت  ّرررع أو  بوورررع منشرررأ انتزاعررره ورفعررره.

فلريم ا تّرحام الشرر ا أو  المستّرحع مجعروم مسرتقّق   لمررا م ي فرى.
بت يّر، أّر ـ  (3)لمرا ربّمرا  روّهم ـ  المانع لت  يع الش ايّة أو المانعيّرة بمثءرم

من اةتار الش عيّة بر، مرن اممرور امنتزاعيّرة    الش ايّة أو المانعيّة ليسم

 .(4)فافهم 

 [المورد الثالث : استصحاب عدم التكليف وترتيب  ثاره]

وللا م  فاو  في المستّحع أو المت  ّع برين أر يكرور تءرو  األتر  

 ووجودع أو نفيه وعدمه   و ورل أّر أم  نفيه بيد الشار، لثءو ه.

غير  ورائ    إذ لريم هنرا  مرا دّل  (5) وعدم إاقق الحكم على عدمره
بعد صدق نقإ اليقين بالشّ  ب فع اليد عنه لّداه ب فعها  (6)على اعتءارع 

 من ا   تءو ه   لما هو واو .
__________________ 

 ( أّما التكلي  فمث، الوجوم والح مة. والووع مث، الحّجيّة والقياول والومية وغي ها.1)

 ليم في النس . ( ما بين المعقوفتين2)

 .127ا  3( والمتوّهم هو الشي  األعظم األنّارّي في ف ائد امصول 3)

بعد ما أنك  لور الشر ايّة مرن نترار وجرود الشر ا ـ  ا أّر السيّد المحقّب ال وئيّ  وال يخفى( 4)

لري  ت  ّررع علرى ا تّررحام الشر ا   وذهررع إلررى أنّهرا منتزعررة فري م حلررة الجعر، عررن أمرر  

وّجرره ج يررار ـ  يّرردا بشرريا نخرر    بحيررث يكررور التقيّررد داخررق والقيررد خارجرراالمررولى بشرريا مق

ام تّررحام فرري الشرر ا بأنّرره م ملررزم معتءررار لررور المستّررحع بنفسرره مجعرروم  رر عيّا أو 

  بر، المعتءر   «إّر الشر ايّة ليسرم مجعولرة  ر عيّة»موووعا لمجعول   عّي   لي يقال ا 

بق للتعءّرد   والحكرم بوجرود الشر ا لرلل    فرإّر في ج يار ام تّحام لرور المستّرحع ارا

معنى ج يار ام تّحام في الش ا هو املتفاا بوجودع امحتمالّي في مقرام اممتثرال بالتعءّرد 

 206ا  48 (مّءاح امصول)الش عّي   فق محلور في ا تّحابه. مو وعة اإلمام ال وئّي 

 .209ـ 

 ( أي ا عدم األت .5)

 ق الحكم على المستّحع.( أي ا اعتءار إاق6)
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فق وجه لإل كال في ام تدمل على الءر اال با تّرحام الءر اال مرن 

أّر عرردم ا ررتحقاق »التكليرر  وعرردم المنررع عررن الفعرر، بمررا فرري ال  ررالة مررن ا 
  فررإّر عرردم  (1) «العقررام فرري اةخرر ل لرريم مررن اللرروازم المجعولررة الشرر عيّة

أنّره م حاجرة إلرى    يرع أتر   ا تحقاق العقوبرة وإر لرار غير  مجعرول   إّم 

مجعول في ا تّحام عدم المنع   و   ّع عدم ام رتحقاق مرع لونره عقليّرا 
علررى ا تّررحابه إنّمررا هررو لكونرره مزم مشلررب عرردم المنررع ولررو فرري الظرراه    

 .(2)فتأّم، 
__________________ 

 .60ـ  59ا  2( ف ائد امصول 1)

انّمررا يرر د علررى الشرري  األعظررم إذا لررار منعرره عررن  إّر اإل رركال المررللور ال يخفااى عليااك :( 2)

ام ررتدمل بام تّررحام للءرر اال مءنيّررا علررى عرردم ج يررار ام تّررحام فرري العرردمّي   فيشررك، 

 عليه بأّر عدم التكلي  أييا مجعول   فإنّه مما  ناله يد التش يع.

ودّي ولكررن الظرراه  أنّرره لرريم مءنيّررا عليرره   ليرر  واررد ذلرر  القررول بالتفّرري، بررين الوجرر

والعرردمّي   تررّم ردّع بعرردم الفرر ق بينهمررا مررن حيررث  ررمول أدلّررة ام تّررحام   راجررع ف ائررد 

أنّره الترزم  33؛ ويظه  من لقمه في لتام أحكام ال ل، فري الّرقل ا  31ـ  27ا  3امصول 

و  40ا  3بج يار ام تّحام في عدم التكلي    بر، هرو صر ي  لقمره فري ف ائرد امصرول 

منعه عن ا تّحام الءر اال مءنيّرا علرى أّر بعرد ج يرار ام تّرحام إّمرا أر ؛ ب، يكور  216

يحتم، العقام فق بدّ في الحكم بالء اال مرن ال جرو، إلرى ااعردل ارء  العقرام برق بيرار   فلرتكن 

هرري الم جررع مررن أّول األمرر    وال جررو، إلررى ام تّررحام لغررو ؛ وإّمررا أر م يحتمرر، العقررام 

وجع القشع بعدم ا تحقااه   وهلا غي  صحي    ألّر عدم ا رتحقاق مستندا بأّر ام تّحام ي

العقام ليم من األحكام المجعولة الش عيّة لي يّرّ     ّءره علرى ام تّرحام   بر، هرو مرن 

 األحكام العقليّة   فق يت  ّع على ام تّحام المزبور.
ن ا تّررحام إّر المسررتفاد مررن لررقم الشرري  فرري ف ائررد امصررول أنّرره منررع عرر وبالجملااة :

الء اال مستدّم بعدم ج يار ام تّحام في الحكم العقلّي   م مستدّم بعدم ج يانره فري الحكرم 

انّمررا يرر د عليرره إذا لررار منعرره عررن ذلرر    رر عادسالعرردمّي. واإل رركال الّررلي ذلرر ع المّررنّ  

 مستندا إلى عدم ج يانه في الحكم العدمّي   وهو لما    .
ومّما ذل نرا مرن عردم ج يرار ام تّرحام »خ  من اوله ا ويخيّدع ما ذل  في مووع ن

فري الحكرم العقلررّي يظهر  مرا فرري  مّسر  بعيرهم إلجررزاا مرا فعلره النا رري لجرزا مرن العءررادل أو 

 .218ا  3ف ائد امصول  .«  اها با تّحام عدم التكلي  الثابم حال النسيار
بالعردم لريم مرن اءير، نعم   صّ ح الشري  فري بعرإ ر رائله الفقهيّرة برأّر حكرم الشرار، 

 ـ الحكم
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 [ترتّب بعن اآلثار العقليّة والعاديّة على األصل]التاسع :  [التنبيه]

أنّرره م يررلهع عليرر  أّر عرردم    ّررع األترر  غيرر  الشرر عّي وم الشرر عّي 

بو ااة غي ع من العرادّي أو العقلرّي بام تّرحام إنّمرا هرو بالنسرءة إلرى مرا 

به من نتارع إّم أتر ع الشر عّي الّرلي لرار  للمستّحع وااعا   فق يكاد يثءم
  م ـ  (1)حسءما ع فم فيما مّ  ـ  له بق وا شة أو بو ااة أت    عّي نخ 

بالنسرءة إلررى مررا لررار لألترر  الشرر عّي مشلقررا   لررار ب شررام ام تّررحام أو 
 ت  ّع عليه ـ    عيّة لانم أو غي هاـ  بغي ع من أنحاا ال شام   فإّر نتارع

ولو بأر يستّرحع أو لرار مرن نترار المستّرحع   وذلر  لتحقّرب  إذا تءم  

موورروعها حين ررل حقيقررة. فمررا للوجرروم عقررق يت  ّررع علررى الوجرروم الثابررم 
 رر عا با تّررحابه أو ا تّررحام موورروعه مررن وجرروم الموافقررة وح مررة 

الم الفرة وا ررتحقاق العقوبرة إلررى غيرر  ذلر    لمررا يت  ّررع علرى الثابررم بغيرر  

 .(2)ة وم ار يام   فق  غف، ام تّحام بق  ءه

اعتبار كون المستصحب حكما شرعيّا أو  ا حكم ]العاشر :  [التنبيه]

 [شرعّي بقاء ال حدوثا

انّه ارد ئهر  مّمرا مرّ  لرزوم أر يكرور المستّرحع حكمرا  ر عيّا أو ذا 

 .(3)حكم للل  
__________________ 

 .119عدم إلى الحكم به. ر ائ، فقهيّة ا المجعول   ب، هو إخءار بعدم حكمه   إذ م يحتاا الـ 

ولكنّره م ينرافي مرا يسرتفاد مرن لقمره فري المقررام   غايرة األمر  أنّره ينرافي مرا يظهر  مررن 

 للما ه في ال  ائ، من عدم اختّاد ج يار ام تّحام بالوجودّي.
 ( في التنءيه السابع.1)

الم الفرة وا رتحقاق العقوبرة للّهرا  ( وأفاد السيّد اإلمام ال مينرّي أّر وجروم الموافقرة وح مرة2)

 من نتار الحكم الوااعّي عقق.

وأّما األحكام الظاه يّة فليم في موافقتها وم في م الفتها مرن حيرث هري  ريا   ألنّهرا 

 .191ا  1أحكام ا يقيّة للتحفّظ على الوااع. راجع ال  ائ، 
 ( أي ا   عا.3)
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فلرو  .(1)ا   ولو لم يكن لرلل  تءو را لكنّه م ي فى أنّه م بدّ أر يكور للل  بقا

لم يكن المستّحع في زمار تءو ه حكما وم له أت    عا ولرار فري زمرار 
يّرررّ  ا تّرررحابه. لمرررا فررري ـ  أي حكمرررا أو ذا حكرررمـ  ا تّرررحابه لرررلل 

ا تّحام عدم التكلي    فإنّه وإر لرم يكرن بحكرم مجعرول فري األزل وم ذا 

مرن أّر نفيره لثءو ره  (2)يزال   لمرا ع فرم  حكم   إّم أنّه حكم مجعول فيما م
وللا ا تّحام مووو، لم يكرن لره حكرم تءو را    في الحال مجعول   عا.

وذلر  لّردق نقرإ  .(3)أو لار ولم يكن حكمه فعليّرا   ولره حكرم لرلل  بقراا 

اليقررين بالشررّ  علررى رفررع اليررد عنرره والعمرر، لمررا إذا اشررع بار فاعرره يقينررا   
 الة السابقة تءو ا فيه وفي  نزيلها بقاا.ووووح عدم دخ، أت  الح

اعتءار األت   ابقا   لما ربما يتوّهمه الغافر، مرن اعتءرار لرور »فتوّهم 

   فا د اشعا   فتدبّ  جيّدا. «المستّحع حكما أو ذا حكم

 [أصالة تُّرر الحادث]الحادي عشر :  [التنبيه]

م أو م إ رركال فرري ام تّررحام فيمررا لررار الشررّ  فرري أصرر،  حقّررب حكرر

 .(4)مووو، 

وأّما إذا لار الشرّ  فري  قدّمره و رأّخ ع بعرد القشرع بتحقّقره وحدوتره فري 
 زمار ا

فكرررلا م إ ررركال فررري  (5)فرررإر لررروحظ باإلورررافة إلرررى أجرررزاا الزمرررار 

 ا تّحام عدم
__________________ 

 ( أي ا حدوتا.1)

 ( في التنءيه الثامن.2)

يال ولدع   فيجوز ا تّحام حيرال الولرد   وإر لرم ( لما إذا علمنا بمو  الوالد و ككنا في ح3)

وهرو حرال ـ  يكن أت  لحيا ه حرال حيرال الوالرد   بر، يت  ّرع األتر  علرى حيا ره بعرد مرو  الوالرد

   فينتق، أموال الوالد إليه باإلرث.ـ  ا تّحام حيال الولد

 د العلم بتحقّقه.( لما م إ كال في ج يانه فيما إذا لار الشّ  في ار فا، حكم أو مووو، بع4)

( مثالرره ا مررا إذا علررم يرروم الجمعررة بررأّر زوجترره خ جررم عررن النشرروز   ولكررن لررم يعلررم أّر 5)

خ وجها عن النشور حدث في يوم ال ميم أو حدث في يوم الجمعة   فه، يج ي ا تّرحام 

 ؟عدم خ وجها عن النشوز إلى يوم الجمعة فق  شتغ، ذّمته بنفقة يوم ال ميم   أو م يج ي
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م نتار  أّخ ع عنه   لكونه بالنسءة  .(1)حقّقه في الزمار األّول و   يع نتارع  

  إّم بردعو  خفراا الوا رشة أو عردم التفكير  فري التنزير، برين  (2)إليها مثءترا 
عدم  حقّقه إلى زمار و أّخ ع عنه ع فا لما م  فكي  بينهما وااعرا. وم نترار 

نعرم   م برأس بت  يءهرا  .(3)وجود خرادّ حدوته في الزمار الثاني   فإنّه نحو 

بررلا  ام تّررحام بنرراا علررى أنّرره عءررارل عررن أمرر  م ّلررع مررن الوجررود فرري 
 الزمار القحب وعدم الوجود في السابب.

وإر لوحظ باإلورافة إلرى حرادث نخر  علرم بحدوتره أييرا   و رّ  فري 

أو مررو   (4) قرردّم ذا  عليرره و ررأّخ ع عنرره   لمررا إذا علررم بعرر وا حكمررين 
 ا (6)و ّ  في المتقدّم والمتأّخ  منهما  (5)توارتين م

__________________ 

( فيستّحع في المثال السابب عدم خ وجه عن النشوز فري يروم ال مريم   ويت  ّرع عليره 1)

 عدم ا تغال ذّمته بنفقة يوم ال ميم.

وهرو ـ  م ال مريمأ لم   ولكن  ّ  فري أنّره أ رلم يروـ  وهو أحد الورتةـ  ( فإذا علم بأّر زيدا2)

  فيستّرحع عردم إ رقمه ـ  أي بعد زمار القسمةـ  أو أنّه أ لم يوم الجمعةـ  اء، زمار القسمة

في يوم ال ميم ويت  ّع عليه نتارع   لالحكم بنجا ته يروم ال مريم والحكرم برءشقر عقردع مرع 

 رأّخ ع عرن المسلمة في ذل  اليوم. وم يت  ّع على ا تّحام عدم إ قمه يروم ال مريم نترار 

يرروم ال مرريم   ألنّرره أترر   ررأّخ  إ ررقمه عررن القسررمة   وهررلا التررأّخ  مزم عقلررّي لعرردم حرردوث 

 إ قمه يوم ال ميم   فق يت  ّع عليه إّم على القول باألص، المثءم.

  و رّ   «بعت  هلا الكتام إر خ جم زوجتي عن النشروز يروم الجمعرة»( فإذا اال رج، ا 3)

 نشوز يوم الخمي: أو ررجت عنه ياوم الجمعاة ، فيستصاحب عادم رروجهااأنّها ررجت ع  الفي 

 عن النشوز يوم ال ميم ويت  ّع عليه نتارع.

وم يثءم بلل  خ وجها عرن النشروز يروم الجمعرة لري يثءرم برلل   حقّرب الشر ا   ألّر 

خ وجهرا عنره يروم الجمعرة حردوث وجرود فري الزمرار الثراني   وام تّرحام م يفيرد إّم عردم 

 وجود في الزمار األّول.ال
كمااا إ ا علاام بصاادور حكمااي  لموضااوع ، يكااون أحااد ما ناسااخا واآلراار منسااورا ، ولاام يعلاام ( 4)

 .تُريخهما

 ( لمو  أم وابن.5)

( إذا  ّ  في  قدّم حادث أو  أّخ ع بالنسءة إلى حادث نخ  فالّرور ال ئيسرة المتّرّورل فيره 6)

 ـ لي التأري  أو يكور أحدهما معلوم التأري . وعلىتمار ا فإّر الحادتين إّما أر يكونا مجهو
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فإر لانا مجهولي التأري    فترارل لرار األتر  الشر عّي لوجرود أحردهما 

وم له بنحرو نخر   (1)بنحو خاّد من التقدّم أو التأّخ  أو التقارر   م لآلخ  
؛ ب ررق  مررا إذا لررار األترر   (3)  فا تّررحام عدمرره جررار بررق معررارا  (2)

 ّ، منهمالوجود ل
__________________ 

لق التقدي ين إّما أر يكور األت  مت  ّءا على الوجود ال اّد من السرءب واللحروق والتقرارر   ـ 

أو على العدم. وعلى التقادي  األربعة إّما أر يكور األت  مت  ّءا على الوجود والعردم بمفراد لرار 

 وليم النااّتين.وليم التاّمتين   أو على الوجود والعدم بمفاد لار 

 ( أي ا وليم للحادث اةخ  أت    عّي أصق   م متقدّما وم متأّخ ا وم متقارنا.1)

 ( أي ا وليم للل  الحادث بنحو نخ  أت    عّي.2)

مثق ا لار األت  الش عي لوجود أحد الحادتين متقدّما فقط   وليم لوجودع مترأّخ ا أتر  

 نخ .
 هي على أاسام ا( هلع هي الّورل امولى   و3)

 أر يكور األت  الش عّي مت  ّءا على وجود أحدهما متقدّما. األّول :
مثاله ا ما إذا ف ا أّر اإلرث مت  ّع على  قردّم مرو  المروّرث علرى مرو  الروارث   

 فيستّحع عدم  قدّمه ويحكم بعدم اإلرث.
أّمرا إذا ما رم بعرد مثال نخ  ا أنّه إذا ما م الزوجة متقردّما علرى الرزوا فعليره لفنهرا   و

الزوا أو ما ا متقارنا فليم لفنها عليه   فإذا  ّ  فري أنهرا ما رم متقردّما أو مترأّخ ا أو متقارنرا 

 يستّحع عدم لور مو ها متقدّما ويحكم بعدم وجوم لفنه على الزوا.
 أر يكور األت  الش عّي مت  ّءا على وجود أحدهما متأّخ ا. الثاني :

المترنّجم للمراا   فيت  ّرع عليهرا اهرارل الثروم إذا لانرم مترأّخ ل مثاله ا مقارال الثروم 

عن لّ يّة الماا   وإّم فق  ختّ  في الشهارل    واا لانم المقاال اءر، الكّ يّرة أو متقارنرا معهرا 

   فيستّحع عدم وجودها متأّخ ا ويحكم بنجا ة الثوم.
 ما متقارنا.أر يكور األت  الش عّي مت  ّءا على وجود أحده الثالث :

بناا على لور النيّة   اا لتأتي  التكءير ل فري الردخول فري ـ  مثاله ا  قارر التكءي ل للنيّة

  فيت  ّع على وجود التكءي ل متقارنا مع النيّة ح مرة اشرع العمر،   وم يت  ّرع عليره ـ  الّقل

نررا مررع النيّررة إذا لانررم متقدّمررة عليهررا أو متررأّخ ل عنهررا. فحين ررل يستّررحع عرردم وجودهررا متقار

 ويحكم بعدم ح مة اشع العم،.
فيت  ّرع علرى وجرود الغسر،  مثال  رر : تقارن انغماس جميع البدن للنيّة في الغسال االرتماساّي ،

متقارنا معها رفع الحدث األلء  وحّول الشهارل   وم يت  ّع هلا األت  علرى وجرودع متقردّما 

ا متقارنررا فيستّررحع عدمرره ويحكررم بعرردم عليهررا   وم متررأّخ ا منهررا   فررإذا  ررّ  فرري وجودهرر

 حّول الشهارل.
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  فإنّرره حين ررل يعررارا   فررق مجررال  (2)أو لكررّ، مررن أنحرراا وجررودع  (1)لررلل  

م تّحام العدم في واحد   للمعاروة با تّحام العدم في نخ    لتحقّب 
 .(3)أرلانه في لّ، منهما 

الّرلي لرار مفراد هلا إذا لرار األتر  المهرّم مت  ّءرا علرى وجرودع ال راّد 

 لار التاّمة.
وأّما إر لار مت  ّءا على ما إذا لار متّّفا بالتقدّم أو بأحد ودّيه الّلي 

 لار
__________________ 

( أي ا يت  ّع األت  الش عّي علرى وجرود لرّ، منهمرا متقردّما   فيت  ّرع علرى وجرود أحردهما 1)

ع األت  الش عي على وجود لّ، منهمرا متقدّما أت  وعلى وجود اةخ  للل  أت  نخ  ؛ أو يت  ّ 

متأّخ ا   فيت  ّع على  أّخ  أحدهما أت  وعلى  أّخ  اةخر  أتر  نخر  ؛ أو يت  ّرع علرى  قرارر 

 لّ، منهما مع اةخ  أت    عّي   م على مقارنة أحدهما لآلخ .

ي أّما األّول ا فمثاله محاذال ال ج، والم أل في الّقل مرع اخرتق  زمرار  ر وعهما فر

الّرقل   فرإّر أتر   ر و، المرر أل مقردّما علرى ال جر، صررّحة صرق ها وبشرقر صرق ه   وأترر  

  و، ال ج، مقدّما على الم أل صّحة صق ه وبشرقر صرق ها. فحين رل يعرارا ا تّرحام 

 عدم   و، الم أل مقدّما على ال ج، مع ا تّحام عدم   وعه مقدّما على   وعها.
المثررال السررابب باعتءررار أّر أترر   رر و، المرر أل مررخّخ ا عررن وأّمررا الثرراني ا فمثالرره نفررم 

  و، ال ج، بشقر صق ها وصّحة صق ه   وأت    و، ال ج، مخّخ ا عن  ر و، المر أل 

 بشقر صق ه وصّحة صق ها.
وأّما الثالث ا فمثاله محاذال ال ج، والم أل في الّقل مع وحدل زمار  ر وعهما   فرإر 

 ما مع اةخ  بشقر صق هما.أت   قارر   و، لّ، منه
إلرررى عررردم ج يرررار ا تّرررحام العررردم فررري لرررّ، منهمرررا    هللارحمرررهذهرررع المّرررنّ  

 لمعاروته مع ا تّحام العدم في اةخ .
( أي ا يت  ّع األت  الش عّي على وجود لّ، منهما م بنحو خاّد   ب،  واا  قردّم أو  رأّخ  2)

 أو  قارر.

ّي   فأفراد مرا حاصرله ا أنّره إذا لرار األتر  الشر عّي لسرءب لرّ، ( وخالفه السيّد المحقّب ال روئ3)

منهما على اةخ  فيتمّس  بأصالة عدم السءب في لّ، منهما ؛ وللا إذا لار األت  لسءب أحردهما 

على اةخ    ولار لتأّخ ع عن اةخ  أييا أت    فق مرانع مرن ج يرار ام تّرحام فري عردم 

 السءب والتأّخ .

 األصلين في للتا الّور ين   محتمال التقارر.وم معاروة بين 
نعم   لو لار لنا علم إجمالّي بسءب أحدهما علرى اةخر  م  جر ي أصرالة عردم السرءب   

للمعاروة بعدم  رءب اةخر  فري الّرورل امولرى   ومعارورتها بأصرالة الترأّخ  فري الّرورل 

 .215ا  48 (مّءاح امصول)مو وعة اإلمام ال وئّي  الثانية.
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  فرق مرورد هاهنرا لق تّرحام   لعردم اليقرين السرابب  (1)مفاد لار النااّة 

 .(2)فيه بق ار يام
  فرالتحقيب أنّره  (3)واخ     لار األت  لعدم أحردهما فري زمرار اةخر  

أييررا لرريم بمررورد لق تّررحام فيمررا لررار األترر  المهررّم مت  ّءررا علررى تءو رره 

 المتّّ  بالعدم في
__________________ 

رلها ا أر 1) ّّ ( هلع هي الّورل الثانية مرن الّرور ال ئيسرة األربعرة لمجهرولي الترأري . ومح

يكور األت  الش عّي مت  ّءا على وجود أحردهما متّّرفا بوصر  التقردّم أو الترأّخ  أو التقرارر   

بحيث يكور م ّّا  الشيا بأحد األنحاا دخ، في الحكم. مثق ا إّر اإلرث مت  ّع على لور 

 موّرث متّّفا بالتقدّم على مو  الوارث.مو  ال

متّّرفا بالتقردّم علرى مرو  الروارث   ـ  مثقـ  ( و ورل أنّه م علم لنا بكور مو  الموّرث2)

 وم بعدم لور مو ه متّّفا بالتقدّم   فق مجال لق تّحام.

أّر الظراه  أّر حكمره بعردم ج يرار ام تّرحام فري هرلع الّرورل ينرافي مررا  ال يخفاى :

مررن أنّرره إذا ورد أّر النسرراا  (فرري مءحررث العرراّم وال ررادّ ) 159م منرره فرري الجررزا الثرراني ا  قرردّ 

 حيإ إلى خمسين عاما إّم الق  يّة   و ككنا في ام أل أنّها ا  يّة أم م   فرق يّرّ  التمّسر  

بالعموم المللور   لكور الشءهة مّداايّة   ولكن م مانع من إدخالها في العمروم لق تّرحام 

األص، عدم انتسابها بالق يش   ألنّها لم  تّّ  بهلع الّفة حرين لرم  كرن موجرودل      فنقول ا

 و ّ  في ا ّّافها بها اةر   واألص، عدم ا ّّافها بها.
في المقام   وذهع إلى ج يرار    عادستّم إّر السيّد المحقّب ال وئي خال  المّنّ  

م عدم ام ّّرا  بالسرءب وجرودع فري زمرار لرم ام تّحام بدعو  أنّه م يعتء  في ا تّحا

يتّّ  به   ب، يكفي عدم ا ّّافه به حين لرم يكرن موجرودا   فيجر ي ام تّرحام فري المقرام 

 .216ا  48 (مّءاح امصول)أييا إّم مع العلم اإلجمالّي لما مّ . مو وعة اإلمام ال وئّي 
ا  1تّرحام. راجرع ال  رائ، وخالفه السريّد اإلمرام ال مينرّي أييرا واخترار ج يرار ام 

192. 
 ( هلع هي الّورل الثالثة من الّور األربعة ال ئيسة لمجهولي التأري .3)

وحاصلها ا أر يكور األت  مت  ّءا على أحدهما متّّرفا بالعردم فري زمرار حردوث اةخر  

 بمفاد ليم النااّة.
اا اءر، لّ يّتره فءقرى مثالها ا مقارال الثروم المترنّجم للمراا   حيرث م يعلرم أنّره مارى المر

على نجا ته   أو مااع بعد لّ يّته فّار ااه ا. فتكور اهارل الثروم المترنّجم المقاري للمراا 

مت  ّءة على لرور المقارال متّّرفة بعردمها نر حردوث لّ يّرة المراا   لعردم    ّرع اهار ره علرى 

 مشلب المقاال ولو اء، لّ يّته.



 255  ..........................................................................  [باحصتسالا تاهيبنت]

ب، اييّة ]   (2)بحدوته للل  في زمار    لعدم اليقين (1)زمار حدوث اةخ  

 .(3) [ام تّحام عدم حدوته للل    لما م ي فى
وللا فيما لرار مت  ّءرا علرى نفرم عدمره فري زمرار اةخر  وااعرا   وإر 

  لعدم إح از  (4)لار على يقين منه في نر اء، زمار اليقين بحدوث أحدهما 

ار يقينرره   محتمررال بزمررـ  وهررو زمررار حرردوث اةخرر ـ  ا ّّررال زمررار  ررّكه
 انفّاله عنه با ّّال حدوته به.

الّررلي اءرر، زمررار اليقررين بحرردوث ـ  ا لررار بعررد ذا  اةر (5) وبالجملااة

 ـ أحدهما
__________________ 

مت  ّءرة علرى المقارال المتّّرفة بالعردم فري ـ  فري المثرال المرللورـ  ( لما إذا لانرم الشهرارل1)

 زمار حدوث لّ يّة الماا.

مت  ّءررا علررى تءو رره للحررادث   بررأر يكررور األترر  للحررادث »إ النسرر  هكررلا ا وفرري بعرر

 ما أتءتناع. والصحيح .«... المتّّ 
( وررر ورل أنّررره م يقرررين بثءرررو  المقارررال متّّرررفة بهرررلع الّرررفة السرررلءيّة   بررر، مقتيرررى 2)

 ام تّحام عدم حدوث المقاال للل  من بام السالءة بانتفاا المووو،.

ئّي إلى ج يار ام تّحام في هلع الّورل أييا   بردعو  ج يرار وذهع السيّد ال و

ام تّحام في عدم ام ّّرا  وإر لرم يجر  فري عردم الوصر . ف اجرع لقمره فري مو روعة 

 .217ا  48 (مّءاح امصول)اإلمام ال وئّي 
وذهع السيّد اإلمام ال ميني إلى أّر هلع الّورل مورد ج يار ام تّرحام فري نفسرها 

 .192ا  1انه انّما هو بمعاروته عدم اةخ  في زمانه. ال  ائ،   وعدم ج ي
 ( ما بين المعقوفتين ليم في بعإ النس .3)

( هلع هي الّورل ال ابعرة مرن الّرور األربعرة ال ئيسرة. وهري ا مرا إذا لرار األتر  مت  ّءرا 4)

 على عدم أحدهما في زمار اةخ  على نحو مفاد ليم التاّمة.

ا بمرو  الوالرد وإ رقم الولرد   ولرم نعلرم  قردّم أحردهما علرى اةخر    مثاله ا ما إذا علمنر

والمف وا إناارة إرث الولرد باإل رقم اءر، مرو  الوالرد   فيكرور الحكرم براإلرث مت  ّءرا علرى 

 عدم مو  الوالد في زمار حدوث إ قم الولد.
اعة امولررى ( وإر  رر م الررم ا إّر عدمرره األزلررّي المعلرروم اءرر، السرراعتين وإر لررار فرري السرر5)

منهمرا مشركولا   إّم أنّره حسرع الفر ا لريم مووروعا للحكرم واألتر    وإنّمرا الموورو، هررو 

عدمه ال اّد   وهو عدمه في زمار حدوث اةخ  المحتم، لونه في الساعة امولى المتّّرلة 

منره  بزمار يقينه أو الثانية المنفّلة عنه   فلم يح ز ا ّّال زمرار  رّكه بزمرار يقينره   وم بردّ 

 ـ في صدق م  نقإ
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__________________ 

اليقين بالشّ . فا تّحام عدمه إلى السراعة الثانيرة م يثءرم عدمره فري زمرار حردوث اةخر  ـ 

 [.أعلى هللا مقامه]إّم على األص، المثءم فيما دار األم  بين التقدّم والتأّخ  فتدبّ . منه 

 من ف ا أزمنة تقتة اا أنّه م بدّ ـ  متنا وهامشاـ  وتوضيح كالمه
األّول ا زمار اليقين بعدم حدوث لّ، من الحادتين. مثق ا نف ا أّر الوالد لار حيّا فري 

يوم ال مريم   وابنره لرار لراف ا فيره   فعردم مرو  الوالرد المروّرث وعردم إ رقم الولرد الروارث 

 لقهما متيقّن يوم ال ميم.
يروم الجمعرة إّمرا مرا  المروّرث   وإّمرا زمار حدوث أحدهما. مثق ا نف ا أّر  الثاني :

 أ لم الوارث.
زمار حدوث اةخ . مثق ا نف ا أّر يوم السرءم زمرار حردوث مرا لرم يحردث  الثالث :

في يوم الجمعة   وهو إّما مرو  المروّرث فيمرا إذا لرار إ رقم الروارث فري يروم الجمعرة   وإّمرا 

 عة.إ قم الوارث فيما إذا لار مو  الموّرث في يوم الجم
فكّ، منهما يحتمر، حدوتره فري اةر الثراني واةر الثالرث. وزمرار الشرّ  فري أحردهما هرو 

زمار وجود اةخ    وهو م دّد بين اةر الثاني واةر الثالث. فإر لار اةر الثراني لرار زمرار 

الشّ  متّّق بزمار اليقين   وإر لار اةر الثالث لار زمار الشّ  منفّق عن زمرار اليقرين   

ثق ا إر لار زمار حدوث مو  الوالد الموّرث هو يروم الجمعرة فزمرار الشرّ  متّّر، بزمرار م

اليقين   وإر لار يوم السءم فزمار الشّ  غير  متّّر، بزمرار اليقرين   ألّر زمرار اليقرين بعردم 

مو ه يروم ال مريم وزمرار الشرّ  يروم السرءم   فيروم الجمعرة فاصر، برين زمرار اليقرين وزمرار 

لا الكقم بالنسءة إلى إ رقم الولرد الروارث. فلرم يحر ز ا ّّرال زمرار الشرّ  بزمرار الشّ  ؛ وهك

اليقرررين   ومعررره م مجرررال للتمّسررر  بعمررروم دليررر، حّجيّرررة ام تّرررحام   فرررإّر بمجرررّ د احتمرررال 

امنفّال  ّي  الشءهة مّداايّة   حيث لرم يحر ز مرع احتمرال امنفّرال لرور رفرع اليرد عرن 

 الشّ  من أف اد نقإ اليقين بالشّ .اليقين بعدم حدوته بهلا 
فري المقرام م ي لرو مرن إغرقق. وألجر، ذلر    ر عادسا أّر لقم المّرنّ   وال يخفى

فّس ع لّ، واحد من األعقم الثقتة بتفسي  غي  ما فّس ع بره اةخر    ترّم أوردوا عليره بمقتيرى 

 ما فّس وع به.
ين مرا ذل نراع. ترّم أورد عليره بمرا حاصرله ا أّما المحقّب النائينّي ا ففّس  عءارل الكتام بع

أنّه م مجال للت دّد في حّرول ام ّّرال وعدمره   ألّر الشرّ  واليقرين مرن الّرفا  الوجدانيّرة 

الّتي م  قء، الت دّد   فق بدّ إّما من إح از ا ّّالهما أو إح از انفّالهما   فق معنرى لحّرول 

هرو المنرع عرن  «م  رنقإ»ليقرين. نعرم   لرو لرار مفراد الشءهة المّداايّة بالنسرءة إلرى الشرّ  وا

فللتر دّد فري حّرول ام ّّرال وعدمره مجرال   ـ  م اليقرين بالشر ّ ـ  انتقاا المتيقّن بالمشكو 

 ـ لكونهما
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__________________ 

 .429ـ  428ا  2من الّفا  الوااعيّة الّتي  قء، الشّ . أجود التق ي ا  ـ 

خ   أّر ام تّحام م يج   في هلع الّورل   لعردم اليقرين نعم   أفاد في الدورل ام

 .521ـ  519ا  4بعدم الوجود المقيّد في الزمار السابب. فوائد امصول 
بمرا فّسر    ترّم  هللارحمرهو ءعره  لميرلع السريّد المحقّرب ال روئّي   ففّسر  لرقم المّرنّ  

لشّ    لّّحة ج يار ام تّحام أورد عليه بأنّه م يعتء  في ام تّحام  ءب اليقين على ا

مرع حرردوتهما معررا   وإنّمرا المعتءرر   قرردّم زمررار المتريقّن علررى زمررار المشركو  فيرره   بررأر يكررور 

 .182ا  3المتيقّن هو الحدوث والمشكو  فيه هو الءقاا. مّءاح امصول 
ّر برأـ  علرى مرا يظهر  مرن إير ادع عليرهـ  وأّما المحقّب األصفهاني ا ففّس  عءارل الكتام

هو المتيقّن والمشركو    فمر ادع اعتءرار  هللارحمهالم اد من اليقين والشّ  في لقم المّنّ  

ا ّّررال المشرركو  بررالمتيقّن زمانررا   إذ برردور ام ّّررال م يّرردق الررنقص المنهرري عنرره   فررإّر 

 النقإ إنّما يّردق فيمرا إذا لرار متعلّرب الشرّ  واليقرين اشرع النظر  عرن اختقفهمرا زمانرا أمر ا

واحرردا   ومررع انفّررال زمررار المشرركو  عررن زمررار المترريقّن م يكونررار لررلل    فررإذا  ررّ  فرري 

 «م  رنقإ»ام ّّال  ّ  في صدق النقص   فتكور الشءهة مّرداايّة ويمتنرع التمّسر  بعمروم 

 فيها.
تّم أورد عليه بأّر المعتء  هنا إنّما هو ا ّّرال زمرار المشركو  بمرا هرو مشركو  بزمرار 

ا هو متيقّن   م ا ّّال زمار ذا  المشكو  بزمرار ذا  المتريقّن   ألّر  حقّرب رلنري المتيقّن بم

ام تّررحام م يتواّرر  علررى تءررو  المترريقّن والمشرركو  وااعررا   برر، إنّمررا يتواّرر  علررى لررور 

المتيقّن حاصق في افب اليقين ولور المشركو  حاصرق فري افرب الشرّ . وعليره فيكرور المعتءر  

مشكو  بما هو مشكو  بالمتيقّن بمرا هرو متريقّن   وهرو محر ز فري المقرام   هو ا ّّال زمار ال

ألّر المشرركو  هررو عرردم مررو  المرروّرث فرري زمررار إ ررقم الرروارث   وهررو حاصرر، فرري الزمررار 

  فاةر الثاني زمار الشّ  أييا   فق ينفّ، زمار الشرّ  عرن زمرار ـ  أي يوم الجمعةـ  الثاني

 .246ـ  245ا  3اليقين. نهاية الدراية 
هللا بمرا حاصرله ا أّر فري وأّما المحقّب الع ااّي ا فأفراد فري  فسري  لرقم المّرنّ  رحمره

والشرّ  فري ـ  أحدهما مرو  المروّرث   واةخر  إ رقم الروارثـ  ف ا العلم بحدوث الحادتين

يرروم ال مرريم   وهررو يرروم اليقررين  (المتقرردّم والمتررأّخ  م برردّ مررن فرر ا أزمنررة تقتررة ا )أحرردها

يروم السرءم  (تالثهرا)يوم الجمعة   وهو يوم العلم بحدوث أحدهما فيه إجمام.  (تانيها) مهما.بعد

  وهو زمار اليقين بتحقّب الحادتين مع العلم اإلجمالّي بكونه ئ فا لحدوث أحدهما   إّما مرو  

 الموّرث وإّما إ قم الوارث. فكار هنا  علمار إجماليّار ا

 ـ أي يوم الجمعةـ  حّول مو  الموّرث في الزمار الثانيأحدهما ا العلم اإلجمالّي ب
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زمانار   أحدهما زمار حدوته   واةخ  زمرار حردوث اةخر  وتءو ره الّرلي 

يكور ئ فا للشّ  في أنّه فيه أو اءله   وحيث  ّ  فري أّر أيّهمرا مقردّم وأيّهمرا 
مرررخّخ  لرررم يحررر ز ا ّّرررال زمرررار الشرررّ  بزمرررار اليقرررين   ومعررره م مجرررال 

 تّحام حيث لم يح ز معه لور رفع اليد عن اليقين بعدم حدوتره بهرلا لق

 الشّ  من نقإ اليقين بالشّ .
__________________ 

 على الءدل.ـ  أي يوم السءمـ  أو الثالثـ 

 تانيهما ا العلم اإلجمالّي بحّول إ قم الوارث في أحد الزمانين على الءدل.
لوارث المعلوم يوم ال ميم إلرى زمرار مرو  وعليه فق مجال م تّحام عدم إ قم ا

موّرته   محتمرال أر يكرور زمرار مو ره يروم السرءم ويكرور زمرار إ رقم الولرد يروم الجمعرة   

فينتقإ يقينه السابب بعردم إ رقمه براليقين القحرب بإ رقمه   فرق يحر ز ا ّّرال زمرار اليقرين 

يرروم السررءم. وهكررلا م مجررال  بزمررار الشررّ  فيرره   وهرروـ  وهررو يرروم ال مرريمـ  بعرردم إ ررقمه

م تّحام عدم مو  الموّرث إلى زمار إ رقم الروارث   محتمرال لرور زمرار إ رقمه يروم 

السءم ولور زمار مو ره يروم الجمعرة   فيحتمر، انتقراا اليقرين السرابب بعردم المرو  فري يروم 

ن بعدم المرو  ال ميم باليقين القحب بالمو  يوم الجمعة. وحين ل م يح ز ا ّّال زمار اليقي

 بزمار الشّ  في المو    ب، يحتم، انفّالهما باليقين اإلجمالّي النااإ.
ولكرن انقيره براليقين »فيحتمر، أر يكرور المرورد مرن مروارد ذير، ال وايرة ا  وبالجملة :

 لكور الشءهة مّداايّة. «م  نقإ»  فق يّّ  ال جو، إلى عموم  «اةخ 
الثرراني ـ   بار فررا، المستّررحع فرري أحررد الزمررانينتررّم أورد عليرره بررأّر العلررم اإلجمرراليّ 

م يّل  للفّ، بين اليقين بالمستّرحع والشرّ  فري بقائره فري زمرار يحتمر، وجرود ـ  والثالث

الحررادث اةخرر    م ررتحالة انشءرراق المعلرروم باإلجمررال بمررا هررو معلرروم باإلجمررال علررى الزمررار 

ـ  لجميرع الّرفا  الوجدانيّرةـ  جمراليّ الثاني الّلي هو أحد ا في العلم   ور ورل أّر العلرم اإل

إنّمررا يتعلّررب بالّررورل اللهنيّررة للشرريا   وم يسرر ي إلررى الّررورل ال ارجيّررة   برر، الّررورل 

ال ارجيّرة فري نفسرها مشركولة   فرق يعقر، احتمررال الفّر، براليقين اإلجمرالّي برين زمرار اليقررين 

 .211ـ  210ا  4ة األفكار بعدم المستّحع والزمار الّلي ي اد جّ  المستّحع إليه. نهاي
في عردم ج يرار ام تّرحام فري هرلع الّرورل    هللارحمهنعم   أنّه وافب المّنّ  

 .209ـ  207ا  4ولكن ا تدّل عليه بوجه نخ    ف اجع نهاية األفكار 
بمررا فّسرر ع  هللارحمررهو ءعرره السرريّد اإلمررام ال مينررّي   فا ررتظه   فسرري  لررقم المّررنّ  

بررأّر احتمررال انفّررال العلررم بالحرردوث  هللارحمرره  تررّم أورد عليرره المّررنّ  المحقّررب الع ااررّي 

بينهمرا مقشرو، الرءشقر   ألنّرره مسراوق محتمرال لررور المشركو  فيره متيقّنررا ولرور الشرّ  يقينررا 

ـ  195ا  1ولور المعلوم باإلجمال معلوما  فّيليّا   ولرّ، ذلر  ور ورّي الرءشقر. ال  رائ، 

197. 
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  وهرو  (2)برلا  اةر  (1)ة في ا ّّال مجمو، الزمانين م  ءه ال يقال :

بتمامه زمار الشّ  في حدوته   محتمرال  رأّخ ع عرن اةخر . مرثق ا إذا لرار 
على يقين مرن عردم حردوث واحرد منهمرا فري  راعة   وصرار علرى يقرين مرن 

حدوث أحدهما بق  عيين في  اعة اخ   بعدها   وحدوث اةخ  في  راعة 

ار الشّ  في حدوث لرّ، منهمرا  مرام السراعتين   م خّرود تالثة   لار زم
   لما م ي فى. (3)إحداهما 

فإنّره يقرال ا نعررم   ولكنّره إذا لررار بلحرائ إورافته إلررى أجرزاا الزمررار   

والمفرر وا أنّرره بلحررائ إوررافته إلررى اةخرر  وأنّرره حرردث فرري زمررار حدوترره 
إنّمررا هررو خّررود  وتءو رره أو اءلرره   وم  ررءهة أّر زمررار  ررّكه بهررلا اللحررائ

 الساعتين. (4) [مجمو،] اعة تءو  اةخ  وحدوته   م 

  م أنّره  (5)فانقدح أنّه م مورد هاهنرا لق تّرحام   مخرتقل أرلانره 
  لري ي رتّص بمرا لرار األتر   (6)موردع   وعدم ج يانه إنّما هو بالمعارورة 

 ت  جاريا.لعدم لّ، في زمار اةخ    وإّم لار ام تّحام فيما له األ

ا إّما يكور األت  المهّم  (7)وأّما لو علم بتأري  أحدهما   فق ي لو أييا 
 مت  ّءا

__________________ 

 ( أي ا مجمو، الزمار الثاني والزمار الثالث.1)

 ( أي ا بالزمار األّول.2)

 ما أتءتناع. والصحيح .«أحدهما»( وفي بعإ النس  ا 3)

 ي النس . ولكن م بدّ من إتءا ه.( ما بين المعقوفتين ليم ف4)

( ألّر المعتء  فري ام تّرحام هرو اليقرين السرابب المتّّر، زمانرا بالشرّ  القحرب   والشرّ  5)

القحب المتّّ، باليقين السابب   وإذا اختّ، ام ّّرال في ترّ، مرا هرو المعتءر  فري ام تّرحام 

 ام تّحام.من اليقين والشّ  المتّّلين زمانا   وعليه فينهدم أرلار 

ومن هنا يظه  أنّه م وجه لما في بعإ الحوا ي من أّر األولى إف اد الكرقم برأر يقرال 

 «.مختقل رلنه» ا
(  ع يإ بالشي  األعظم األنّارّي   حيث أج ي ام تّحام في الحادتين   وأ رقشهما 6)

 .249ا  3بالمانع   وهو التعارا. ف ائد امصول 

ا بيررار ذلرر  ا أنّرره إذا لررار أحررد الحررادتين معلرروم التررأري  واةخرر   ( أي ا لمجهررولي التررأري 7)

 ـ مجهول
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علررى الوجررود ال رراّد مررن المقرردّم أو المررخّخ  أو المقررارر   فررق إ رركال فرري 

 (1)ا تّحام عدمه   لو م المعاروة با تّحام العدم في ار   اةخر  
   لما  قدّم. (2)أو ا فه 

__________________ 

ا إذا علمنا في يوم ال مريم بعردم مرو  المروّرث وعردم إ رقم الروارث   وعلمنرا لمـ  التأري ـ 

أييا بأّر الموّرث ما  يوم السءم   ولكرن لرم نعلرم برأّر الروارث أ رلم يروم الجمعرة لري يكرور 

فيتّّور في المقرام ـ  إ قمه اء، مو  الموّرث   أو أ لم في يوم األحد لي يكور إ قمه بعدع

 صور أربع ا

أر يكور األت  الش عّي مت  ّءا على الوجود ال اّد المحمرولّي الّرلي هرو مفراد  : إحدا ا

لررار التاّمررة   بررأر يت  ّررع األترر  علررى وجررود أحرردهما إذا لررار مقرردّما علررى اةخرر    أو إذا لررار 

 متأّخ ا عنه   أو إذا لار مقارنا معه.
وحكرم  .«... ثار المهامّ إّما يكاون األ»إلى هلع الّورل بقوله ا  هللارحمهأ ار المّنّ  

 بج يار ا تّحام عدمه ال اّد فيما إذا لم يسقط.
أر يكور األت  الش عّي مت  ّءا على وجود أحد الحادتين متّّرفا بتقدّمره علرى  ثانيتهما :

اةخر  أو متّّرفا بترأّخ ع عررن اةخر  أو متّّرفا بتقارنرره معره. ويعءّر  عنهررا بت  ّرع األتر  علررى 

 و مفاد لار النااّة.الوجود النعتّي الّلي ه
أر يكور األتر  الشر عّي مت  ّءرا علرى عردم أحرد الحرادتين متّّرفا بتقدّمره علرى  ثالثتهاا :

اةخرر  أو متّّررفا بتررأّخ ع عنرره أو متّّررفا بتقارنرره معرره. ويعءّرر  عنهررا بت  ّررع األترر  علررى العرردم 

 النعتّي الّلي هو مفاد لار النااّة.
وإّما يكون مترتّبا على ما إ ا »لّور ين بقوله ا إلى ها ين ا هللارحمهوأ ار المّنّ  

وحكم بعدم ج يار ام تّحام   بدعو  أّر ا ّّا  الوجود أو العردم بكرلا  .«كان متّصفا بكبا

 ليسم له حالة  ابقة لي يج ي ام تّحام فيه.
أر يكررور األترر  الشرر عي مت  ّءررا علررى عرردم أحررد الحررادتين فرري زمررار اةخرر   رابعتهااا :

 وااعا.
 عءّ  عنها بت  ّع األت  على العدم المحمولّي الّلي هو مفاد ليم التاّمة.وي

وحكم  .«... وإّما يكون مترتّبا على عدمه الّبي»إليها بقوله ا  هللارحمهوأ ار المّنّ  

بج يار ام تّحام فري مجهرول الترأري  وعردم ج يانره فري معلروم الترأري    م ّّرال زمرار 

 دور الثاني.الشّ  باليقين في األّول 
( أي ا فرري ارر   الحررادث اةخرر    لررأر يقررال ا إّر ا تّررحام عرردم اإل ررقم اءرر، المررو  1)

 معارا با تّحام عدم المو  اء، اإل قم.

( أي ا فري ارر   نخرر  لررنفم ذلرر  الحررادث   برأر يقررال ا إّر ا تّررحام عرردم اإل ررقم اءرر، 2)

 المو  معارا م تّحام عدم اإل قم بعد المو .
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  فرررق مرررورد  (1)ور مت  ّءرررا علرررى مرررا إذا لرررار متّّرررفا بكرررلا وإّمرررا يكررر

لق تّحام أصق   م في مجهول التأري  وم في معلومه   لما م ي فى   
 .(3) ابقا فيهما  (2)لعدم اليقين بام ّّا  به 

وإّمررا يكررور مت  ّءررا علررى عدمرره الّررلي هررو مفرراد لرريم التاّمررة فرري زمررار 

هول التأري  منهمرا لرار جاريرا   م ّّرال اةخ    فا تّحام العدم في مج
زمار  ّكه بزمار يقينه   دور معلومه   منتفاا الشّ  فيه فري زمرار   وإنّمرا 

وعدم  (4)الشّ  فيه بإوافة زمانه إلى اةخ    واد ع فم ج يانه فيهما  ارل 

 .(5)ج يانه للل  اخ   
ي  أو لانررا فانقرردح أنّرره م فرر ق بينهمررا   لررار الحادتررار مجهررولي التررأر

م تلفين   وم بين مجهوله ومعلومه في الم تلفين فيما اعتء  في المووو، 

خّوصيّة نا  ة من إوافة أحدهما إلى اةخ  بحسع الزمار من التقردّم أو 
 أحد ودّيه و ّ  فيها   لما م ي فى.

لمرررا انقررردح أنّررره م مرررورد لق تّرررحام أييرررا فيمرررا  عاارررع حالترررار 

و رّ  فري تءو همرا وانتفائهمرا   للشرّ  فري ـ  والنجا رة لالشهارلـ  متيادّ ار
المقدّم والمخّخ  منهما   وذل  لعدم إحر از الحالرة السرابقة المتيقّنرة المتّّرلة 

بزمررار الشررّ  فرري تءو همررا و  دّدهررا بررين الحررالتين   وأنّرره لرريم مررن  عررارا 

 ام تّحابين   فافهم و أّم، في المقام   فإنّه دايب.
__________________ 

( أي ا يكور األت  مت  ّءرا علرى وجرود أحرد الحرادتين أو عردم أحردهما متّّرفا بأحرد األنحراا 1)

 الثقتة. فءهلع العءارل يشي  إلى الّورل الثانية والثالثة   لما مّ .

( أي ا بكرلا. والمر اد أّر ا ّّرا  وجرود أحرد الحرادتين بالتقردّم ووردّيه غير  معلروم  ررابقا   2)

يقين  ابقا بوجود إ قم الوارث متّّفا بكونه مقدّما علرى مرو  المروّرث مرثق و ورل أنّه م 

  لما م يقين للل  بوجود مو  الموّرث متّّفا بكونه مقدّما على إ رقم الروارث. وهكرلا فري 

 جانع عدم أحد الحادتين.

 وي جع اليمي  إلى مجهول التأري  ومعلومه. .«منهما»( وفي بعإ النس  ا 3)

 ي الّورل امولى من الّور األربعة ال ئيسة لما إذا لار أحدهما معلوم التأري .( وهو ف4)

 ( وهو في الّورل الثانية والثالثة.5)
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 [استصحاب االمور االعتقاديّة]الثاني عشر :  [التنبيه]

أّر مورد ام تّحام م بدّ أر يكور حكما   عيّا أو  (1)انّه اد ع فم 

ال فيمررا لررار المستّررحع مررن األحكررام موورروعا لحكررم لررلل    فررق إ ررك

إذا لانرم ذا   (3)أو اللغويّرة  (2)الف عيّة أو الموووعا  الّ فة ال ارجيّة 
 أحكام   عيّة.

وأّما اممور امعتقاديّة الّتي لار المهّم فيها   عا هو امنقياد والتسرليم 
  فكلا  (4)ة من األعمال القلءيّة امختياريّ ـ  بمعنى عقد القلع عليهاـ  وامعتقاد

م إ كال في ام تّرحام فيهرا حكمرا ولرلا مووروعا فيمرا لرار هنرا  يقرين 

 .(7)وعموم الدلي،  (6)  لّّحة التنزي،  (5) ابب و ّ  محب 
ولونرره أصررق عمليّررا إنّمررا هررو بمعنررى أنّرره وئيفررة الشرراّ   عءّرردا   اءررام 

 لجوارح.لألمارا  الحالية عن الوااعيّا    فيعّم العم، بالجوان  لا
__________________ 

إنّه اد ئهر  مّمرا مرّ  لرزوم أر يكرور المستّرحع حكمرا »( في التنءيه العا     حيث اال ا 1)

 من هلا الجزا. 249راجع الّفحة ا  .«  عيّا أو ذا حكم للل 

 ( لالماا واللحم وغي ها من موووعا  األحكام الش عيّة.2)

حقيقة لغة في مشلب وجره ـ  وهو مووو، جواز التيّممـ  «الّعيد»( مثق ا إذا علم أّر لفظ 3)

األرا   تّم  ّ  في نقله إلى معنى نخ  عند نزول اةية اةم ل بالتيّمم بالّعيد   فيستّرحع 

 بقائه على المعنى السابب ويحكم بجواز التيّمم بمشلب وجه األرا.

الم الءر زم والءعرث ( من دور لزوم  حّي، العلرم بهرا ومع فرة حقيقتهرا   ل ّوصريّا  عر4)

والحسام والجنّة والنار   و ورل أّر المشلوم فيها   عا هو التسليم لها وامعتقراد بهرا علرى 

 ما هي عليه.

( أّمررا ام تّررحام الموورروعّي ا فكمررا إذا  ررّ  فرري بقرراا  ررخال النكيرر ين فرري بعررإ بقررا، 5)

 األرا   فيستّحع بقائه ويت  ّع عليه وجوم امعتقاد به.

 تّررحام الحكمررّي ا فكمررا إذا  ررّ  فرري بقرراا وجرروم امعتقرراد بوحشررة القءرر    وأّمررا ام

 محتمال وجوبه على خّود المسلمين في صدر اإل قم   فيستّحع وجوبه.
 ( أي ا صّحة  نزي، المشكو  منها منزلة المتيقّن.6)

 .«م  نقإ اليقين بالش ّ »( أي ا عموم دلي، 7)
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   (1)وعقرق هرو القشرع بهرا ومع فتهرا  وأّما الّتي لار المهرّم فيهرا  ر عا

 (4)فلرو لرار متيقّنرا بوجرروم  .(3)  ويجر ي حكمرا  (2)فرق مجرال لره مووروعا 
في زمار و ّ  في بقراا وجوبره   ـ  لتفاصي، القيامةـ   حّي، القشع بشيا

 يستّحع.

فق يستّحع   ألج،    يرع ـ  مثقـ  وأّما لو  ّ  في حيال إمام زمار
زمانه   ب، يجع  حّي، اليقين بمو ه أو حيا ه مع إمكانره لزوم مع فة إمام 

(5). 

وم يكرراد يجرردي فرري مثرر، وجرروم المع فررة عقررق أو  رر عا إّم إذا لررار 
 حّجة من

__________________ 

( لامعتقاد بوجود الءار   عالى وعدم الش ي  لره  عرالى   وامعتقراد برالنءّول والمعراد   فرإّر 1)

ي هرلع اممرور هرو مع فتهرا واليقرين بهرا   م نفرم املترزام بثءو هرا مووو، وجوم امعتقاد ف

 من دور مع فتها.

( ألّر المفرر وا أّر المشلرروم  رر عا هررو  حّرري، اليقررين بالمووررو،   وام تّررحام م 2)

 يجدي في  حّي، اليقين.

 .«ومج   حكما»( وفي بعإ النس  ا 3)

 ما أتءتناع.حيح والص .«... فلو  ّ  في وجوم»( وفي بعإ النس  ا 4)

 أّر في لقمه هلا وجوع ا ال يخفى :( 5)

مت  ّءرا علرى حيرال اإلمرام وااعرا  السرقمعليهأنّه لّما لار وجوم مع فة اإلمرام  األّول :

فالشررّ  فرري حيا رره يوجررع الشررّ  فررري وجرروم مع فترره. وحين ررل م يستّررحع وجررود اإلمرررام 

 .  وم يت  ّع وجوم مع فة إمام الزمار السقمعليه
هررو نفررم مع فترره   م وجرروم  السررقمعليهأّر مررا يتواّرر  علررى حيررال اإلمررام  الثاااني :

مع فته   فإّر مع فته واجع على لّ،  قردي     رواا علرم بحيا ره أو لرم يعلرم. وحين رل فرإذا  رّ  

فري زمرار فهر، يكفري فري حّرول مع فتره ا تّرحام حيا ره أو  السقمعليهفي حيال اإلمام 

بأنّه يجع  حّي، اليقين بحيا ره لري  هللارحمهفأجام المّنّ   ؟بحيا هيجع  حّي، اليقين 

 يمكن حّول مع فته ويت  ّع عليه وجوم مع فته.
الثالررث ا أّر وجرروم مع فررة إمررام الزمررار متواّرر  علررى اليقررين بحيا رره   م علررى حيا رره 

قرين بهرا لري وحين ل فإذا  ّ  في حيال إمام زمار فهر، يكتفرى با تّرحام حيا ره عرن الي وااعا.

يت  ّع عليه وجوم مع فته   أو م يكتفى به   ب، يجع  حّي، اليقين بحيا ه أو اليقرين بمو ره 

 بأنّره م يستّرحع حيا ره هللارحمهأجام المّنّ  ؟الّلي يستلزم إمامة القحب المعلوم حيا ه

 اإلمام.  فق يت  ّع عليه وجوم مع فة ـ  أي م يكتفى با تّحام حيا ه عن اليقين بهاـ 
وأحسن الوجوع هو الوجه الثالث   فإنّه األنسع إلى ئاه  لقمه   ب، هرو األار م إلرى 

 الوااع.
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 .(1)بام إفاد ه الظّن ولار المورد مّما يكتفى به أييا 

فامعتقاديّا  لسائ  الموووعا  م بدّ في ج يانره فيهرا مرن أر يكرور 
الشررّ  فيرره   لررار ذا   فرري المررورد أترر   رر عّي يررتمّكن مررن موافقترره مررع بقرراا

 متعلّقا بعم، الجوارح أو الجوان .

في نفرم النّءرّول إذا لانرم نا ر ة مرن  (2)واد انقدح بلل  أنّه م مجال له 
لمرال الرنفم بمثابررة يروحى إليهررا ولانرم مزمررة لرءعإ م ا ررع لمالهرا   إّمررا 

 لعدم الشرّ  فيهرا بعرد ا ّّرا  الرنفم بهرا   أو لعردم لونهرا مجعولرة   بر، مرن

الّفا  ال ارجيّة التكوينيّة   ولو ف ا الشّ  فري بقائهرا باحتمرال انحشراا 
لمرا هرو الشرأر فري  رائ  ـ  النفم عن  ل  الم  ءة وعدم بقائهرا بتلر  المثابرة

 (3)  وعردم ـ  الّفا  والملكا  الحسنة الحاصرلة بال ياورا  والمجاهردا 

 أت    عّي مهّم لها يت  ّع عليها با تّحابها.
وإر ـ  لانرم النءرّول مرن المناصرع المجعولرة ولانرم لالوميرة نعم   لو

لكانرم مروردا ـ  لار م بدّ في إعشائها من أهليّة وخّوصيّة يستحّب بها لها

بعرررد  (4)لق تّرررحام بنفسرررها   فيت  ّرررع عليهرررا نتارهرررا ولرررو لانرررم عقليّرررة 
   ا تّحابها   لكنّه يحتاا إلى دلير، لرار هنرا  غير  منروا بهرا   وإّم لردار

 .(5)لما م ي فى 

وأّما ا تّحابها   بمعنى ا تّحام بعإ أحكام   يعة مرن ا ّّر  
 بها  

__________________ 

( أي ا لانم الموارد مّما يكتفى فيره برالظّن لمرا يكتفرى فيره برالعلم   لمرا لرو اخرل  المع فرة 1)

 بمعنى أعّم من القشع والظّن.

 ( أي ا لق تّحام.2)

 .«عدم لونها مجعولة»ا ( معشو  على اوله 3)

 .و لمونلهعليههللاصلى( لوجوم إااعة النءّي 4)

أّر ج يررار ام تّررحام فرري النءررّول المجعولررة منرروا بثءررو  حّجيّترره مررن غيرر   توضاايحه :( 5)

ناحية بقاا النءّول   و ورل أّر إتءرا  حّجيّتره مرن ناحيرة بقراا النءرّول متفرّ ، علرى بقراا النءرّول   

 قاا النءّول متفّ ، على ج يار ام تّحام فيها   وهلا دور.والمف وا أّر ب
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 .(2)  لما مّ   (1)فق إ كال فيه 

تّم م ي فى ا أّر ام تّرحام م يكراد يلرزم بره ال ّرم إّم إذا اعتر   
بأنّه على يقين فشّ  فيما صّ  هنا  التعءّرد والتنزير، ودّل عليره الردلي،   لمرا 

 اليقين والشّ  والدلي، على التنزي،.م يّّ  أر يقنع به إّم مع 

ومنرره انقرردح أنّررره م مواررع لتشررءّث الكترررابّي با تّررحام نءررّول مو رررى 
  م إلزاما للمسرلم   لعردم الشرّ  فري بقائهرا اائمرة بنفسره  (3)أصق  السقمعليه

بنس    يعته   وإّم لم يكن بمسلم ؛ مع أنّه م يكراد يلرزم  (4)المقدّ ة واليقين 

يعت   بأنّه على يقين و ّ  ؛ وم إاناعرا مرع الشرّ    للرزوم مع فرة به ما لم 
النءّي بالنظ  إلى حام ه ومعجزا ه عقق وعدم الدلي، على التعءّد بش يعته م 

عقق وم  ر عا   وام ّكرال علرى ايامره فري  ر يعتنا م يكراد يجديره إّم علرى 

ال عردم المع فررة بامحتيراا عقرق فرري حر (6)  ووجروم العمرر،  (5)نحرو محرال 
بم اعرال الشرر يعتين مرا لررم يلررزم منره امخررتقل   للعلررم بثءرو  إحررداهما علررى 

 .(7)اإلجمال   إّم إذا علم بلزوم الءناا على الش يعة السابقة ما لم يعلم الحال 

 [استصحاب حكم المخّصص]الثالث عشر :  [التنبيه]

لرة مثر، العراّم انّه م  ءهة في عدم ج يار ام تّحام في مقام مع دم
   لكنّه

__________________ 

 واألولى ما أتءتناع   فإنّه ي جع إلى ا تّحابها. .«فيها»( وفي بعإ النس  ا 1)

 من هلا الجزا. 235( مّ  في التنءيه السادس   ف اجع الّفحة ا 2)

براا  ( إ ارل إلى ما ج   من المنائ ل بين بعرإ أهر، الكترام وبرين العّقمرة السريّد محّمرد 3)

أو العّقمة السيّد محسن الكائمّي أو السيّد حسرين ـ  15ا  3على ما في بح  الفوائد ـ  القزوينيّ 

 ـ. 516على ما في أوتب الو ائ، ا ـ  القزوينيّ 

 أي ا وليقينه. «عدم الش ّ »( معشو  على اوله ا 4)

الشر يعة عردم  ( أي ا مزم اعتءارع في   يعتنا ار فا،   يعته   فيلزم من ا تّرحام  لر 5)

 الش يعة.

 .«للزوم مع فة النءيّ »( معشو  على ا 6)

( هررلا هررو الوجرره األّول مررن الوجرروع ال مسررة الّترري ذل هررا الشرري  األعظررم فرري الجرروام عررن 7)

 .271ـ  266ا  3 مّس  الكتابّي با تّحام نءّول نءيّه. راجع ف ائد امصول 
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ّّص في زمار في أّر المورد بعرد هرلا  ربما يقع اإل كال والكقم فيما إذا خ

 .(1)الزمار مورد ام تّحام أو التمّس  بالعاّم 
ـ  (2)بمقحظرة الزمرار ـ  والتحقيب أر يقال ا إّر مفاد العراّم  رارل يكرور

تءو  حكمه لموووعه علرى نحرو ام رتم ار والردوام   واخر   علرى نحرو 

ّّّره جع، لّ، يروم مرن األيّرام فر دا لموورو، ذا  العراّم. ولرلل  مفراد م  
 ارل يكور على نحو اخل الزمرار ئر   ا رتم ار حكمره ودوامره   واخر   

 .(3)على نحو يكور مفّ دا ومأخوذا في موووعه 
__________________ 

 وتوضيحهأّر النزا، وال ق  إنّما هو في الّغ   بعد ام ّفاق على الكء  .  والحاصل :( 1)

ين العمروم وام تّرحام   فرإّر ام تّرحام أّر الءحث في المقام ليم من جهة التعارا بر ا

أصرر، عملررّي م مجررال لل جررو، إليرره مررع وجررود الرردلي، مررن عمرروم وإاررقق   فعرردم ج يررار 

ام تّحام مع وجود دملة مث، العاّم متّفب عليه. وإنّما الءحث في  عيين موارد ال جرو، إلرى 

ا ورد مرا يكرور عاّمرا مرن العموم و مييزها عن موارد التمّسر  بام تّرحام   فيءحرث عّمرا إذ

حيث الزمار   تّم خ ا عنه بعإ أف ادع في بعإ األزمنرة   فشرّ  بعرد انقيراا ذلر  الزمرار 

ال اّد في حكم الف د ال اّد   فه، يكور هلا الف د بعد ذا  الزمار من مروارد ال جرو، إلرى 

ي أَناما غَ )مثق ا ورد اوله  عالى ا  ؟العاّم أو يكور من موارد ام تّحام ا اْ  َشاْيٍء فَاَُنا  ي نْم مي نيْمات

َسهن  من بناا على أّر المر اد مرن ـ    وهو يدّل على وجوم ال مم في لّ، فائدل [41األنفال / ] (رن

فرإذا  .«ال مم بعد الم ونرة»ا  السقمعليه  تّم ورد اوله ـ  الغنيمة مشلب الفائدل   لما هو الحبّ 

مرن عمروم وجروم ال مرم. إنّمرا الكرقم فيمرا إذا  صار  الفائدل م ونة للش ص ولعيالره   ر ا

خ جم عن لونه م ونة لعدم حاجة الش ص إليه   فه،  كرور مرن مروارد ال جرو، إلرى عمروم 

ّّص  ؟العاّم فيجع   ميسه   أو  كور من موارد ا تّحام حكم الم 

دّل علرى لرزوم   وهرو ير [1المائدل / ] (أَْوفنوا بياْلعنقنودي )مثال نخ  ا أنّه ورد اوله  عالى ا 

ّّص الءيرع الغءنرّي    «المغءور له ال يار»ا  السقمعليهلّ، عقد مستمّ ا. تّم ورد اوله    ف 

فإذا  ّ  في أّر خ وجه عن العموم في خّود خ وجره حرين العلرم برالغءن وئهرورع أو فري 

ّّص  ؟جميع األزمنة فه، ي جع إلى عموم العاّم أو ي جع إلى ا تّحام حكم الم 
 بمقحظة الزمار الّلي يقع فيه العاّم م محالة. ( أي ا2)

أّر الزمرار أو المكرار ارد يخخرل فري موورو، الحكرم علرى نحرو الظ فيّرة  توضيح ما أفاده :( 3)

وام تم ار من دور أر يكور للزمار أو المكار دخق في الحكم   فيلحظ الزمرار اشعرة واحردل 

 أل م العلمراا مرن هرلا اليروم»مثق يقول المولى ا  م تم ار الحكم الواحد الثابم ألف اد العاّم  

 ـ
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فإر لار مفاد لّ، من العاّم وال اّد على النحو األّول فق محيص عن 

  لعردم دملرة للعراّم علرى  (1)ا تّحام حكم ال راّد فري غير  مرورد دملتره 
 (4)  وانقشا، ام رتم ار  (3)  لعدم دخوله على حدل في موووعه  (2)حكمه 

الداّل على تءو  الحكم له في الزمار السرابب مرن دور دملتره علرى بال اّد 

نعررم   لررو لررار  .(5)تءو رره فرري الزمررار القحررب   فررق مجررال إّم م تّررحابه 
 ال اّد غي  اااع

__________________ 

  والمفرر وا أّر للعرراّم عشرر ل أفرر اد ؛ فءنرراا علررى الظ فيّررة يكررور الحكررم  «إلررى عشرر ل أيّررامـرر 

فر د حكمرا واحردا مسرتمّ ا مرن أّول حردوث األمر  إلرى اليروم العا ر    فاإلل امرا   الثابم لك،ّ 

الواجءررة علررى المكلّرر  عشرر ل. واررد يخخررل فرري مووررو، الحكررم علررى نحررو القيديّررة والمفّ ديّررة   

بحيث يكور لّ، ف د من أف اد المووو، محكوما بأحكام متعدّدل بتعردّد ننرا  الزمرار واشعره   

يكور إلر ام لرّ، واحرد مرن العشر ل فري لرّ، يروم واجءرا مسرتقّق غير  مر  ءط ففي المثال السابب 

بإل امه في يوم نخ    فإل ام الف د الواحد في اليوم األّول فر د مرن اإللر ام الواجرع وإل امره 

 في اليوم الثاني ف د نخ  منه وهكلا   فاإلل اما  الواجءة على المكلّ  مائة ف د.

من العاّم وال اّد بمقحظة الزمار المأخوذ فيه ينقسم إلرى إذا ع فم هلا فاعلم أّر لق 

 القسمين المللورين   فتكور الّور على ما ذل ع أربع ا
 أر يكور الزمار في لّ، من العاّم وال اّد مأخوذا على نحو الظ فيّة. األولى :
 أر يكور الزمار فيهما مأخوذا على نحو القيديّة. الثانية :
زمار في العاّم مأخوذا علرى نحرو الظ فيّرة وفري ال راّد علرى نحرو أر يكور ال الثالثة :

 القيديّة.
 هي الثالثة عكسا. الرابعة :

 و يأ ي حكم لّ، من األاسام.
 ( أي ا دملة ال اّد. والم اد من غي  مورد دملته هو ما بعد زمار ال اّد.1)

ملرة العراّم علرى حكرم مرا لعدم د وبتعبير أوضح :( أي ا على حكم غي  مورد دملة ال اّد. 2)

 بعد الزمار الّلي دّل ال اّد على   ّيّه.

ي جررع إلررى غيرر  مررورد دملررة ال رراّد. وفرري اولرره ا  «لعرردم دخولرره»( اليررمي  فرري اولرره ا 3)

 ي جع إلى العاّم. «موووعه»

 ( أي ا ا تم ار حكم العاّم.4)

 يحتاا إلى ف ا أزمنة تقتة ا توضيح العبارة( 5)

ألرر م »ور حكررم العرراّم   فنفرر ا أّر المررولى اررال فرري يرروم السررءم ا زمررار صررد أحااد ا :

 .«العلماا من هلا اليوم إلى يوم ال ميم
م »زمار صردور حكرم ال راّد   فنفر ا أّر المرولى ارال فري يروم ال مريم ا  ثانيها :

 ـ  ك م
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ّّّررا لرره مررن األّول لمررا وررّ  برره فرري غيرر  مررورد  لحكمرره   لمررا إذا لررار م 

؛ فيّررّ   (1)ّول زمررار ا ررتم ار حكمرره بعررد زمررار دملترره دملترره   فيكررور أ
ّّرص ب يرار المجلرم ونحروع  (2) (أَْوفنوا بياْلعنقنودي )التمّس  م    وم  (3)ولو خ

ّّص ب يار م في أّوله   .(5)  فافهم  (4)يّّ  التمّس  به فيما إذا خ
__________________ 

 .«زيدا النحوّي في هلا اليومـ 

 مار الّلي دّل ال اّد على   ّيّه بالقشع   وهو يوم الجمعة.بعد الز ثالثها :
إذا ع فم هلا فاعلم أّر مورد النزا، هو إل ام زيد فري يروم الجمعرة   وهرو المر اد مرن 

أنّرره إر لررار الزمررار فرري العرراّم  هللارحمررهغيرر  مررورد دملررة حكررم ال رراّد   فأفرراد المّررنّ  

أي ح مرة ـ  يص عرن ا تّرحام حكرم ال رادّ وال اّد ئ فا م تم ار الحكم فيهما فق محر

في يروم الجمعرة   ألّر المفر وا عردم لرور الزمرار فري العراّم مفرّ دا لري ـ  إل ام زيد النحويّ 

فرر دا مسررتقّق للعرراّم   برر، ـ  أي بعرد يرروم ال مرريمـ  يكرور زيررد النحرروّي بعررد زمررار الت ّرريص

م، لزيرد النحروّي بالردلي، ال راّد الشراـ  وهو وجوم إل ام العلمااـ  ينقشع ا تم ار حكم العامّ 

وهرو ح مررة ـ  الّرلي صردر يرروم ال مريم   فررإّر الردلي، ال راّد يرردّل علرى تءررو  حكرم ال رادّ 

في الزمار السابب على زمرار الشرّ  فري تءرو  حكرم ال راّد أو العراّم   مرن دور أر ـ  اإلل ام

ي  رّ  فيره فري تءرو  الّرلـ  أي يروم الجمعرةـ  يدّل على تءو  حكم ال اّد في الزمار القحرب

 حكم ال اّد أو العاّم.
فالعرراّم يرردّل علررى وجرروم اإللرر ام وا ررتم ارع إلررى مررا لررم ينقشررع بقررااع    وبالجملااة :

علرى ـ  فري المثرالـ  والمف وا أّر ال اّد الّادر في يوم ال ميم اااع لحكمره ؛ فهرو يردلّ 

إلرر ام زيررد فرري يرروم وجرروم إلرر ام زيررد إلررى نخرر  يرروم األربعرراا ؛ وال رراّد يرردّل علررى ح مررة 

فرق دملرة لره   فيشرّ  فري ـ  أي يروم الجمعرةـ  ال ميم فقط ؛ وأّما بالنسءة إلى بعد يوم ال ميم

إلرى يروم الجمعرة   فيستّرحع ـ  بعد العلم بانقشا، ا تم ار حكم العامّ ـ  ا تم ار حكم ال ادّ 

 بقاا حكم ال اّد.
ي جررع إلررى ال رراّد.  «ار دملتررهبعررد زمرر»و  «غيرر  مررورد دملترره»( اليررمي  فرري اوليرره ا 1)

 ي جع إلى العاّم. «حكمه»واليمي  في 

 .1( المائدل / 2)

 ( ل يار الحيوار.3)

( لت ّيّره ب يررار الترأخي    فررإذا برا،  رري ا ولرم يقررءإ  مرام الررثمن ولرم يسررلّم المءيرع إلررى 4)

لسررلعة   وإّم المشررت ي فحين ررل يلررزم الءيررع تقتررة أيّررام   فررإر جرراا المشررت ي بررالثمن فهررو أحررّب با

   «أوفرروا بررالعقود»فللءرائع فسرر  الءيررع   وبعررد انقشررا، اللررزوم م يّرّ  التمّسرر  بعررد الثقتررة م 

 منقشا، حكمه.

( لعلّره إ رارل إلرى مرا أفراد ألثر  المترأّخ ين مرن عردم الفر ق برين   ّريص العراّم مرن األّول 5)

 تأ ي اإل ارل إلى ما أفادوع فري وبين   ّيّه في األتناا   ب، يجوز التمّس  بالعاّم مشلقا. و

 .270( من الّفحة ا 1)التعليقة 
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فرق بردّ مرن التمّسر  بالعراّم برق  (1)وإر لار مفادهمرا علرى النحرو الثراني 

مرن أفر ادع   فلره الدملرة  (2)لقم   لكور مووو، الحكم بلحائ هرلا الزمرار 
 على حكمه   والمف وا عدم دملة ال اّد على خقفه.

 (3)فاد العاّم علرى النحرو األّول وال راّد علرى النحرو الثراني وإر لار م

إّم أّر  (4)فررق مررورد لق تّررحام   فإنّرره وإر لررم يكررن هنررا  دملررة أصررق 
انسحام حكم ال اّد إلى غي  مورد دملتره مرن إ ر اا حكرم موورو، إلرى 

  م ا تّحام حكم المووو،. وم مجال أييا للتمّس  بالعاّم   لما  (5)نخ  

 .(7)إلى  ائ  امصول    فق بدّ من ال جو، (6)ّ  ننفا م
لرار الم جرع هرو العراّم   لقاتّرار  (8)وإر لار مفادهما علرى العكرم 

لكار ام تّحام  (9)في   ّيّه بمقدار دملة ال اّد. ولكنّه لو م دملته 

م جعا   لما ع فم من أّر الحكم في ا   ال اّد اد اخل على نحرو صرّ  
 .(10) ا تّحابه

__________________ 

 ( وهو أر يكور الزمار في العاّم وال اّد مأخوذا على نحو القيديّة والمفّ ديّة.1)

 ( أي ا ما بعد زمار الت ّيص   وهو يوم الجمعة في المثال السابب.2)

 ( فيكور الزمار في العاّم مأخوذا على نحو الظ فيّة   وفي ال اّد على نحو القيديّة.3)

 ا م للعاّم وم لل اّد   و ورل أنّه م دملة لهما على حكم ما بعد زمار ال اّد. ( أي4)

( أي ا إلى مووو، نخ . وذل  ألّر مقتيى مفّ ديّة الزمار لل اّد هو مغاي ل الموورو، 5)

 في غي  زمار ال اّد لما هو المووو، في زمانه.

له على حردل فري مووروعه وانقشرا، لعدم دملة للعاّم على حكمه   لعدم دخو»( حيث اال ا 6)

 .«... ام تم ار بال ادّ 

( وهو في المقام أصالة الء اال   حيث يشّ  بعرد زمرار ال راّد فري تءرو  التكلير  بالنسرءة 7)

 إلى األف اد   في جع الشّ  إلى الشّ  في التكلي    و ج ي أصالة الء اال.

قيديّررة   وفرري ال رراّد علررى نحررو ( وهررو أر يكررور الزمررار فرري العرراّم مررأخوذا علررى نحررو ال8)

 الظ فيّة.

 ( أي ا لو م دملة العاّم على حكم ما بعد زمار ال اّد.9)

أنّرره إذا لررار الزمررار فررى العرراّم مررأخوذا علررى نحررو القيديّررة والمفّ ديّررة   وفرري  توضاايحه :( 10)

اّد ال اّد على نحو الظ فيّة وام رتم ار   يكرور الم جرع حين رل فري غير  مرورد دملرة ال ر

 ـ هو العاّم.
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فرري  «أعلررى هللا مقامرره»فتأّمرر،  عرر   أّر إاررقق لررقم  رري نا العّقمررة 

 .(1)المقام نفيا وإتءا ا في غي  محلّه 
__________________ 

وذل  ألّر مقتيرى مفّ ديّرة الزمرار فري العراّم أّر مرا بعرد زمرار ال راّد أييرا فر د مرن أفر اد ـ 

مرا بعرد زمرار ال راّد م مجرال م تّرحام حكرم ال راّد    العاّم   فمع دملة العاّم على حكم

لكرار ـ  لمرا إذا لرار لره معراراـ  لعدم ج يار األص، مع الدلي،. نعرم   لرو ابتلرى العراّم بمرانع

ا تّرحام حكررم ال رراّد م جعررا فرري هرلع الّررورل   ألّر المفرر وا أّر الزمررار فرري ال رراّد 

ب رق  القيديّرة   فإنّهرا ـ  م وحردل الموورو،مأخوذ علرى نحرو الظ فيّرة   ومرع الظ فيّرة م  نرثل

  فيّررّ  ج يررار ام تّررحام فيمررا بعررد زمررار ـ   نررثلم وحرردل المووررو، ويتعرردّد   لمررا مرر ّ 

 ال اّد.

( حاص، ما أفاد الشي  األعظم هو التفّي، بين ما إذا اخل الزمار في العاّم إف اديّا   بحيرث 1)

م متعدّدل بتعدّد ننرا  الزمرار واشعره   وبرين مرا إذا يكور لّ، ف د من أف اد العاّم محكوما بأحكا

اخررل الزمررار اشعررة واحرردل لءيررار ا ررتم ار الحكررم. فعلررى األّول يعمرر، عنررد الشررّ  بررالعموم وم 

 .274ا  3يج ي ام تّحام   وعلى الثاني يج ي ام تّحام. ف ائد امصول 

ين   ولكرن خالفره فري وإر وافب الشي  في  قسيمه للعاّم إلرى اسرم هللارحمهوالمّنّ  

إاقق الحكم بكور القسم األّول موردا ألصرالة العمروم دور ام تّرحام ولرور القسرم الثراني 

مرروردا لق تّررحام دور أصررالة العمرروم. حاصرر، مررا أفررادع ا أنّرره م برردّ مررن مقحظررة الزمررار 

فيّرة ولءيرار المأخوذ في دلي، ال اّد أييا ؛ فإذا اخل الزمار في العاّم وال اّد على نحو الظ 

ا ررتم ار الحكررم فررق مررانع مررن التمّسرر  بام تّررحام   إّم فيمررا إذا لررار الت ّرريص مررن أّول 

أزمنة العموم ؛ وإذا اخل الزمار في العاّم على نحو الظ فيّة وفي ال اّد على نحو القيديّرة فرق 

أصر، نخر  يمكن التمّس  بام تّحام   لما م مجال للتمّس  بالعموم أييرا   بر، ي جرع إلرى 

من الء اال أو ام تغال حسع ما يقتييه المقام ؛ وإذا اخل الزمار فري العراّم علرى نحرو القيديّرة 

وفرري ال رراّد علررى نحررو الظ فيّررة فررالمتعيّن ال جررو، إلررى العرراّم إر لررم يكررن لرره معررارا   وإّم 

   بالعاّم.يتمّس  بام تّحام ؛ وإذا اخل الزمار فيهما على نحو القيديّة فق بدّ من التمسّ 
 أّر لثي ا من األعقم خالفوهما في المقام. وال يخفى :

لررّ، مررورد لررار مّررّع العمرروم »فررلهع المحقّررب النررائينّي إلررى  فّرري، نخرر    فقررال ا 

الزمانّي متعلّب الحكم فق مجال لج يار ام تّرحام فيره عنرد الشرّ  فري الت ّريص الزمرانّي 

إلررى عمرروم العرراّم لررو لررار   وإّم فررإلى الءرر اال أو فرري مقرردارع   برر، م برردّ فيرره مررن ال جررو، 

وام ررتغال. وفرري لررّ، مررورد لررار مّررّع العمرروم الزمررانّي نفررم الحكررم فررق مجررال للتمّسرر  فيرره 

بالعرراّم الزمررانّي عنررد الشررّ  فرري الت ّرريص أو فرري مقرردارع   برر، م برردّ فيرره مررن ال جررو، إلررى 

 .543ا  4فوائد امصول  «تغالام تّحام لو  ّمم أرلانه وإّم فإلى الء اال أو ام 
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 [جريان االستصحاب مع الظّ  بالخالف]الرابع عشر :  [التنبيه]

الظاه  أّر الشّ  في أخءار الءام وللما  األصحام هو خق  اليقين 

   فمع الظّن بال ق  فيق عن الظّن بالوفاق يج ي ام تّحام.

  و عرار   (1)ح ميافا إلى أنّه للل  لغة لمرا فري الّرحاـ  ويدّل عليه
في أخءرار الءرام  السقمعليهاوله ـ  (2)ا تعماله فيه في األخءار في غي  بام 

  حيث إّر ئاه ع أنّه في بيار  حديد مرا يرنقإ  «ولكن  نقيه بيقين نخ »ا 
 به اليقين   وأنّه ليم إّم اليقين.

خال   بعرد السر «م   حتّى يستيقن أنّه اد نام»أييا ا  السقمعليهواوله 

 عّما إذا السقمعليهعنه 
__________________ 

وذهع المحقّب الع ااّي إلى  فّي، نخ    حاصرله ا أّر الزمرار إذا اخرل فري العراّم علرى نحرو ـ 

القيديّررة والمفّ ديّررة يكررور الم جررع هررو العمرروم الزمررانّي مشلقررا   مررن غيرر  فرر ق بررين أر يكررور 

يديّة وبين أر يكرور مرأخوذا علرى نحرو الظ فيّرة   الزمار في دلي، ال اّد مأخوذا على نحو الق

وم بين لور ال  وا من و ط األزمنة أو من أّولها. وإذا اخل في العراّم علرى نحرو ام رتم ار 

والدوام ولار العاّم نائ ا إلى إتءرا  حكرم  رن ّي لرلا  موورو، المسرتمّ  فري أجرزاا الزمرار 

الشّ  هو عموم هرلا العراّم دور ام تّرحام.  على نحو ااب، للتكثّ   حليق فيكور الم جع عند

وأّما إذا لار العاّم نائ ا إلى حيث وحدل الحكم و  ّيّته بنحرو غير  اابر، للتكثّر  ولرو  حلريق 

ّّص. نهاية األفكار   .234ـ  231ا  4فق محيص عن ال جو، إلى ا تّحام حكم الم 

العراّم وم مجرال للتمّسر  والظاه  من لرقم المحقّرب امصرفهانّي أّر الم جرع هرو عمروم 

 .265ـ  261ا  3بام تّحام مشلقا. نهاية الدراية 
برأّر الم جرع هرو أصرالة ـ  الء وجر دّي وال مينرّي وال روئيّ ـ  وصّ ح السادل المحقّقور

لإلمرررام )  ال  رررائ،  439ا  2 (للء وجررر ديّ )العمررروم مشلقرررا. راجرررع الحا رررية علرررى الكفايرررة 

 .266ـ  260ا  48 (مّءاح امصول)وعة اإلمام ال وئّي   مو  212ـ  207ا  1 (ال مينيّ 
   راا  309ا  3  القراموس المحريط  1594ا  4( ب، في ألث  لتع اللغرة. ف اجرع الّرحاح 1)

 .536ا  2  مجمع الءح ين  451ا  10  لسار الع م  150ا  7الع وس 

لّقل   األحاديرث من أبوام ل ل، الوااع في ا 16  الءام  329ا  5( راجع و ائ، الشيعة 2)

 .9منها   الحديث  23  الءام  337؛ والّفحة ا  5   4   2

واد  عّ ا الشي  األعظم األنّارّي لتل  األخءار   و ءيّن وجه ئهورها في ا رتعمال 

 .286ـ  285ا  3الشّ  في خق  اليقين   ف اجع ف ائد امصول 
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ع  ر   ام تفّرال مـ  حّ   في جنءه  يا وهو م يعلم   حيث دّل بإاقاه

بين ما إذا أفراد  هرلع األمرارل الظرّن ومرا إذا لرم  فرد   بداهرة أنّهرا لرو لرم  كرن 
 على عموم النفي لّورل اإلفادل.ـ  مفيدل له دائما لكانم مفيدل له أحيانا

 (2)  أّر الحكرم  «وم  نقإ اليقين بالشر ّ »ا  (1)بعدع  السقمعليهواوله 

 نقإ اليقين بالشّ    لما م ي فى. هو عدم (3)في المغيّى مشلقا 
 ا (4)واد ا تدّل عليه أييا بوجهين نخ ين 

األّول ا اإلجما، القشعّي على اعتءار ام تّحام مع الظّن برال ق  

 على  قدي  اعتءارع من بام األخءار.
   (5)أنّه م وجه لدعواع ولو  لّم ا ّفاق األصحام على امعتءار  وفيه :

 .(6)ذل  من جهة ئهور دملة األخءار عليه محتمال أر يكور 

أّر الظّن غي  المعتء  إر علرم بعردم اعتءرارع بالردلي، فمعنراع أّر  الثاني :
وجودع لعدمه عند الشار،   وأّر لّ، ما يت  ّع   عا على  قدي  عدمه فهو 

المت  ّع على  قدي  وجودع ؛ وإر لار مّما  ّ  في اعتءارع فم جع رفع اليد 

 ن بالحكم الفعلّي السابب بسءءه إلى نقإ اليقين بالشّ    فتأّم، جيّدا.عن اليقي
م ـ  إللغائه أو لعدم الدلي، على اعتءارعـ  أّر اييّة عدم اعتءارع وفيه :

 عءّدا ليت  ّرع عليره نترارع  ر عا   م  (7)يكاد يكور إّم عدم إتءا  مظنونه به 

في  عيين أّر الوئيفرة أّي أصر،     يع نتار الشّ  مع عدمه   ب، م بدّ حين ل
 من امصول العمليّة

__________________ 

 .«م   حتّى يستيقن أنّه اد نام»ا  السقمعليه( أي ا بعد اوله 1)

علرى  السرقمعليهأي ا ويردّل اولره  «على أّر الحكم»أر يقول ا  والصواب( هكلا في النس . 2)

 ... أّر الحكم

 ى خقفه.( أي ا ولو لار الظّن عل3)

 .286ـ  285ا  3( ا تدّل بهما الشي  األعظم في ف ائد امصول 4)

 ( أي ا على اعتءار ام تّحام مع الظّن بال ق .5)

 ( فيّي  اإلجما، مدرليّا م يّل  لل لور إليه.6)

 أي ا المظنور بالظّن غي  المعتء . «المظنور به»( هكلا في النس . واألولى أر يقول ا 7)
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علرررى اعتءرررار  (2)  فلرررو فررر ا عررردم دملرررة األخءرررار معررره  (1)، مرررن الررردلي

ام تّحام فق بدّ من امنتهراا إلرى  رائ  امصرول برق  رءهة وم ار يرام. 
   فتأّم، جيّدا. (3)ولعلّه ا ي  إليه باألم  بالتأّم، 

 تتّمة

 [في بيان شرطي  م  شرائط االستصحاب]

بقراا الموورو، وعردم  م يلهع علي  ا أنّه م بدّ في ام تّحام مرن
 أمارل معتء ل هنا  ولو على وفااه   فهنا مقامار ا

 [اعتبار بقاء الموضوع]المقام األّول : 

انّررره م إ ررركال فررري اعتءرررار بقررراا الموورررو،   بمعنرررى ا ّحررراد القيررريّة 

المشرركولة مررع المتيقّنررة موورروعا لا ّحادهمررا حكمررا   ورر ورل أنّرره بدونرره م 

، في الحدوث   وم رفع اليرد عرن اليقرين فري محرّ، يكور الشّ  في الءقاا   ب
فاعتءار الءقاا بهلا المعنى م يحتاا إلى زيادل بيار  الشّ  نقإ اليقين بالشّ .

 وإاامة ب هار.

ا ررتحالة انتقررال العرر ا إلررى مووررو، نخرر    »وام ررتدمل عليرره م 
ة   غ يرع   بداهرة أّر ا رتحالته حقيقرر (4) «لتقّومره بالموورو، و شّ ّره برره

 غي  مستلزم
__________________ 

بر، م بردّ مرن الردلي، علرى أّر الوئيفرة أّي »( هكلا في النس . واألولى  وق العءارل هكرلا ا 1)

 .«؟أص، من امصول العمليّة

 ( أي ا مع الظّن غي  المعتء .2)

 .«جردّافتأّمر، »( أي ا لعلّه ا ي  فري لرقم الشري  إلرى اإل ركال براألم  بالتأّمر، حيرث ارال ا 3)

 .286ا  3ف ائد امصول 

. 291ـ  290ا  3( هرررلا مرررا ا رررتدّل بررره الشررري  األعظرررم األنّرررارّي فررري ف ائرررد امصرررول 4)

أّر الحكررم عررارا علررى المووررو،   فررإذا جرر   ام تّررحام فرري بقرراا الحكررم  و وورريحه ا

 بررقـ  أي الحكررمـ  العرارا علررى الموورو، الّررلي لرم يعلررم بقراؤع محقررا لرزم إّمررا بقراا العرر ا

مووو،   وهو محال   ألّر المووو، من عل،  شّ ص الع ا واوامه في ال ارا   فءقراؤع 

برق موورو، ممتنرع ؛ وإّمرا انتقالره إلرى موورو، نخر    وهرلا أييرا محرال   ألّر الحكرم بءقراا 

الع ا حين ل ليم إبقاؤع لنفم ذل  الع ا   ب، هو حكم بحدوث عارا مثله في موورو، 

 نخ .
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 .(1)دا واملتزام بآتارع   عا م تحالته  عءّ 

بمعنررى إحرر از وجررود المووررو، خارجررا فررق يعتءرر  اشعررا فرري  (2)وأّمرا 
ج يانه   لتحقّب أرلانره بدونره. نعرم   ربمرا يكرور مّمرا م بردّ منره فري    يرع 

بعإ اةتار. ففي ا تّحام عدالة زيد م يحتاا إلرى إحر از حيا ره لجرواز 

جررواز اماتررداا برره أو وجرروم إل امرره أو   قليرردع   وإر لررار محتاجررا إليرره فرري
 اإلنفاق عليه.

وإنّما اإل كال للّه في أّر هلا ام ّحاد ه، هو بنظر  العر   أو بحسرع 

 (3) ؟دلي، الحكم أو بنظ  العق،
__________________ 

أّر بقراا العر ا علرى اسرمين ا  كروينّى و عءّردّي. وم  رّ  فري أّر الءقراا  توضيح اإليراد :( 1)

قّي التكروينّي للعر ا م ينفرّ  عرن بقراا مع ووره حقيقرة   وإّم يسرتلزم أحرد المحرلورين الحقي

 المللورين من بقاا العارا بق مووو، وانتقال الع ا من مووو، إلى مووو، نخ .

وأّما في الءقراا التشر يعّي التعءّردّي فريمكن انفكالره عرن موورو، وانتقالره إلرى موورو، 

لريم إّم    يرع نترار وجرود المستّرحع ـ  وهو مفاد ام تّرحامـ  نخ    فإّر الءقاا التعءّدي

بررأم  الشررار،   فررق ا ررتحالة فرري التعءّررد بانتقررال عرر ا مررن مووررو، إلررى مووررو، نخرر    

و ورل أنّه م ا تحالة في أم  المرولى بأنّر  إر لنرم علرى يقرين مرن عدالرة زيرد فتعءّرد بعدالرة 

 أبيه بت  يع نتارها.
هرار العقلررّي المرللور إنّمررا يثءرم ا ررتحالة انتقرال العرر ا حقيقرة مررن أّر الء  وبالجملاة :

 مووو، إلى مووو، نخ    وم يثءتها  عءّدا.
 واورد عليه بوجوع أخ  أييا ا

أّر الدلي، المللور أخّص من المدّعى   ألّر المستّحع م يكور من األع اا  منها :

ن الجررواه    واررد يكررور مررن اممررور القائمررة بالموورروعا  ال ارجيّررة دائمررا   برر، اررد يكررور مرر

 امعتءاريّة   واد يكور من اممور العدميّة.
أّر أدلّررة ام تّررحام وافيررة باعتءررار ا ّحرراد القيرريّتين موورروعا ومحمرروم    ومنهااا :

 فيكور ام تدمل بهلا الء هار العقلّي  ءعيد للمسافة.
 .«المتيقّنة بمعنى ا ّحاد القييّة المشكولة مع»( معشو  على اوله ا 2)

( المر اد مرن ام ّحراد بنظرر  العقر، وام ّحراد بنظرر  العر   واور    لمررا لرار الفر ق بينهمررا 3)

أييا واوحا   فإّر في لثي  من الموارد الّتري يحكرم العقر، براختق  الموورو، بالداّرة العقليّرة 

ل  غيّر  أوصرافه يحكم الع   با ّحادع   مثق ا إذا  رّ  فري بقراا نجا رة المراا المتغيّر  بعرد زوا

بنفسرره فالعقرر، يحكررم بررأّر المرراا المتغيّرر  مووررو، والمرراا الّررلي زال  غيّرر ع مووررو، نخرر    

محتمرال دخر، التغيّرر  فري موورو، النجا ررة ولونره مرن مقّوما رره   فرق مجرال لق تّررحام   

 ـ ب ق  الع    
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فلرو لررار منرراا ام ّحراد هررو نظرر  العقرر،   فرق مجررال لق تّررحام فرري 

  لقيام احتمال  غيّ  الموورو، فري لرّ، مقرام  رّ  فري الحكرم برزوال  األحكام
 بعإ خّوصيّا 

__________________ 

 فإنّه يحكم بأنّهما واحد ويكور التغيّ  من حام  المووو، الواحد   م من مقّوما ه.ـ 

ا أّر لسرار الردلي، الرداّل  وتوضايحهوإنّما المهرّم هرو معنرى ام ّحراد بحسرع دلير، الحكرم. 

على تءو  الحكم في المووو، م تل . فقد يكور بحيث م يمكن ج يرار ام تّرحام   وارد 

يكور بحيث م مانع من ج يانه. مثق ا لو  اف  أحد في أّول الوام ووص، إلى وانه نخر ع   

و ررّ  فرري أّر الواجررع عليرره هرر، هررو القّرر  لكونرره مسرراف ا فرري أّول الواررم   أو التمررام لكونرره 

فحين ل م بدّ من ال جو، إلى لسار الدلي، الداّل على وجوم القّ    فترارل  ؟حاو ا في نخ ع

ّّر »يقول المولى ا  ّّر »  واخر   يقرول ا  «إّر المساف  يق فمفراد  .«اّر المكلّر  إر  راف  يق

الكقمين وإر لار واحدا بحسع المعنى   وهو وجروم القّر  علرى المسراف    إّم أّر لسرانهما 

تءررا    فررإّر المووررو، فرري األّول عنرروار المسرراف    وفرري الثرراني هررو م تلرر  بحسررع مقررام اإل

عنرروار المكلّرر  مررع لررور السررف   رر اا لوجرروم القّرر  عليرره. فعلررى األّول م يمكررن ج يررار 

ام تّحام فيه   إذ الموورو، لوجروم القّر  هرو المسراف  وهرو حرين الشرّ  حاور    فرق 

احرردا. وعلرى الثرراني فرق مررانع مرن ج يررار يكرور الموورو، فرري القيريّة المتيقّنررة والمشركولة و

ام تّحام   إذ الموورو، لوجروم القّر  هرو المكلّر  الّرلي  راف    وهرو براق فري ئر   

 الشّ    فيكور المووو، في المتيقّنة والمشكولة واحد   فيج ي ا تّحام وجوم القّ .
لعر   نظر ين أّر الف ق بين النظ  الع فّي والنظ  بحسع لسار الردلي، أّر ل وال يخفى :

 ا
نظرر ع بمررا هررو أهرر، المحرراورل وفرري مقررام التفرراهم   فرريفهم مررن الرردلي، بحسررع  أحااد ما :

متفرراهم األلفررائ وفررري مقررام المحررراورل أّر المووررو، للحكررم هرررو األمرر  الكرررلائّي الّررلي  كرررور 

ال ّوصيّا  مرن مقّوما ره   أو يفهرم منره أّر الموورو، لره هرو األمر  الكرلائّي الّرلي م  كرور 

صرريّا  مررن مقّوما رره   برر،  كررور مررن حام رره   فرريحكم بوحرردل المووررو، أو مغاي  رره ال ّو

 بحسع ما يفهم من لفظ الدلي،.
 نظ ع بحسع ما ي  كز لديه من منا ءا  األحكام وموووعا ها. ثانيهما :

كما أنّه ربما ال يكون موضاوع »بالف ق بينهما بقوله اة ي ا  هللارحمهوأ ار المّنّ  

فإّر لقمه هلا جوام عن  رخال مقردّر   وهرو أنّره  «... العرف بخصوصه موضاوعا الدليل بنظر

 ؟.وما الف ق بينهما ؟ما الم اد من جع، النظ  الع فّي في مقاب، النظ  بحسع لسار الدلي،
وهررلا السررخال اررّ  برره األعررقم الثقتررة بوجرروع م تلفررة إيرر ادا علررى المقابلررة المررللورل   

  نهايرة  10ا  (القسرم الثراني) 4  نهاية األفكرار  575ا  4ئد امصول وأجابوا عنه   ف اجع فوا

 .277ـ  276ا  3الدراية 
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  بداهرة أنّره  (2)  وي رتّص بالمووروعا   (1)موووعه   محتمال دخله فيه 

 إذا  ّ  في حيال زيد  ّ  في نفم ما لار على يقين منه حقيقة.
لي،   ور ورل أّر ب ق  ما لو لار بنظ  الع   أو بحسع لسرار الرد

انتفاا بعإ ال ّوصيّا  وإر لار موجءا للشّ  في بقراا الحكرم   محتمرال 

دخله في موووعه   إّم أنّه ربما م يكور بنظ  الع   وم في لسار الدلي، 
مرررن مقّوما ررره   لمرررا أنّررره ربمرررا م يكرررور موورررو، الررردلي، بنظررر  العررر   

  لار العنع  «ى يح مالعنع إذا غل»ب ّوصه موووعا   مثق ا إذا ورد 

بحسع ما هو المفهوم ع فا هو خّود العنع   ولكّن العر   بحسرع مرا 
ي  كز في أذهانهم ويت يّلونه من المنا ءا  بين الحكرم ومووروعه يجعلرور 

المووررو، للح مررة مررا يعررّم الزبيررع   ويرر ور العنءيّررة والزبيءيّررة مررن حام رره 

مررا بمررا حكررم برره العنررع لررار   بحيررث لررو لررم يكررن الزبيررع محكو (3)المتءادلررة 
عندهم من ار فا، الحكم عن موووعه   ولو لار محكوما به لار من بقائره 

  وم ورري  فرري أر يكررور الرردلي، بحسررع فهمهررم علررى خررق  مررا ار كررز فرري 

أذهررانهم بسررءع مررا   يّلرروع مررن الجهررا  والمنا ررءا  فيمررا إذا لررم  كررن بمثابررة 
 ه.عّما هو ئاه  في (4) ّل  ا ينة على ص فه 

وم ي فررى ا أّر الررنقإ وعدمرره حقيقررة ي تلرر  بحسررع الملحرروئ مررن 

المووو،   فيكور نقيرا بلحرائ موورو، وم يكرور بلحرائ موورو، نخر  
 فق بدّ في  عيين .(5)

__________________ 

( أي ا محتمال دخ، بعإ ال ّوصيّا  في الموورو،   فرإذا زال بعرإ ال ّوصريّا  1)

 زال المووو،.

 ووعا  الّتي يحكم العق، بوحد ها في القييّتين المتيقّنة والمشكولة.( أي ا المو2)

 ( الّتي م يوجع انتفاؤها ار فا، المووو،.3)

 ( أي ا ص   الدلي،.4)

( أي ا اد يّدق نقإ اليقين بالشرّ  علرى رفرع اليرد عرن الحكرم السرابب فري مرورد بلحرائ   5)

  فيّدق الرنقإ بلحرائ حكرم العر   وم يّدق النقإ المللور في نفم المورد بلحائ نخ  

با ّحراد الموورو، فري القيرريّتين   وم يّردق بلحرائ حكرم العقرر، بمغاي  ره فيهمرا   أو يّرردق 

 النقإ في مورد بلحائ لسار دلي،   وم يّدق في نفم المورد بلحائ لسار دلي، نخ .



 277  ..................................................  [باحصتسالا طئارش نم نيطرش نايب يف]

أّر المناا فري ام ّحراد هرو الموورو، الع فرّي أو غير ع مرن بيرار أّر خشرام 

 ؟.اد  يب بأّي لحائ «م  نقإ»
هي أر يكرور  «م  نقإ»فالتحقيب أر يقال ا إّر اييّة إاقق خشام 

بلحررائ المووررو، الع فررّي   ألنّرره المنسرراق مررن اإلاررقق فرري المحرراورا  

  فمررا لررم يكررن هنررا  دملررة علررى أّر  (1)الع فيّررة   ومنهررا ال شابررا  الشرر عيّة 
لملحروئ فري محراورا هم   م محريص بنظر  نخر  غير  مرا هرو ا (2)النهي فيه 

عرن الحمرر، علرى أنّرره برلا  اللحررائ   فيكررور المنراا فرري بقراا المووررو، هررو 

ام ّحاد بحسع نظ  الع   وإر لم يح ز بحسع العق، أو لم يساعدع النق،   
فيستّررحع مررثق مررا تءررم بالرردلي، للعنررع إذا صررار زبيءررا   لءقرراا المووررو، 

تّرحع فيمرا م ا ّحراد لرلل  وإر لرار هنرا  وا ّحاد القيريّتين ع فرا. وم يس

ا ّحاد عقق   لما مّ   اإل ارل إليه في القسرم الثالرث مرن أاسرام ا تّرحام 
 .(3)الكلّّي   ف اجع 

 [اعتبار عدم األمارة المعتبرة في مورد االستصحاب]المقام الثاني : 

أنّرره م  ررءهة فرري عرردم ج يررار ام تّررحام مررع األمررارل المعتءرر ل فرري 

 أو (4)  وإنّما الكقم في أنّه للورود  موردع
__________________ 

 ( الّتي يكور الع   م ااءين بها.1)

 .«م  نقإ»( أي ا النهي عن نقإ اليقين بالشّ  في خشام 2)

 من هلا الجزا. 221( راجع الّفحة ا 3)

ايرة التعءّرد ( معنى مورد أحد الدليلين على اةخ  هو لونه رافعا لموورو، اةخر  حقيقرة بعن4)

 به.

الورود هو لور أحد الدليلين متيّمنا ل  وا فر د عرن موورو، دلير،  وبعبارة ارارى :

نخ  حقيقة بوا شة التعءّد الش عّي   بحيرث يكرور خر وا ذلر  الفر د عرن الردلي، اةخر  نا ر ا 

عن  ّّ   من ناحية الحالم   بحيث لو م هلا التّّ   لكرار الردلي، اةخر   رامق لره   لمرا 

متنّجسررا و ررّ  فرري اهار رره   و ررهد  بيّنررة بشهار رره   فهررلا الثرروم ـ  مررثقـ  ذا لررار الثررومإ

ـ  بء لة التعءّد باألمارلـ  وهو الش ّ ـ  المشتءه عند ايام الءيّنة ي  ا عن مووو، ام تّحام

 الّلي هو نحو  ّّ   مرن ناحيرة الحرالم   فلروم التعءّرد بهرا لرار الثرومـ  وهي الءيّنة في المقام

 ـ داخق
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 ؟(2)أو التوفيب بين دلي، اعتءارها وخشابه  (1)الحكومة 

  فإّر رفع اليد عن اليقين السابب بسءع أمرارل  (3)والتحقيب أنّه للورود 
 معتء ل

__________________ 

 في مووو، ام تّحام.ـ 

ّّرص أّر لرّق منهمرا وإر يشرت لار فري خر وا الشريا عرن  والفر ق برين الرورود والت 

ّّرص يكرور  كوينرا برق عنايرة التعءّرد مرن  مووو، دلي، نخ  حقيقرة   إّم أّر ال ر وا فري الت 

  فإّر الجاه، خرارا عرن عمروم  «أل م العلماا»الشار،   ل  وا الجاه، عن مووو، دلي، 

 العلماا  كوينا ؛ وال  وا في الورود بء لة التعءّد الش عّي.
عءارل عن لرور دلير، نرائ ا ـ  عظم األنّاريّ على ما يستفاد من للما  الشي  األـ  ( وهي1)

إلى الدلي، اةخ    بأر يتّّ   الدلي، الحالم فيما يتكفّلره الردلي، المحكروم مرن الحكرم الشر عّي 

بعناية التّّ   في موووعه   فينفي وجود موووعه في مورد أو يثءته   برأر يتّرّ   إّمرا 

ه أو برإخ اا مرا يكرور داخرق فيره   في مووو، الردلي، المحكروم بإدخرال مرا يكرور خارجرا عنر

  وإّمررا فرري  «ألرر م العلمرراا»عقيررع اولنررا ا  «الفا ررب غيرر  عررالم»أو  «الفا ررب عررالم»لقولنررا ا 

 محموله بتيييب دائ ل الحكم و  ّيّه بءعإ الحام  أو األف اد.

ّّص يكرور لسرانه  حديرد موورو، دلير،  والف ق بينها وبين الت ّيص أّر الدلي، الم 

خ اا مدلولره عرن موورو، دلير، العراّم إخ اجرا حقيقيّرا ؛ ب رق  الردلي، الحرالم   فرإّر العاّم وإ

 لسانه  حديد مووو، الدلي، المحكوم أو محموله  نزيق وادّعاا.
( م ادع من التوفيب بين دلي، اعتءار األمارل وخشام ام تّحام هو الجمع الع فّي   برأر 2)

المتيقّنرة حّجرة لرو لرم  قرم األمرارل المعتءر ل علرى خقفهرا    يقال ا إّر الءنراا علرى الحالرة السرابقة

 فيدّل دلي، اعتءار ام تّحام على حكم ااتيائّي   ودلي، اعتءار األمارل على حكم فعلّي.

أّر ما اختارع في المقام ينافي مرا اخترارع فري  عليقا ره علرى مءحرث الءر اال مرن  وال يخفى :( 3)

جم، الكقم في  قديم الدلي، على األص، هو أنّه إّما وارد عليره وم»ف ائد امصول   فإنّه اال ا 

ب فع موووعه حقيقة   لما هو الحال في الردلي، العلمرّي بالنسرءة إلرى األصر، العملرّي مشلقرا   

أو الدلي، مشلقا باإلوافة إلى خّرود أصر، لرار مدرلره العقر،   فرإّر موورو، حكرم العقر، 

 فررع حقيقررة بقيررام الرردلي، المعتءرر    بداهررة صررقحيّته للءيررار بررالء اال أو امحتيرراا أو الت ييرر  ي 

ولحّول األمار مرن العقرام وللم ّجحيّرة. وإّمرا حرالم عليره ب فرع مووروعه حكمرا   لمرا هرو 

 .184درر الفوائد ا  .«الحال في الدلي، غي  العلمّي بالنسءة إلى لّ، أص، لار مدرله النق،

والت اجي  من الكتام مرن  قردّم األمرارل علرى  وأييا ينافي ما اختارع في مءحث التعادل

ّّ   في الدليلين الّلي جعله اسما للرورود فري المقرام   وهرو  ام تّحام بالجمع الع فّي بالت

 بظاه ع ينافي ما ذل ع هاهنا.
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وعدم رفع اليد عنه  .(1)على خقفه ليم من نقإ اليقين بالشّ    ب، باليقين 

  ب، من جهة لزوم  (2)أر م يلزم نقيه به مع األمارل على وفقه ليم ألج، 
 .(3)العم، بالحّجة 

نعم   هلا لو اخل بدلي، األمارل في موردع   ولكنّه لم م يخخل  ال يقال :

 (4) ؟بدليله   ويلزم األخل بدليلها
__________________ 

 ( ويمكن  ق يع ورود األمارل على ام تّحام بوجوع ا1)

  وإذا اررام الرردلي،  «نقررإ اليقررين بالشرر ّ »ة ام تّررحام هررو أّر مووررو، أدلّرر األّول :

نقيرا لليقرين براليقين   ـ   واا وافب الحالرة السرابقة أو خالفهراـ  المعتء  على أم  لار األخل به

حقيقررة ـ  وهررو نقررإ اليقررين بالشرر ـ  م نقررإ اليقررين بالشررّ    في  فررع مووررو، ام تّررحام

 .390في درر الفوائد ا  هللارحمهفادع المّنّ  بء لة دلي، اعتءار األمارل. وهلا ما أ
أّر المرر اد مررن اليقررين فرري األخءرار الدالّررة علررى حّجيّررة ام تّررحام هررو مشلررب  الثااني :

الحّجة   م اليقين الوجدانّي   وإنّما ذلر  خّرود اليقرين لكونره أعلرى أفر اد الحّجرة ؛ لمرا أّر 

وو، ام تّرحام نقرإ الحّجرة بالقحّجرة. فيها هو القحّجة   فيكور مو «الش ّ »الم اد من 

واإلمررارل المعتءرر ل حّجررة. فررإذا اامررم األمررارل المعتءرر ل علررى ار فررا، الحكررم أو بقائرره ينتفرري 

موورو، ام تّرحام   فررإّر األخرل باألمررارل حين رل يكرور مررن نقرإ الحّجررة بالحّجرة   م مررن 

فرري ام ررتدمل  هللاحمررهرنقرإ الحّجررة بالقحّجررة. وهرلا الوجرره يسررتفاد مررن للمرا  المّررنّ  

 باألخءار.
أّر المرر اد مررن اليقررين فرري أخءررار ام تّررحام هررو مشلررب اإلحرر از الشررام،  الثالااث :

لإلح از الوجدانّي واإلح از التعءّدي   وإنّما اخل خّود العلم في ئراه  الردلي، لكونره أحرد 

م بردّ فري نقيره مرن مّاديب اإلح از. فيكور مفاد األخءار أّر اإلح از م ينقإ بالشّ    بر، 

وم  رّ  أنّره إذا اامرم األمرارل علرى خرق  مرخدّ  األصر، يكرور مرخدّ  األمرارل  إح از نخ .

محرر زا بء لررة التعءّررد باألمررارل و تمرريم لشررفها بجعرر، الشررار،   وإذا حّرر، اإلحرر از في رر ا 

م  ررنقإ »ا  السررقمعليهالمررورد عررن مووررو، دليرر، ام تّررحام حقيقررة وم يشررمله اولرره 

  برر، ينرردرا حقيقررة فرري اولرره  «م  ررنقإ اإلحرر از بالشرر ّ »الّررلي لررار معنرراع  «قررين بالشرر ّ الي

  وهرلا هرو معنرى الرورود. هرلا مرا  عرّ ا لره المحقّرب  «ب،  نقيه بيقين نخ » السقمعليه

 .60ـ  599ا  4النائينّي في فوائد امصول 
ـ  597ا  4مصرول وهلع الوجوع ذل ها بعرإ األعرقم ونااشروا فيهرا   ف اجرع فوائرد ا

 48 (مّءاح امصرول)  مو وعة اإلمام ال وئّي  18ا  (القسم الثاني) 4  نهاية األفكار  601

 .296ـ  294ا 
 ( أي ا نقإ اليقين بالشّ  لي يكور العم، به مستندا إلى ام تّحام   م إلى األمارل.2)

 ( وهي األمارل.3)

 ـ ل الم ال  للمتيقّن السابب إنّما يكور نقياأّر العم، بمخدّ  اإلمار وحاصل اإلشكال :( 4)
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فإنّه يقال ا ذل  إنّما هو ألج، أنّه م محلور في األخل بدليلها ؛ ب ق  

ّّص إّم على وجه دائر   األخل بدليله   فإنّه يستلزم   ّيص دليلها بق م 
  واعتءارع للل  يتواّ   (2)يتواّ  على اعتءارع معها  (1)  إذ الت ّيص به 

 .(3)لى الت ّيص به   إذ لومع م مورد له معها   لما ع فم ننفا ع

ا فق أص، له أصق   فإنّه م نظ  لردليلها إلرى  (4)وأّما حديث الحكومة 
مدلول دليله إتءا را وبمرا هرو مردلول الردلي،   وإر لرار داّم علرى إلغائره معهرا 

ار على خقفها   لما تءو ا ووااعا   لمنافال لزوم العم، بها مع العم، به لو ل

  فرإّر لرّق مرن الردليلين بّردد بيرار مرا هرو  (5)أّر اييّة دليله إلغاؤهرا لرلل  
الوئيفررة للجاهرر،   فيشرر د لررّ، منهمررا اةخرر  مررع الم الفررة   هررلا. مررع لررزوم 

 اعتءارع معها في صورل الموافقة   وم أئّن أر
__________________ 

لير، األمرارل فري مرورد ام تّرحام   وهرو أّول الكرقم   بر، لليقين باليقين بناا على حّجيّة دـ 

يمكررن األخررل برردلي، ام تّررحام فرري مررورد ام تّررحام   فاألخررل برردلي، األمررارل فرري مرروردع 

 محتاا إلى م ّج    وهو مفقود في المقام.

 ( أي ا   ّيص دلي، األمارل بدلي، ام تّحام.1)

 ( أي ا اعتءار ام تّحام مع األمارل.2)

أّر األخررل بردلي، ام تّررحام فري مررورد األمرارل يسررتلزم إّمرا   ّرريص دليرر،  والحاصال :( 3)

ّّّريّة دلير، ام تّرحام لعمروم  ّّص   وإّما   ّيّه بوجره دائر    إذ م  األمارل بق م 

دلي، األمارل مواوفة على حّجيّة ام تّحام مع وجود األمارل   وحّجيتره معهرا مواوفرة علرى 

ّّّيّة دليله لدلي،  األمارل. م 

ّّّرريّة علررى الحّجيّررة ا فررألّر الت ّرريص  ّررّ   فرري الرردلي، العرراّم    أّمررا  واّرر  الم 

 والمتّّ   في الدلي، م بدّ وأر يكور حّجة لي يّل  للتّّ   فيه.
ّّرص دلير، ام تّرحام عمروم  ّّّيّة ا فألنّه لو لرم ي  وأّما  واّ  الحّجيّة على الم 

  عءّديّا   فت فع مووو، ام تّحام. دلي، األمارل لانم األمارل يقينا
. و ءعه ألث  األعرقم 314ا  3( هلا ما اختارع الشي  األعظم األنّارّي في ف ائد امصول 4)

من المتأّخ ين   منهم األعقم الثقتة والسيّدار العلمرار والسريّد الحكريم   راجرع فوائرد امصرول 

   288ـ  284ا  3  نهايررة الدرايررة  19ـ  18ا  ()القسررم الثرراني 4  نهايررة األفكررار  596 ا 3

 535ا  2  حقائب امصرول  250ا  3  مّءاح امصول  242ا  1 (لإلمام ال مينيّ )ال  ائ، 

 .536ـ 

 ( أي ا تءو ا ووااعا.5)



 281  ..............................................................................................  ةمتاخ

 يلتزم به القائ، بالحكومة   فافهم   فإّر المقام م ي لو من داّة.

م ّفررراق   وإر لرررار فرررنعم ا (1)وأّمرررا التوفيرررب ا فرررإر لرررار بمرررا ذل نرررا 
مررن أنّرره م يكررور مررع  (2)بت ّرريص دليلرره برردليلها فررق وجرره لرره   لمررا ع فررم 

غي  منهّي عنه مرع لونره مرن نقرإ  (4)نقإ يقين بشّ    م أنّه  (3)األخل به 

 .(5)اليقين بالشّ  

 راتمة

 في بيان النسبة بي  االستصحاب وسائر االصول]

 [وبيان حكم التعارض بي  االستصحابي 

م بأس بءيار النسءة بين ام تّحام و ائ  امصول العمليّة   وبيرار 
 التعارا بين ام تّحابين.

فالنسءة بينره وبينهرا هري بعينهرا النسرءة برين األمرارل وبينره    أّما األّول :

فيقدّم عليها   وم مورد معه لها   للزوم محلور الت ّريص إّم بوجره دائر  
 ق   هلا في النقليّة منها.في العكم وعدم محلور فيه أص

وأّما العقليّة ا فق يكاد يشتءه وجه  قديمه عليها   بداهة عدم المووو، 

معه لها   و ورل أنّه إ مرام حّجرة وبيرار ومرخّمن مرن العقوبرة وبره األمرار   
 وم  ءهة في أّر الت جي  به عقق صحي .

__________________ 

 ( أي ا الورود.1)

 قق التوفيب الع فّي على الورود م ي لو من مسامحة.أّر إا وال يخفى :
 .«والتحقيب أنّه للورود»( حيث اال ا 2)

 ( أي ا بدلي، األمارل.3)

 ( أي ا األخل بدلي، األمارل.4)

إر اريرررد برررالتوفيب   ّررريص دليررر، ام تّرررحام بررردلي، األمرررارل فرررق وجررره  والحاصااال :( 5)

  ألّر ورابط الت ّريص هرو إخر اا فر د  للت ّيص   لعدم انشءاق وابط الت ّيص هاهنا

من أف اد العاّم حكما مع لونه باايا في العاّم موووعا ؛ وفري المقرام يكرور دلير، األمرارل رافعرا 

مرع ـ  أي النهري عنرهـ    م رافعرا لحكمرهـ  وهو نقرإ اليقرين بالشر ّ ـ  لمووو، ام تّحام

 بقاا موووعه.
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إر لرار لعردم إمكرار العمر،  فالتعارا بين ام تّحابين وأّما الثاني :

لا تّرحام وجروم ـ  بهما بدور علرم بانتقراا الحالرة السرابقة فري أحردهما
فهرو مرن برام  رزاحم ـ  أم ين حردث بينهمرا التيرادّ فري زمرار ام تّرحام

 .(1)الواجءين 

وإر لار مرع العلرم بانتقراا الحالرة السرابقة فري أحردهما   فترارل يكرور 
الشرر عيّة لمستّررحع اةخرر    فيكررور المستّررحع فرري أحرردهما مررن اةتررار 

الشرّ  فيرره مسررءّءا عررن الشرّ  فيرره   لالشررّ  فرري نجا رة الثرروم المغسررول بمرراا 

مشرركو  الشهررارل واررد لررار ارراه ا   واخرر   م يكررور لررلل  ؛ فررإر لررار 
أحردهما أترر ا لآلخرر    فرق مررورد إّم لق تّررحام فري ارر   السررءع   فررإّر 

وجررواز  (2)ص ال شررام ام تّررحام فرري ارر   المسررءّع موجررع لت ّرري

نقإ اليقين بالشّ  في ا   السرءع بعردم    يرع أتر ع الشر عّي   فرإّر مرن 
نتار اهارل المراا اهرارل الثروم المغسرول بره ورفرع نجا رته   فا تّرحام 

نجا ررة الثرروم نقررإ لليقررين بشهار رره ؛ ب ررق  ا تّررحام اهار رره   إذ م 

قين بما هو رافع لنجا رته يلزم منه نقإ يقين بنجا ة الثوم بالشّ    ب، بالي
   وهو غسله بالماا المحكوم   عا بشهار ه.

وبالجملة ا فكّ، من السرءع والمسرءّع وإر لرار مروردا لق تّرحام   

إّم أّر ام تّحام في األّول بق محلور   ب قفه في الثاني   ففيه محرلور 
ءءّي الت ّيص بق وجه إّم بنحرو محرال ؛ فرالقزم األخرل بام تّرحام السر

(3). 
__________________ 

( فيت يّر  بينهمررا إر لررم يكررن أحررد المستّررحءين أهررّم   وإّم فيتعرريّن األخررل برراألهّم. وم مجررال 1)

لترروّهم أنّرره م يكرراد يكررور هنررا  أهررّم   ألجرر، أّر إيجابهمررا إنّمررا يكررور مررن بررام واحررد   وهررو 

لر  ألّر ام تّرحام إنّمرا يتءرع ا تّحابهما من دور مزيّة في أحدهما أصق لما م ي فى. وذ

المستّحع. فكما يثءم به الوجوم وام تحءام يثءم به لرّ، م  ءرة منهمرا فتستّرحع   فرق 

 [.أعلى هللا مقامه] غف،   منه 

 .«م  نقإ اليقين بالش ّ »( أي ا خشام 2)

 «ينم  رنقإ اليقر»( و ّ  ذل  أّر رفع اليد عن اليقين في مورد السءع يكور ف دا ل شرام 3)

ونقيا لليقين بالشّ  مشلقا بق  ّ    ب ق  رفع اليد عن اليقين في مورد المسءّع   فإنّره إنّمرا 

يكور ف دا له إذا لم يكن حكم ح مة النقإ يعّم النقإ في مورد السءع   وإّم لم يكن بف د لره 

 ـ الثوم  إذ حين ل يكور من نقإ اليقين باليقين   و ورل أنّه يكور رفع اليد عن نجا ة 
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لكار ام تّحام المسءّءّي  (1)نعم   لو لم يج  هلا ام تّحام بوجه 

 جاريا   فإنّه م محلور فيه حين ل مع وجود أرلانه وعموم خشابه.
إر لرم يكرن المستّرحع فري أحردهما مرن اةترار لآلخر  فراألئه   (2و )

ّي المعلروم ج يانهما فيما لم يلزم منه محلور الم الفة القشعيّرة للتكلير  الفعلر

   (3)إجمام 
__________________ 

المغسول بماا محكوم بالشهارل   عا با تّحام اهار ه لليقين بأّر لّ، تروم نجرم يغسر، ـ 

 بماا للل  يّي  ااه ا   عا.

من الواو  لمن له أدنى  أّم، أّر القزم في لّ، مقرام لرار للعراّم فر د مشلرب  وبالجملة :

أو لرار ـ  لما في المقرامـ  قة على عدم  مول حكمه للا  الف د المشلبوف د لار ف ديّته له معلّ 

هنا  عاّمار لار ألحدهما ف د مشلب ولآلخ  ف د لانرم ف ديّتره معلّقرة علرى عردم  رمول حكرم 

هررو املتررزام ـ  لمررا هررو الحرال فرري الشرر ق فري مررورد ام تّررحامـ  ذا  العراّم لفرر دع المشلررب

ّّص له   ومعره م يكرور فر د نخر  يعّمره أو م  بشمول حكم العاّم لف دع المشلب   حيث م م 

يعّمه. وم مجال ألر يلتزم بعدم  مول حكم العاّم للف د المشلب ليشم، حكمه لهرلا الفر د   فإنّره 

أعلرى هللا ]يستلزم الت ّيص بق وجه أو بوجه دائ    لما م ي فرى علرى ذوي الءّرائ . منره 

 [.مقامه
ا إذا لار هنرا  مرااار اراه ار   ترّم  رنّجم أحردهما إجمرام   فرإذا ( لابتقئه بمعارا   لم1)

الّررلي هررو ا تّررحام ـ  غسرر، الثرروم المتررنّجم بأحررد المررااين لررار ا تّررحام نجا ررة الثرروم

  لكونره ـ  الّرلي هرو ا تّرحام  رءءيّ ـ  جاريا   وم يج ي ا تّحام اهارل المااـ  مسءّءيّ 

 خ .معاروا بام تّحام في اإلناا المشتءه اة

 ( وفي النس ة األصليّة  قط متن الكتام من هنا إلى المقّد الثامن.2)

أنّه إر لم يكن الشّ  في مورد أحد ام تّحابين مسءّءا عن الشّ  في مرورد  توضيح  لك :( 3)

 اةخ    فهو على اسمين ا

مررا يلررزم مررن ج يررار ام تّررحام فرري الشرر فين محررلور الم الفررة العمليّررة  أحااد ما :

ة   لمررا إذا علمنررا بشهررارل إنررااين   تررّم علمنررا بشرر وا النجا ررة علررى أحرردهما إجمررام   القشعيّرر

اإلنرااين موجءرا للم الفرة العمليّرة القشعيّرة. وهرو فحين ل يكرور إجر اا ا تّرحام الشهرارل فري 

 الت خيص في المعّية   وهو اءي    ففي مث، ذل  م يج ي ام تّحام.

ام تّررحام فرري الشرر فين محررلور الم الفررة العمليّررة مررا م يلررزم مررن ج يررار  ثانيهمااا :

القشعيّررة   وإر  لررزم الم الفررة املتزاميّررة   لمررا إذا علمنررا بنجا ررة إنررااين  فّرريق   تررّم علمنررا 

بشهارل أحدهما إجمام   فحين ل م  لزم من إج اا ا تّرحام النجا رة فري لليهمرا وامجتنرام 

 عنهما م الفة عمليّة.
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 عقق. (2)إتءا ا وفقد المانع  (1)لوجود المقتيي 

و رموله لق تّرحام فري  (3)أّما وجود المقتيي ا فإلاقق ال شام 
فرري ذيرر، بعررإ أخءررار ـ  السررقمعليهأارر ا  المعلرروم باإلجمررال   فررإّر اولرره 

لو  رلّم أنّره يمنرع عرن  رمول اولره  «ولكن  نقإ اليقين باليقين»اـ  (4)الءام 

لليقررين والشررّ  فرري «  ررنقإ اليقررين بالشرر ّ  م» اـ  فرري صرردرعـ  السررقمعليه
  للررزوم المناايررة فرري مدلولرره   ورر ورل المناايررة بررين السررلع  (5)أا افرره 

   إّم أنّه (6)الكلّّي واإليجام الجزئّي 
__________________ 

ذهع الشي  األعظم األنّارّي في القسم الثراني إلرى عردم ج يرار ام تّرحام فيهمرا. ف ائرد ـ 

 .407ا  3امصول 

  وأجررود  693ا  4و ءعرره المحقّررب النررائينّي والمحقّررب الع ااررّي. راجررع فوائررد امصررول 

 .119ـ  118ا  (القسم الثاني) 4  نهاية األفكار  499ا  2التق ي ا  
إلى ج يانهما   لوجرود المقتيري إتءا را وفقرد المرانع عقرق.  هللارحمهوذهع المّنّ  

  نهايرة النهايرة  220ا  4ي وانّي. راجع الهدايرة فري امصرول و ءعه السيّد ال وئّي والمحقّب ام

 .232ا  2
 ( وهو دملة الدلي، الداّل على حّجيّة ام تّحام   لما  يأ ي  فّيله.1)

 ( وهو لزوم المعّية والم الفة العمليّة.2)

 .«فلعموم ال شام»أر يقول ا  واألولى ( هكلا في النس .3)

 ( لّحيحة زرارل امولى.4)

 ( أي ا في أا ا  العلم اإلجمالّي.5)

 ( هلا مرا ا رتدّل بره الشري  األعظرم األنّرارّي علرى عردم ج يرار ام تّرحابين. حاصرله ا6)

دعو  إجمال دلي، ام تّحام بالنسءة إلى المقام. و وويحه ا أّر مقتيى إارقق الشرّ  فري 

هرو  رموله للشرّ  ـ  ولرىفري صرحيحة زرارل امـ  «م  نقإ اليقين بالش ّ »ا  السقمعليهاوله 

المقرر ور بررالعلم اإلجمررالّي وج يررار ام تّررحام فرري الشرر فين فرري المقررام. ومقتيررى إاررقق 

هررو  ررموله للعلررم اإلجمررالّي وعرردم  «ولكررن  نقيرره بيقررين نخرر »ا  السررقمعليهاليقررين فرري اولرره 

أي ـ  ج يار ام تّحام في أحد الش فين. فيكور مقتيى اإلاقق األّول هو اإليجام الكلّريّ 

أي عردم ـ  ومقتيرى اإلارقق الثراني هرو السرلع الجزئريّ ـ  ج يار ام تّحام فري الشر فين

  ومن المعلوم أّر السلع الجزئرّي منرااإ لإليجرام الكلّرّي   فرق يمكرن األخرل ـ  ج يار أحدهما

بكررق الشرر فين   وم بأحرردهما   حيررث م ا ينررة علررى  عيررين األخررل بأحرردهما   فيّرري  الرردلي، 

 .410ـ  407ا  3وم يمكن التمّس  به لج يار ام تّحام في المقام. ف ائد امصول  مجمق
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و رموله ـ  مّما ليم فيه اللي،ـ  (1)م يمنع عن عموم النهي في  ائ  األخءار 

لما في أا افه   فإّر إجمال ذا  ال شام للل  م يكاد يس ي إلى غي ع مّمرا 
 ليم فيه ذل .

، أّر ج يررار ام تّررحام فرري األارر ا  م وأّمررا فقررد المررانع ا فألجرر

 يوجع إّم الم الفة املتزاميّة   وهو ليم بمحلور   م   عا وم عقق.
أصرق    (2)ومنه اد انقدح عدم ج يانه في أا ا  العلم بالتكلي  فعق 

ولو في بعيها   لوجوم الموافقة القشعيّة له عقرق   ففري ج يانره م محالرة 

 ة القشعيّة أو امحتماليّة   لما م ي فى.يكور محلور الم الف

 تبنيب

 [في بيان حكم تعارض االستصحاب مع القواعد الفقهيّة]

م ي فررى ا أّر مثرر، ااعرردل التجرراوز فرري حررال ام ررتغال بالعمرر، وااعرردل 

الفرر اغ بعررد الفرر اغ عنرره وأصررالة صررّحة عمرر، الغيرر    إلررى غيرر  ذلرر  مررن 
 القواعد المقّ رل في الشءها 

__________________ 

 بوجهين. هللارحمه( وأجام عنه المّنّ  1)

وحاصله ا أّر الظاه  لور المر اد مرن اليقرين فري  «.... لو سلّم»ما أ ار إليه بقوله ا  أحد ما :

هررو خّررود اليقررين التفّرريلّي   فررق يشررم،  «ولكررن  نقيرره بيقررين نخرر »ا  السررقمعليهاولرره 

م  ررنقإ اليقررين »لتمّسرر  بررإاقق الشررّ  فرري اولرره ا اليقررين اإلجمررالّي   وحين ررل م مررانع مررن ا

 وج يار ام تّحام في الش فين. «بالش ّ 

ولكرن  نقيره »ـ  وحاصرله ا أّر هرلا الرلي، «.... إاّل أنّه ال يمنع»ما أ ار إليه بقوله ا  ثانيهما :

ليم موجودا في جميع أدلّة ام تّحام   بر، لريم فري صرحيحة زرارل الثانيرة ـ « بيقين نخ 

وصرحيحته الثالثررة وروايرة محّمررد برن مسررلم وغي هرا   فيكررور إارقق الشررّ  فيهرا  ررامق للشررّ  

المقرر ور بررالعلم اإلجمررالّي ويجرروز التمّسرر  بعمرروم النهرري عررن نقررإ اليقررين بالشررّ  وج يررار 

ام تّررحام فرري المقررام   ورر ورل أّر إجمررال الرردلي، الموجررود فرري الّررحيحة امولررى المليّلررة 

 م يس ي إلى غي ها مّما ليم فيه ذل  اللي،. «ولكن  نقيه بيقين نخ »م ا السقبقوله عليه

يظهر  عردم ـ  من أّر المانع من ج يار ام تّحام هو الم الفة العمليّةـ  ( أي ا مّما ذل نا2)

 ج يار ام تّحام في أا ا  العلم اإلجمالّي فيما لار المعلوم باإلجمال حكما فعليّا.
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 كور مقدّمة علرى ا تّرحابا ها المقتيرية لفسراد ـ  لق عةإّم اـ  الموووعيّة

   لت ّيص دليلها بأدلّتها. (1)ما  ّ  فيه من الموووعا  
عمومررا مررن وجرره م يمنررع عرررن  (2)ولررور النسررءة بينرره وبررين بعيررها 

بعد اإلجما، على عدم التفّري، برين مواردهرا ؛ مرع لرزوم  (3)  ّيّه بها 

  إذ اّ، مورد منها لرم يكرن  (4) ّيّها بدليلها الّة المورد لها جدّا لو اي، بت
   لما م ي فى. (5)هنا  ا تّحام على خقفها 

ريّة دليلره  وأّما القرعة : ّّ فام تّحام فري موردهرا يقردّم عليهرا   ألخ

  معتءرار  رءب الحالرة السرابقة فيره دونهرا. واختّاصرها بغير   (6)من دليلهرا 
 األحكام

__________________ 

إذا  ررّ  فرري ال لررو، بعررد الرردخول فرري السررجود   فحين ررل لررار مقتيررى ام تّررحام  ( لمررا1)

الحكم بعدم ال لرو، وفسراد المرأ ي بره   ويكرور مقتيرى ااعردل التجراوز الحكرم بإ يرار ال لرو، 

 وصّحة المأ ي به.

 ( أي ا بين ام تّحام وبعإ القواعد.2)

 ( أي ا   ّيص عموم ام تّحام بتل  القواعد.3)

ا لو اي، بت ّيص أدلّة القواعد بدلي،  ل  ام تّحابا  المقتيية لفساد ما  رّ  فيره ( أي 4)

 من الموووعا .

 ( واد يلل  موردار من موارد العم، بالقاعدل لم يكن ام تّحام فيهما م الفا لها ا5)

مرا إذا لررار لشريا حالتررار متيرادّ ار و ررّ  فري المتقدّمررة والمترأّخ ل منهمررا بعررد  األّول :

 اغ عن العم،   لما إذا لار زيد محدتا ومتوّوأ اءر، الّرقل   وبعرد الفر اغ منهرا  رّ  فري الف

 قردّم الحرردث علررى الوورروا و رأّخ ع عنرره   فحين ررل يحكررم بّرّحة الّررقل لقاعرردل الفرر اغ   وم 

 مجال لج يار ام تّحام   لعدم ا ّّال زمار الشّ  بزمار اليقين.
شابقرا للقاعردل   لمرا إذا  رّ  بعرد الفر اغ مرن الّرقل الثاني ا ما إذا لار ام تّحام م

فري ار وا مرانع مرن موانرع الّرقل حررين ام رتغال بهرا   فرإّر ا تّرحام عردم ار وا المررانع 

 موافب لقاعدل الف اغ.
 ( وهو األخءار العاّمة.6)

   189ا  18و رائ، الشريعة  .«لرّ، مجهرول ففيره الق عرة»ا  السقمعليه منها : قولاه

 .11من أبوام ليفيّة الحكم   الحديث  13الءام 
 13  الءررام  178ا  18و رائ، الشريعة  .«الق عرة  رنّة»ا  السرقمعليهومنهاا : قولاه 

 .2من أبوام ليفيّة الحكم   الحديث 
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 إجماعا م يوجع ال ّوصيّة في دليلها بعد عموم لفظها لها   هلا.

ه في مورد ميافا إلى وهن دليلها بكث ل   ّيّه حتّى صار العم، ب
وارّول دليلره بقلّرة   ّيّره ـ  (1)لمرا اير، ـ  محتاجا إلى الجء  بعم، المعظم

 ب ّود دلي،.

ليرر  يجرروز   ّرريص دليلهررا بدليلرره واررد لررار دليلهررا رافعررا  ال يقااال :
  وموجءرررا لكرررور نقرررإ اليقرررين بررراليقين  (3)  م لحكمررره  (2)لموورررو، دليلررره 

بين أدلّة  رائ  األمرارا    فيكرور بالحّجة على خقفه   لما هو الحال بينه و

 (4)هاهنرررا أييرررا مرررن دورار األمررر  برررين الت ّررريص برررق وجررره غيررر  دائررر  
ّّص.  والت 

ليم األم  للل    فإّر المشكو  مّما لانم له حالة  ابقة    فإنّه يقال :

وإر لررار مررن المشررك، والمجهررول والمشررتءه بعنوانرره الرروااعّي   إّم أنّرره لرريم 
أ عليرره مررن نقررإ اليقررين بالشررّ    والظرراه  مررن دليرر، منهررا بعنرروار مررا ارر 

الق عة أر يكور منها بقول مشلب م في الجملرة   فردلي، ام تّرحام الرداّل 

على ح مة النقإ الّادق عليه حقيقة رافع لموووعه أييا   فافهم   فرق 
دليلره    بأس ب فع اليد عن دليلها عند دورار األمر  بينره وبرين رفرع اليرد عرن

   لما أ  نا إليه ننفا. (5)ومها واّول عمومه لوهن عم

 والحمد   أّوم ونخ ا   وصلّى هللا على محّمد ونله باانا وئاه ا.
__________________ 

 .386ا  3  وف ائد امصول  362( راجع الفّول الغ ويّة ا 1)

للشررّ  الّررلي هررو ( ألّر الظرراه  مررن أدلّررة الق عررة أنّهررا أمررارل   واررد تءررم أّر األمررارل رافعررة 2)

 مووو، امصول.

 ( أي ا م لحكم ام تّحام مع بقاا موووعه لي يءقى المجال لتعاروهما.3)

ّّّريّة دلير، ام تّرحام4) ـ  ( أي ا بين الت ّيص بق وجه إّم على وجره دائر    فرإّر م 

  وهرو مواوفرة علرى اعتءرارع ـ  الّتي هي األمرارلـ  لدلي، الق عةـ  والمف وا أنّه من امصول

ّّّيّته   وهلا دور.  مواو  على م 

 ( أي ا لوهن عموم أدلّة الق عة واّول عموم دلي، ام تّحام.5)
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 (1)المقصد الثام  

 (2)في تعارض األدلّة واألمارات 

 [وفيه فصول :]

__________________ 

م  جعر، مءاحررث التعرارا مررن مقاصرد علررم امصررول   هللارحمررهأّر المّرنّ   ال يخفاى :( 1)

خا مة مءاحثه. والوجه في ذل  أّر مءاحث التعارا من أهّم المسائ، امصوليّة. لي  والءحرث 

عنها في الوااع بحرث عرن فقرد المرانع عرن حّجيّرة األخءرار بعرد وجرود المقتيري لحّجيّتهرا   فرق 

وجه لجعر، مءاحرث التعرارا خا مرة لعلرم امصرول   لمرا صرنعه بعرإ المتقردّمين بر، بعرإ 

 7ا  4  وف ائرد امصرول  250  ومعرالم الردين ا  435  ف اجع الفّول الغ ويّة ا  المتأّخ ين

  ونهايررة  55ا  2  ومنتهررى امصررول  699ا  4  وفوائررد امصررول  679  ومفررا ي  امصررول ا

 .124ا  «القسم الثاني» 4األفكار 

التعرررادل »( وم ي فررى ا أنّهرررم ذلرر وا فررري عنررروار المسررألة عءرررارا  م تلفرررة   فقررد يقرررال ا 2)

التعررادل » . واررد يقررال ا273  وإر رراد الفحررول ا  266  لمررا فرري معررالم الرردين ا  «والترر جي 

. 432ا  4  ونهاية السر ول  2ا  4  وبح  الفوائد  7ا  4  لما في ف ائد امصول  «والت اجي 

 التر اجي  برين». واد يقال ا 229 لما في مءاد  الوصول ا «الت جي  في األخءار»واد يقال ا 

 .154لما في معارا امصول ا  «األخءار

 .«فاي تعاارض األدلّاة واألماارات»عن هلع العنراوين بقولره ا  هللارحمهوعدل المّنّ  

واألولررى  ءرردي، »والظرراه  أّر هررلا العنرروار أولررى مررن  لرر  العنرراوين   اررال المحقّررب النررائيني ا 

م  القحقرررة للررردليلين العنررروار بالتعرررارا   فرررإّر التعرررادل والتررر جي  مرررن األوصرررا  والحرررا

 .699ا  4فوائد امصول  .«المتعاروين   فكار األنسع جع، العنوار للمتعّمم والجامع بينهما
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 فصل

 [بيان ضابط التعارض]

 [المختار في تعريف التعارض]

 نافي الدليلين أو األدلّة بحسع الدملة ومقرام اإلتءرا  »التعارا هو ا 
قررة أو ع وررا بررأر علررم بكررلم أحرردهما علررى وجرره التنررااإ أو التيررادّ حقي

 .(1) «إجمام مع عدم امتنا، اجتماعهما أصق
__________________ 

فرى بيرار ورابط التعرارا متواّر   هللارحمرها أّر التحقيب حول ما أفاد المّنّ   ال يخفى( 1)

 على بيار امور ا

 ة افي للما  األصحام في بيار وابط التعارا   وهي م تلف األمر األّول :
أّر التعارا عءارل عن  نافي المردلولين. وهرلا مرا ذهرع إليره المشرهور علرى مرا  منها :

 .124ا  4  ب، هو ص ي  نهاية األفكار  11ا  4يظه  من ف ائد امصول 
 «علرى وجره التنرااإ»واختارع أييا لثي  من المعاص ين   وأوا  إليه بعيهم ايد 

   700ا  4راجرع فوائرد امصرول  .«تماعهمراعلرى وجره م يمكرن اج»  وبعإ نخ  منهم ايرد 

ا  3  المحاورر ا   346ا  3  مّررءاح امصررول  262ا  2 (للمحقّررب الحررائ يّ )درر الفوائررد 

 .5ا  2 (لإلمام ال مينيّ )  ال  ائ،  223
أّر التعارا هو  نافي الدليلين باعتءار  نافي مردلوليهما. فالتنرافي أّوم وبالرلا   ومنها :

وينسررع إلررى الرردليلين تانيررا وبررالع ا. وهررلا مررا يظهرر  مررن الشرري  األعظررم  بررين المرردلولين  

 .11ا  4األنّارّي في ف ائد امصول 
أّر التعارا عءارل عن  نافي الدليلين أو األدلّة بلحائ مقام اإلتءرا  والدملرة    وفيهما :

 و يأ ي  وويحه. هللارحمهم بلحائ مدلولها. وهلا ما ذهع إليه المّنّ  
فري  ع ير  التعرارا. وهرو  هللارحمرهفري  ووري  مرا أفرادع المّرنّ   ر الثاني :األم

 ـ متفّ ، على
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__________________ 

 بيار مف دا ه.ـ 

   وهو بمعنى الش د والدفع. « نافي»اوله ا  أحد ا :
  ومعنرراع ا لررور لررّ، واحررد مررن الرردليلين أو األدلّررة  «دليلررين أو األدلّررة»اولرره ا  ثانيهااا :

 للدلي، اةخ  ومكلّبا له.ااردا 
ومرر ادع مررن الدملررة واإلتءررا  هررو  .«بحسررع الدملررة ومقررام اإلتءررا »اولرره ا  ثالثهااا :

الحّجيّة   فيكور التعارا عءارل عن أر يكور لرّ، واحرد مرن الردليلين أو األدلّرة اراردا لحّجيّرة 

 الدلي، اةخ    بمعنى أّر لّق منهما يءش، اةخ  ويكلّبه.
 وفي لقمه هلا وجهار ا .«على وجه التنااإ أو التياد»له ا او رابعها :
أر يكرور مر ادع أّر التنرافي فرري الدملرة ارد يكرور علررى وجره التنرااإ   لمرا اررد  األّول ا

يكور على وجه التيادّ. ولكنّه غي  متّّور   ألّر الدملة من اممور الوجوديّرة   فرق يتّرّور 

 ه التيادّ.التنافي بين الدملتين إّم على وج
الثاني ا أر يكور م ادع أّر التنافي في دملة الدليلين أو األدلّة اد يكرور نا ر ا مرن  نرافي 

مدلوليهما بنحو التنااإ   لما في دملة أحدهما على وجوم  ريا واةخر  علرى عردم وجوبره 

 ريا   واد يكور نا  ا من  نرافي مردلوليهما بنحرو التيرادّ   لمرا إذا دّل أحردهما علرى وجروم 

 ـ. بناا على  يادّ الوجوم وام تحءامـ  واةخ  على ا تحءابه
 في المقام. هللارحمهوالظاه  أّر الوجه الثاني هو م اد المّنّ  

التعارا وإر لار هو  نرافي »  حيث اال ا  101ويشهد له لقمه في فوائد امصول ا 

 .«  أو العلم بثءو  أحدهما إجمامالدليلين بحسع المدلول   للتنااإ أو التيادّ بين المدلولين 
أي لرور ـ  وم ينافي ذلر »  حيث اال ا  426ويشهد له أييا لقمه في درر الفوائد ا 

لور المنشأ  نافي المردلولين   لسر اية التنرافي إليهمرا بمرا ـ  التعارا وصفا اائما بنفم الدليلين

 .«هما دليقر أييا   فق  غف،
لتنااإ في التع ير  بمرا ذلر ع المحقّرب امصرفهانّي مرن وعليه فق موجع لتوجيه أخل ا

أنّه إذا دّل ال ء ين على وجوم  يا واةخ  على عدمه فيكونرار متناايرين بلحرائ ا رتحقاق 

 .317ـ  316ا  3العقوبة على الت   وعدم ا تحقااه. نهاية الدراية 
ه التيررادّ إّمررا ومعنرراع ا أّر التنرافي علررى وجر .«... حقيقررة أو ع ورا» رامساها : قولاه :

حقيقرررة برررأر يمتنرررع وااعرررا »ا  426حقيقررّي وإّمرررا ع ورررّي. ارررال المّرررنّ  فررري درر الفوائرررد ا 

اجتماعهمررا ولررو بحسررع الشرر ،   أو علمررا بررأر علررم إجمررام لررلم أحرردهما   لتعررارا دليلرري 

الظه  والجمعة يومها   والقّ  واإل مام في بعإ الموارد   وللا لو علرم إجمرام بكرلم أحرد 

 ـ  ين ولو لار أحدهماال ء
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__________________ 

 .«في أبوام الشهارا  واةخ  في الديا ـ 

إلرى  هللارحمهفي بيار الف ق بين التعاري  وبيار وجه عدول المّنّ   األمر الثالث :

 ما في المتن.
أنّره م  «فوائرد امصرول»و  «درر الفوائد»فنقول ا إّر الظاه  من للما  المّنّ  في 

ن  ع يفرره و ع ير  الشرري  األعظرم   فرإّر المسررتفاد مرن للما همررا أّر التعرارا وصرر  فر ق بري

لنفم الدليلين واائم بهما حقيقة بق رعاية عناية   غاية األم  أّر منشأ  نافيهمرا فري الحّجيّرة هرو 

  مانع مدلوليهما.
وإنّمررا الكرررقم فررري الفرررارق برررين  ع يفيهمرررا و ع يررر  المشرررهور. وحاصرررله ا أر ئررراه  

 يفيهمررا لررور التنررافي وصررفا لررنفم الرردليلين مررن بررام وصرر  الشرريا بحررال نفسرره م بلحررائ  ع

متعلّقرره   غايررة األمرر  لررار منشررأ  نافيهمررا  مررانع مرردلوليهما ؛ ب ررق   ع يرر  المشررهور   فررإّر 

ئاه ع لور التنافي من صفا  نفم المدلولين من بام وص  الشريا بحرال نفسره ولونره مرن 

 وص  الشيا بحال متعلّقه.صفا  الدليلين من بام 
والف ق بينهما بما ذل  ينت  خ وا موارد الحكومرا  والتوفيقرا  الع فيّرة عرن  ع ير  

التعارا بناا على  ع ي  المّنّ  والشري    لعردم  حقّرب التنرافي برين الردليلين أو األدلّرة فري 

ما  لريم إّم  رارحا م حلة الحّجيّة في هلع الموارد   بداهة أّر الدلي، الحالم في موارد الحكو

للدلي، المحكوم   فق مانع من  مول دلي، حّجيّرة خءر  الثقرة لكرق الردليلين ؛ لمرا أّر فري مروارد 

التوفيقا  الع فيّة يكور الجمع الع فّي مانعا عن حّجيّرة الظراه  فري اءرال األئهر  وعرن حّجيّرة 

ا  والدملة. وينرت  دخرول هرلع األئه  في اءال النّص   وهكلا   فق  نافي بينهما في مقام اإلتء

الموارد في  ع ير  التعرارا بنراا علرى  ع ير  المشرهور   لتحقّرب التنرافي برين المردلولين أو 

 المدالي، في هلع الموارد حين ل.
عن  ع ير  المشرهور إلرى مرا فري  هللارحمهوهلا هو العمدل في وجه عدول المّنّ  

متنافيين مدلوم    واا لرار بينهمرا منافرال دملرة المتن   فإّر  ع ي  المشهور يشم، لّ، دليلين 

وإتءا ررا أو لررم يكررن لمررا فرري مرروارد الحكومررا  والتوفيقررا  الع فيّررة   وعليرره فررق برردّ مررن إجرر اا 

فري  لر  المروارد   مرع أّر عردم ج يانهرا فري هرلع ـ  مرن الت يير  أو التر جي ـ  أحكام التعارا

 الموارد معلوم.
   وهو وجوع ا هللارحمهوردوع على  ع ي  المّنّ  في بعإ ما أ األمر الرابع :

مرن العردول عرن  ع ير  المشرهور هرو إخر اا  هللارحمهأّر غ ا المّنّ   األّول :

موارد الحكومة والجمع الع فّي عن  ع ي  التعارا. وهرو حاصر، برق حاجرة إلرى العردول   

د خارجرة عرن التعرارا بنراا لعدم التنافي بين المدلولين في  ل  المروارد   فتكرور هرلع المروار

 .347ا  3  مّءاح امصول  715ـ  710ا  4على  ع ي  المشهور أييا. فوائد امصول 
وإر أخ ا موارد الجمع الع فّي عن مووو،  هللارحمهأّر  ع ي  المّنّ   الثاني :

 ـ التعارا  
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بمجرررّ د  نرررافي مررردلولهما إذا لرررار بينهمرررا  وعليررره فرررق  عرررارا بينهمرررا

حكومة رافعة للتعارا وال ّومة   بأر يكور أحدهما اد  يب نائ ا إلرى 

 .(1)بيار لميّة ما اريد من اةخ    مقدّما لار أو مخّخ ا 
أو لانا على نحرو إذا ع ورا علرى العر   وفّرب بينهمرا بالتّرّ   فري 

ة المتكفّلررة لءيررار أحكررام خّررود أحرردهما   لمررا هررو مّشرر د فرري مثرر، األدلّرر
والحر ا  (3)مرع مثر، األدلّرة النافيرة للعسر   (2)الموووعا  بعناوينها األّوليّة 

(4) 
__________________ 

إّم أنّرره م وجرره إلخ اجهررا عررن مقاصررد الءررام لمحررإ عرردم إعمررال الم ّجحررا  السررنديّة أو ـرر 

 يتعلّب به في هلا المءحرث ا رتش ادا.الت يي  في مواردها   ليكور التكلّم في أحكام الجمع وما 

 .125ا  (القسم الثاني) 4نهاية األفكار 

فري التع ير    ألّر التيراد ي جرع إلرى  «التيرادّ »أنّه م حاجة إلرى ذلر  للمرة  الثالث :

التنااإ باعتءار الدملة املتزاميّرة   فرإّر الردلي، علرى الوجروم ينفري الح مرة براملتزام لمرا أّر 

 مررة ينفرري الوجرروم برراملتزام   فيكررور أحرردهما داّم علررى الوجرروم بالمشابقررة الرردلي، علررى الح

واةخرر  علررى عدمررره برراملتزام   ولرررلا بالنسررءة إلررى دليررر، الح مررة. راجرررع حوا رري العّقمرررة 

 .346ا  3  ومّءاح امصول  116ا  5المشكينّي على الكفاية 
اةر   بر، ينرافي مرا لنرا  وفيما ذل وع منااشا    يشول   حها   وم يهّم التعرّ ا لهرا

 واإل ارل إلى بعإ ما أفادع  قميلع. هللارحمهبّددع من املتفاا بإيياح للما  المّنّ  
( فق  عارا بين ما يدّل على أّر وئيفرة الشراّ  فري عردد ال لعرا  هرو الءنراا علرى األلثر  1)

علرى الردلي، األّول   لدملتره وبين ما دّل على أنه م  ّ  لكثي  الشّ    فرإّر الردلي، الثراني حرالم 

 على أّر لثي  الشّ  ليم بنظ  الشار، من أف اد الشّ .

كاااةَ )( لقولرره  عررالى ا 2) نااوا الزا ااالةَ َو ت ااوا الصا كنتيااَب َعلَااْيكنمن )  واولرره  عررالى ا  56النررور /  (َوأَقييمن

ْ  قَْبليكنمْ  يَ  مي يامن َكما كنتيَب َعلَى الابي اج  اْلبَْياتي )اوله  عرالى ا   و 183الءق ل /  (الّصي ي َعلَاى الناااسي حي ا  ي

ا لَْم ينبَْكري اْسامن  ي َعلَْياهي )  واوله  عالى ا  96نل عم ار /  (َم ي اْستَماَع إيلَْيهي َسبييالا  ما  (َوال تَُْكنلنوا مي

ة   وغي هرررا مرررن اةيرررا  الدالّرررة علرررى تءرررو  األحكرررام الوجوبيّرررة أو التح يميّررر 121األنعرررام / 

 للموووعا  بعناوينها األّوليّة.

يدن بيكنمن اْلعنْسرَ )( لقوله  عالى ا 3) يدن  ن بيكنمن اْلينْسَر َوال ينري  .185الءق ل /  (ينري

ْ  َحَرجٍ )( لقوله  عالى ا 4) ي ي مي  .78الحّ  /  (َوما َجعََل َعلَْيكنْم فيي الّدي
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ألحكامها بعناوينها الثانويّرة مّما يتكفّ،  (2)واإلل اع واموش ار  (1)والي ر 

   (3)  حيث يقدّم في مثلهمرا األدلّرة النافيرة   وم  قحرظ النسرءة بينهمرا أصرق 
 لما م ي فى. (4)ويتّفب في غي هما 

  فيكور مجموعهما ا ينة على التّّ   فيهما  (5)أو بالتّّ   فيهما 
 .(7)  أو في أحدهما المعيّن ولو لار من اةخ  أئه   (6)
__________________ 

   294و  280ا  5  الكررافي  «... م ورر ر وم ورر ار»ا  و ررلمونلهعليههللاصلى( لقولرره 1)

 .281معاني األخءار ا 

. ومررا .. . ومررا أل هرروا عليرره.. رفررع عررن اّمترري  سررعة ا»ا  و ررلمونلهعليههللاصلى( لقولرره 2)

 .353  التوحيد ا  417ال ّال ا  «اوشّ وا إليه

ي ا يقدّم دلي، حكم العنوار الثرانوّي علرى دلير، حكرم العنروار األّولرّي   وإر لانرم النسرءة ( أ3)

 بينهما عموما من وجه.

 ( أي ا غي  أدلّة أحكام العناوين األّولية وأدلّة أحكام العناوين الثانويّة.4)

 .«بالتّّ   في خّود أحدهما»( معشو  على اوله ا 5)

مررن  40  الءررام  126ا  12و ررائ، الشرريعة ] «مررن العررلرل  ررحمت»( مثالرره ا مررا إذا ورد ا 6)

نفرم المّردر   ] «م برأس بءيرع العرلرل»  وورد أييرا ا  [1أبروام مرا يكتسرع بره   الحرديث 

  فإّر الع   يوفّب بينهما بحم، العلرل في األّول على علرل اإلنسار بمنا رءة  [3و  2الحديث 

ألول اللحررم عررن الءهررائم   فيكررور مجموعهمررا الحكررم والمووررو،   وفرري الثرراني علررى عررلرل مرر

 ا ينة على التّّ   فيهما.

ولو لرار »( هكلا في النس ة المليّلة بحوا ي العّقمة ال  تّي. ولكن في ألث  النس  هكلا ا 7)

 .«ولو لار أئه »أر يقول ا  واألولىما أتءتناع.  والصواب .«اةخ  أئه 

يلين بالتّّ   في أحدهما   ولو لار أئه  مرن أّر الع   اد يوفّب بين الدل والحاصال :

ـ  الّررلي لررار أئهرر  مررن اةخرر ـ  اةخرر    لمررا إذا ورد عاّمررار   ولررار التّررّ   فرري أحرردهما

بت ّيّه براةخ  مسرتلزما للت ّريص المسرتهجن   إذ م يءقرى لهرلا العراّم بعرد التّرّ   إّم 

م »  وارال ا  «ألر م األمير »المرولى ا  موارد اليلة م يحسن أر ي اد بالعموم   مثق ا إذا ارال

فيكور الثاني أئه  دملة من األّول   ألنّه يدّل على إل ام لرّ، فا رب بالوورع    « ك م الفّساق

واألّول يرردّل علررى إلرر ام لررّ، أميرر  برراإلاقق   لكررن الرردلي، األّول يقرردّم علررى الثرراني فرري مررورد 

وهرو ـ   امه   إذ التّرّ   فري غير  األئهر ويحكم بوجوم إلـ  أي األمي  الفا بـ  امجتما،

بررالحكم بعرردم وجرروم إلرر ام األميرر  يوجررع الّررة أفرر ادع واختّرراد ـرر  «ألرر م األميرر »اولرره ا 

ـ  وجوم اإلل ام باألمي  العادل   وهو الي، المرورد   فرق محريص مرن التّرّ   فري األئهر 

 .بإخ اا األمي  الفا ب عن دائ  هـ  «م  ك م الفّساق»أي اوله ا 
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 قدّم األمارا  المعتء ل على امصول الش عيّة   فإنّه م يكاد  (1)وللل  

يتحيّر  أهرر، العر   فرري  قررديمها عليهرا بعررد مقحظتهمررا   حيرث م يلررزم منرره 
محلور   ّيص أصق ؛ ب ق  العكم فإنّه يلزم منه محلور الت ّيص 

 .(2)بق وجه أو بوجه دائ    لما أ  نا إليه في أواخ  ام تّحام 

  لعردم لونهرا نرائ ل إلرى  (3)وليم وجه  قديمها حكومتهرا علرى أدلّتهرا 
 أدلّتها بوجه.

م يوجررع لونهررا نررائ ل إلررى أدلّتهررا  (4)و عّ وررها لءيررار حكررم موردهررا 

 و ارحة
__________________ 

 وجهين ا «للل »أّر في المشار إليه بقوله ا  ال يخفى :( 1)

الجمررع الع فررّي   فيكررور المعنررى ا وألجرر، لررور الرردليلين أر يكررور المشررار إليرره  األّول :

 على نحو إذا ع ا على الع   وفّب بينهما  قدّم األمارا  المعتء ل على امصول الش عيّة.
المقاام »وعليه ينافي هلا الكقم بظاه ع ما  قدّم منه في مءحث ام تّحام مرن اولره ا 

والتحقيق أنّاه  ... مع األمارة المعتبرة في صورة الثاني : أنّه ال شبهة في عدم جريان االستصحاب

 .«للورود

الثاني ا أر يكور المشار إليه هو نفي التعارا بمجّ د  نافي مردلولي الردليلين   فيكرور 

معنى العءارل ا وألج، عدم التعارا بين الدليلين بمجّ د  نافي مدلوليهما  قردّم األمرارا  علرى 

 امصول الش عيّة.
دع من  قدّمها عليها هو التقدّم من برام الرورود. وم ينرافي مرا  قردّم منره وعليه يكور م ا

من  قردّمها عليهرا  «184درر الفوائد ا »في مءحث ام تّحام. نعم   ينافي ما ذهع إليه في 

 من بام الحكومة.
حيرث »واألولى حم، لقمه على الوجه الثاني. ويشهد له ا رتدمله علرى التقردّم بقولره ا 

ال يكااد »ويشهد له أييا اوله اة ري ا  .«. لما أ  نا إليه في أواخ  ام تّحام.. نهم يلزم م

 .«. إاّل بما أشرنا سابقا و نفا.. ترتفع غائلة المماردة
 من هلا الجزا. 280ـ  277( راجع الّفحة ا 2)

ـ  أي مرخدّ  األصر،ـ  وإر لرار مرخدّاع»(  ع يإ بالشي  األعظم األنّارّي   حيث اال ا 3)

مررن المجهرروم  الشرر عيّة   لام تّررحام ونحرروع   لررار ذلرر  الرردلي، حالمررا علررى األصرر،   

 .13ا  4ف ائد امصول  .«بمعنى أنّه يحكم عليه ب  وا موردع عن مج   األص،

( هرلا إ ررارل إلررى وهررم   حاصررله ا أّر األمررارل نررائ ل إلررى أدلّررة امصررول   ألنّهررا متعّ وررة 4)

فمدلولره المشرابقي هرو ح مرة ـ  مرثقـ  عرادل بح مرة  ر م الترتنلحكم موردهرا   فرإذا أخءر  ال

 ر به   ومدلولرره املتزامرري هرو نفرري مررا عرردا الح مرة   وهررو الحلّيّررة الظاه يّرة الّترري هرري مفرراد 

 ـ أصالة الحلّيّة  
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علرى أّر حكرم مرورد ـ  (2)ولو باملتزام ـ  أييا دالّة (1)لها   وإّم لانم أدلّتها 

مستلزم عقق نفي ما  (3)مقتيى األص، م األمارل   وهو امجتما، فعق هو 
إّم نفي ما ايريّته عقرق مرن  (4)هو اييّة األمارل   ب، ليم مقتيى حّجيّتها 

دور دملة عليه لفظا   و ورل أّر نفم األمارل م دملة لها إّم علرى الحكرم 

عا المنرافي الوااعّي   واييّة حّجيّتها ليسم إّم لرزوم العمر، علرى وفقهرا  ر 
وهو اييّة األص،   هرلا ؛ مرع احتمرال أر  (5)عقق للزوم العم، على خقفه 

يقال ا إنّه ليم اييّة الحّجيّة   عا إّم لزوم العمر، علرى وفرب الحّجرة عقرق 

 و نّجز الوااع مع المّادفة وعدم  نّجزع في صورل الم الفة.
مرال ال رق  ولي  لار ليم مفاد دلي، امعتءار هو وجروم إلغراا احت

 عءّدا لي ي تل  الحال ويكور مفادع في األمارل نفي حكرم األصر، حيرث إنّره 

  ألجر، أّر الحكرم الروااعّي لريم حكرم  (6)حكم امحتمال ؛ ب رق  مفرادع فيره 
 وهو حكم الشّ  فيه واحتماله. فافهم و أّم، جيّدا. !احتمال خقفه   لي 

 شاردل والمعاروة بين األص،فانقدح بلل  أنّه م يكاد    فع غائلة الم
__________________ 

 فكّ، أمارل بمدلولها املتزامّي يدّل على مورد األص،.ـ 

بررأّر المرر اد مررن لررور األمررارا  نررائ ل إلررى أدلّررة  هللارحمررهوأجررام عنرره المّررنّ  

امصول هرو خّرود نظ هرا إليهرا بالشر ح والتفسري  بألفائهرا   وهرو مفقرود فري المقرام   م 

لنظ  والق ينيّة   وإّم لزم أر يكور دلي، األص، أييا حالما علرى األمرارل   بداهرة أنّره مشلب ا

إذا لار مقتيى األص، هو الحلّيّرة فءمرا أنّهرا  نرافي الح مرة  ردّل براملتزام العقلرّي علرى نفيهرا   

 لما أّر األمارل  دّل باملتزام العقلّي على نفي الحلّيّة.
 ( أي ا أدلّة امصول.1)

  ألّر المف وا انحّار الدملرة  «ولو»أر يحل  للمة ا  ولك  الصواب( هكلا في النس . 2)

إنّما يدّل بالمشابقة على حلّيّة المشكو  فيره ؛  «... لّ،  يا حقل»في املتزاميّة   فإّر اوله ا 

 الح مة.وأّما دملته على نفي ح مته ليسم إّم بالدملة املتزاميّة النا  ة من  نافي الحّ، و

( أي ا ولور حكم مورد امجتما، فعق مقتيى األص، يستلزم عقرق نفري مقتيرى األمرارل 3)

 وهو الح مة في المثال.

 ( أي ا حّجيّة األمارل.4)

   فإّر اليمي  ي جع إلى األمارل. «على خقفها»أر يقول ا  واألولى( هكلا في النس . 5)

 ص،.( أي ا ب ق  مفاد دلي، امعتءار في األ6)
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 واألمارل إّم بما أ  نا  ابقا وننفا   فق  غف،. هلا.

وم  عارا أييا إذا لار أحردهما ا ينرة علرى التّرّ   فري اةخر    
لما في الظاه  مع النّص أو األئه    مث، العاّم وال اّد والمشلب والمقيّرد 

ا أو أئه    حيث إّر بنراا العر   علرى لرور  ّّ أو مثلهما مّما لار أحدهما ن

 النّص أو األئه  ا ينة على التّّ   في اةخ .
األدلّة في هلع الّور وإر لانم متنافيرة بحسرع مردلوم ها  وبالجملة :

  إّم أنّها غي  متعاروة   لعدم  نافيها فري الدملرة وفري مقرام اإلتءرا  بحيرث 

يءقى أبناا المحاورل متحيّ ل   بر، بمقحظرة المجمرو، أو خّرود بعيرها 
جميع أو في الءعإ ع فا بما    فع به المنافال الّتي  كور في يتّّ   في ال

 الءين.

برين أر يكرور السرند فيهرا اشعيّرا أو ئنّيّرا أو م تلفررا    (1)وم فر ق فيهرا 
على الظاه  ولو لار ـ  وإر لار بحسع السند ئنّيّاـ  فيقدّم النّص أو األئه 

 بحسءه اشعيّا.

مّمرا لرار التنرافي فيره برين  وإنّما يكور التعارا في غير  هرلع الّرور
 األدلّة بحسع الدملة وم حلة اإلتءا .

وإنّما يكور التعارا بحسع السند فيما إذا لار لرّ، واحرد منهرا اشعيّرا 

التوفيررب بينهررا بالتّررّ   فرري  (2)دملررة وجهررة   أو ئنّيّررا فيمررا إذا لررم يمكررن 
ّ،   إّما للعلم بكلم الءعإ أو الكّ،   فإنّه حين ل م معنى للتعءّد بالسند في الك

  أو ألجررر، أنّررره م معنرررى للتعءّرررد بّررردورها مرررع إجمالهرررا   فيقرررع  (3)أحررردها 

 التعارا بين أدلّة السند حين ل   لما م ي فى.
__________________ 

 ( أي ا في  ل  الموارد الّتي النا ب  وجها عن بام التعارا.1)

 ناع.ما أتءت والصحيح .«لم يكن»( وفي بعإ النس  ا 2)

 ما أتءتناع. والصحيح .«أحدهما»( وفي بعإ النس  ا 3)
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 فصل

 (1) [األصل األّولّي في المتعارضي ]

 [األصل األّولي بناء على المريقيّة]

التعارا وإر لار م يوجع إّم  قوا أحد المتعارورين عرن الحّجيّرة 
عرن حيث م يوجع إّم العلم بكلم أحردهما   فرق يكرور هنرا  مرانع  (2)رأ ا 

إّم أنّره حيرث لرار برق  عيرين وم عنروار وااعرا   فإنّره لرم ـ    (3)حّجيّة اةخ  
   (5)  واحتمال لور لّ، منهما لاذبا  (4)يعلم للبه إّم للل  

__________________ 

وم ي فى ا أنّه م تم ل لتأ يم األص، بالنسءة إلى األخءرار »( اال السيّد المحقّب ال وئّي ا 1)

  إذ األخءار العقجيّة متكفّلة لءيار حكرم  عرارا األخءرار اةحراد   وم تمر ل لألصر،  [اةحاد]

مع وجود الدلي،. نعم   األصر، يثمر  فري  عرارا غير  األخءرار   لمرا إذا وارع التعرارا برين 

نيتين من حيث الدملة أو بين ال ء ين المتوا  ين للل    بر، يثمر  فري  عرارا األمرارا  فري 

ووعيّة   لما إذا واع التعارا بين بيّنتين   أو بين ف دين مرن ااعردل اليرد   لمرا الشءها  المو

 .365ا  3مّءاح امصول  .«في مال لار  حم ا تيقا لق المدّعيين

 ( في لّ، من الدملة المشابقيّة واملتزاميّة.2)

لحّجيّرة فرق يكرور هنرا  مرانع عرن المقتيري »أر يقرول ا  ولكا  الصاحيح( هكلا في النسر . 3)

  و ورل أّر المقتيي للحّجيّة احتمال اإلصابة   وهرو موجرود فري لرق ال ءر ين    «ال ء ين

لما أّر المانع عن الحّجيّة هو العلم اإلجمالّي بكرلم أحردهما   وهرو أييرا متسراوي النسرءة إلرى 

  بعررد برلل هللارحمررهلليهمرا   فرالعلم اإلجمررالّي مرانع عررن حّجيّرة اةخرر    لمرا صررّ ح المّرنّ  

 أ ش .

  ومثر، هرلا العنروار  «أحردهما»( أي ا فإّر المعلوم للبه م  عيين وم عنوار لره إّم عنروار 4)

 في حكم عدم العنوار.

 ـ   فيكور معناها ا لم يعلم للبه إّم باحتمال «للل »( هلع الجملة إّما معشوفة على اوله ا 5)
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  لعدم التعيّن في الحّجة  (2)واحد منهما بحّجة في خّود مخدّاع  (1)لم يكن 

   لما م ي فى. (3)أصق 
ـ  نعررم   يكررور نفرري الثالررث بأحرردهما   لءقائرره علررى الحّجيّررة وصررقحيّته

 .(5)  م بهما  (4)للل  ـ  على ما هو عليه من عدم التعيّن
__________________ 

  فيكرور  «ار وااعرابرق  عيرين وم عنرو»لرور لرّ، منهمرا لاذبرا ؛ وإّمرا معشوفرة علرى اولره ا ـ 

 وحيث لار باحتمال لور لّ، منهما لاذبا. معناها ا

 .«حيث لار»( جوام اوله ا 1)

 ( فيكور األص، في لّ، منهما هو التسااط بالنسءة إلى خّود مخدّاع.2)

و ءعرره فرري ذلرر  ألثرر  المتررأّخ ين   مررنهم ا األعررقم الثقتررة والسرريّدار العلمررار   ف اجررع 

  ال  رائ،  333ا  3  نهاية الدرايرة  175ـ  174ا  4  نهاية األفكار  755ا  4فوائد امصول 

 .367ـ  365ا  3  مّءاح امصول  39ا  2 (لإلمام ال مينيّ )
لعردم التعريّن »  وفري بعرإ نخر  ا  «لعدم التعيين في الحّجيّة أصرق»( وفي بعإ النس  ا 3)

 .«ة أصقلعدم  عيين الحجّ »واألولى أر يقول ا  .«في الحّجيّة أصق

 والمشار إليه هو النفي الثالث. .«صالحيّته»متعلّق بقوله :  «لبلك»قوله : ( 4)

أنّرره واررع الكررقم فرري نفرري الثالررث بالرردليلين المتعاروررين بمقتيررى مرردلولهما  توضاايحه :( 5)

املتزامّي بعد  قواهما عن الحّجيّة بالنسءة إلى خّود مخدّاهما المشرابقيّين   فرإذا دّل دلير، 

بأحردهما م ـ  وهو اإلباحة مثقـ  ى وجوم  يا واةخ  على ح مته فه، يّّ  نفي الثالثعل

بعينرره   أو يّررّ  نفيرره بهمررا معررا بمررا همررا حّجتررار   أو يّررّ  نفيرره بررلا  ال ءرر ين م بمررا همررا 

 فيه أاوال ا ؟حّجتار   أو م يّّ  نفيه بهما مشلقا

لمعريّن   ألر العلرم اإلجمرالّي بكرلم أحردهما أنّه يّّ  نفي الثالث بأحدهما غي  ا األّول :

مانع عن  مول دلير، التعءّرد لكرّ، مرن المتعارورين   ومزمره خر وا أحردهما عرن  حرم دلير، 

التعءّد مشلقا بما له من المدلول المشابقّي واملتزامّي   وبقاا اةخ  في  حته إجمرام برق  عيرين 

دلير، التعءّرد إجمرام   م بهمرا. وهرلا مرا ذهرع وعنوار   فيّّ  نفي الثالث باةخ  الءااي  حم 

 .41ا  2في المقام   و ءعه السيّد اإلمام ال مينّي في ال  ائ،  هللارحمهإليه المّنّ  
 أنّه يّّ  نفي الثالث بهما بما هما حّجتار. وا تدّل عليه بوجهين ا الثاني :
لررم اإلجمررالّي بكررلم أحررد مررا ذلرر ع المحقّررب الع ااررّي. وحاصرله ا أّر مجررّ د الع أحاد ما :

المتعاروين م يمنع عرن  رمول دلير، الحّجيّرة والتعءّرد لكرّ، واحرد مرن المتعارورين   إّم علرى 

القول بس اية العلم إلى ال ارا   وهو ممنو،   ألّر متعلّب العلم هو الّورل اإلجماليّة   وهرلا 

 ـ خل بمدلولها املتزاميّ م يس ي إلى صورل اخ   وم إلى ال ارا   فق مانع حين ل من األ
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  ـ  لمرا هرو لرلل ـ  هلا بناا على حّجيّة األمرارا  مرن برام الش يقيّرة

حيث م يكاد يكور حّجة ا يقا إّم ما احتم، إصابته   فرق محالرة لرار العلرم 
 .(1)بكلم أحدهما مانعا عن حّجيّته 

 [األصل األّولّي بناء على السببيّة]

لرو لرار الحّجرة هري  (2)ن برام السرءءيّة فكرلل  وأّما بناا على حّجيّتها مر

 (4)إّم فيره  (3)خّود ما لم يعلم للبه   بأر م يكور المقتيي للسءءيّة فيها 
 المتيقّن (5)  لما هو 

__________________ 

 4بالنسءة إلى نفي الثالث فيما إذا م يلزم منه م الفة عمليّرة للمعلروم باإلجمرال. نهايرة األفكرار ـ 

 .176ا  (م الثانيالقس)

مررا ذلررر ع المحقّررب النرررائينّي. وحاصررله ا أّر الدملرررة املتزاميّررة فررر ، الدملرررة  ثانيهمااا :

المشابقيّة في الوجود   م في الحّجيّة   فإّر القزم  ابع للملرزوم بحسرع مقرام الثءرو  واإلتءرا  

م موجءرا لسرقواه   وليم  ابعا له في الحّجيّة لري يكرور  رقوا  ريا عرن الحّجيّرة فري الملرزو

عن الحّجيّة في القزم. وعليه فرإذا  رقط الردليقر عرن الحّجيّرة بالنسرءة إلرى مخدّاهمرا المشرابقّي 

  ـ  أي نفري الثالرثـ  للمعاروة م يلزم  قواهما عن الحّجيّة بالنسءة إلى مردلولهما املتزامريّ 

الرردعاا عنررد رؤيررة  لعرردم المعاروررة بينهمررا فرري نفيرره. فلررو لررار مفرراد أحررد المتعاروررين وجرروم

الهرقل ولررار مفراد اةخرر  ح مرة الرردعاا فرري ذلر  الواررم فءالنسرءة إلررى نفري الك اهررة واإلباحررة 

 .756ـ  755ا  4وام تحءام عن الدعاا عند رؤيته يتوافقار. فوائد امصول 
أنّه يّّ  نفي الثالث برلا  ال ءر ين   م بمرا همرا حّجترار. وهرلا مرا ذهرع إليره  الثالث :

 .334ا  3األصفهانّي في نهاية الدراية  المحقّب
أنّه م يّّ  نفي الثالث مشلقرا   م بأحردهما غير  المعريّن وم بهمرا   بر، يّرّ   الراباع :

املتزام بحكم تالث بعد  سااط الدليلين   ولو باألص،   فريحكم باإلباحرة ألصرالة عردم الوجروم 

بعررد مررا نررااإ فرري لررقم المّررنّ  ـ  والح مررة. وهررلا مررا ذهررع إليرره السرريّد المحقّررب ال رروئيّ 

 .370ـ  367ا  3  ف اجع مّءاح امصول ـ  والمحقّب النائينيّ  هللارحمه
 ( وأورد عليه المحقّب الع ااّي بما مّ  في التعليقة السابقة   ف اجع.1)

 ( أي ا لم يكن واحد منهما بحّجة في خّود مخدّاع   وإنّما يمكن نفي الثالث بأحدهما.2)

 في األمارا . ( أي ا3)

 ( أي ا فيما لم يعلم للبه.4)

 ( أي ا لور الحّجة خّود ما لم يعلم للبه.5)
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  وهو بناا العققا على أصالتي الظهور  (1)من دلي، اعتءار غي  السند منها 

لرو لرار دلير، اعتءرارع هرو  (3)  م للتقيّة ونحوهرا ؛ ولرلا السرند  (2)والّدور 
  ورر ورل  (4)لررار هررو اةيررا  واألخءررار بنررااهم أييررا   وئهررورع فيرره لررو 

لو لم نق، بظهورها في خّود ما إذا حّ، الظّن منه أو  (5)ئهورها فيه 

 .(6)امام نار 
__________________ 

 ( م ادع من غي  السند هو الدملة وجهة الّدور.1)

فري ( م ادع من الّدور هو حّجيّة الّدور. ومعنى أصالة جهة الّدور هو لرور المرولى 2)

 مقام بيار الم اد الجدّّي.

 ... ( أي ا وهو المتيقّن أييا من دلي، اعتءار السند لو لار3)

ئهور دلي، اعتءار السند فيره   لرو ـ  أي لور الحّجة خّود ما لم يعلم للبهـ  ( أي ا وهو4)

 لار دلي، اعتءارع هو اةيا  واألخءار.

 .«... وئاه ع لو لار»أر يقول ا  واألولى
 في لور الحّجة خّود ما لم يعلم للبه. ( أي ا5)

أّر المستفاد من أدلّة حّجيّة األمارل هو لور الحّجة خّود مرا لرم يعلرم للبره  والحاصل :( 6)

  م األعّم منه ومّما علم للبره.  ووريحه ا أّر لرّ، أمرارل ذو جهرا  ترقث ا الّردور والدملرة 

لجها    فق بدّ من الردلي، علرى اعتءارهرا مرن والجهة. وحّجيّتها  تواّ  على  ماميّتها من هلع ا

  مام الجها .

أّمررا الرردلي، علررى اعتءررار الدملررة والجهررة   فهررو بنرراا العقررقا علررى األخررل بظرراه  الكررقم 

وحمله على بيار الم اد الجدّّي. فيكور الدلي، عليه دليق لءّيّا   وم بدّ مرن األخرل بالقردر المتريقّن 

 ه.منه   وهو ما لم يعلم للب
وأّما الدلي، على اعتءار السند   فق ي لو ا إّمرا أر يكرور الردلي، عليره بنراا العقرقا علرى 

العم، ب ء  الثقة. وإّمرا أر يكرور الردلي، عليره إارقق اةيرا  واألخءرار المتروا  ل. فعلرى األّول 

هرا حّجيّرة يخخل بالقدر المتيقّن منه   وهو ما لم يعلم للبه. وعلى الثاني وإر لار مقتيرى إاقا

لّ، خء  حتّى معلوم الكلم   إّم أّر ئهورها في    ّع المّلحة علرى العمر، برال ء  الّرلي لرم 

يعلم م الفته للواارع يمنرع عرن إاقاهرا. بر، م يءعرد ئهورهرا فري حّجيّرة ال ءر  المفيرد للظرّن أو 

 امام نار.
ءيّة   بمعنرى أّر وعليه فيكور أحد ال ء ين المتعارورين حّجرة م بعينره   مرن برام السرء

المّرلحة  كررور فري العمرر، بأحرردهما   لعردم العلررم بكرلم أحرردهما غيرر  المعريّن   وحيررث لانررم 

الحّجة أحدهما برق  عيرين لرم يكرن واحرد منهمرا حّجرة فري خّرود مرخدّاع   فيتسرااشار. وإنّمرا 

 يمكن نفي الثالث بأحدهما   لما مّ .
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مررن المتعاروررين لكررار وأّمرا لررو لررار المقتيرري للحّجيّررة فرري لررّ، واحررد 

التعررارا بينهمررا مررن  ررزاحم الررواجءين فيمررا إذا لانررا مررخدّيين إلررى وجرروم 
  م فيمررا إذا لرار مررخدّ  أحرردهما حكمررا  (2)أو لررزوم المتناايررين  (1)اليردّين 

غير  إلزامررّي   فإنّرره حين ررل م يررزاحم اةخر    ورر ورل عرردم صررقحيّة مررا م 

 ياا.ااتياا فيه أر يزاحم به ما فيه امات
إّم أر يقررال ا بررأّر ايرريّة اعتءررار دليرر، غيرر  اإللزامررّي أر يكررور عررن 

حين ررل مررا يقتيرري اإللزامررّي   ويحكررم فعررق بغيرر   (3)ااتيرراا   فيررزاحم برره

اإللزامررّي   وم يررزاحم بمقتيرريه مررا يقتيرري غيرر  اإللزامررّي   لكفايررة عرردم 
  ماميّة علّة اإللزامّي في الحكم بغي ع.

عررارا مررن بررام التررزاحم مشلقررا لررو لررار ايرريّة نعررم   يكررور بررام الت

امعتءرار هرري لرزوم الءنرراا واملترزام بمررا يرخدّي إليرره مرن األحكررام   م مجررّ د 
 العم، على وفقه بق لزوم املتزام به.

ولونهما من  زاحم الواجءين حين ل وإر لرار واورحا   ور ورل عردم 

 أنّه م دلير، نقرق إمكار املتزام بحكمين في مووو، واحد من األحكام   إّم 
وم عقق علرى الموافقرة املتزاميّرة لألحكرام الوااعيّرة فيرق عرن الظاه يّرة   

 .(4)لما مّ   حقيقه 

وحكررم التعررارا بنرراا علررى السررءءيّة فيمررا لررار مررن بررام التررزاحم هررو 
الت يي  لرو لرم يكرن أحردهما معلروم األهّميّرة أو محتملهرا فري الجملرة   حسرءما 

لناع في مسأل ّّ   وإّم فالتعيين. وفيما لم يكن من بام التزاحم هو  (5)ة اليدّ ف

 (6)لزوم األخرل بمرا دّل علرى الحكرم اإللزامرّي لرو لرم يكرن فري اةخر  مقتيريا 
   وإّم  (7)لغي  اإللزامّي 

__________________ 

( لما إذا دّل أحد الدليلين علرى وجروم إزالرة النجا رة عرن المسرجد   واةخر  علرى وجروم 1)

 الّقل.

 ( لما إذا دّل أحد الدليلين على ح مة ذبيحة الكتابي   واةخ  على حلّيّتها.2)

 ( أي ا بغي  اإللزامّي.3)

 .257( راجع الجزا الثاني ا 4)

أنّه لم يقردّم منره فري مسرألة اليردّ  فّري، وم إجمرال بالنسرءة إلرى  قرديم محتمر،  ال يخفى :( 5)

 األهّميّة.

 .«... لو لم يكن في اةخ  مقتإ»أر يقول ا  لصحيحوا( هكلا في النس . 6)

 .«للغي  اإللزاميّ »( وفي بعإ النس  ا 7)
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 فق بأس بأخلع والعم، عليه   لما أ  نا إليه من وجهه ننفا   فافهم.

هرررلا هرررو ايررريّة القاعررردل فررري  عرررارا األمرررارا    م الجمرررع بينهرررا 
اييّة ما يت اا   (1) بالتّّ   في أحد المتعاروين أو في لليهما   لما هو

  إذ م دلير، عليره  «أّر الجمع مهما أمكن أولرى مرن الشر ح»من  (2)مّما اي، 

أو أحردهما ا ينرة ع فيّرة  (3)فيما م يسراعد عليره العر   مّمرا لرار المجمرو، 
على التّّ   في أحدهما بعينه أو فيهما   لما ع فته في الّرور السرابقة ؛ 

حا لألمارل أو األمرار ين   ور ورل  رقوا مع أّر في الجمع للل  أييا ا 

 أصالة الظهور في أحدهما أو لليهما معه.
أّر التعارا بين الظهورين فيما لار  رنداهما اشعيّرين  (4)واد ع فم 

أّر ايريّة التعرارا إنّمرا هري  (5)  وفي السندين إذا لانا ئنّيين. واد ع فرم 

الحكمررين   م  ررقوا المتعاروررين فرري خّررود لررّ، مررا يخدّيررار إليرره مررن 
بقاؤهما علرى الحّجيّرة بمرا يتّرّ   فيهمرا أو فري أحردهما   أو بقراا  رنديهما 

 عليها للل  بق دلي، يساعد عليه من عق، أو نق،.

فررق يءعررد أر يكررور المرر اد   مررن إمكررار الجمررع هررو إمكانرره ع فررا. وم 
اءيرر،  ينافيرره الحكررم بأنّرره أولررى مررع لزومرره حين ررل و عيّنرره   فررإّر أولويّترره   مررن

 األولويّة في اولي األرحام   وعليه م إ كال فيه وم لقم.
__________________ 

 ( أي ا الجمع بينهما.1)

  والشرهيد الثراني فري  136ا  4( والقائ، هو ابن أبي جمهور األحسرائّي فري عروالي الآللري 2)

 .39 مهيد القواعد ا 

 «مّمررا لررار المجمررو،»أّر اولره ا  هللارحمررهأّر مقتيررى  ررياق عءرارل المّررنّ   ال يخفاى :( 3)

مع أنّره لريم لرلل    ألّر لرور المجمرو،  .«فيما م يساعد»الموصولة في اوله ا  «ما»بيار ل 

أو أحرردهما ا ينررة ع فيّررة علررى التّررّ   مّمررا يسرراعد عليرره العرر     م مّمررا م يسرراعد عليرره 

 د عليره العر   مّمرا لرار المجمرو،إذ م دلي، عليه إّم فيما يساع»أر يقول ا  فالصوابالع  . 

...». 

فري الفّر، السرابب حكرم  عرارا الردليلين فيمرا لرار  رنداهما  هللارحمره( لم يلل  المّنّ  4)

 اشعيّين.

 .«لم يكن واحد منهما بحّجة في خّود مخدّاع»( في أّول هلا الفّ،   حيث اال ا 5)
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 فصل

 [األصل الثانوّي في المتعارضي ]

 [ليهما ولزوم األرب بُحد مااألصل عدم سقوط ك]

أّر مررا ذلرر  مررن ايرريّة التعررارا بررين األمررارا  إنّمررا هررو  ال يخفااى :
علررى عرردم  (1)بمقحظررة القاعرردل فرري  عاروررها   وإّم ف بّمررا يرردّعى اإلجمررا، 

للمة غي  واحد من  (2) قوا لق المتعاروين في األخءار   لما ا ّفقم عليه 
 .(3)األخءار 

 [ح في الدوران بي  التعيي  والتخييرلزوم األرب بالراج]

أّر القزم فيما إذا لم  نهإ حّجرة علرى التعيرين أو الت يير   وال يخفى :

بينهما هو اماتّار على ال اج  منهمرا   للقشرع بحّجيّتره   يير ا أو  عيينرا   

ب ررق  اةخرر    لعرردم القشررع بحّجيّترره   واألصرر، عرردم حّجيّررة مررا لررم يقشررع 
 .(4)ا ادّعي اإلجما، أييا على حّجيّة خّود ال اج  بحّجيّته   ب، ربم

__________________ 

م نعرر   فرري ذلرر  مررن األصررحام م الفررا   وعليرره ألثرر  أهرر، »( اررال صرراحع المعررالم ا 1)

 .«ال ق 

 .250معالم الدين ا 
 ( أي ا على عدم  قوا لق المتعاروين.2)

جيّة الّتي دلّم على حّجيّرة أحرد ال ءر ين ( هكلا في بعإ النس    ولعّ، م ادع األخءار العق3)

 .«األحءار»  وفي بعإ نخ   «األخيار»المتعاروين. وفي بعإ النس  ا 

وألّر اإلجمرا، مرن الّرحابة وارع علرى  ر جي  بعرإ األخءرار »( لما اال العّقمة الحلّّي ا 4)

 .232مءاد  الوصول ا  .«على الءعإ
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 [وجوب الترجيح األربار العالجيّة واالستدالل بها على]

   أحسنها األخءار. (2)بوجوع أخ   (1)وا تدّل عليه 

 على اوائ  ا (3)وهي 

 [أربار التخييرـ  1]

 منها ا ما دّل على الت يي  على اإلاقق.
   الم ا يجي نا ال جقر السقمعليهل ء  الحسن بن الجهم عن ال وا 

فإذا لرم نعلرم »اال ا  ؟الحبّ  بحديثين م تلفين   وم نعلم أيّهماـ  ولقهما تقةـ 

 .(4)«فموّ ع علي  بأيّهما أخل 
__________________ 

هلا للّه اشع النظ  عن نهوا دلي، التعيين أو الت يي . وأّما مع مقحظة الردلي، فسريأ ي فري ـ 

 السش  اة ي.

 ( أي ا على وجوم التعيين واألخل بال اج .1)

 .48ا  4ي ف ائد امصول وا تدّل عليه الشي  األعظم األنّارّي ف
ويردّل علرى »ا ـ  بعد ما نسرع القرول بوجروم التر جي  إلرى المشرهورـ  ( اال الشي  األعظم2)

ميافا إلى اإلجما، المحقّب والسي ل القشعيّة والمحكية عن ال ل  والسل  و روا   ـ  المشهور

 .48 ا 4ف ائد امصول  .«... أّر حكم المتعاروين من األدلّةـ  األخءار بلل 

واد يستدّل على وجوم الت جي  بأنّره لرو م ذلر  مخترّ، نظرام »واال في مووع نخ  ا 

 .54ـ  53ا  4ف ائد امصول  .«امجتهاد   ب، نظام الفقه
ومن هنا يظه  أّر م اد المّنّ  من الوجوع األخ  هو السي ل واألخءار واخرتقل نظرم 

 امجتهاد وغي ها.
أي ـ  شلقررا. ففرري اليررمي  ا ررت دام   إذ المرر اد مررن م جعرره( أي ا أخءررار بررام التعررارا م3)

هي أخءار الت جي    والم اد من اليمي  مشلب األخءار الواردل فري برام التعرارا ـ  األخءار

 والعقا.

ارال ا الرم لره ا  جي نرا األحاديرث عرنكم م تلفرة   فقرال »( هلا ذي، الحديث. وإلي  صدرع ا 4)

وأحاديثنرا   فرإر لرار يشرءههما فهرو  (عزوجر،)م على لترام هللا ما جاا  عنّا فق ا السقمعليه

مررن أبرروام  9  الءررام  87ا  18و ررائ، الشرريعة  .«... منّررا   وإر لررم يكررن يشررءههما فلرريم منّررا

 .40صفا  القاوي   الحديث 



 307  .............................................................  [نيضراعتملا يف ّيوناثلا لصألا]

إذا » [ارال]   السرقمعليهوخء  الحارث برن المغير ل عرن أبري عءرد هللا 

تقة   فموّ ع علي  حتّى     القائم فت دّ   معم من أصحاب  الحديث وللّهم
 .(2) «(1)إليه 

ا اختلررر   السرررقمعليهومكا ءرررة عءرررد هللا برررن محّمرررد إلرررى أبررري الحسرررن 

في رلعتي الفج    ف و   السقمعليهأصحابنا في روايا هم عن أبي عءد هللا 
فرري المحمرر،   ورو  بعيررهم ا م  ّررلّهما إّم علررى  (3)بعيررهم ا صررلّهما 

 .(4) «موّ ع علي  بأيّة عملم»ا  السقمعليه  فواّع األرا 

اال في الجروام  [أر]. إلى .. السقمعليهومكا ءة الحمي ي إلى الحّجة 
وبأيّهمررا أخررل  مررن بررام »ا  السررقمعليه. إلررى أر اررال .. عررن ذلرر  حررديثار

 .(5) «التسليم لار صوابا

 .(6)إلى غي  ذل  من اإلاقاا  
__________________ 

 موافب للمّدر. وما أثبتناه .«فت د عليه»( وفي بعإ النس  ا 1)

 .41من أبوام صفا  القاوي   الحديث  9  الءام  87ا  18( و ائ، الشيعة 2)

 موافب للمّدر. وما أثبتناه .«ص،ّ »( وفي النس  ا 3)

 .44من أبوام صفا  القاوي   الحديث  9  الءام  88ا  18( و ائ، الشيعة 4)

ّص المكا ءة على ما رواع في الو ائ، ا يسألني بعإ الفقهاا عن المّرلّي إذا ارام ( وإلي  ن5)

فرإّر بعرإ أصرحابنا ارال ا م  ؟من التشّهد األّول إلى ال لعة الثالثرة   هر، يجرع عليره أر يكءّر 

فرري  السررقمعليهيجررع عليرره التكءيرر  ويجزيرره أر يقررول ا بحررول هللا واّو رره أارروم وأاعررد. فكتررع 

فإنّه إذ انتق، من حالة إلى اخ   فعليه التكءي . وأّمرا  (أحدهما)ّر فيه حديثين ا أّما إ»الجوام ا 

فإنّه روي ا أنّه إذا رفع رأ ه من السجدل الثانية ولءّ  تّم جلم تّم ارام فلريم عليره فري  (اةخ )

برام القيام بعد القعود  كءي    ولرلل  التشرّهد األّول يجر ي هرلا المجر     وبأيّهمرا أخرل  مرن 

 .8من أبوام السجود   الحديث  13  الءام  967ا  4و ائ، الشيعة  .«التسليم لار صوابا

  ارال ا  رألته عرن رجر، اختلر   السرقمعليه( منها ا ما روي عن  ماعة عن أبي عءرد هللا 6)

عليه رجقر من أه، دينه في أم  لقهما ي ويه   أحدهما يأم ع بأخرلع   واةخر  ينهراع عنره   

و رائ، الشريعة  .«ي ج ه حتّى يلقى من ي ء ع   فهرو فري  رعة حتّرى يلقراع» اال ا ؟ّنعلي  ي

 .5من أبوام صفا  القاوي   الحديث 9  الءام  77ا  18

أّر دملة هلا الحديث على الت يي  مواوفة علرى إرادل السرعة فري العمر، مرن  وال يخفى :

عمررر، بهمرررا إلرررى زمرررار لقائررره   م السرررعة فررري إرجررراا الوااعرررة وعررردم ال «فررري  رررعة»اولررره ا 

   فإنّه حين ل دلي، على لزوم امحتياا. السقمعليه

والنفسراا  رد، الّرقل ألثر  »  ارال ا  السرقمعليهمرا روي عرن فقره ال ورا  ومنهاا :

 ـ .  .. مث، أيّام حييها
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__________________ 

حاديث اخل مرن جهرة واد روي تمانية عش  يوما   وروي تقتة وعش ين يوما. وبأّي هلع األـ 

 .307ا  7  مستدر  الو ائ،  191ا  السقمعليهفقه ال وا  .«التسليم جاز

فلل  الّلي يسع األخل بهمرا جميعرا »ا  السقمعليهما في عيور أخءار ال وا  ومنهاا :

  أو بأيّهمررررا  رررر م و ررررع  امختيررررار مررررن بررررام التسررررليم وام ّءررررا، والرررر دّ إلررررى ر ررررول هللا 

 .24ا  2 السقمعليهعيور أخءار ال وا  .«و لمنلهوعليههللاصلى
أنّه ارد  ّردّ  المحقّرب األصرفهانّي والسريّد ال روئّي للمنااشرة فري دملرة هرلع  وال يخفى :

 األحاديث على الت يي  مشلقا.
 أّما خء  الحسن بن الجهم ا فأورد عليه السيّد ال وئّي  ندا   بأنّها م  لة م يعم، بهرا.

 .424ـ  423ا  3مّءاح امصول 
الّررلي ذل نرراع فرري ـ  وأورد عليرره المحقّررب األصررفهانّي دملررة   وحاصررله ا أّر صرردرع

مقيّد بالع ا على الكتام والسنّة   فهو م يدّل على الت يي  على اإلاقق   ب، يردّل ـ  التعليقة

 .362ا  3عليه بعد فقدار الم ّج  ولو في الجملة. نهاية الدراية 
 ث برن المغير ل ا فرأورد عليره السريّد ال روئّي  رندا ودملرة. أّمرا  رندا اوأّما خءر  الحرار

مّررءاح  (.عرر ّ )فإلر رراله. وأّمررا دملررة ا فررألّر مفادهررا حّجيّررة أخءررار الثقررة إلررى ئهررور الحّجررة 

 .424ا  3امصول 
وأورد عليرره المحقّررب األصررفهانّي بررأّر موردهررا الررتمّكن مررن لقرراا اإلمررام   لمررا فرري أيّررام 

م زمار الغيءرة. وال خّرة فري الت يير  فري مردّل اليلرة م  رقزم رخّرته فيره أبردا. الحيور   

 .363ا  3نهاية الدراية 
وأّمررا مكا ءرررة عءررد هللا برررن محّمررد ومكا ءرررة الحميرر ي ا فرررأوردا عليهمررا برررأّر موردهمرررا 

   363ا  3خّررود المسررتحءّا  الّترري أم هررا مءنررّي علررى الت فيرر  والسررهولة. نهايررة الدرايررة 

 .525ا  3اح امصول مّء
وأّما رواية  ماعة ا فأورد عليها المحقّب امصرفهانّي بمرا أورد علرى خءر  الحرارث برن 

 .363ا  3المغي ل. نهاية الدراية 
وأورد عليها المحقّب ال وئّي بأّر موردها دورار األم  بين المحلورين   حيرث أّر أحرد 

 يي  برين الفعر، والتر  . مّرءاح امصرول ال ء ين يأم  واةخ  ينهى   والعق، يحكم فيه برالت

 .424ا  3
ا فررأورد عليرره المحقّررب ال رروئّي بررأّر هررلا  السررقمعليهوأّمررا مررا روي عررن فقرره ال وررا 

 3الكتام لم  ثءم حّجيّته   فق يمكن امعتماد على ال وايا  المرللورل فيره. مّرءاح امصرول 

 .423ا 
فرأورد عليره المحقّرب امصرفهانّي بأنّره ا  السرقمعليهوأّما ما في عيرور أخءرار ال ورا 

في خّود هلع ال واية بالع ا على الكتام والسرنّة فري األمر   السقمعليهصّ ح اإلمام 

 ـ اللزومّي والنهي التح يمّي   فق إاقق
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 [أربار التوقّفـ  2]

 .(1)ومنها ا ما دّل على التواّ  مشلقا 

 [أربار االحتياطـ  3]

 .(2)ما هو الحائط منها  [ألخل ما]ومنها ا ما دّل على 

 [أربار الترجيحـ  4]

ومنها ا ما دّل على الت جي  بمزايا م ّوصة وم ّجحا  منّوصة 
 من

__________________ 

 .364ا  3للت يي  من حيث الشمول اإللزامّي ومن حيث عدم إعمال الم ّج . نهاية الدراية ـ 

 .424ا  3ّءاح امصول وأورد عليه المحقّب ال وئّي بأنّها م  لة. م
أنّهما بعد المنااشة في دملة هرلع األخءرار علرى الت يير  علرى اإلارقق ذهءرا  والحاصل :

إلى الت يي  بعد إعمال الم ّجحا . وهو ملهع صراحع الفّرول والشري  األعظرم األنّرارّي 

 هم مرن المحقّقرين. والسيّد الشءااءائّي والمحقّب النائينّي والمحقّب الع ااّي والسيّد ال مينّي وغي

   90ا  1  الحرردائب الناورر ل  426ا  3  مّررءاح امصررول  364ا  3راجررع نهايررة الدرايررة 

  فوائرد امصرول  688  مفرا ي  امصرول ا  73ا  4  ف ائد امصول  443الفّول الغ ويّة ا 

   190و  185ا  (القسررم الثرراني) 4  نهايررة األفكررار  774و  770ـ  769و  766ـ  765ا  4

 .73ـ  72ا  2 (لإلمام ال مينيّ )ل  ائ، ا
حردّتنا محّمرد برن ا  «مسرائ، ال جرال»ما رواع ابرن إدريرم فري السر ائ  مرن لترام  منها :( 1)

أي ـ  أحمد ابن محّمد بن زياد ومو ى بن محّمد بن علّي برن عيسرى   ارال ا لتءرم إلرى الشري 

عررن العلررم المنقررول إلينررا عررن نبائرر  . و ررألته .. أ ررأله عررن الّررقلـ  السررقمعليهاإلمررام الكررائم 

اد اختلر  علينرا فيره   فكير  العمر، بره علرى اختقفره أو الر دّ إلير  فيمرا  السقمعليهموأجداد  

 .«مرا علمرتم أنّره اولنرا فرألزموع   ومرا لرم  علمروع فر دّوع إلينرا»ا  السرقمعليهفكترع  ؟اختل  فيه

 .584ا  3الس ائ  

انظ وا أم نرا ومرا جراالم عنّرا   فرإر »  اال ا  سقمالعليهما عن أبي جعف   ومنها :

وجد موع للق نر موافقا ف لوا به   وإر لم  جدوع موافقا ف دّوع   وإر ا رتءه علريكم األمر  فقفروا 

 9  الءرام  86ا  18و رائ، الشريعة  .«عندع وردّوع إلينا حتّى نش ح لكم من ذلر  مرا  ر ح لنرا

 .37من أبوام صفا  القاوي   الحديث 
مسرتدر   .«إذر ف رل بمرا فيره الحائشرة لردين    وا ر   اةخر »( لما في م فوعة زرارل ا 2)

 .2من أبوام صفا  القاوي   الحديث  9  الءام  303ا  17الو ائ، 
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م الفررة القرروم   وموافقررة الكتررام والسررنّة   واألعدليّررة واألصرردايّة واألفقهيّررة 

فها في اماتّرار علرى بعيرها واألورعيّة واألوتقيّة   والشه ل   على اختق
 .(1)وفي الت  يع بينها 

__________________ 

( منها ا مقءولة عم  بن حنظلة. واد رواها المشراي  الثقترة علرى اخرتق  يسري  فري بعرإ 1)

ّّها عرن رجلرين  السرقمعليها اال ا  ألم أبرا عءرد هللا ـ  على ما في الكافيـ  الفق ا . وإلي  ن

يحرّ، أمنازعة في دين أو مي اث   فتحرا لمرا إلرى السرلشار وإلرى القيرال   من أصحابنا بينهما 

من  حالم إليهم في حّب أو باا،  حالم إلى الشاغو    ومرا يحكرم لره فإنّمرا يأخرل »اال ا  ؟ذل 

 حتا   إر لار حقّا تابتا لره   ألنّره أخرلع بحكرم الشراغو    وارد أمر  هللا أر يكفر  بره   ارال هللا 

وا بيهي ينري )  عالى ا وا أَْن يَْكفنرن رن نمي وا إيلَى المااغنوتي َوقَْد أ  .«60النساا /  (يدنوَن أَْن يَتَحاَكمن

 ؟الم ا فكي  يّنعار
مررن لررار مررنكم مّمررن اررد رو  حررديثنا ونظرر  فرري  [إلررى]ينظرر ار »ا  السررقمعليهاررال 

لمرا   فرإذا حكرم حقلنا وح امنا وع   أحكامنا   فلي ووا به حكما   فإنّي اد جعلته عليكم حا

بحكمنا فلم يقءلره منره فإنّمرا ا رت ّ  بحكرم هللا وعلينرا ردّ   والر ادّ علينرا الر ادّ علرى هللا   وهرو 

 .«على حدّ الش   با 
الم ا فإر لرار لرّ، رجر، اخترار رجرق مرن أصرحابنا   ف وريا أر يكونرا النرائ ين فري 

الحكم مرا حكرم »ا  السقمعليهاال  ؟حقّهما   واختلفا فيما حكما   ولقهما اختل  في حديثكم

 .«به أعدلهما وأفقههما وأصداهما في الحديث وأورعهما   وم يلتفم إلى ما يحكم به اةخ 
 ؟الم ا فإنّهما عدمر م ويار عند أصحابنا   م يفي، واحد منهما على اةخ 

ا برره   ينظرر  إلررى مررا لرار مررن روايررتهم عنّررا فري ذلرر  الّررلي حكمرر»ا  السررقمعليهفقرال 

المجمررع عليرره مررن أصررحاب    فيخخررل برره مررن حكمنررا   ويترر   الشرراذّ الّررلي لرريم بمشررهور عنررد 

أصحاب    فإّر المجمع عليه م ريع فيره. وإنّمرا اممرور تقترة ا أمر  بريّن ر ردع فيتّءرع   وأمر  

برررررريّن غيّرررررره فيجتنررررررع   وأمرررررر  مشررررررك، يرررررر دّ علمرررررره إلررررررى هللا ور رررررروله. اررررررال ر ررررررول 

ا حررقل برريّن   وحرر ام برريّن   و ررءها  بررين ذلرر    فمررن  رر    و ررلمونلهعليههللاصلىهللا

الشررءها  نجررا مررن المحّ مررا    ومررن أخررل بالشررءها  ار كررع المحّ مررا  وهلرر  مررن حيررث م 

 .«يعلم
 ؟الم ا فإر لار ال ء ار عنكما مشهورين اد رواهما الثقا  عنكم

لسنّة وخال  العاّمة فيخخرل ينظ    فما وافب حكمه حكم الكتام وا»ا  السقمعليهاال 

 .«به   ويت   ما خال  حكمه حكم الكتام والسنّة ووافب العاّمة
 ؟الم ا جعلم فدا    فإر وافقهم ال ء ار جميعا

رأيرم إر لرار الفقيهرار ع فرا حكمره مرن الكترام والسرنّة ووجردنا أالم ا جعلم فردا    

 ؟ال ء ين يخخلأحد ال ء ين موافقا للعاّمة واةخ  م الفا لهم   بأّي 
 ـ. «ما خال  العاّمة ففيه ال  اد»ا  السقمعليهاال 
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 [م  استدّل بُربار الترجيح على وجوب الترجيح]

 .(2)اختلفم األنظار  (1)وألج، اختق  األخءار 
__________________ 

 .«انظ  إلى ما هم إليه أمي، حّكامهم وايا هم فيت     ويخخل باةخ »ا  السقمعليهاال ـ 

 ؟الم ا فإر وافب حّكامهم ال ء ين جميعا
  حتّرى  لقري  (وفري بعرإ النسر  ا فأرج ره)إذا لرار ذلر  فأرجره »ا  السقمعليهاال 

 .68ـ  67ا  1الكافي  .«إمام    فإّر الواو  عند الشءها  خي  من اماتحام في الهلكا 
ا جعلررم فرردا      فقلررم  السررقمعليهم فوعررة زرارل   اررال ا  ررألم الءرراا   ومنهااا :

 ؟يأ ي عنكم ال ء ار أو الحديثار المتعاروار فءأيّهما نخل
 .«خل بما ا ته  بين أصحاب    ود، الشاذّ النادر !يا زرارل»ا  السقمعليهفقال 

 فقلم ا يا  يّدي إنّهما معا مشهورار م ويّار مأتورار عنكم.
 .«في نفس خل بما يقول أعدلهما عند  وأوتقهما »ا  السقمعليهفقال 

 فقلم ا إنّهما معا عدمر م ويّار موتّقار.
انظ  إلى ما وافب منهما ملهع العاّمة فا  له   وخل بمرا خرالفهم »ا  السقمعليهفقال 

 .«  فإّر الحّب فيما خالفهم
 ؟فقلم ا ربّما لانا معا موافقين لهم أو م الفين   فكي  أصنع

 .«ئشة لدين    وا    ما خال  امحتيااإذر ف ل بما فيه الحا»ا  السقمعليهفقال 
 ؟فقلم ا إنّهما معا موافقين لقحتياا أو م الفين له   فكي  أصنع

 4عروالي الآللري  .«إذر فت يّ  أحدهما   فتأخل به   و د، اةخر »ا  السقمعليهفقال 

 .133ا 
 فمرا ورد عرنكم مرن»  حيرث ارال ا  السرقمعليهومنها ا ما عرن عيرور أخءرار ال ورا 

حررقم أو ـ  خءر ين م تلفررين   فاع ورروهما علررى لترام هللا   فمررا لررار فرري لترام هللا موجررودا

فرا ّءعوا مرا وافرب الكترام   ومرا لرم يكرن فري الكترام فاع وروع علرى  رنن ر ررول هللا ـ  ح امرا

 .23ا  1 السقمعليهعيور أخءار ال وا  .«... و لمونلهعليههللاصلى

إذا »ا  السرقمعليهن أبي عءد هللا   ارال ا ارال الّرادق ما عن عءد ال حمن ب ومنها :

ورد علريكم حرديثار م تلفرار فاع وروهما علرى لتررام هللا   فمرا وافرب لترام هللا ف رلوع   ومررا 

خال  لتام هللا ف دّوع   فإر لم  جدوهما فري لترام هللا فاع وروهما علرى أخءرار العاّمرة   فمرا 

 9  الءرام  85ـ  84ا  18و ائ، الشريعة  .«هم ف لوعوافب أخءارهم فلروع   وما خال  أخءار

 .29من أبوام صفا  القاوي   الحديث 
 ( أي ا أخءار بام التعارا.1)

( أي ا اختلفم أنظار المستدلّين بها   فشائفة منهم ذهءم إلرى الت يير    واائفرة اخر   إلرى 2)

 ي.وجوم الت جي . والشائفة الثانية أييا اختلفم أنظارهم   لما  يأ 
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فمنهم من أوجع الت جي  بها مقيّردين بأخءرارع إاقارا  الت يير . وهرم 

ومررن  عرردّ  منهررا إلررى  ررائ  المزايررا  (1)بررين مررن ااتّرر  علررى الترر جي  بهررا 
أعلرى »لما صار إليه  ي نا العّقمرة ـ  الموجءة ألاوائيّة ذي المزيّة وأا بيّته

 .(3)من غي ع   أو المفيدل للظّن لما ربّما يظه  (2) «هللا مقامه

 [القول المختار ، والجواب ع  أربار الترجيح]

فالتحقيب أر يقال ا إّر أجمع خء  للمزايا المنّوصرة فري األخءرار هرو 
 المقءولة والم فوعة مع اختقفهما ووع   ند الم فوعة جدّا.

على وجوم الت جي  في مقام الفتو  م ي لو عرن  (4)وامحتجاا بهما 

ل اختّاد الت جي  بها بمورد الحكومة ل فع المنازعة إ كال   لقّول احتما
  وم وجرره معرره للتعرردّي منرره إلررى  (5)وفّرر، ال ّررومة   لمررا هررو موردهمررا

 غي ع   لما م ي فى.

وم وجررره لررردعو   نقررري  المنررراا مرررع مقحظرررة أّر رفرررع ال ّرررومة 
بالحكومرررة فررري صرررورل  عرررارا الحكمرررين و عرررارا مرررا ا رررتندا إليررره مرررن 

 اد يكور إّم ال وايتين م يك
__________________ 

اررد ذلرر  علمرراا امصررول مررن »( وهررلا منسرروم إلررى األخءرراريّين. اررال المحرردّث الءح انررّي ا 1)

وجوع الت جيحا  في هلا المقام بما م ي جع إلى محّول   والمعتمد عندنا مرا ورد عرن أهر، 

 .90ا  1الحدائب الناو ل  .«بيم ال  ول

. وصرّ ح برلل  المحقّرب الع اارّي فري 324ة في امصول ا وهو الظاه  أييا من الوافي

 .194ا  ()القسم الثاني 4نهاية األفكار 
 .73ا  4( ف ائد امصول 2)

 .688( لما يظه  من السيّد الشءااءائي في مفا ي  امصول ا 3)

وذهررع المحقّررب النررائينّي إلررى لررزوم اماتّررار علررى الم ّجحررا  المنّوصررة إّم فرري 

  فيّّ  الت جي  بالّفا  الّتي لها دخ، في أا بيّة صدور أحرد المتعارورين. صفا  ال اوّي 

 .785و  778ـ  774ا  4راجع فوائد امصول 
لي جرع اليرمي  إلرى المقءولرة    «وامحتجراا بهرا»أر يقرول ا  والصاحيح( هكلا في النسر . 4)

 والم فوعة. فإّر الجوام م تّص بالمقءولة   في جع اليمي  إليها   م إلى المقءولة

 لما مّ  في التعليقة السابقة. «موردها»أر يقول ا  والصحيح( هكلا في النس . 5)
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فري  السرقمعليهبإرجاا الوااعة إلى لقائه  السقمعليه  وللا أم   (1)بالت جي  

 .(3)؛ ب ق  مقام الفتو   (2)صورل  ساويهما فيما ذل  من المزايا 
أييررا م يوجررع ئهررور ال وايررة فرري  ومجررّ د منا ررءة الترر جي  لمقامهررا

 .(5)مشلقا ولو في غي  مورد الحكومة   لما م ي فى  (4)وجوبه 

وإر أبيم إم عن ئهورهما في الت جي  في لق المقرامين   فرق مجرال 
لتقييرررد إاقارررا  الت ييررر  فررري مثررر، زماننرررا مّمرررا م يرررتمّكن مرررن لقررراا اإلمرررام 

واّرررور المقءولرررة دملرررة    بهمرررا   لقّرررور الم فوعرررة  رررندا السرررقمعليه

  ولررلا مررا أرجررع إلررى  السررقمعليهبزمررار الررتمّكن مررن لقائرره  (6)مختّاصررها 
 .(7)الت يي  بعد فقد الت جي  
__________________ 

( بداهة أنّه م  نقشع ال ّومة بالت يي    إلمكرار أر ي ترار لرّ، مرن المت اصرمين غير  مرا 1)

 ي تارع اةخ .

وهررو أييررا  «فرري ال وايررا »لنسرر . والمحتمرر، فرري النسرر ة األصررليّة ا ( هكررلا فرري ألثرر  ا2)

 صحي .

 ( فإّر الفتو  م  تواّ  على الت جي    ب، للمفتي أر يفتي بأحد ال ء ين   يي ا.3)

أنّه م وجه للتعدّي عرن مقرام الحكومرة إلرى مقرام الفترو  والقرول برأّر المنراا  والحاصل :

ال ّررومة بالحكومررة متواّفررا علررى الترر جي  لررار الفتررو   فرري المقررامين واحررد   فكمررا لررار رفررع

 بالت جي    فإّر الف ق بين المقامين يمنع عن حّول العلم بالمناا.
 ( أي ا وجوم الت جي .4)

 ( غ وه من هلع العءارل هو اإل ارل إلى وهم ودفع ا5)

ل ءر ين أّر الفترو  علرى اءرب أحرد ال ءر ين  تواّر  علرى حّجيّرة أحرد ا أّما الو م فهاو :

المتعاروين   وهي  تواّ  على الت جي  بتل  المزايا   فالت جي  ينا ع مقام الفترو  أييرا   

 وهلع المنا ءة  وجع ا ت ا  الحكومة والفتو  في وجوم الت جي .
وأّما الدفع فهو ا أّر المق  في ا تفادل األحكام من ال شام هرو الظهرور الع فرّي. وفري 

 المللورل ئهور المقءولة في وجوم الت جي  في لق المقامين.المقام م  وجع المنا ءة 
 (  علي، لقّور المقءولة دملة.6)

( وأورد عليه السيّد المحقّب ال وئّي بأّر األخءرار الدالّرة علرى التر جي  ليسرم منحّر ل فري 7)

ار المقءولة والم فوعة   ب، هنا  روايا  أخ  صالحة للتقييرد. ميرافا إلرى أر المقءولرة وإر لر

 ندها م دو ا   لعدم إتءا  وتااة عم  بن حنظلة   إّم أّر األصرحام  لقّوهرا برالقءول وعملروا 

بهررا ارررديما وحرررديثا   ويعلررم ا رررتنادهم إليهرررا مررن اإلفتررراا بميرررمور مررا ورد فيهرررا مرررن اولررره  /

 ـ ا السقمعليه
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مررع أّر  قييررد اإلاقاررا  الررواردل فرري مقررام الجرروام عررن  ررخال حكررم 

مررع نرردرل ـ  بررق ا تفّررال عررن لونهمررا متعرادلين أو متفاوررلينالمتعارورين 
  بحيث لو لم يكن ئهرور المقءولرة فري  (1)بعيد اشعا ـ  لونهما متساويين جدّا

لوجع حملها عليه أو على ما م ينافيها من الحم، على  (2)ذا  امختّاد 

بين ويشهد به امختق  الكثي   ـ. (3)لما فعله بعإ األصحام ـ  ام تحءام
 .(4)ما دّل على الت جي  من األخءار 

 .(5)ومنه اد انقدح حال  ائ  أخءارع 
__________________ 

مرع أّر دملتهرا مّمرا م ينءغري اإل ركال  .«ما يحكم له فإنّما يأخلع  حتا   وإر لرار حقّره تابترا»ـ 

إّم أّر ئراه   في  ماميّتها   فإّر صدرها وإر لار نائ ا إلى   جي  أحد الحكمرين علرى اةخر 

ذيلها هو  ر جي  أحرد الر وايتين علرى امخر     إذ التر جي  بكرور ال وايرة مجمعرا عليهرا برين 

األصررحام وبموافقررة الكتررام والسررنّة وبم الفررة العاّمررة اررد اعتءرر  فيهررا بعررد فرر ا  ررقوا حكررم 

اح مّرء الحكمين بالمعاروة   فءعد  قوا الحكم ي جع إلى ال وايتين ويخخل برال اج  منهمرا.

 .410ـ  409ا  3امصول 

( إذ يلزم منه حم، إاقاا  الت يي  علرى الفر د النرادر   وحمر، المشلرب علرى الفر د النرادر 1)

 رلي .

 .السقمعليه( أي ا امختّاد بزمار التمّكن من لقاا اإلمام 2)

ع أخءرار حم، جميرـ  على ما في الف ائدـ  ( الظاه  أنّه السيّد الّدر في   ح الوافية   لكنّه3)

   500ا  (م شرروا)الترر جي  علررى ام ررتحءام   م خّررود المقءولررة. راجررع  رر ح الوافيررة 

 .55ا  4وف ائد امصول 

( وأورد عليه السيّد ال وئّي بأّر حم، إاقارا  أخءرار الت يير  علرى الفر د النرادر إنّمرا يلرزم 4)

فررإّر  سرراوي ال ءرر ين فيمررا إذا النررا بجررواز التعرردّي عررن الم ّجحررا  المنّوصررة إلررى غي هررا   

المتعاروين من جميع الجها  حين ل نادر جدّا. وأّما علرى القرول باماتّرار علرى الم ّجحرا  

فرق ـ  لما هو الحبّ ـ  المنّوصة والقول بانحّارها في موافقة الكتام والسنّة وم الفة العاّمة

موافقرة الكترام يلزم المحلور المرللور   فرإّر مروارد  سراوي ال ءر ين المتعارورين مرن حيرث 

 .411ـ  410ا  3وعدمها أو من حيث م الفة العاّمة لثي ل جدّا. مّءاح امصول 

وأورد عليه السيّد اإلمام ال مينرّي أييرا برأّر حمر، إاقارا  أخءرار الت يير  علرى الفر د 

النادر إنّما يتّم بعد اعتءار الم فوعة ولور المقءولة من أخءرار العرقا وعردم انحّرار المر ّج  

وافقرة الكترام وم الفرة العاّمررة. والتحقيرب عردم اعتءارهرا   وعرردم لونهرا مرن أخءرار العررقا   بم

 .72ا  2وانحّار الم ّج  بهما   ب، أّر ما دّل على الت يي  هو رواية ابن الجهم. ال  ائ، 
  ل ءرـ  ( أي ا أخءار الت جي    فإنّها غي  متّفقة على الت جي  بمزيّة معيّنة   فيردّل بعيرها5)

 ـ العيور
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مع أّر في لور أخءار موافقة الكتام أو م الفة القوم مرن أخءرار الءرام 

 نظ ا.
وجهه اّول احتمال أر يكور ال ء  الم ال  للكتام في نفسه غي  حّجة 

   (2)  أو أنّه لم نقله  (1)  بشهادل ما ورد في أنّه زخ   وباا، وليم بشيا 

ءرر  الموافررب للقرروم   ورر ورل أّر ولررلا ال  .(3)أو امرر  بش حرره علررى الجرردار 
بمقحظة ال ء  الم ال  لهم مع الوتوق بّدورع ـ  أصالة عدم صدورع  قيّة

ولررلا  .(4)غيرر  جاريررة   للوترروق حين ررل بّرردورع لررلل  ـ  لررو م القشررع برره

الّدور أو الظهور في ال ء  الم ال  للكتام يكور موهونا بحيث م يعّمره 
فتكور هلع األخءار فري مقرام  ور   لما م ي فى.أدلّة اعتءار السند   وم الظه

 .(6)الحّجة عن القحّجة   م   جي  الحّجة على الحّجة   فافهم  (5) مييز 
__________________ 

علررى ـ  ل ءر  عءرد الر حمنـ  علرى التر جي  بموافقرة الكترام والسرنّة فقررط   وبعيرهاـر 

علرى التر جي  ـ  ل ءر  الحسرن برن الجهرمـ  الت جي  بموافقة الكتام وم الفة العاّمة   وبعيها

 بم الفة العاّمة فقط.

 12من أبروام صرفا  القاوري   الحرديث  9  الءام  79ـ  78ا  18( راجع و ائ، الشيعة 1)

 .129و  128  الحديث  221ا  1 (للء اي)؛ والمحا ن  14و 

   15ث مررن أبرروام صررفا  القاورري   الحرردي 9  الءررام  79ا  18( راجررع و ررائ، الشرريعة 2)

 .131  الحديث  221ا  1 (للء اي)والمحا ن 

( لرم أعثرر  علرى روايررة  رردّل علرى األمرر  بش حرره علرى الجرردار. نعررم   ئراه  للمررا  بعررإ 3)

 .81ا  1  مجمع الءيار  5ا  1األجلّة وجود ال ء  بهلا الميمور. راجع  فسي  التءيار 

ر ال ءرر  الم ررال  للقرروم يوجررع ( أي ا بّرردور ال ءرر  الموافررب  قيّررة   فررإّر الوترروق بّرردو4)

 الوتوق بأّر ال ء  الموافب لهم إّما غي  صادر أو صدر  قيّة.

 ما أتءتناع. والصحيح   « ميّز»( وفي بعإ النس  ا 5)

( لعلّه إ ارل إلى ما أفاد السيّد المحقّب ال وئّي في إتءا  لور هلع األخءرار فري مقرام  ر جي  6)

دع ا أّر األخءار اةم ل بع ا األخءار على الكترام والسرنّة الحّجة على الحّجة. وحاص، ما أفا

 اائفتار ا

األخءررار الدالّررة علررى أّر م ررال  الكتررام زخرر   أو باارر،. وم  ررّ  أّر هررلع  إحاادا ما :

 األخءار  دّل على عدم حّجيّة ما لار م الفا للكتام أو السنّة.
 ـ المتعاروين على اةخ   األخءار الواردل في مقام   جي  أحد ال ء ين  ثانيتهما :
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 وفيقرا بينهرا وبرين ـ  (2)فرق محريص عرن حملهرا  (1)وإر أبيم عن ذلر  

أو على ام رتحءام   لمرا أ ر نا إليره ننفرا    (4)إّما على ذل  ـ  (3)اإلاقاا  
 هلا.

للزم التقييد أييا في أخءرار الم ّجحرا     (5)تّم إنّه لو م التوفيب بلل  

مررا خررال  اررول ربّنررا لررم أالرره أو »يمكررن  قييررد مثرر،  وهرري نبيررة عنرره   ليرر 
   لما م ي فى. ؟!«زخ   أو باا،

__________________ 

واألخررل بمررا وافررب منهمررا الكتررام وارر ح مررا خالفرره   لمقءولررة عمرر  بررن حنظلررة وروايررة عءررد ـرر 

 ال حمن بن أبي عءد هللا.

الشائفررة الثانيررة   فررإّر والمرر اد مررن الم الفررة فرري الشائفررة امولررى غيرر  المرر اد منهررا فرري 

الم اد منها في الشائفة امولى هري الم الفرة بنحرو م يمكرن الجمرع الع فرّي بينهرا وبرين الكترام 

والسررنّة   لمررا إذا لررار خءرر  م الفررا لهمررا علررى نحررو التءرراين أو العمرروم مررن وجرره   فمثرر، هررلا 

ى نحو العمروم المشلرب الم ال  لم يمكن صدورع عن المعّوم. وأّما األخءار الم الفة لهما عل

فليسرررم مشرررمولة لهرررلع األخءرررار   إلمكرررار الجمرررع الع فرررّي بينهرررا وبينهمرررا   وللعلرررم بّررردور 

ررص لعمومررا  الكتررام والسررنّة والمقيّررد ماقاا همررا عررنهم  ّّ   برر، هررلع  السررقمعليهمالم 

الت ّريص األخءار مشمولة للشائفة الثانية   فإّر الم اد مرن الم الفرة فيهرا هري الم الفرة بنحرو 

والتقييد   ويكور مفادها أنّه إذا ورد خء ار متعاروار ولار أحدهما موافقرا لعمومرا  الكترام 

 أو إاقاا ه ولار اةخ  م الفا لها   يجع   جي  ال ء  الموافب على ال ء  الم ال .
وعليه فالشائفة امولى وإر لانم فري مقرام  مييرز الحّجرة عرن القحّجرة   إّم أّر الشائفرة 

الثانية ليسم في هرلا المقرام   بر،  كرور فري مقرام  ر جي  الحّجرة علرى الحّجرة امخر  . راجرع 

  درا رررا  فررري علرررم  408ـ  407ا  3  مّرررءاح امصرررول  223ـ  222ا  3المحاوررر ا  

 .392ـ  391 ا 4امصول 
هللا أ رار إلرى التفّري، المرللور فري الفّر، اةخر  مرن فّرول أّر المّنّ  رحمه وال يخفى :

ا المقّررد   ولكررن أصررّ  علررى حمرر، ال وايررا  علررى  مييررز الحّجررة عررن القحّجررة   محررظ هررل

 من هلا الجزا. 348 الّفحة ا

 ( أي ا عن  سليم لور أخءار الت جي  في مقام  مييز الحّجة عن القحّجة.1)

 ( أي ا حم، أخءار الت جي .2)

 ( أي ا إاقاا  أخءار الت يي .3)

 عن القحّجة. ( أي ا على  مييز الحّجة4)

 ( أي ا بحم، أخءار الت جي  على  مييز الحّجة عن القحّجة أو على ام تحءام.5)
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فتلّ ص مّما ذل نا ا أّر إاقاا  الت يي  محّكمة   ولريم فري األخءرار 

 ما يّل  لتقييدها.

 [االستدالل على وجوب الترجيح ، وما فيه]

لمتفاورلين بوجروع نعم اد ا رتدّل علرى  قييردها ووجروم التر جي  فري ا
 أخ  ا

 .(1)دعو  اإلجما، على األخل بأاو  الدليلين  منها :
مع مّي  مث، الكلينّي إلى الت يي    وهو ـ  أّر دعو  اإلجما، وفيه :

في عهد الغيءة الّغ     وي الط النّوام والسف اا   اال في ديءاجة الكافي 

 جازفة.مـ  (2) «وم نجد  ي ا أو ع وم أحوا من الت يي »ا 
أنّه لو لم يجع   جي  ذي المزيّة لزم  ر جي  الم جروح علرى  ومنها :

 .(3)ال اج    وهو اءي  عقق   ب، ممتنع اشعا 
__________________ 

 .48ا  4( ف ائد امصول 1)

 .9ا  1( الكافي 2)

قرا نظر  إلى الكلينّي من مّي ع إلى الت يير  مشل هللارحمهأّر في ما نسءه المّنّ   وال يخفى :

 !فراعلم يرا أخري»  ب، يظه  من بعإ للما ه القول بالت جي  بءعإ الم ّجحا    فإنّره ارال ا 

 «السرقمعليهمأر د  هللا أنّره م يسرع أحردا  مييرز  ريا مّمرا اختلفرم ال وايرة فيره عرن العلمراا 

وافرب لترام  فاع ووهما علرى لترام هللا   فمرا»ا  السقمعليهب أيه   إّم ما أالقه العالم بقوله 

دعوا مرا وافرب القروم   »ا  السقمعليه  واوله  «هللا عزوج، ف لوع وما خال  لتام هللا ف دّوع

خرلوا برالمجمع عليره   فرإّر المجمرع عليره م » ا السرقمعليه  واولره  «فرإّر ال  رد فري خقفهرم

 ع من ردّ علم ونحن م نع   من جميع ذل  إّم أالّه   وم نجد  ي ا أحوا وم أو «.ريع فيه

بأيّمرا أخرل م مرن »ا  السرقمعليهواءول ما و ع األمر  فيره بقولره  السقمعليهذل  للّه إلى العالم 

 .9ـ  8ا  1الكافي  «.« ..بام التسليم و عكم

بأنّه  لّم الت جي  باإلجما، وموافقة الكترام وم الفرة العاّمرة. ولكرن اعتر    وأنت ربير

 ها وجود  ل  الم ّجحا .بقلّة الموارد الّتي نع   في
 ( هلا الدلي، نسءه السيّد الشءااءائّي إلى النهاية والتهليع والمءاد  والمنية وغاية الءاد .3)

 .687راجع مفا ي  امصول ا 
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أنّرره إنّمررا يجررع الترر جي  لررو لانررم المزيّررة موجءررة لتأّلررد مررق   وفيااه :

مزيّرة باإلورافة الحّجيّة في نظر  الشرار،   ور ورل إمكرار أر  كرور  لر  ال
إلى مقلها من اءي، الحج  في جنع اإلنسار   ولار الت جي  بها بق م ّج  

   وهو اءي    لما هو واو    هلا. (1)

ميافا إلى ما هو في اإلو ام من الحكم برالقء  إلرى اممتنرا، مرن أّر 
م ـ  ومنهرا األحكررام الشر عيّةـ  التر جي  برق مرر ّج  فري األفعررال امختياريّرة

ور إّم اءيحا   وم يستحي، واوعه إّم على الحكيم  عالى   وإّم فهو بمكار يك

مررن اإلمكررار   لكفايررة إرادل الم تررار علّررة لفعلرره   وإنّمررا الممتنررع هررو وجررود 
الممكررن بررق علّررة   فررق ا ررتحالة فرري   جيحرره  عررالى للم جرروح إّم مررن بررام 

فرري   جيحرره لمررا هررو  امتنررا، صرردورع منرره  عررالى   وأّمررا غيرر ع فررق ا ررتحالة

 الم جوح مّما باختيارع.
محررال   وبمعنررى  «بررق علّررة»وبالجملررة ا الترر جي  بررق مرر ّج  بمعنررى 

 اءي  ليم بمحال   فق  شتءه. «بق دا، عققئيّ »

مّمررا م يكرراد يفيررد الظررّن   فالّررف  عنرره أولررى  (2)ومنهررا ا غيرر  ذلرر  
 وأحسن.

 [حكم تخيير المفتي في عمله وعمل مقلّديه]

تررّم إنّرره م إ رركال فرري اإلفترراا بمررا اختررارع مررن ال ءرر ين فرري عمرر، نفسرره 

وعم، مقلّديه. وم وجه لإلفتراا برالت يي  فري المسرألة الف عيّرة   لعردم الردلي، 
 عليه فيها.

  فرق برأس حين رل باختيرار  (3)نعم   له اإلفتاا به في المسألة امصروليّة 

يفهررم منرره بّرر يحه أو بظهررورع  المقلّررد غيرر  مررا اختررارع المفترري   فيعمرر، بمررا
 الّلي م  ءهة فيه.

__________________ 

 .«فكار الت جي  بها بق م ّج »  أر يقول ا واألول( هكلا في النس . 1)

 .54ـ  53ا  4  وف ائد امصول  687( راجع مفا ي  امصول ا 2)

 ( وهي حّجيّة أحد ال ء ين   يي ا.3)
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 [التخيير استمراريّ ]

لرو لرم  (3)اييّة ام تّحام  ؟(2)أم ا تم ارّي  (1)  بدوّي وه، الت يي

 .(5)أييا لونه ا تم اريّا  (4)نق، بأنّه اييّة اإلاقاا  

أّر المتحيّ  لار محكوما بالت يي    وم  حيّ  له بعد امختيرار »و وّهم 
  فرررق يكرررور اإلارررقق وم ام تّرررحام مقتيررريا لق رررتم ار   مخرررتق  

فا د   فإّر التحيّ  بمعنرى  عرارا ال ءر ين براق علرى  (6) «المووو، فيهما
حالرره   وبمعنررى نخرر  لررم يقررع فرري خشررام موورروعا للت ييرر  أصررق ؛ لمررا م 

 ي فى.
__________________ 

 ( بمعنى أنّه إذا اختار أحد ال ء ين في زمار لم يكن له األخل باةخ  في زمار نخ .1)

  ء ين في زمار واختيار اةخ  في زمار نخ .( بمعنى أنّه يجوز له اختيار أحد ال2)

 ( أي ا ا تّحام بقاا الت يي  الثابم اء، األخل بأحدهما.3)

 ( أي ا إاقاا  أدلّة الت يي    فإّر مقتياها تءو  الت يي  ولو بعد األخل بأحدهما.4)

 ي.( وذهع الشي  األعظم األنّارّي إلى لونه بدويّا على القول بالت يي    لما  يأ 5)

 .43ا  4( هلا حاص، ما  وّهمه الشي  األعظم األنّارّي في ف ائد امصول 6)
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 فصل

 [االقتصار على المرّجحات المنصوصة]

هر، علرى القرول برالت جي  يقتّر  فيره علرى الم ّجحرا  الم ّوصررة 

 ؟المنّوصة   أو يتعدّ  إلى غي ها
 (3)ألوتقيّررة وا (2)  لمررا فرري الترر جي  بمثرر، األصرردايّة  (1)ايرر، ا بالتعرردّي 

علرى أّر المنراا فري التر جي  بهرا هرو لونهرا  (4)ونحوهما مّما فيه من الدملرة 
 .(5)موجءة لألا بيّة إلى الوااع 

مرن ا رتظهار  «أّر المشرهور مّمرا م ريرع فيره»م  (6)ولما في التعلي، 

 أرّ 
__________________ 

 تهدين. ف اجع معرارا امصرول ا( والقائ، هو الشي  األعظم األنّارّي  ءعا لجمهور المج1)

  ارروانين  442  الفّررول الغ ويّررة ا  221و  214ـ  207  الفوائررد الحائ يّررة ا  155ـ  154

 .750ا  4  ف ائد امصول  688  مفا ي  امصول ا  293ا  2امصول 

ونسع إلى األخءاريّين عدم جواز التعدّي عن الم ّجحرا  المنّوصرة. راجرع الحردائب 

 .90ا  1الناو ل 
 ( في المقءولة.2)

 ( في الم فوعة.3)

ونحوهمرا »  وأر يقرول ا  «مّمرا فيره»أر يحرل  اولره ا  والصاحيح( هكلا في جميع النسر . 4)

 .«... من الدملة

  وف ائررد  155( هررلا أّول مررا ا ررتدّل برره علررى القررول بالتعرردّي. راجررع معررارا امصررول ا 5)

 .76ا  4امصول 

ّي برأّر الر اوي بعرد  رما، التر جي  بمجمرو، الّرفا  لرم وأيّدع الشي  األعظم األنّار

يسرأل عررن صررورل وجرود بعيررها   وإنّمررا  ررأل عرن حكررم صررورل  سراوي الرر اويين فرري جميررع 

وهرلا يكشر  عرن  .«م يفي، أحردهما علرى اةخر »المزايا المنّوصة وغي ها   حتّى اال ا 

قلّة  وجرع التر جي . ف ائررد أنّره فهرم مرن لقمره لرور لرّ، هرلع الّررفا  ومرا  رابهها مزيّرة مسرت

 .77ـ  76ا  4امصول 
 4( هلا تاني الوجوع الّتي ا تدّل بها الشي  على القول بجواز التعدّي. راجع ف ائد امصرول 6)

 .77ا 
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هو عدم ال يرع فيره باإلورافة إلرى ال ءر  اةخر  ولرو لرار فيره ألر   (1)العلّة 

 ريع.
 .(2)ولما في التعلي، بأّر ال  د في خقفهم 

 وم ي فى ما في ام تدمل بها ا

جعر، خّرود  ريا فيره جهرة اإلراال والش يقيّرة  (3)فإّر  أّما األّول :
حّجة أو م ّجحا م دملة فيه على أّر المق  فيه بتمامه جهة إراا ره   بر، م 

إ عار فيه لما م ي فى   محتمال دخ، خّوصيّته في م ّجحيّته أو حّجيّته 

 .(5)  فافهم  (4)ها ما م يحتم، الت جي  به إّم  عءّدا   م  يّما اد ذل  في
فلتواّفه على عدم لور ال وايرة المشرهورل فري نفسرها مّمرا  وأّما الثاني :

م ريع فيها   مع أّر الشه ل في الّدر األّول بين ال وال وأصرحام األئّمرة 

أر موجءة لكور ال وايرة مّمرا يشمرأّر بّردورها   بحيرث يّرّ   السقمعليهم
  لمرا م ي فرى. وم برأس بالتعردّي منره  «إنّها مّما م ريع فيها»يقال ع فا ا 

إلى مثله مّما يوجع الوتوق وامام نار بالّدور   م إلى لّ، مزيّة ولرو لرم 

  وجع إّم أا بيّة ذي المزيّة إلى الوااع من المعارا الفااد لها.
__________________ 

 مشهور على ال ء  الشاذّ.( أي ا العلّة في   جي  ال1)

ا  4( وهلا تالث الوجوع الّتي ا تدّل بها الشري  علرى القرول بالتعردّي. راجرع ف ائرد امصرول 2)

77. 

 .«فألرّ »أر يقول ا  واالولى( هكلا في النس . 3)

أّر مثرر، األصرردايّة واألوتقيّررة وإر جعرر، م ّجحررا لمررا فيرره جهررة اإلراال  حاصاال الجااواب :( 4)

اع   إّم أنّه لم يعلم لور  مام المرق  فري جعلره م ّجحرا هرو مرا فيره مرن جهرة والكش  عن الوا

اإلراال   ب، يحتم، دخالة خّوصيّة في جعلره م ّجحرا   خّوصرا بمقحظرة أنّره جعر، مثر، 

 األفقهيّة أييا م ّجحا   فإنّه مّما م يحتم، الت جي  به إّم  عءّدا   لعدم جهة الش يقيّة فيها.

ل إلرى مرا أفراد المحقّرب األصرفهانّي   وحاصرله ا أّر اعتءرار األعدليّرة واألورعيّرة ( لعلّه إ ار5)

أييررا بلحررائ  رردّل م ااءررة الرر اوي ولثرر ل مدااّترره فرري النقرر،   م بلحررائ الجهررا  األجنءيّررة عررن 

م حلة النق،   لي يكور م ّجحا  عءّديّا. وللا اعتءار األفقهيّرة يكرور بلحرائ دخلهرا فري بيرار مرا 

  حيرث أّر الغالرع فري بيرار ال وايرا  هرو النقر، برالمعنى   م  السرقمعليهالمعّروم صدر من 

بلحائ مجّ د اّاق، ال اوي الفقيه علرى مرا هرو أجنءرّي عرن م حلرة النقر،   لري يكرور م ّجحرا 

 .387ا  3 عءّديّا. نهاية الدراية 
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 .(1)فقحتمال أر يكور ال  د في نفم الم الفة   لحسنها  وأّما الثالث :

  فق  ءهة في حّول  (2)ولو  لّم أنّه لغلءة الحّب في ا   ال ء  الم ال  
الوتوق بأّر ال ء  الموافب المعارا بالم رال  م ي لرو مرن ال لر، صردورا 

 أو جهة   وم بأس بالتعدّي منه إلى مثله   لما مّ  ننفا.

   ومنرره انقرردح حررال مررا إذا لررار التعليرر، ألجرر، انفترراح بررام التقيّررة فيرره
لرو م  (4)مرع الوتروق بّردورهما  (3)و ورل لمال الوتروق بّردورع لرلل  

 القشع به في الّدر األّول لقلّة الو ائط ومع فتها   هلا.

 [بعن القرائ  الدالّة على لزوم االقتصار]

  لي م يحتراا السرائ،  (5)للكلّيّة  السقمعليهمع ما في عدم بيار اإلمام 
بعد ف ا ـ  باإلرجاا السقمعليهفي أم ع  (6)وما  إلى إعادل السخال م ارا  

مرن الظهرور فري أّر المردار فري ـ  التساوي فيما ذل ع من المزايا المنّوصة

 الت جي  على المزايا الم ّوصة   لما م ي فى.
بنرراا علرى التعرردّي حيررث لررار فري المزايررا المنّوصررة مررا م  (7)ترّم إنّرره 

 يوجع الظنّ 
__________________ 

أي ا يحتمرر، أر يكررور حررديث ال  ررد مشررع ا بررأّر فرري نفررم م ررالفتهم مّررلحة أاررو  مررن  (1)

مّلحة الوااع   فيكور ال  د في م الفتهم مرن جهرة حسرن الم الفرة فري نفسرها   م مرن جهرة 

 لشفها عن أا بيّة ال ء  الم ال  إلى الوااع.

ا بيّرة ال ءر  الم رال  لهرم ( أي ا لو  لّم أّر حديث ال  د مشع  بأّر م الفتهم لا رفة عرن أ2)

 إلى الوااع   فيكور فيها ال  د لغلءة الحّب في ا   ال ء  الم ال .

 ( أي ا صدور ال ء  الموافب  قيّة.3)

 ( أي ا بّدور الم ال  والموافب.4)

 ( أي ا ليابط للّّي.5)

 ... ( أي ا ومع ما6)

 .وهلا ا ينة تانية على لزوم اماتّار على الم ّجحا  المنّوصة
 ( إ ارل إلى ا ينة تالثة على لزوم اماتّار.7)
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لءعإ صفا  ال اوي   مث، األورعيّة أو األفقهيّة ـ  بلي المزيّة وم أا بيّته

إذا لرار موجءهمرا مّمررا م يوجرع الظررّن أو األا بيّرة   لررالتوّر، مرن الشررءها  
ي القواعرد والجهد في العءادا  ولث ل التّتءع في المسائ، الفقهيّة أو المهارل ف

فق وجه لقاتّار على التعدّي إلرى خّرود مرا يوجرع الظرّن ـ  امصوليّة
  ب، إلى لّ، مزيّة ولرو لرم  كرن بموجءرة ألحردهما   لمرا م  (2)أو األا بيّة  (1)

 ي فى.

 [و م ودفع]

أّر ما يوجع الظّن بّدق أحرد ال ءر ين م يكرور بمر ّج    »و وّهم ا 

فا رد   فرإّر  (3) «يّرة   للظرّن بكلبره حين رلب، موجع لسقوا اةخر  عرن الحجّ 
الظّن بالكلم م ييرّ  بحّجيّرة مرا اعتءر  مرن برام الظرّن نوعرا   وإنّمرا ييرّ  

فيمررا اخررل فرري اعتءررارع عرردم الظررّن ب قفرره   ولررم يخخررل فرري اعتءررار األخءررار 

 هلا. .(4)صدورا وم ئهورا وم جهة ذل  
 ا علم بكلم أحدهماميافا إلى اختّاد حّول الظّن بالكلم بما إذ

__________________ 

(  ع يإ بالمحقّب ال  تّي   حيث ذهع إلى أّر التعردّي إلرى غير  الم ّجحرا  المنّوصرة 1)

 .434ا  (للمحقّب ال  تيّ )منوا بالظّن. بدائع األفكار 

(  ع يإ بالشي  األعظرم األنّرارّي   حيرث ذهرع إلرى التعردّي إلرى خّرود مرا يوجرع 2)

 .75ا  4ى الوااع. ف ائد امصول أا بيّة ذيه إل

 .117ـ  116ا  4( هلا ما  وّهمه الشي  األعظم األنّارّي في ف ائد امصول 3)

يتعردّ  إلرى مرا ـ  بناا علرى التعردّي عرن الم ّجحرا  المنّوصرةـ  أنّه وحاصل التوّ م :

ّرردور ذيهررا يوجررع الظررّن الشررأنّي بالّرردور دور الفعلررّي   إذ المزيّررة الموجءررة للظررّن الفعلررّي ب

 وجع الظّن الفعلّي بعدم صدور المعارا الفااد لتلر  المزيّرة   والظرّن بعردم الّردور يوجرع 

خ وجه عن الحّجيّة   وحين ل    ا  ل  المزيّة عن لونها م ّجحة لحّجة علرى حّجرة اخر     

 ب،  ندرا فيما يميّز الحّجة عن القحّجة   وهو أجنءّي عن المقام.
 بال ق . ( أي ا عدم الظنّ 4)
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صدورا   وإّم فق يوجع الظّن بّدور أحردهما   إلمكرار صردورهما 

 مع عدم إرادل الظهور في أحدهما أو فيهما أو إراد ه  قيّة   لما م ي فى.
نعم   لو لار وجه التعدّي اندراا ذي المزيّة في أاو  الردليلين لوجرع 

ا ره وا يقيّتره   مرن اماتّار على ما يوجع القّول فري دليليّتره وفري جهرة إتء

دور التعدّي إلى ما م يوجع ذل    وإر لار موجءا لقّول ميمور ذيره تءو را 
  فإّر المنساق من ااعدل  (1)  لالشه ل الفتوائيّة أو األولويّة الظنّيّة ونحوهما 

أو المترريقّن منهررا إنّمررا هررو األاررو  دملررة   لمررا م ي فررى    «أاررو  الرردليلين»

 فافهم.
__________________ 

 ( لاإلجما، المنقول.1)
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 فصل

 [ارتصاص قواعد التعارض بغير موارد الجمع العرفيّ ]

أنّه م  عارا في موارد الجمع والتوفيب الع فّي    (1)اد ع فم  ابقا 

وم يعّمهررا مررا يقتيرريه األصرر، فرري المتعاروررين مررن  ررقوا أحرردهما رأ ررا   
ونرا فري الءرين ؛ فهر، و قوا لّ، منهما في خّود ميمونه لمرا إذا لرم يك

 اومر. ؟أو يعّمها (2)الت يي  أو الت جي  ي تّص أييا بغي  مواردها 
واّررار  مررا يقررال فرري وجهرره ا أّر الظرراه  مررن  .(3)أّولهمررا المشررهور 

هو الت يي  أو الت جي  في موارد التحيّ  ـ   خام وجواباـ  األخءار العقجيّة

م فيما يستفاد ولو بالتوفيب   فإنّه من  مّما م يكاد يستفاد الم اد هنا  ع فا  
 أنحاا ا ق ام تفادل عند أبناا المحاورل.

بررأّر مسرراعدل العرر   علررى الجمررع والتوفيررب وار كررازع فرري  ويشااكل :

أذهانهم على وجه وتيب م يوجع اختّاد السخام  بغي  موارد الجمع   
 لّّحة السخال

__________________ 

وعليه فق  عرارا بينهمرا بمجرّ د  نرافي »هلا المقّد   حيث اال ا ( في الفّ، األّول من 1)

 من هلا الجزا. 294راجع الّفحة ا  .«... مدلولها

  فإّر اليمي  ي جع إلى الجمع. أو يقول  «مواردع»أر يقول ا  والصحيح( هكلا في النس . 2)

 لي ي جع اليمي  إلى موارد الجمع الع فّي. «بغي ها» ا

 .82ا  4شي  األعظم األنّارّي لونه مّما م خق  فيه. ف ائد امصول ( ب، ادّعى ال3)
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بمقحظرة التحيّرر  فرري الحرال   ألجرر، مررا يتر اا  مررن المعاروررة   وإر لررار 

في الحكرم وااعرا وإر لرم يتحيّر  فيره  (1)يزول ع فا بحسع المآل   أو للتحيّ  
ل الر د، ئاه ا   وهو لا  في صرّحته اشعرا ؛ مرع إمكرار أر يكرور محتمرا

 رر عا عررن هررلع الش يقررة المتعارفررة بررين أبنرراا المحرراورل ؛ وجررّ، العنرراوين 

  عّمها   لما م ي فى.ـ  لو م للّهاـ  (2)المأخوذل في األ  لة 
لرار لرلل   مجازفة ، غايته أنّاه (3) «أّن المتيقّ  منها غير ا»ا ودعوى 

 خارجا   م بحسع مقام الت ااع.

 .(4)ثاني وبلل  ينقدح وجه القول ال
اللهّم إّم أر يقال ا إّر التوفيب في مث، ال اّد والعاّم والمقيّد والمشلب 

  وهري لا رفة  السرقمعليهملار عليه السي ل القشعيّة مرن لردر زمرار األئّمرة 

إجمام عّما يوجع   ّيص أخءار العقا بغي  موارد التوفيب الع فّي   لو 
 وجوابرا بّردد ام رتعقا والعرقا وأنّها  خام (5)م دعو  اختّاصها به 

في موارد التحيّر  وامحتيراا   أو دعرو  اإلجمرال و سراوي احتمرال العمروم 

 (6)مع احتمال امختّاد. وم ينافيها 
__________________ 

 .«لّّحة»( معشو  على اوله ا 1)

 ين ليرر  نّررنع بررال ء»  واولرره ا  « جي نررا األحاديررث عررنكم م تلفررة»( لقررول الرر اوي ا 2)

 وغي هما. «الم تلفين

 ( أي ا أّر المتيقّن من األخءار العقجيّة غي  موارد التوفيب الع فّي.3)

( وهررو القررول بشررمول اواعررد التعررارا لمرروارد الجمررع الع فررّي. وهررلا القررول منسرروم إلررى 4)

 1  عردّل امصرول  4ا  1الشي  الشو ّي والمحقّب القّمّي وبعإ المحدّتين. راجرع ام تءّرار 

ـ  82ا  4  ف ائرد امصرول  60  الردرر النجفيّرة ا  315ا  1  اوانين امصرول  148ـ  147 ا

85. 

 ( أي ا اختّاد أخءار العقا بغي  موارد التوفيب الع فّي.5)

ما أتءتناع    رواا النرا والصحيح  .«وم ينافيهما»( هكلا في ألث  النس . وفي بعإ النس  ا 6)

ال   أو النررا ب جوعرره إلررى دعررو  امختّرراد ودعررو  ب جررو، اليررمي  إلررى دعررو  اإلجمرر

 «دعررو  اختّاصررهما برره»علررى اولرره ا  «دعررو  اإلجمررال»اإلجمررال   حيررث عشرر  اولرره ا 

 .«أو»بكلمة 
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م ينافي العموم ما لم يكن هنا  ئهور أنّره لرلل   (1)مجّ د صّحة السخال لما 
لعقررقا و رري ل بنرراا ا (3)  فلررم يثءررم بأخءررار العررقا رد، عّمررا هررو عليرره  (2)

العلمرراا مررن التوفيررب وحمرر، الظرراه  علررى األئهرر  والتّررّ   فيمررا يكررور 

 صدورهما ا ينة عليه   فتأّم،.
__________________ 

 .«عّما»أر يقول ا  واألولى( هكلا في النس . 1)

وم ينررافي دعررو  اإلجمررال مجررّ د صررّحة السررخال عررن » رروق العءررارل هكررلا ا  واألولااى( 2)

مرا لرم يكرن هنرا  ئهرور لرور السرخال ـ  حتّرى إذا لرار هنرا  جمرع ع فريّ ـ  اهالتعارا بإاق

 .«للعموم

 .«عّما عليه»أر يقول ا  والصحيح( هكلا في النس . 3)
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 فصل

 [حول ما قيل في المرّجحات النوعيّة]

اد ع فم حكم  عارا الظاه  واألئهر  وحمر، األّول علرى اةخر    

 ئاه  وأيّهما أئه .فق إ كال فيما إذا ئه  أّر أيّهما 
واد ذل  فيما ا تءه الحال لتمييز ذلر  مرا م عءر ل بره أصرق. فرق برأس 

 باإل ارل إلى جملة منها وبيار وعفها ا

 [ترجيح العموم على اإلطالقـ  1]

في   جي  ئهور العموم على اإلاقق و قديم التقييرد  (1)منها ا ما اي، 
لرور ئهرور العراّم فرري »مررن ـ  (2)فيمررا دار األمر  بينهمرا ـ  علرى الت ّريص

 العموم  نجيزيّا  
__________________ 

. وأ رار إليره اءلره 98ـ  97ا  4( والقائ، هو الشي  األعظم األنّرارّي فري ف ائرد امصرول 1)

 .454ا  1  مسال  األفهام  132ا  5الشهيد الثاني و نّظ  فيه. راجع   ح اللمعة 

  تّم ع ا عليها المو    تّم أحياها محيري ترار. فيقرع  ( مثاله ا األرا الّتي أحياها محيي2)

النرزا، فري أنّره هر، المحيري الثراني يملكهرا بعمليّرة اإلحيراا   أو م يملكهرا بر، يءقرى علرى ملكيّررة 

المحيرري األّول. ومنشررأ النررزا، مررا دّل علررى ملكيّررة األرا بعمليّررة اإلحيرراا   فإنّرره دّل بعمرروم 

ذيلرره علررى الثرراني. بيررار ذلرر  ا أنّرره ورد عررن ر ررول هللا صرردرع علررى األّول   ودّل بررإاقق 

 *. «فهي له (موا ا)من أحيا أروا ميتة »   أنّه اال او لم ونلهعليههللاصلى

 ولهلع ال واية صدر وذي، ا
  وهرو عراّم    «مرن أحيرا أرورا»ا  و رلمونلهعليههللاصلىأّما صدرها ا فهو اوله 

 ـ عاّم    شم، «من»فإر للمة 
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 ق  ئهور المشلب فري اإلارقق   فإنّره معلّرب علرى عردم الءيرار   والعراّم ب

يّل  بيانا   فتقديم العاّم حين ل لعدم  ماميّة مقتيي اإلاقق معره   ب رق  
أّر »؛ ومرن  «العكم   فإنّه موجع لت ّيّه برق وجره إّم علرى نحرو دائر 

 .(1) «التقييد أغلع من الت ّيص
__________________ 

ّ، محيي األرا    واا  رءقه أحرد فري إحيائهرا أو لرم يسرءقه أحرد فري إحيائهرا ؛ ولرلا للمرة لـ 

عرراّم    شررم، لررّ، أرا محيررال    ررواا لانررم موا ررا باألصررالة أو لانررم محيررال تررّم  «األرا»

يشرم، المحيري الثراني   فيردّل  «من أحيا أروا»ع ا عليها المو . وعلى هلا فعموم اوله ا 

 ا لألرا بعمليّة اإلحياا بعد خ ابها.على صي ور ه مالك

وهرو ئراه  فري الملكيّرة  .«فهي له»ا  و لمونلهعليههللاصلىوأّما ذيلها ا فهو اوله 

المشلقة غي  المخاّتة   فهرو يردّل بإاقاره علرى أّر المحيري األّول يّري  مالكرا لرألرا بعمليّرة 

 اإلحياا مشلقا    واا ع ا عليها المو  أو لم يع ا.
واية  دّل بعمروم صردرها علرى أّر األرا الّتري عر ا عليهرا المرو  بعرد اإلحيراا فال 

يّرري  ملكررا للمحيرري الثرراني إذا أحياهررا. و رردّل بررإاقق ذيلهررا علررى أنّهررا ملرر  للمحيرري األّول. 

فيعارا صدرها مع ذيلها. وحين ل م بدّ لنا إّما من  قديم العموم علرى اإلارقق   فيقيّرد إارقق 

إنّها مل  للمحيي األّول بعد خ ابها أييا   إّم إذا أحياهرا محيري »درها ويقال ا ذيلها بعموم ص

ّّص عموم صدرها برإاقق ذيلهرا ويقرال ا  «نخ  ؛ وإّما من  قديم اإلاقق على العموم   في 

 .«إّر المحيي الثاني يمل  األرا بعمليّة اإلحياا   إّم إذا  ءقه في اإلحياا ف د نخ »
؛  338ا  3؛ مسند أحمرد برن حنءر،  910ا  3  لنز العّمال  143ا  6ّي  نن الءيهق (*)

 .6و  5من أبوام إحياا الموا    الحديث  1  الءام  327ا  17و ائ، الشيعة 

 أّر الشي  األعظم األنّارّي ذل  في  قديم العموم على اإلاقق وجهين ا والحاصل :( 1)

يقررة اإلاررقق والمووررو، لرره أ ررماا يءتنرري علررى مقالررة  ررلشار العلمرراا فرري حقأحااد ما 

 يءتني على مقالة المشهور هنا. وثانيهمااألجناس   
 يتواّ  على  قديم مقدّمة ا وتوضيحه :

 وهي ا أّر في حقيقة اإلاقق والمووو، له أ ماا األجناس اومر ا
أنّهررا مووررروعة للشءيعررة المهملرررة وذا  المعنررى بمرررا هرري هررري   م المعنرررى  أحااد ما :

 المشلب.
ق يكور ا تعمالها في المقيّد مجازا   ألنّه أييا أحد أفر اد المعنرى   فيكرور ا رتعمالها ف

 فيه ا تعمام في أحد أف ادع. وهلا ما ذهع إليه المشهور.
أنّها موووعة للمعاني المشلقة   على وجه يكور اإلاقق ايدا للمووو، لهرا  ثانيهما :

ه ا تعمال في غي  الموورو، لره. وهرلا مرا ذهرع إليره   فيكور ا تعمالها في المقيّد مجاز   ألنّ 

 ـ  لشار العلماا.
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أّر عدم الءيار الّلي هو جزا المقتيي في مقدّما  الحكمة إنّما  وفيه :

؛ وأغلءيّة التقييد مع لثر ل  (1)هو عدم الءيار في مقام الت ااع   م إلى األبد 
غي  مفيد ؛ فق بدّ ـ  «ما من عاّم إّم واد خصّ »بمثابة اد اي، ا ـ  الت ّيص

فرري لررّ، ايرريّة مررن مقحظررة خّوصرريّا ها الموجءررة ألئه يّررة أحرردهما مررن 

 .(2)اةخ    فتدبّ  
__________________ 

إذا ع فررم هررلا   فرراعلم ا أّر الشرري  األعظررم وّجرره  قررديم العمرروم علررى اإلاررقق برروجهين   ـرر 

 لى الثاني بناا على مقالة المشهور.واعتمد على األّول بناا على مقالة  لشار العلماا   وع

ماا  كااون ظهااور العاااّم فااي العمااوم »بقولرره ا  هللارحمررهفأ ررار إليرره المّررنّ   أّمااا الوجااه األّول :

وحاصله ا أّر ئهرور العراّم فري العمروم اردّم علرى ئهرور المشلرب فري اإلارقق    «.... تنجيزيّا

ى الووع الّلي لم يعلّرب علرى  ريا   بر، لكور ئهور العاّم في العموم  نجيزّي   ألنّه مستند إل

يكررور نفررم لفررظ العرراّم  مررام المقتيرري فرري ئهررورع فرري العمرروم. ب ررق  ئهررور المشلررب فرري 

اإلاررقق   فإنّرره معلّررب علررى عرردم الءيررار   فيكررور عرردم الءيررار جررزا المقتيرري   لظهررورع فرري 

اقق ويقردّم العراّم   لعردم اإلاقق   والعراّم صرال  للءيانيّرة   فرق يرتّم مقتيريه   فرق يخخرل براإل

  ماميّة مقتيي اإلاقق مع وجود العاّم و ماميّة مقتيي العاّم مع وجود المشلب.

ومّما ذل  يظه  أّر الوجه في  قديم العاّم علرى اإلارقق و قييردع بره هرو  مرام المقتيري 

يّره بره في العاّم مع وجود المشلب ؛ ب ق  العكم. وأّما  قديم اإلاقق علرى العمروم و  ّ

فإّما يكور اات احا محيا وبق وجه. وإّما يكور علرى نحرو دائر    إذ  قرديم المشلرب علرى العراّم 

والعم، به مواو  على ا ح العاّم   لعدم  ماميّة مقتيي اإلارقق مرع وجرود العراّم   وار ح 

 العاّم مواو  على العم، بالمشلب   وهلا دور.
وما  أّن التقيياد أغلاب ما  »بقولره ا  هللارحمه  فأ ار إليه المّنّ  وأّما الوجه الثاني :

وحاصله ا أّر التقييد في المحاورا  الع فيّة ألث  من الت ّيص   وهلا يوجرع  .«التخصايص

 أئه يّة العاّم في العموم من ئهور المشلب في اإلاقق.
إذا ورد في مقرام  إنّما يمنع عن انعقاد الظهور للمشلبـ  وهو العامّ ـ  إّر الءيار بتعبير  رار :( 1)

الت ااررع ومتّّررق بررالمشلب   م فيمررا إذا ورد منفّررق عنرره. والمفرر وا هنررا أّر العرراّم ورد 

منفّق عن المشلب   وهو م يمنع عن انعقاد الظهرور للمشلرب. وحين رل يكرور ئهرور المشلرب 

خر  مرن في اإلاقق  اّما. فيقع التعارا بين الظهورين   فرق بردّ فري  ر جي  أحردهما علرى اة

 مقحظة خّوصيّا  لّ، منهما بحسع المورد.

ـ  ( وأورد عليه السيّد ال وئّي   بما حاصله ا أنّه إذا لار العاّم صرالحا للق ينيّرة علرى التقييرد2)

فرق فر ق برين لونره متّّرق ـ  في مءحث الواجع المشر وا هللارحمهلما اعت   به المّنّ  

 ـ بالكقم أو
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 [النس ترجيح التخصيص على ـ  2]

لمرا إذا ورد ـ  فيما إذا دار برين الت ّريص والنسر  (1)ما اي،  ومنها :

عاّم بعد حيور وام العمر، بال راّد   حيرث يردور برين أر يكرور ال راّد 

ّّّا   أو يكور العاّم نا  ا ؛ أو ورد ال اّد بعد حيور وام العمر،  م 
ّّّررا للعرراّم أو نا  رر ا لرره بالعرراّم   حيررث يرردور بررين أر يكررور ال رراّد م 

فرري وجرره  قررديم الت ّرريص علررى النسرر  مررن ـ  ورافعررا م ررتم ارع ودوامرره
 .«غلءة الت ّيص وندرل النس »

أّر دملة ال اّد أو العاّم على ام تم ار والدوام إنّمرا هرو  وال يخفى :

برررراإلاقق   م بالووررررع ؛ فعلررررى الوجرررره العقلررررّي فرررري  قررررديم التقييررررد علررررى 
لرردورار  قررديم النسرر  علررى الت ّرريص الت ّرريص   لررار الررقزم فرري هررلا ا

أييا. وأّر غلءة الت ّيص إنّما  وجع أاوائيّة ئهور الكقم في ام رتم ار 

والرردوام مررن ئهررور العرراّم فرري العمرروم إذا لانررم م  كررزل فرري أذهررار أهرر، 
المحاورل بمثابة  عدّ من الق ائن المكتنفة بالكقم   وإّم فهي وإر لانم مفيدل 

 .(3)  لما م ي فى  (2)ّم أنّها غي  موجءة لها للظّن بالت ّيص   إ
__________________ 

منفّرق عنره. غايررة األمر  أّر العراّم المتّّرر، يمنرع عرن انعقراد الظهررور فري المشلرب مررن أّول ـر 

األم    فق يكور المشلب مرع ورود العراّم المتّّر، حّجرة أصرق   والعراّم المتّّر، يكشر  عرن 

يّة باإلاقق من لفظ المشلب   فيحكم بأّر الظهور لم يكن مر ادا مرن أّول عدم  علّب اإلرادل الجدّ 

األم    لكنّه لار حّجة إلى حين وصول العاّم   وهلا المقدار من الف ق م يوجع الحكم بلرزوم 

 .377ا  3 قديم العاّم على المشلب. مّءاح امصول 

 213جرع الفّرول الغ ويّرة ا ( والقائ، هو صاحع الفّول والشي  األعظم األنّرارّي. را1)

 .94ـ  93ا  4  ف ائد امصول  216ـ 

 ( أي ا أّر الغلءة غي  موجءة ألاوائيّة ئهور الكقم.2)

أّر لقمرره هررلا ينررافي بظرراه ع مررا أفرراد فرري مءحررث العرراّم وال رراّد   فإنّرره ارردّم  وال يخفااى :( 3)

ّّّرا   ولرو فيمرا لرار إّم أّر األئهر  لونره م»الت ّيص على النس  هنرا    حيرث ارال ا   

ئهور العاّم في عموم األفر اد أارو  مرن ئهرور ال راّد فري ال ّرود   لمرا ا ري  إليره مرن 

 .193راجع الجزا الثاني ا  .« عار  الت ّيص و يوعه وندرل النس  جدّا في األحكام

 واد مّ  هنا  ما أفاد األعقم الثقتة في وجه  قديم الت ّيص على النس    ف اجع.
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لر ّق ـ  إنّه بناا على اعتءار عدم حيور وام العم، في الت ّيصتّم 

يشرك، األمر  فري   ّريص الكترام أو ـ  يلزم  أخي  الءيار عن وام الحاجة
  فإنّهرا صرادرل بعرد  السرقمعليهمالسنّة بال ّوصرا  الّرادرل عرن األئّمرة 

جواز ولو اي، بـ  (2)والتزام نس هما بها  .(1)حيور وام العم، بعموما هما 

 .(4)لما     ـ  (3) السقمعليهمنس هما بال واية عنهم 
حيرث لرار ألجر،  (5)فق محيص في حلّه من أر يقال ا إّر اعتءرار ذلر  

فيما إذا لم  (6)ولار من الواو  أّر ذل  ـ  اء   أخي  الءيار عن وام الحاجة

يكن هنا  مّرلحة فري إخفراا ال ّوصرا  أو مفسردل فري إبردائها   لإخفراا 
لرررم يكرررن برررأس بت ّررريص ـ    واحرررد مرررن التكرررالي  فررري الّررردر األّولغيررر

عموما هما بها   وا تكشا  أّر موردها لار خارجا عن حكرم العراّم وااعرا   

وإر لار داخق فيه ئاه ا. وألجله م بأس باملتزام بالنس  بمعنرى رفرع اليرد 
فتفّشن بها عن ئهور  ل  العموما  بإاقاها في ام تم ار والدوام أييا   

(7). 
__________________ 

مرا أتءتنراع   فرإّر اليرمي  ي جرع إلرى الكترام  والصحيح .«بعموما ها»( وفي بعإ النس  ا 1)

 والسنّة.

أي ا نسرر   «نسر ها بهرا»( أي ا نسر  الكترام والسرنّة بال ّوصرا . وفري بعرإ النسر  ا 2)

 عموما هما بال ّوصا .

 ( لم أعث  على من صّ ح بلل .3)

  املتزام المللور مستلزم لكث ل النس . وهو خق  ما  ا، بينهم من ندرل النس .( ألرّ 4)

 ( أي ا اعتءار عدم حيور وام العم، بالعاّم في الت ّيص.5)

 ( أي ا اء   أخي  الءيار.6)

 ( لعلّه إ ارل إلى أّر النس  بالمعنى المللور ليم إّم الت ّيص حقيقة.7)
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 فصل

 [عدم انقالب النسبة]

إذا لار التعرارا برين ـ  لو لار في الءينـ  إ كال في  عيين األئه م 

 امتنين.
 .(1)وأّما إذا لار بين الزائد عليهما فتعيّنه ربّما م ي لو عن خفاا 

__________________ 

 أّر التعارا اد يحّ، بين دليلين   واد يحّ، بين ألث  من دليلين. توضيح محّل النزاع( 1)

برأر ـ  ين م بدّ من مقحظرة األدلّرة   فرإر لرار التوفيرب الع فرّي ممكنراوفي للتا الّور 

فهررو   وإّم فررق برردّ مررن إعمرال اررانور التعررارا مررن الترر جي  أو ـ  لرار دليرر، أئهرر  مررن غيرر ع

 الت يي  بينه وبين غي ع.
إنّمررا الكررقم فرري  شرر يص األئهرر    وهررو فيمررا إذا لررار التعررارا بررين الرردليلين  رره،   

لّ، واحد منهما يقحظ مع اةخ  وبعد مقحظة النسءة بينهما يتعيّن األئه . وأّمرا  و ورل أنّه

 ش يّه فيما إذا لار التعارا بين ألثر  مرن دليلرين م ي لرو مرن صرعوبة وخفراا. وذلر  ألّر 

اد  نقلرع إلرى نسرءة اخر   بعرد عمليّرة العرقا برين بعيرها   فيءحرث ـ  مثقـ  النسءة بين األدلّة

نّه ه، يقحظ النسءة األّوليّة الثابتة بينها بلحرائ ئهورا هرا األّوليّرة   فريقحظ الجمرع حين ل عن أ

والعقا بين لّ، منهما وغي ع دفعة واحدل   أو  قحظ النسءة الحادتة الثابتة بينها بعرد مقحظرة 

 ؟امتنين منها وعقا التعارا بينهما
م يكر ع »  وورد أييرا  «م فّسرااهمم  كر »  ترّم ورد  «ألر م األمر اا»مثق ا إذا ورد 

فتكور النسءة بين األّول ولّ، واحد من األخي ين عموما مشلقرا. وأّمرا  «إل ام األم اا الكوفيّين

ّّص األّول بأحد األخي ين  نقلرع النسرءة بينره وبرين اةخر  إلرى العمروم مرن وجره   فرإّر  إذا خ

و العمروم المشلرب   ألّر لرّ، فا رب مرن هر «م  ك م فّسرااهم»وبين  «أل م األم اا»النسءة بين 

هررو  «اممرر اا الكرروفيّين»اممرر اا أميرر    ولرريم لررّ، أميرر  فا ررقا   لمررا أّر النسررءة بينرره وبررين 

 «م  كر م فّسرااهم»مرع  «ألر م اممر اا»العموم المشلب   لما هو واو  ؛ وأّما بعد مقحظرة 

  و كرور نسرءة هرلع القيريّة  «ولألر م اممر اا العرد»وبعد العقا بينهما  حّ، اييّة هي ا 

 ـ يك ع إل ام»مع اييّة 
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__________________ 

هو العموم من وجه   مجتماعهما في األمير  الكروفّي العرادل   وافت ااهمرا  «امم اا الكوفيّينـ 

 في األمي  غي  الكوفّي واألمي  الكوفّي الفا ب. فحين ل يءحث عن أنّه ه، يّّ  انقرقم النسرءة

أو م ـ  أنّه يلزم رعاية الت  يرع فري العرقا برين المتعارورا  ولحرائ النسرءة الحادترة بمعنىـ 

 ؟يّّ  انققم النسءة

  تررّم  قحررظ  «م  كرر م فّسررااهم»فعلررى األّول يلررزم أر يقحررظ العرراّم مررع ال رراّد األّول 

ير  الكروفّي أي األمـ  النسءة بين ما ينت  من عقجها وبين ال اّد اةخ    ففي مرادّل امجتمرا،

 يقدّم ال اج  منهما   فإر لار ال اج  ما ينت  من عقا العراّم مرع ال راّد األّولـ  غي  الفا ب

فيقدّم ويحكم بوجروم إلر ام األمير  الكروفّي العرادل   وإر ـ  أي وجوم إل ام امم اا العدولـ 

 لعادل.لار ال اج  هو ال اّد الثاني فيقدّم ويحكم بك اهة إل ام األمي  الكوفّي ا
ّّرص العراّم بكرّ،  وعلى الثراني يقحرظ لرّ، مرن ال اّصرين مرع العراّم دفعرة واحردل   وي 

منهما مع الغإ عرن اةخر    في ر ا ال اّصرار عرن العراّم ويحكرم بعردم إلر ام فّسراق اممر اا 

 والكوفيّين منهم   لما يحكم بإل ام امم اا العدول من غي  الكوفيّين.
واحد منها مع اةخ    وبعد عقا التعارا بينهمرا  قحرظ وبالجملة ا ه، يقحظ نسءة 

النسءة بين محّول العقا مع اةخ    أو يقحظ نسءة لرّ، واحرد مرع اةخر  اشرع النظر  عرن 

 ؟الثالث أو ال ابع
  منراه  األحكرام ا  353ـ  349ذهع المحقّب الن ااّي إلى األّول. راجع عوائد األيّرام ا 

317. 
ألنّررارّي إلررى التفّرري، بررين مررا إذا لانررم نسررءة المتعاروررا  وذهررع الشرري  األعظررم ا

  ترّم  «ألر م العلمراا»مرثق ا ارال ا ـ  نسءة واحدل   لما لو لانم نسءتها نسءة ال اّد إلى العامّ 

وبررين مررا إذا لانررم نسررءة ـرر  «م  كرر م الّرر فيّين»  تررّم اررال ا  «م  كرر م النحررويّين»اررال ا 

  تّم ورد عاّم نخر  نسرءته  «أل م العلماا»عاّم   نحو اوله ا  مثق ا وردـ  المتعاروا  م تلفة

ّّرص  «م  كر م فّسراق العلمراا»مع األّول نسءة العمروم مرن وجره   نحرو اولره ا    ترّم ورد م 

فعلى األّول م يّّ  انققم النسءة   بر، يلرزم  ـ. «يستحّع إل ام العدول»ألحدهما مث، اوله ا 

الثراني يّرّ  انقرقم النسررءة ورعايرة الت  يرع والنسرءة المنقلءررة. رعايرة النسرءة السرابقة. وعلررى 

 .103ـ  102ا  4ف ائد امصول 
لمرا فري ـ  ومن هنرا يظهر  عردم صرّحة نسرءة القرول برامنققم علرى إاقاره إلرى الشري 

 386ا  3لمرا فري مّرءاح امصرول ـ    وم نسءة القول بعدمه للل ـ  413ا  4مجمع األفكار 

 ـ.
إلرى عردم انقرقم النسرءة مشلقرا   لمرا  ريأ ي. ووافقره فري  هللارحمره وذهع المّرنّ 

ا  3أصرر، دعررو  إنكررار انقررقم النسررءة المحقّقررار امصررفهانّي والع ااررّي. راجررع نهايررة الدرايررة 

   482ا  2  مقام  امصرول  167ـ  161ا  2 (القسم الثاني) 4  نهاية األفكار  412ـ  408

 ـ .176ا  3هامش فوائد امصول 
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في ا تءاع وخشأ   حيرث  روّهم أنّره إذا لرار  (1)وللا واع بعإ األعقم 

ررص بءعيررها   لررار الررقزم مقحظررة  ّّ هنررا  عرراّم وخّوصررا    واررد خ

النسءة بينه وبين  ائ  ال ّوصا  بعد   ّيّه به   ف بّما  نقلع النسرءة 
من رعاية هلع النسءة و قديم ال اج  إلى عموم وخّود من وجه   فق بدّ 

لو لم يكن هنا  راجر    م  قرديمها  (3)  أو الت يي  بينه وبينها  (2)منه ومنها 
 .(4)عليه   إّم إذا لانم النسءة بعدع على حالها 

وفيرره ا أّر النسررءة إنّمررا هرري بمقحظررة الظهررورا    و  ّرريص العرراّم 

ررص منفّرر، ّّ لم برره ئهررورع   وإر انررثلم برره م ينررثـ  ولررو لررار اشعيّرراـ  بم 
حّجيّترره   ولررلل  يكررور بعررد الت ّرريص حّجررة فرري الءررااي   ألصررالة عمومرره 

 .(5)بالنسءة إليه 
__________________ 

وذهررع بعررإ األعررقم إلررى  فاصرري، أخرر      لناهررا خوفررا مررن التشويرر،   وإر  رر م ـرر 

  مّرررءاح  748 ـ 740ا  4  فوائرررد امصرررول  520ـ  518ا  2ف اجرررع أجرررود التق يررر ا  

 .36ـ  32ا  2 (لإلمام ال مينيّ )  ال  ائ،  396ـ  386ا  3امصول 

  ومنراه  األحكرام ا  353ـ  349( وهو المحقّرب المرولى أحمرد الن اارّي فري عوائرد األيّرام ا 1)

317. 

ّّص ومن  ائ  ال ّوصا .2)  ( أي ا من العاّم الم 

ّّص وبين  ائ  ال ّوصا3)   .( أي ا بين العاّم الم 

أّر المحقّب الن اارّي ذهرع إلرى لرزوم مقحظرة النسرءة المنقلءرة الحادترة   إّم إذا  والحاصل :( 4)

 لانم النسءة السابقة بااية على حالها بعد عمليّة العقا و  ّيص العاّم بال ّوصا .

أّر النسرررءة برررين المتعارورررين أو المتعارورررا  إنّمرررا هررري بمقحظرررة  حاصااال الجاااواب :( 5)

ّّص المنفّر، م يّرادم أصر، ئهرور العراّم فري العمروم   ئهوريهما  أو ئهورا هما   والم 

وإنّمرررا يّرررادم حّجيّتررره بالنسرررءة إلرررى مرررورد ال ررراّد   فرررق ي  فرررع ئهرررور العررراّم فررري العمررروم 

ررص بكررّ، مررن ال ّوصررا  مررن دور  ّّ ررص المنفّرر،   برر، يءقررى علررى ئهررورع وي  ّّ بالم 

وم  كرر م »  تررّم اررال ا  «م  كرر م فّسررااهم»اررال ا    تررمّ  «ألرر م العلمرراا»انقررقم ؛ فررإذا اررال ا 

   «م  كر م فّسرااهم»فظهور العاّم في العموم محفروئ علرى حالره وم ينرثلم بقولره ا  «النحويّين

ولررو بعررد ـ  وإر انررثلم برره حّجيّترره بالنسررءة إلررى فّسررااهم ؛ وإذا لررار ئهررورع محفوئررا علررى حالرره

ّّرص علرى مرا  «وم  كر م النحرويّين»ه وبرين اولره ا فتءقرى النسرءة بينرـ    ّيّه بلل  الم 

ّّص بره تانيرا   ويحكرم بوجروم إلر ام العرالم العرادل  لانم  ابقا   وهي العموم المشلب   في 

 ـ غي  النحوّي.
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م يكررور مسررتعمق فرري  (1)إّر العرراّم بعررد   ّيّرره بررالقشعّي  ال يقااال :

 .(2)العموم اشعا   فكي  يكور ئاه ا فيه 
إّر المعلوم عدم إرادل العموم   م عدم ا رتعماله فيره إلفرادل  فإنّه يقال :

القاعدل الكلّيّة   فيعم، بعمومها ما لم يعلم بت ّيّها   وإّم لم يكن وجه  (3)

فرري حّجيّترره فرري  مررام الءررااي   لجررواز ا ررتعماله حين ررل فيرره وفرري غيرر ع مررن 
 .(4)الم ا ع الّتي يجوز أر ينتهي إليها الت ّيص 

ّّص نخ  وأصالة عد م  وجع انعقاد ئهور لره   م فيره وم  (5)م م 

 في غي ع
__________________ 

 وأجام الشي  األعظم األنّارّي عّما أفاد المحقّب الن ااّي بوجهين اـ 

أّر  قديم أحد ال اّصين معيّنرا علرى العراّم ترّم مقحظرة نسرءة العراّم مرع ال راّد  أحاد ما :

 محيص عن مقحظتهما معا مع العاّم. اةخ    جي  بق م ّج    فق
ّّص العاّم بأحد ال اّصرين فرق ينعقرد لره ئهرور فري الءرااي   إّم مرع  ثانيهما : أنّه إذا خ

ّّرص   فرق  ّّرص   ومرع وجرود ال راّد اةخر  م يمكرن إحر از عردم الم  إح از عردم الم 

ءة بينهمرا. ف ائرد ينعقد له ئهور في الءااي لي يّل  لمعاروة ال اّد اةخر  ومقحظرة النسر

 .104ـ  103ا  4امصول 
 ( لاإلجما، والعق،.1)

ّّص القشعيّ 2) ّّص المتّّر،ـ  ( والحاص، ا أّر الم   لالعق، أو اإلجما، الّلي يكور لالم 

يكش  عن عدم ا تعمال العراّم فري العمروم مرن أّول األمر    وحين رل فرالقزم مقحظرة النسرءة ـ 

   ّيّه بال اّد األّول المف وا لونه اشعيّا.بين العاّم وال اّد الثاني بعد 

 .«ا تعماله»( متعلّب بقوله ا 3)

ّّص المنفّ، القشعّي م يكاد يكور ا ينرة علرى عردم ا رتعمال  حاصل الجاواب :( 4) أّر الم 

العاّم في العموم لري يمنرع ئهرورع فري العمروم   بر، إنّمرا يكرور ا ينرة علرى أّر المرتكلّم لرم ير د 

الثءررو  وعررالم الوااررع   وعرردم إرادل العمرروم فرري مقررام الثءررو  م يررقزم عرردم  العمرروم فرري مقررام

 ا تعماله فيه في مقام اإلتءا .

 ؟إذا لم ي د المتكلّم العموم من العاّم فما الفائدل في ا تعمال العاّم فيه إن قلت :
لشرّ  يمكن ا تعمال العاّم في العموم ألجر، إفرادل ااعردل للّيّرة  كرور م جعرا عنرد ا قلات :

في الت ّيص. ويشهد بلل  ما هو المع و  من حّجيّة العاّم في  مام ما بقي بعرد الت ّريص 

  إذ مررع عرردم ا ررتعمال العرراّم فرري العمرروم م وجرره لحّجيّترره فرري الءررااي   محتمررال عرردم لررور 

 المستعم، فيه بعد الت ّيص  مام الءااي   ب، يحتم، ا تعماله في بعإ م ا ع الءااي.
 الشي  األعظم األنّارّي   حيث أتءم ئهور العاّم في  مام الءرااي بأصرالة عردم(  ع يإ ب5)

 ـ
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من الم ا ع   لعدم الووع وم الق ينة المعيّنة لم  ءة منها   لما م ي فرى   

 لجواز إراد ها وعدم نّع ا ينة عليها.
نعم   ربّما يكور عدم نّع ا ينة مع لور العاّم في مقام الءيار ا ينرة 

 ادل التمام   وهو غي  ئهور العاّم فيه في لّ، مقام.على إر

 [المختار عدم انقالب النسبة]

فانقدح بلل  أنّه م بدّ من   ّص العاّم بكرّ، واحرد مرن ال ّوصرا  
مشلقا   ولو لار بعيها مقدّما أو اشعيّا   ما لم يلزم منه محلور انتهائه إلى 

 كرن مسرتوعءة ألفر ادع   فيرق   ولرو لرم  (1)ما م يجوز امنتهاا إليره ع فرا 

مرن معاملرة التءراين بينره وبرين  (2)عّما إذا لانم مستوعءة لها   فرق بردّ حين رل 
ومررن مقحظررة الترر جي  بينهمررا وعدمرره. فلررو رّجرر  جانءهررا أو  (3)مجموعهررا 

اختي  فيما لم يكن هنا    جي  فرق مجرال للعمر، بره أصرق ؛ ب رق  مرا لرو 

  فرق يشر ح منهرا إّم خّرود مرا م يلرزم مرع رّجر  ا فره أو اردّم   يير ا 
ا حرره المحررلور مررن الت ّرريص بغيرر ع   فررإّر التءرراين إنّمررا لررار بينرره وبررين 

  وحين ررل ف بمررا يقررع التعررارا بررين ال ّوصررا   (4)مجموعهررا م جميعهررا 

ّّص بءعيها   جيحا أو   يي ا   فق  غف،.  في 
__________________ 

ّّص نخ . ف ائدـ   .104ا  4امصول  الت ّيص بم 

 ( وهو   ّيص األلث  المستهجن.1)

 ( أي ا حين لزوم المحلور المللور.2)

 ( أي ا بين العاّم وبين مجمو، ال ّوصا .3)

( والف ق بين المجمو، والجميرع أّر المجمرو، عنروار لهي رة اجتماعيّرة ذوا  نحراد   فيكرور 4)

ميع فإنّه عنوار مشي  إلى نحراد األفر اد   الدخي، في الحكم نفم الهي ة امجتماعيّة. ب ق  الج

 فيكور الدخي، في الحكم نفم نحاد األف اد دور الهي ة امجتماعيّة.

 أي لّ، واحد من ال ّوصرا ـ  إذا ع فم هلا فيقال ا إّر المعارا للعاّم ليم الجميع

ـ  المجمرو،حتّى يلزم ا حها أجمع على  قدي   قديم العم، بالعراّم   بر، المعرارا للعراّم هرو ـ 

   فيلزم ا حه بت   العم، بءعإ ال ّوصا .ـ  أي الهي ة امجتماعيّة



 (3لفاية امصول )ا  .............................................................................  338

 .(1)هلا فيما لانم النسءة بين المتعاروا  متّحدل 

واد ئه  منه حالها فيما لانم النسءة بينها متعدّدل   لما إذا ورد هنا  
 قديم   وأنّه م بدّ من  (2)عاّمار من وجه مع ما هو أخّص مشلقا من أحدهما 

ال رراّد علررى العرراّم ومعاملررة العمرروم مررن وجرره بررين العرراّمين مررن الترر جي  

والت ييررر  بينهمرررا   وإر انقلءرررم النسرررءة بينهمرررا إلرررى العمررروم المشلرررب بعرررد 
  ّرريص أحرردهما   لمررا ع فررم مررن أنّرره م وجرره إّم لمقحظررة النسررءة اءرر، 

 العقا.

يجروز أر يجروز نعم   لو لم يكن الءااي  حتره بعرد   ّيّره إّم مرا م 
  م منقررقم  (3)عنره الت ّرريص أو لررار بعيرردا جرردّا لقردّم علررى العرراّم اةخرر  

  برر، لكونرره لررالنّص فيرره   فيقرردّم علررى اةخرر  الظرراه  فيرره  (4)النسررءة بينهمررا 

 بعمومه   لما م ي فى.
__________________ 

م  كرر م »و  «لعلمررااألرر م ا»( لمررا إذا لانررم النسررءة بينهررا أخررّص مشلقررا   نظيرر  اولرره ا 1)

  فرإّر النسرءة برين لرّ، واحرد مرن ال اّصرين والعراّم  «م  ك م األاءّاا مرنهم»و  «النحويّين منهم

 أخّص مشلب.

يسرتحّع »  ترّم ارال ا  «وم  ك م فّسااهم»  تّم اال ا  «أل م العلماا»( لما إذا اال المولى ا 2)

 مشلب   وبين الثالث واألّول عموم من وجه.  فإّر النسءة بين األّولين أخّص  «إل ام العدول

ّّص بعد   ّيّه إّم أف اد نادرل   بحيرث م يّرّ  أر 3) ( أي ا لو لم يءب  حم العاّم الم 

يتعردّ  الت ّريص عررن  لر  األفرر اد   فرق يحتمر،   ّيّررا نخر  أو لررار الت ّريص اةخرر  

ّّص على العاّم اةخ .  بعيدا   لقدّم العاّم الم 

ّّرص علرى العراّم (  ع يإ ب4) الشي  األعظم األنّارّي وحيث جعر، منراا  قرديم العراّم الم 

 .111ا  4انققم النسءة بينهما. راجع ف ائد امصول 
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 فصل

 [ونفي الترتيب بينها رجوع المرّجحات إلى المرّجح الصدورّي ،]

 [رجوع جميع المرّجحات إلى المرّجح الصدوريّ ]

ألحرد المتعارورين الموجءررة لألخرل برره أّر المزايرا الم ّجحررة  ال يخفاى :
وإر لانرم علرى أنحراا م تلفرة ـ  بناا على وجروم التر جي ـ  وا ح اةخ 

ـ  ومواردها متعدّدل من راوي ال ء  ونفسه ووجه صدورع ومتنه وميمونه
مثرر، الوتااررة والفقاهررة   والشرره ل   وم الفررة العاّمررة   والفّرراحة   وموافقررة 

. إلى غي  ذل  مّمرا يوجرع مزيّرة فري .. ألصحامالكتام   والموافقة لفتو  ا

  ـ    خّوصا لو اي، بالتعدّي من المزايا المنّوصة (1)ا   من أا افه 
إّم أنّهررا موجءررة لتقررديم أحررد السررندين و  جيحرره وارر ح اةخرر    فررإّر أخءررار 

العقا دلّم على  قديم رواية ذا  مزيّة في أحرد أا افهرا ونواحيهرا. فجميرع 

  فإنّها أييا مّما يوجع  (2)حا  السند حتّى موافقة ال ء  للتقيّة هلع من م جّ 
   جي  أحد السندين وحّجيّته فعق وا ح اةخ 

__________________ 

 ( لأوءشيّة ال اوي.1)

  ألنّهررا مررن  «م الفررة ال ءرر  للتقيّررة»أر يقررول ا  ولكاا  الصااحيح( هكررلا فرري جميررع النسرر . 2)

الّترري هرري عنررد ـ  ا أّر م الفررة ال ءرر  للتقيّررة ومعنااى العبااارةة. الم ّجحررا    م موافقترره للتقيّرر

 كرور مرن الم ّجحرا  ـ  المشهور من الم ّجحا  الجهتيّرة المترأّخ ل ر ءرة عرن أصر، الّردور

 السنديّة.
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رأ ا. ولونها في مقشوعي الّدور متمّحية فري  ر جي  الجهرة م يوجرع 

عءّرد بسرند مرا يتعريّن حملره لونها للل  في غي هما   و ورل أنّه م معنى للت
 ؟!على التقيّة   فكي  يقاس على ما م  عءّد فيه للقشع بّدورع

 [عدم مراعاة الترتيب بي  المرّجحات]

تّم إنّه م وجه لم اعال الت  يع بين الم ّجحا  لو اي، بالتعدّي وإنااة 

   قديم   و ورل أّر اييّة ذل (2)أو باألا بيّة إلى الوااع  (1)الت جي  بالظّن 
بينهمرا  (3)ال ء  الّلي ئّن صداه أو لار أا م إلى الوااع منهمرا   والت يير  

يقردّم أو يررخّخ  إّم  (4)إذا  سراويا   فررق وجره إل عررام الرنفم فرري بيرار أّر أيّهررا 

  عيين أّر أيّها يكور فيه المناا في صورل مزاحمة بعيها مع اةخ .
وجرره   لمررا  (5)منّوصررة فلرره وأّمررا لررو ايرر، باماتّررار علررى المزايررا ال

 .(7)والم فوعة  (6)يت اا  من ذل ها م  ّءا في المقءولة 

ـ  لسرائ  أخءرار التر جي ـ  أر يقرال ا إّر الظراه  لونهمرا (8)مع إمكار 
بّدد بيار أّر هلا مر ّج  وذا  مر ّج    ولرلا ااتّر  فري غير  واحرد منهرا 

بمررا فرري ـ  لررى لث  هرراعـ  علررى ذلرر  مرر ّج  واحررد   وإّم لررزم  قييررد جميعهررا

المقءولة   وهو بعيد جدّا. وعليه فمتى وجرد فري أحردهما مر ّج  وفري اةخر  
  بر،  (9)نخ  منها لار الم جع هو إاقاا  الت يي    وم للل  علرى األّول 

 م بدّ من مقحظة الت  يع   إّم إذا لانا في ع ا واحد.
__________________ 

 .434ل  تّي في بدائع األفكار ا ( والقائ، به هو المحقّب ا1)

 .75ا  4( والقائ، به هو الشي  األعظم األنّارّي. راجع ف ائد امصول 2)

 .« قديم»( معشو  على اوله ا 3)

 ( أي ا الم ّجحا .4)

 ( أي ا م اعال الت  يع.5)

 .67ا  1( الكافي 6)

 .133ا  4( عوالي الآللي 7)

 فيهما دليق على اعتءار الت  يع. ( غ وه المنااشة في جع، ذل ها م  ّءا8)

( وم ي جع إلى إاقاا  بام الت يي  بناا على لور المقءولة والم فوعة بّدد بيرار لرزوم 9)

م اعال الت  يع بين الم ّجحا    ب، يقحظ الت  يع ويقردّم ال ءر  الّرلي يكرور م ّجحره مقردّما 

 على م ّج  ال ء  اةخ  ر ءة.
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 [تقديم الجهتّي على الصدوريّ  فساد كالم البهبهانّي في]

وانقدح بلل  أّر حال الم ّج  الجهتّي حال  ائ  الم ّجحا  في أنّه م 

بدّ في صورل مزاحمته مع بعيها من مقحظة أّر أيّهما فعرق موجرع للظرّن 

أو األا بيّررة لررلل  إلررى الوااررع   فيوجررع   جيحرره  (1)بّرردق ذيرره بميررمونه 
ألحرردهما علرى اةخر    لمررا إذا لرار ال ءرر  وار ح اةخر  ؛ أو أنّرره م مزيّرة 

الموافب للتقيّة بما له من المزيّة مساويا لل ء  الم ال  لها بحسرع المنرااين 
   فق بدّ حين ل من الت يي  بين ال ء ين.

 (2)  ر عادسفق وجه لتقديمه على غير ع   لمرا عرن الوحيرد الءهءهراني 

 .(4) « درجتهأعلى هللا»بعإ أعائم المعاص ين  (3)وبالغ فيه 

 [ما أفاد الشي  األنصارّي في تقديم غير الجهتّي ، واإليراد عليه]

أعلرررى هللا »وم لتقررديم غيررر ع عليرره   لمرررا يظهرر  مرررن  رري نا العّقمرررة 
أّمرا لرو زاحرم التر جي  بالّردور التر جي  مرن حيرث جهرة »   ارال ا «مقامه

   قديمره علرى فالظراهـ  برأر لرار األرجر  صردورا موافقرا للعاّمرةـ  الّدور

بنراا علررى  علير، الترر جي  بم الفرة العاّمررة ـ  غير ع   وإر لرار م الفررا للعاّمرة
باحتمررال التقيّررة فرري الموافررب   ألّر هررلا الترر جي  ملحرروئ فرري ال ءرر ين بعررد 

ف ا صدورهما اشعا لما في المتوا  ين   أو  عءّردا لمرا فري ال ءر ين بعرد 

حرن فيره يمكرن ذلر  بمقتيرى أدلّرة عدم إمكار التعءّد بّدور اةخ    وفيما ن
 الت جي  من حيث الّدور.

إر الرم ا إّر األصرر، فرري ال ءرر ين الّرردور   فررإذا  عءّرردنا بّرردورهما 

 ااتيى ذل 
__________________ 

 .«موجع للظّن بّدق ميمور ذيه»أر يقول ا  واألولى( هكلا في النس . 1)

 .220ـ  219ا  « ورالفائدل اإلحد  والعش»( راجع الفوائد الحائ يّة 2)

 ( أي ا بالغ في  قديم الم ّج  الجهتّي على الم ّج  الّدورّي.3)

 .457و  455( وهو المحقّب ال  تّي في بدائع األفكار ا 4)
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الحكم بّدور الموافب  قيّة   لما يقتيي ذل  الحكم برإرادل خرق  الظراه  

ة مقدّما علرى في أوعفهما   فيكور هلا الم ّج  نظي  الت جي  بحسع الدمل
 الت جي  بحسع الّدور.

م معنى للتعءّد بّدورهما مع وجوم حم، أحدهما المعيّن على  قلت :

 .(1) «التقيّة   ألنّه إلغاا ألحدهما في الحقيقة
فمورد هرلا التر جي   سراوي ال ءر ين »ا ـ  بعد جملة من الكقمـ  واال

عءّررردا لمرررا فررري مرررن حيرررث الّررردور   إّمرررا علمرررا لمرررا فررري المتررروا  ين   أو  

المتكاف ين من األخءار. وإّما ما وجع فيه التعءّد بّدور أحدهما المعيّن دور 
اةخ    فق وجه إلعمال هلا الم ّج  فيه   ألّر جهة الّردور متفرّ ، علرى 

 .«زيد في علّو مقامه»انتهى مووع الحاجة من لقمه  .(2) «أص، الّدور

حرديث ف عيّرة جهرة الّردور أّر ـ  (3)ميرافا إلرى مرا ع فرم ـ  وفيه :
على أصله إنّما يفيد إذا لم يكن الم ّج  الجهتّي من م ّجحا  أص، الّدور 

  فرأّي  (5)وأّما إذا لار من م ّجحا ره بأحرد المنرااين  .(4)  ب، من م ّجحا ها 

ولم يقم دلي، بعد في ال ء ين المتعاروين  ؟ف ق بينه وبين  ائ  الم ّجحا 
ر الر اج  منهمرا مرن حيرث غير  الجهرة مرع لرور على وجروم التعءّرد بّردو

  ب، هو أّول الكقم   لما م ي فى. فق محيص من  (6)اةخ  راجحا بحسءها 

مقحظة ال اج  من الم ّجحين بحسع أحرد المنرااين   أو مرن دملرة أخءرار 
العررقا علررى الترر جي  بينهمررا مررع المزاحمررة   ومررع عرردم الدملررة ولررو لعرردم 

 رل   فالمحّكم هو إاقق الت يي    فق  غف،.التعّ ا لهلع الّو
__________________ 

 .137ـ  136ا  4( ف ائد امصول 1)

 ( نفم المّدر السابب.2)

 ( من عدم الوجه لم اعال الت  يع بين الم ّجحا .3)

 ( أي ا ب، لار من م ّجحا  جهة الّدور.4)

 وااع.( أي ا مناا الظّن بالّدور أو مناا األا بيّة إلى ال5)

 ( أي ا بحسع الجهة.6)
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 [تضعيف إيراد المحقّق الرشتّي على الشي  األنصاريّ ]

عليه بانتقاوه بالمتكاف ين من حيرث  (1)واد أورد بعإ أعائم  قميلع 

الّدور   فإنّه لو لم يعق، التعءّد بّدور المت الفين مرن حيرث الّردور مرع 

ا مع حم، أحدهما عليهرا   حم، أحدهما على التقيّة لم يعق، التعءّد بّدورهم
 .(2)ألنّه إلغاا ألحدهما أييا في الحقيقة 

التزم في مرورد  (3)   عادسما م ي فى من الغفلة وحسءار أنّه  وفيه :
الترر جي  بحسرررع الجهررة باعتءرررار  سررراويهما مررن حيرررث الّرردور إّمرررا للعلرررم 

حيث  بّدورهما وإّما للتعءّد به فعق   مع بداهة أّر غ وه من التساوي من

الّدور  عءّدا  سراويهما بحسرع دلير، التعءّرد بالّردور اشعرا   ور ورل أّر 
دلي، حّجيّة ال ءر  م يقتيري التعءّرد فعرق بالمتعارورين   بر، وم بأحردهما   

 .(4)واييّة دلي، العقا ليسم إّم التعءّد بأحدهما   يي ا أو   جيحا 
__________________ 

 .457لمحقّب ال  تّي فى بدائع األفكار ا ( أي ا  قميل الشي . وهو ا1)

لرو لرم يكرن لتّرديب ال ءر  ترّم حملره علرى التقيّرة معنرى معقروم   »( اال المحقّب ال  رتّي ا 2)

لكونرره إلغرراا لرره فرري المعنررى وا حررا لرره فرري الحقيقررة   فيلررزم مررن دخولرره  حررم أدلّررة التّررديب 

، الحمر، علرى التقيّرة فري صرورل خ وجه   وما يلزم من وجودع عدمه فهو باا،   فكير  يتعقّر

 .457بدائع األفكار ا  .«؟التكافخ وفقد الم ّج 

أنّره م وجره للتفكير  برين المتكراف ين صردورا وبرين المت رالفين لرلل     وحاصل اإليراد :

باملتزام بّدور ال ء ين في األّول وحم، أحدهما على التقيّرة   واملترزام بّردور خّرود 

 الثاني.ال اج  منهما صدورا في 
 ( أي ا المحقّب ال  تّي.3)

 إّر في غ ا الشي  من التعءّد بال ء ين وجهين ا وبتعبير أوضح :( 4)

أحدهما ا أر يكور م ادع من التعءّد بهما هو التعءّد الفعلرّي والحّجيّرة الفعليّرة. وعليره ير د 

ف ين والمت رالفين   النقإ المللور على الشري    إذ الحّجيّرة الفعليّرة مفقرودل فري لرّ، مرن المتكرا

علرى حّجيّتهمرا أو ـ  وهو أدلّة حّجيّة خء  الواحد وأخءار العقاـ  بداهة أنّه م يدّل دلي، الحّجيّة

حّجيّة أحدهما فعرق   ألّر مقتيرى أدلّرة حّجيّرة خءر  الواحرد هرو حّجيّرة لرّ، خءر  بعينره   وهري 

   يي ا أو   جيحا.ينافي التعارا ؛ ومقتيى أخءار العقا هو التعءّد بأحدهما 
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 [بر ان المحقّق الرشتّي على امتناع تقديم الصدورّي على الجهتيّ ]

لرم يكتر  بمرا أوردع مرن الرنقإ  (1) هللارحمرهوالعجع لرّ، العجرع أنّره 

علرى التر جي  بره    (2)حتّى ادّعى ا تحالة  قديم الت جي  بغي  هلا المر ّج  

دور الموافرب   لردورار أمر ع امتنرا، التعءّرد بّر»وب هن عليه بما حاصرله ا 
بين عدم صردورع مرن أصرله وبرين صردورع  قيّرة   وم يعقر، التعءّرد بره علرى 

التقرردي ين بداهررة   لمررا أنّرره م يعقرر، التعءّررد بررالقشعّي الّرردور الموافررب   برر، 
 .«(4)ب قفه  (3)األم  في الظنّّي الّدور أهور   محتمال عدم صدورع 

م ّجحا  السنديّة علرى م الفرة العاّمرة   مرع فاحتمال  قديم ال»تّم اال ا 

على ا ح موافقهم   من العجائع والغ ائع الّتي لرم  السقمعليهنّص اإلمام 
فيرررق عّمرررن هرررو  رررالي العّرررمة علمرررا  (5)يعهرررد صررردورها مرررن ذي مسررركة 

 .«وعمق

وليم  ع ي أّر هلع الغفلرة الواورحة لير  صردر  منره   »تّم اال ا 
 .(6) «يأ ي بما يق م من  ّب القم  مع أنّه في جودل النظ 

 [فساد البر ان المبكور]

وأنم خءي  بوووح فساد ب هانه   و ورل عدم دورار أم  الموافرب 

 بين
__________________ 

أر يكور م ادع من التعءّد بهما هو  ساويهما بحسع دلي، امعتءار وإمكار الحّجيّرة    ثانيهما :ـ 

م ير د الرنقإ المرللور علرى الشري    ألّر التسراوي مرن جهرة إمكرار  م الحّجيّة الفعليّة. وعليه

الحّجيّة موجود في المتكاف ين دور المت الفين المتفاولين   ألّر أخءار العقا يردّل علرى حّجيّرة 

خّود ذي المزيّة   فق يتساوي ال ء ار المتفاورقر فري دلير، امعتءرار   بر، يمكرن التعءّرد 

تكاف ين صدورا   حيث م يمكرن التعءّرد بّردور أحردهما دور اةخر    بلي المزيّة. ب ق  الم

 إلمكار  مول دلي، الحّجيّة لهما   فق بدّ من الت جي  بالم ّج  الجهتّي.

 ( أي ا المحقّب ال  تّي.1)

 ( أي ا الم ّج  الجهتّي.2)

 ( أي ا عدم صدور الظنّي الّدور.3)

 ( أي ا ب ق  القشعّي الّدور.4)

   راا  488ا  10و مسكة ومس  أي ا رج، ذو رأي وعقر،. راجرع لسرار العر م ( رج، ذ5)

 .177ا  7الع وس 

 .457( بدائع األفكار ا 6)
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الّدور  قيّة وعدم الّدور رأ ا   محتمرال صردورع لءيرار حكرم هللا وااعرا 

وعدم صدور الم ال  المعارا له أصق   وم يكاد يحتراا فري التعءّرد إلرى 
دور ال ء  لءيار ذل  بداهة ؛ وإنّما دار احتمرال الموافرب أزيد من احتمال ص

بين امتنين إذا لار الم ال  اشعيّا صدورا وجهة ودملة   ور ورل دورار 

معاروه حين ل بين عدم صردورع وصردورع  قيّرة   وفري غير  هرلع الّرورل 
لررار دورار أمررر ع بررين الثقترررة م محالررة   محتمرررال صرردورع لءيرررار الحكرررم 

 ين ل أييا.الوااعّي ح

ومنرره اررد انقرردح إمكررار التعءّررد بّرردور الموافررب القشعررّي لءيررار الحكررم 
الرروااعّي أييررا   وإنّمررا لررم يمكررن التعءّررد بّرردورع لررلل  إذا لررار معارورره 

حملره علرى التقيّرة حين رل م  (1)الم ال  اشعيّا بحسع السند والدملة   لتعريّن 

 محالة.
علرى مثلره   إّم أّر ال شرأ ولعم ي إّر ما ذل نرا أوور  مرن أر ي فرى 

والنسيار لالشءيعة الثانية لإلنسار   عّمنا هللا من زل، األادام واألاقم فري 

 لّ، وراة ومقام.
مرر ّج  مررن حيررث  (2)تررّم إّر للّرره إنّمررا هررو بمقحظررة أّر هررلا المرر ّج  

محتمررال ـ  الجهررة. وأّمررا بمررا هررو موجررع ألاوائيّررة دملررة ذيرره مررن معارورره

فهررو مقرردّم علررى جميررع ـ  لمعررارا المحتمرر، فيرره التقيّررة دونررهالتوريررة فرري ا
م ّجحا  الّدور بناا على ما هو المشهور من  قدّم التوفيب بحم، الظاه  

 على األئه  على الت جي  بها.

اللهّم إّم أر يقال ا إّر بام احتمال التورية وإر لار مفتوحا فيما احتم، 
أر يكور معاروه  (3)ّم، والنظ  لم يوجع فيه التقيّة   إّم أنّه حيث لار بالتأ

 أئه  بحيث يكور ا ينة على التّّ   ع فا في اةخ    فتدبّ .
__________________ 

 ما أتءتناع. واألولى .«لتعيين»( وفي بعإ النس  ا 1)

 ( أي ا م الفة العاّمة.2)

  فرإّر  «...   لم  وجعأنّها حيث لانم بالتأّم، والنظ»أر يقول ا  واألولى( هكلا في النس . 3)

 ي جع إلى التورية. «لم يوجع»و  «لار»اليمي  المستت  في اوليه ا 
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 فصل

 [المرّجحات الخارجيّة]

 [القسم األّول : الترجيح بالظّ  غير المعتبر]

مرن الم ّجحرا  ـ  ولو نوعاـ  موافقة ال ء  لما يوجع الظّن بميمونه
، بالتعرردّي مررن الم ّجحررا  فرري الجملررة   بنرراا علررى لررزوم الترر جي  لررو ايرر

  ـ  (1)لمرا ادّعري ـ  المنّوصة   أو اي، بدخوله فري القاعردل المجمرع عليهرا
 .«لزوم العم، بأاو  الدليلين»وهي ا 

أّر التعرردّي محررّ، نظرر    برر، منررع ؛ وأّر الظرراه  مررن  (2)واررد ع فررم 

القاعرردل هررو مررا لررار األاوائيّررة مررن حيررث الدليليّررة والكشررفيّة. ولررور ميررمور 
م يوجع اّول فيه من هرلع ـ  ألج، مساعدل أمارل ئنّيّة عليهـ  أحدهما مظنونا

 الحيثيّة   ب، هو على ما هو عليه من القّول لو م مساعد ها   لما م ي فى.

م يكررور مزمره الظررّن بوجررود خلرر، فرري  (3)ومشابقرة أحررد ال ءرر ين لهررا 
جتمع مع القشع واد ا !اةخ  إّما من حيث الّدور أو من حيث جهته. لي 

بوجود جميع ما اعتء  في حّجيّة الم ال  لو م معاروة الموافب. والّدق 

 وااعا م يكاد يعتء  في الحّجيّة   لما م يكاد ييّ  بها الكلم للل    فافهم.
 هلا حال األمارل غي  المعتء ل لعدم الدلي، على اعتءارها.

__________________ 

 .141ا  4  وف ائد امصول  686  ومفا ي  امصول ا  232( راجع مءاد  الوصول ا 1)

 من هلا الجزا. 323ـ  320( في الّفحة ا 2)

 ( أي ا ألمارل ئنّيّة.3)



 347  ..........................................................................  [ةّيجراخلا تاحّجرملا]

 [القسم الثاني : الترجيح بالقياس]

ـ  ألجرر، الرردلي، علررى عرردم اعتءررارعـ  أّمررا مررا لرريم بمعتءرر  بال ّررود

لردلي، بحسرع مرا يقتيري   لعردم ا (1)فهو وإر لار لالغي  المعتء   لالقياس ا

بنراا علرى دخرول ـ  والقاعردلـ  بنراا علرى التعردّيـ  الت جي  بره مرن األخءرار
 (2)  إّم أّر األخءار الناهية عن القياس ـ  مظنور الميمور في أاو  الدليلين

مانعررة عررن الترر جي  برره   ورر ورل أّر  (3)وأّر السررنّة إذا ايسررم محررب الرردين 
ين ا تعمال له في المسألة الش عيّة امصوليّة ا تعماله في   جي  أحد ال ء 

   وخش ع ليم بأاّ، من ا تعماله في المسألة الف عيّة.

أّر حرال القيراس هاهنرا لريم فري  حقّرب األاوائيّرة بره إّم لحالره »و وّهم 
دور اعتمرراد عليرره فرري مسررألة  فيمررا يررنقّ  برره مووررو، نخرر  ذو حكررم   مررن

ق   لوووح الفر ق برين المقرام والقيراس اياس مع الفار «اصوليّة وم ف عيّة

فري الموورروعا  ال ارجيّرة الّرر فة   فرإّر القيرراس المعمرول فيهررا لريم فرري 
الدين   فيكور إفسادع ألث  من إصقحه ؛ وهلا ب ق  المعمول في المقام   

فإنّه نحو إعمال له في الدين   و ورل أنّه لومع لما  عيّن ال ء  الموافرب لره 

والت يير  بينرره ـ  بمقتيرى أدلّرة امعتءرارـ  قواه عرن الحّجيّرةللحّجيّرة بعرد  ر
   فتأّم، جيّدا.ـ  بمقتيى أدلّة العقاـ  وبين معاروه

__________________ 

 .«لغي  المعتء »أر يقول ا  واألولى( هكلا في النس . 1)

 .«سرنّة م  قراسإّر ال»السرقم   ارال ا ( منها ا ما رواع أبار بن  غلع عرن أبري عءرد هللا عليه2)

 .1من أبوام الحيإ   الحديث  41  الءام  588 ا 2و ائ، الشيعة 

إّر ديررن هللا م يّرررام »ا  السررقمعليهمامررا روي عررن علررّي بررن الحسررين  ومنهااا :

  وبحار األنروار  262ا  17  ومستدر  الو ائ،  324إلمال الدين وإ مام النعمة ا  .«بالعقول

 .303ا  2
مرع أبري حنيفرة مرن  السرقمعليهبن حزم من منائ ل اإلمام الّادق ما رواع ا ومنها :

ا ّب هللا   وم  قرم   فإنّرا نقر  غردا برين يردي هللا فنقرول ا ارال هللا وارال »ا  السقمعليهاوله 

 .71ملّ ص إبشال القياس ا  .« معنا ورأينا ر وله   و قول أنم وأصحاب  ا
 .300ا  7و  57ا  1  الكافي  214ا  1( المحا ن 3)
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 [القسم الثالث : الترجيح بموافقة الكتاب أو السنّة القمعيّة]

لالكتام والسرنّة ـ  (1)وأّما ما إذا اعتيد بما لار دليق مستقّق في نفسه 

ا فالمعارا الم رال  ألحردهما إر لانرم م الفتره بالمءاينرة الكلّيّرة ـ  القشعيّة

يّة ال ء  الم ال  للل  فهلع الّورل خارجة عن مورد الت جي    لعدم حجّ 
من أصله   ولو مع عدم المعارا   فإنّه المتيقّن من األخءار الدالّة على أنّه 

 أو غي  ذل . (4)أو أنّه لم نقله  (3)أو باا،  (2)زخ   
وإر لانم م الفته بالعموم وال ّود المشلب   فقييّة القاعدل فيهرا 

و  ّرريص الكتررام برره  وإر لانررم مقحظررة الم ّجحررا  بينرره وبررين الموافررب

بناا على جواز   ّريص ـ   عيينا أو   يي ا لو لم يكن الت جي  في الموافب
  إّم أّر األخءرررار الدالّرررة علرررى أخرررل الموافرررب مرررن ـ  الكترررام ب ءررر  الواحرررد

المتعاروين غي  ااصر ل عرن العمروم لهرلع الّرورل لرو اير، بأنّهرا فري مقرام 

 حّجة   لما نّزلناها عليه.  جي  أحدهما   م  عيين الحّجة عن الق
الدالّة على عدم حّجيّرة الم رال   (5)ويخيّدع أخءار الع ا على الكتام 

 ف غار عن لسار واحد   فق وجه لحم، الم الفرة فري  (6)من أصله   فإنّهما 

 على خق  الم الفة في امخ     لما م ي فى. (7)إحداهما 
__________________ 

 .«وأّما إذا لار دليق مستقّق في نفسه ومعاودا ألحد ال ء ين» أر يقول ا واألولى( 1)

 .12من أبوام صفا  القاوي   الحديث  9  الءام  78ا  18( و ائ، الشيعة 2)

 .14من أبوام صفا  القاوي   الحديث  9  الءام  79ا  18( و ائ، الشيعة 3)

 .15الحديث  من أبوام صفا  القاوي   9  الءام  79ا  18( و ائ، الشيعة 4)

 11   10من أبوام صفا  القاوي   األحاديث  9  الءام  80ـ  78ا  18( و ائ، الشيعة 5)

  12   14   15   18. 

 ( أي ا أخءار الع ا على الكتام وأخءار األخل بالموافب.6)

 ما أتءتناع. والصحيح .«أحدهما»( وفي بعإ النس  ا 7)
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اختّاد هلع الشائفة بمرا إذا »دعو  اللهّم إّم أر يقال ا نعم   إّم أّر 

لانم الم الفة بالمءاينة   بق ينة القشع بّدور الم ال  غير  المءراين عرنهم 
ما خرال  ارول ربّنرا لرم أالره   أو زخر      لثي ا   وإباا مث، ا السقمعليهم

 غي  بعيدل. «أو باا،   عن الت ّيص

  أنّهررا وإر لانررم الم الفررة بررالعموم وال ّررود مررن وجرره   فالظرراه
 لالم الفة في الّورل امولى   لما م ي فى.

 [القسم الرابع : الترجيح باالصول العلميّة]

لما واع في لقم غي  واحرد مرن ـ  (1)وأّما الت جي  بمث، ام تّحام 

ا فالظرراه  أنّرره ألجرر، اعتءررارع مررن بررام الظررّن والش يقيّررة ـ  (2)األصررحام 
لما هو ـ  ا من بام األخءار وئيفة للشا ّ عندهم. وأّما بناا على اعتءارع  عءّد

لسائ  امصول العمليّة الّتي  كور لرلل  عقرق أو نقرق   فرق وجره ـ  الم تار

للت جي  به أصق   لعدم  قوية ميمور ال ء  بموافقتره ولرو بمقحظرة دلير، 
 اعتءارع   لما م ي فى.

 وئاه ا.هلا نخ  ما أردنا إي ادع   والحمد   أّوم ونخ ا وباانا 
__________________ 

 4( أي ا الء اال وامحتياا. لما صّ ح بلل  الشي  األعظم األنّرارّي فري ف ائرد امصرول 1)

 .151ا 

أّر ما وارع فري لرقم غير  واحرد مرن التر جي  باألصر، هرو ئراه  فري امصرول  ال يخفى :( 2)

 اللفظيّة.

  والفّرول الغ ويّرة ا  66 نعم    عّ ا للت جي  بمث، ام تّحام في بح  الفوائرد ا

445. 
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 351  ...................................................................................  (1) ةمتاخلا اّمأ

 (1)أّما الخاتمة 

 فهي فيما يتعلّق باالجتهاد والتقليد

 [وفيها فصول]

__________________ 

أّر مءاحث بام امجتهاد والتقليد ليسم من المءاحث امصروليّة   فرإر المءحروث  ال يخفاى :( 1)

مجتهد   وح مة رجوعره إلرى مجتهرد عنه فيها أحكام   عيّة مستنءشة   لجواز  قليد العامّي لل

ر    ونفروذ ايرائه فري الم افعرا    وغي هرا ؛ ومرن المعلروم  ّّ نخ    وومية المجتهد على الق

أّر الءحررث عررن هررلع اممررور بحررث عررن األحكررام الفقهيّررة المسررتنءشة   م عّمررا يقررع فرري ا يررب 

ها  ع ير  علرم امصرول. ام تنءاا   وم عّما ينتهري إليره المجتهرد فري مقرام العمر، ؛ فرق يشرمل

الءحث عّما يتعلّب بهما خارجا عن علم امصرول ؛ وإنّمرا  عرّ ا  هللارحمهوللا جع، المّنّ  

ألحكامهررا فرري خا مررة مءاحررث امصررول لمررا بررين امجتهرراد والمسررائ، امصرروليّة مررن المنا ررءة   

 و ورل أّر امجتهاد تم ل الءحث عن القواعد امصوليّة.

ل  ما أفاد األعقم حول مءاحثهما مرن الرنقإ واإلبر ام   بر، التفينرا وألج، هلا   لنا ذ

 بتّحي  المتن و حقيب مشالءه وإيياح بعإ عءارا ه على نحو امختّار.
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 353  ...............................................................................................  لصف

 فصل

 (1) [في تعريف االجتهاد]

 .(2)امجتهاد لغة  حّم، المشقّة 

ا تف اغ الو رع فري »ـ  (4)والعّقمة  (3)لما عن الحاجءّي ـ  واصشقحا
 .«ّي، الظّن بالحكم الش عيّ  ح

ملكرررة يقتررردر بهرررا علرررى ا رررتنءاا الحكرررم الشررر عّي » (5)وعرررن غي همرررا 
 .«الف عّي من األص، فعق أو اّول ا يءة

أّر اخرتق  عءرارا هم فري بيررار معنراع اصرشقحا لريم مررن  وال يخفاى :

جهة امختق  في حقيقته وماهيّته   لوووح أنّهم ليسوا في مقرام بيرار حردّع 
 مه   ب، إنّما لانوا في مقام   ح ا مه واإل ارل إليه بلفظ نخ  وإر لم أو ر

 يكن مساويا له
__________________ 

أّر عنررروار امجتهررراد لرررم يخخرررل مووررروعا لآلترررار الشررر عيّة فررري األدلّرررة   بررر،  ال يخفاااى :( 1)

 مررن نظرر  فرري الحررقل»و  «العررار  باألحكررام»و  «الفقيرره»و  «العررالم»المووررو، فيهررا هررو 

وغي ها. وإنّما عدلوا منها إلى عنوار امجتهاد لعردم إمكرار  حّري، العلرم والمع فرة  «والح ام

باألحكررام فرري زمررار الغيءررة إّم بإعمررال القررّول النظ يّررة الّترري يررتمّكن بهررا مررن ا ررت  اا األحكررام 

 الش عيّة.

  لسرار  308ا  1 (مبن األتير )  النهاية  460ا  2  الّحاح  386ا  3 راجع كتاب العي ( 2)

 .286ا  1  القاموس المحيط  135ـ  133 ا 3الع م 

 .460( راجع   ح م تّ  امصول ا 3)

 .240( مءاد  الوصول إلى علم امصول ا 4)

 .115( لالشي  الءهائّي في زبدل امصول ا 5)
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بحسع مفهومه   لاللغوّي في بيار معاني األلفائ بتءدي، لفظ بلفرظ نخر  ولرو 

 مفهوما أو أعّم.لار أخّص منه 
ومررن هنررا انقرردح أنّرره م واررع لإليرر اد علررى  ع يفا رره بعرردم امنعكرراس أو 

امّا اد   لما هو الحال في  ع ي  جّ، األ ياا لو م الكّ،   ور ورل عردم 

ممتيازهررا عّمررا عررداها لغيرر   (1)اإلحااررة بهررا بكنههررا أو ب واّصررها الموجءررة 
 عّقم الغيوم   فافهم.

  فرإّر  «الحّجرة عليره»م  «الظرّن برالحكم»لى  ءدي، ولي  لار   فاألو

اررّول أو فعررق   م الظررّن   حتّررى عنررد العاّمررة  (3)هررو  حّرريلها  (2)المنرراا فيرره 
  أو بعإ ال اّصة القائ، بها عند انسداد بام العلم  (4)القائلين بحّجيّته مشلقا 

ن أفر اد الحّجرة ؛ مر (6)  فإنّه مشلقا عندهم أو عند امنسداد عندع  (5)باألحكام 

من ـ  (7)وللا م  ءهة في لور ا تف اغ الو ع في  حّي، غي ع من أف ادها 
العلم بالحكم أو غي ع مّما اعتء  من الش ق التعءّديّرة غير  المفيردل للظرّن ولرو 

 اجتهادا أييا.ـ  نوعا

 (8)ومنه اد انقدح أنّه م وجه لتأبّي األخءارّي عن امجتهاد بهلا المعنى 
ه م محرريص عنرره   لمررا م ي فررى. غايررة األمرر  لرره أر ينرراز، فرري حّجيّررة   فإنّر

 بعإ ما يقول
__________________ 

 .«اإلحااة»( وص  لقوله ا 1)

 ( أي ا في امجتهاد.2)

 ( أي ا  حّي، الحّجة.3)

( أي ا عند العاّمة القائلين بحّجيّة الظّن مشلقا    واا لرار مرن الظنرور ال اّصرة الّتري تءترم 4)

حّجيّتهررا باألدلّررة أو لررم يكررن منهررا   فررإنّهم أوجءرروا العمرر، بررالظنور الحاصررلة مررن ام تحسررانا  

   إر اد الفحرول ا 131والقيا ا  والمّال  الم  لة وغي ها. راجع اللمع في اصول الفقه ا 

  مّرادر  199ا  4  الموافقرا   105ـ  97ا  4  نهاية السر ول  309   لّم الوصول ا  240

 .73اإل قمّي ا  التش يع

 .282ا  1  واوانين امصول  165ـ  164ا  5( وهو المحقّب القّمّي في غنائم األيّام 5)

 ( أي ا عند بعإ ال اّصة   وهو المحقّب القّمي   لما مّ .6)

 ( أي ا غي  الظّن من أف اد الحّجة.7)

 كم الش عّي.( أي ا بمعنى لور امجتهاد ا تف اغ الو ع في  حّي، الحّجة على الح8)



 355  ......................................................................  (1) ]داهتجالا فيرعت يف[

امصررولّي باعتءررارع   ويمنررع عنهررا. وهررو غيرر  وررائ  بام ّفرراق علررى صررّحة 

  لمرا وارع  (1)امجتهاد بلا  المعنى   و ورل أنّه ربما يقع بين األخءراريّين 
 .(2)بينهم وبين امصوليّين 
__________________ 

حكميّة   وأنك ع األمرين ( لما ذهع بعإ األخءاريّين إلى ج يار ام تّحام في الشءهة ال1)

 األ ت نبادّي إّم في عدم النس .

( لما ذهع امصوليّور إلى حّجيّرة أصرالة الءر اال فري الشرءها  الحكميّرة التح يميّرة النا ر ة 2)

مررن فقرردار الررنّص   ب ررق  األخءرراريّين   فررإنّهم ذهءرروا إلررى عرردم حّجيّتهررا فيهررا   برر، اخترراروا 

 امحتياا.
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 فصل

 [لق والتجّزياالجتهاد المم]

 [االجتهاد المملق والتجّزي]

 ينقسم امجتهاد إلى مشلب و جّزي ا

فامجتهراد المشلرب هررو مرا يقتردر برره علرى ا رتنءاا األحكررام الفعليّرة مررن 
الّتري لرم يظفر   (1)أمارل معتء ل   أو أصر، معتءر  عقرق أو نقرق فري المروارد 

 .(2)فيها بها 

 بعإ األحكام. والتجّزي هو ما يقتدر به على ا تنءاا

 [المجتهد المملق وأحكامه]

 [إمكان االجتهاد المملق وقوعاـ  1]

تّم إنّه م إ كال في إمكار المشلب وحّوله لألعقم. وعدم التمّكن من 

الت جي  في المسألة و عيين حكمها والت دّد منهم في بعإ المسائ، إنّما هرو 
د فري لرّ، مسرألة عليره   بالنسءة إلى حكمها الوااعّي   ألج، عدم دلير، مسراع

أو عرردم الظفرر  برره بعررد الفحررص عنرره بالمقرردار الررقزم   م لقلّررة امّاررق، أو 

 أصق. (3)اّور الءا،. وأّما بالنسءة إلى حكمها الفعلّي فق   دّد لهم ]فيه[
__________________ 

 .«أص، معتء »( متعلّب بقوله ا 1)

 المعتء ل.( أي ا لم يظف  في  ل  الموارد باألمارل 2)

 ( ما بين المعقوفتين ليم في النس .3)
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 [جواز عمل المجتهد المملق بآراء نفسهـ  2]

 لما م إ كال في جواز العم، بهلا امجتهاد لمن ا ّّ  به.

 [جواز التقليد ع  المجتهد المملق االنفتاحيـ  3]

أو  وأّما لغي ع فكلا م إ كال فيه   إذا لار المجتهد مّمن لار بام العلم

 العلمّي باألحكام مفتوحا له   على ما يأ ي من األدلّة على جواز التقليد.

 [عدم جواز التقليد ع  المجتهد االنسداديّ ـ  4]

ب ررق  مررا إذا انسرردّ عليرره بابهمررا   فجررواز  قليررد الغيرر  عنرره فرري غايررة 

اإل رركال   فررإّر رجوعرره إليرره لرريم مررن رجررو، الجاهرر، إلررى العررالم برر، إلررى 

دلّرة جرواز التقليرد إنّمرا دلّرم علرى جرواز رجرو، غير  العرالم إلرى الجاه،   وأ
العالم   لما م ي فى ؛ واييّة مقدّما  امنسداد ليسم إّم حّجيّة الظرّن عليره 

م على غي ع. فق بدّ فى حّجيّة اجتهاد مثله على غي ع من التماس دلي، نخر  

مجتهد من إجمرا، أو غي  دلي، التقليد وغي  دلي، امنسداد الجاري في حّب ال
ج يررار مقرردّما  دليرر، امنسررداد فرري حقّرره بحيررث  كررور منتجررة لحّجيّررة الظررّن 

 أييا. (1)الثابم حّجيّته بمقدّما ه له

وم مجال لدعو  اإلجما،. ومقدّما ه للل  غي  جارية في حقّه   لعدم 
انحّار المجتهد به   أو عدم لزوم محلور عقلّي من عمله بامحتياا   وإر 

 .(2)منه العس  إذا لم يكن له  ءي، إلى إتءا  عدم وجوبه مع عس ع  لزم

نعرررم   لرررو جررر   المقررردّما  لرررلل  برررأر انحّررر  المجتهرررد ولرررزم مرررن 
 (3)امحتياا المحلور   أو لزم منه العس  مع التمّكن من إبشال وجوبه حين ل 

 لانم منتجة
__________________ 

 ( أي ا للغي .1)

 راجعة إلى امحتياا. «وجوبه»و  «منه» ( هلا اليمي  وومي ا2)

 ( أي ا حين لزوم العس .3)
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 .(2)  لكن دونه خ ا القتاد  (1)لحّجيّته في حقّه أييا 

 .(3)هلا على  قدي  الحكومة 
وصرّحته ا فجرواز ال جرو، إليره فري غايرة  (4)وأّما علرى  قردي  الكشر  

إلررى مررن اخررتّص اإل رركال   لعرردم مسرراعدل أدلّررة التقليررد علررى جررواز ال جررو، 

  وايريّة مقرردّما  امنسرداد اختّراد حّجيّرة الظرّن بمررن  (5)حّجيّرة ئنّره بره 
ج   في حقّه دور غي ع ؛ ولو  لّم أّر اييّتها لرور الظرّن المشلرب معتءر ا 

 رر عا   لررالظنور ال اّصررة الّترري دّل الرردلي، علررى اعتءارهررا بال ّررود   

 فتأّم،.
  م  وجرع القشرع بمرا أدّ   (6)إر الم ا حّجيّة الشريا  ر عا   مشلقرا 

إّم  نّجرز  (8)  وأنّه لريم أتر ع  (7)إليه من الحكم ولو ئاه ا   لما مّ   حقيقه 

الوااع مع اإلصابة والعلر مع عدمها   فيكرور رجوعره إليره مرع انفتراح برام 
 .(9)العلمّي عليه أييا رجوعا إلى الجاه،   فيق عّما إذا انسدّ عليه 

__________________ 

 ( أي ا لانم المقدّما  منتجة لحّجيّة الظّن في حّب الغي    لما لار حّجة في حّب المجتهد.1)

 ( لعدم انحّار المجتهد بامنسدادّي في عّ  من األعّار.2)

( أي ا علرى  قرردي  حّجيّرة الظررّن مررن برام حكررم العقرر، بلرزوم العمرر، بررالظّن فري مقررام إااعررة 3)

 التكالي  المعلومة إجمام.

 ( أي ا على  قدي  حّجيّة الظّن من بام لور الظّن ا يقا إلى األحكام الوااعيّة ومثءتا لها.4)

   وهو المجتهد. «من»( أي ا بنفسه. واليمي  ي جع إلى 5)

 ( أي ا  واا لار في حال امنفتاح أو في حال امنسداد.6)

 .282ـ  281ا  (ةمءحث إمكار التعءّد باألمارا  غي  العلميّ )( راجع الجزا الثاني 7)

  فررإّر اليررمي  ي جررع إلررى حّجيّررة  «لرريم أت هررا»( هكررلا فرري النسرر . واألولررى أر يقررول ا 8)

 الشيا.

( حاصر، اإل ركال ا أّر مقتيرى حّجيّررة الظنرور ال اّصرة فري حررّب المجتهرد امنفتراحّي لرريم 9)

ن برام رجرو، العلم بالوااع لي يّدق عليه العار  باألحكام ويحكم بجواز  قليد الغي  عنره مر

الجاهرر، إلررى العررالم   برر، لرريم أترر  حّجيّررة الظنررور إّم  نّجررز الوااررع عنررد اإلصررابة والعررلر عنررد 

ال شأ   فق يكور المجتهد عالما بالحكم ولرو ئراه ا. وعليره فرق فر ق برين المجتهرد امنسردادّي 

ن رجررو، والمجتهررد امنفترراحّي   برر، لقهمررا غيرر  عررالم باألحكررام   ويكررور ال جررو، إليهمررا مرر

 الجاه، إلى الجاه،   فق وجه للتفّي، بين امنفتاحّي وامنسدادّي.
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نعم   إّم أنّه عالم بمروارد ايرام الحّجرة الشر عيّة علرى األحكرام    قلت :

 .(1)فيكور من رجو، الجاه، إلى العالم 
ـ  (3)فرري مروارد فقرد األمررارل المعتءر ل عنردع  (2)رجوعره إليره  إن قلات :

 ليم إّم ال جو، إلى الجاه،.ـ  م جع فيها امصول العقليّةالّتي يكور ال

رجوعرره إليرره فيهررا إنّمررا هررو ألجرر، اّاقعرره علررى عرردم األمررارل  قلاات :
عراجز عرن امّارق، علرى ذلر . وأّمرا  عيرين مرا هرو  (4و )الش عيّة فيها   وه

 (6)هو الء اال أو امحتياا فهو إنّما ي جع إليره  (5)حكم العق، وأنّه مع عدمها 

 ؛ فالمتّءع ما ا تقّ، به عقله ولو على خق  ما ذهع إليه مجتهدع   فافهم.

 [نفو  قضاء المجتهد المملق االنفتاحيّ ـ  5]

وللل  م خق  وم إ كال في نفوذ حكم المجتهد المشلب إذا لار بام 

 العلم أو العلمّي له مفتوحا.

ي  مررن  ق يرر  وأّمررا إذا انسرردّ عليرره بابهمررا ا ففيرره إ رركال علررى الّررح
ليم مّمن يعر   ـ  لما أ    ننفاـ  المقدّما  على نحو الحكومة   فإّر مثله

 .(7)األحكام   مع أّر مع فتها معتء ل في الحالم   لما في المقءولة 
__________________ 

أّر مقتيى الحّجيّة وإر لار التنجيز والتعلي    م جع، الممات،   فليم  وحاصل الجواب :( 1)

نفتاحّي أييا عالما باألحكام الف عيّرة   إّم أّر امنفتراحّي عرالم بمروارد ايرام الحّجرة الشر عيّة ام

على األحكام   ويّدق العار  باألحكام علرى العرالم بمروارد ايرام الحّجرة علرى األحكرام   لمرا 

يّدق على العار  بنفم األحكام   ويكور رجو، الجاه، إليه من رجوعره إلرى العرالم. وهرلا 

ب ررق  المجتهررد امنسرردادّي الّررلي ي ررتّص حّجيّررة الظررّن المشلررب بررالحكم الشرر عّي بنفسرره   إذ 

 المف وا أّر مقدّما  امنسداد  ّمم في حقّه   م في حّب غي ع.

 ( أي ا رجو، الغي  إلى المجتهد امنفتاحّي.2)

 ( أي ا عند المجتهد امنفتاحّي.3)

 ( أي ا الغي .4)

 ارل الش عيّة.( أي ا مع عدم األم5)

 ( أي ا فالجاه، إنّما ي جع إلى ما حكم به عقله.6)

مررن  11  الءررام  98ا  18راجررع و ررائ، الشرريعة  .«وعرر   أحكامنررا»( حيررث ورد فيهررا ا 7)

 .1أبوام صفا  القاوي   الحديث 
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؛ وهو إر لرار غير  بعيرد   إّم أنّره  (1)إّم أر يدّعى عدم القول بالفّ، 

 ة على عدم الفّ،.ليم بمثابة يكور حجّ 
إّم أّر يقرررررال بكفايرررررة انفتررررراح برررررام العلرررررم فررررري مررررروارد اإلجماعرررررا  

والي وريّا  من الدين أو الملهع والمتوا  ا  إذا لانم جملرة يعتردّ بهرا   

وإر انسدّ برام العلرم بمعظرم الفقره   فإنّره يّردق عليره حين رل أنّره مّمرن رو  
 السرقمعليهموحر امهم  سرقمالعليهمونظر  فري حقلهرم  السقمعليهمحديثهم 

 ع فا حقيقة. السقمعليهموع   أحكامهم 

فرالم اد أّر ا  «فرإذا حكرم بحكمنرا»فري المقءولرة ا  السقمعليهوأّما اوله 
وحكمه  !إذا حكم لار بحكمهم حكم   حيث لار منّوبا منهم   لي  (2)مثله 

لزيررد أو غالءررا يكررور فرري الموورروعا  ال ارجيّررة   ولرريم مثرر، ملكيّررة دار 

  فّررّحة إ ررناد حكمرره إلرريهم  السررقمعليهمزوجيّررة امرر أل لرره مررن أحكررامهم 
 إنّما هو ألج، لونه من المنّوم من اءلهم. السقمعليهم

 [المجتهد المتجّزي وأحكامه]

 وأّما التجّزي في امجتهاد ففيه مواوع من الكقم ا

 األّول : في إمكانه

  إّم أنّررره م ينءغررري  (3) وهرررو وإر لرررار محرررّ، ال رررق  برررين األعرررقم

 امر يام
__________________ 

( أي ا عردم القرول بالفّر، برين المجتهرد امنفتراحّي وامنسردادّي   فيردّعى أّر مرن يقرول مرن 1)

ر، أييررا  ّّ ر، بينهمررا   لمرا أّر مررن يقرول بعرردم نفروذع لررم يف ّّ الفقهراا بنفروذ حكررم المجتهرد لررم يف

 بينهما.

 امنسدادّي الّلي يّدق عليه أنّه عار  بأحكامهم. ( أي ا مث، هلا المجتهد2)

ارد اختلر  النراس فري اءولره للتجزئرة   بمعنرى ج يانره فري بعرإ »( اال صراحع المعرالم ا 3)

المسائ، دور بعإ   وذل  بأر يحّ، للعالم ما هو منراا امجتهراد فري بعرإ المسرائ، فقرط   

هررليع والشررهيد فرري الررلل   والرردروس ذهررع العّقمررة فرري الت ؟فلرره حين ررل أر يجتهررد فيهررا أو م

معرالم الردين  .«ووالدي في جملة من لتءه وجمع من العاّمة إلى األّول   وصار اوم إلرى الثراني

 .238ا 
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  حيرث لرار أبروام الفقره م تلفرة مردرلا   والمردار  متفاو رة  رهولة  (1)فيه 

ا وصرعوبة   مرن عقليّررة ونقليّرة   مررع اخرتق  األ ر اد فرري امّارق، عليهرر
وفرري اررول الءررا، واّررورع بالنسررءة إليهررا   فرر ّم  رر ص لثيرر  امّاررق، 

واوي، الءا، في مدر  بام بمهار ه في النقليّا  أو العقليّا    ولريم لرلل  

في نخر    لعردم مهار ره فيهرا وابتنائره عليهرا. وهرلا بالير ورل ربمرا يوجرع 
حّرررول القررردرل علرررى ام رررتنءاا فررري بعيرررها لسرررهولة مدرلررره أو لمهرررارل 

الش ص فيه مع صعوبته مع عدم القردرل علرى مرا لريم لرلل    بر، يسرتحي، 

حّول اجتهاد مشلب عادل غي  مسءوق بالتجّزي   للزوم الشفر ل. وبسرااة 
الملكة وعدم اءولها التجزية م يمنع من حّولها بالنسءة إلى بعإ األبوام 

م رتنءاا بحيث يتمّكن بها من اإلحااة بمدارله   لما إذا لانم هنرا  ملكرة ا

  أو م يعتنررى  (2)فري جميعهرا ؛ ويقشررع بعردم دخر، مررا فري  رائ ها برره أصرق 
باحتماله   ألج، الفحرص بالمقردار الرقزم الموجرع لقام نرار بعردم دخلره   

مرن  (3)لما في الملكة المشلقة   بداهة أنّه م يعتءر  فري ا رتنءاا مسرألة معهرا 

   لما م ي فى.فعق على مدار  جميع المسائ،  (4)امّاق، 

 (5)الثاني : في حّجيّة ما يِّدي إليه على المتّصف به 

حّجيّتره    (7)أييا محّ، ال ق    إّم أّر ايريّة أدلّرة المردار   (6)وهو 

لعرردم اختّاصررها بالمتّّرر  بامجتهرراد المشلررب   ورر ورل أّر بنرراا العقررقا 

 على حّجيّة
__________________ 

 ي.( أي ا في إمكار التجزّ 1)

( أي ا يقشررع بعرردم دخرر، مررا فرري  ررائ  األبرروام فرري بعررإ األبرروام الّررلي يحّرر، لرره ملكررة 2)

 ام تنءاا بالنسءة إليه.

 ( أي ا مع الملكة المشلقة.3)

 زائدل. «من»أّر للمة الصحيح ( هكلا في النس . و4)

 ( أي ا على المتّّ  بالتجّزي في امجتهاد.5)

 .«حّجيّة»  فإّر اليمي  ي جع إلى  «وهي»ا  أر يقول واألولى( هكلا في النس . 6)

 ( والم اد بالمدار  هو خء  الواحد واإلجما، والظواه .7)
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بمرا  (1)الظواه  مشلقا   وللا ما دّل على حّجيّة خءر  الواحرد   غايتره  قييردع 

 إذا  مّكن من دفع معاروا ه   لما هو المف وا.

في كّل مساُلة اجتهاد الثالث : في جواز رجوع غير المتّصف به إليه 

 فيها

وهرو أييررا محررّ، اإل رركال   مررن أنّرره مررن رجررو، الجاهرر، إلررى العررالم   

فتعّمه أدلّة جواز التقليد ؛ ومن دعو  عدم إاقق فيها وعدم إح از أّر بناا 
إر  (2)العققا أو  ي ل المتشّ عة على ال جو، إلرى مثلره أييرا ؛ و رتع   

 ة. اا هللا  عالى ما هو اييّة األدلّ 

 [الرابع : في نفو  قضائه في المرافعات]

وأّمررا جررواز حكومترره ونفرروذ فّرر، خّررومته   فأ ررك،. نعررم   م يءعررد 

نفوذع فيما إذا ع   جملة معتدّا بها   واجتهد فيها بحيث يّرّ  أر يقرال فري 
  لمررا مررّ  فرري المجتهررد المشلررب  «إنّرره مّمررن عرر   أحكررامهم»حقّرره ع فررا ا 

 والعلمّي في معظم األحكام.المنسدّ عليه بام العلم 
__________________ 

 ... ( أي ا غاية األم   قييد إاقق أدلّة حّجيّة األمارا 1)

 من هلا الجزا. 374ـ  370( محظ الّفحة ا 2)
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 فصل

 [في مبادئ االجتهاد]

م ي فى احتياا امجتهاد إلى مع فة العلروم الع بيّرة فري الجملرة   ولرو 

ا يءتنري عليره امجتهراد فري المسرألة برال جو، إلرى مرا بأر يقدر على مع فة م
 دّور فيه   ومع فة التفسي  للل .

وعمدل ما يحتاا إليه هو علم امصول   و ورل أنّه ما مرن مسرألة إّم 
ويحتاا في ا تنءاا حكمها إلى ااعدل أو اواعد بر هن عليهرا فري امصرول   

 لما هو ا يقة األخءارّي. أو ب هن عليها مقدّمة في نفم المسألة الف عيّة  

و ردوين  لر  القواعرد المحتراا إليهرا علرى حردل م يوجرع لونهرا بدعرة. 
م يوجع ذل    وإّم لار  ردوين الفقره  السقمعليهموعدم  دوينها في زمانهم 

 والنحو والّ   بدعة.

م محيص ألحد في ا تنءاا األحكام الف عيّة مرن أدلّتهرا إّم  وبالجملة :
ما بني عليه في المسائ، امصوليّة   وبدونه م يكراد يرتمّكن مرن  ال جو، إلى

 ا تنءاا واجتهاد   مجتهدا لار أو أخءاريّا.

نعرررم   ي تلررر  امحتيررراا إليهرررا بحسرررع اخرررتق  المسرررائ، واألزمنرررة 
واأل  اد   و ورل خفّة م ونة امجتهاد في الّردر األّول وعردم حاجتره 

نة القحقة مّما م يكاد يحقّب وي ترار عرادل إلى لثي  مّما يحتاا إليه في األزم

 إّم بال جو، إلى ما دّور فيه من الكتع امصوليّة.
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 فصل

 [في التخمئة والتصويب]

 ا ّفقم الكلمة على الت ش ة في العقليّا . واختلفم في الش عيّا  ا

فقررال أصررحابنا بالت ش ررة فيهررا أييررا   وأّر لرره  ءررار  و عررالى فرري لررّ، 
 .(1)دّي إليه امجتهاد  ارل   وإلى غي ع اخ   مسألة حكما يخ

واال م الفونا بالتّويع   وأّر له  عالى أحكاما بعدد نراا المجتهردين 
 .(2)  فما يخدّي إليه امجتهاد هو حكمه  ءار  و عالى 

وم ي فى ا أنّه م يكاد يعق، امجتهاد في حكرم المسرألة إّم إذا لرار لهرا 

مجتهد بّردد ا رتنءااه مرن أدلّتره و عيينره بحسرءها حكم وااعا   حتّى صار ال
 ئاه ا.

فلو لار غ وهم من التّرويع هرو املترزام بإنشراا أحكرام فري الواارع 

بأر  كرور األحكرام المخدّيرة إليهرا امجتهرادا  أحكامرا وااعيّرة   ـ  بعدد اةراا
فهررو وإر لررار خشررأ مررن جهررة  رروا   األخءررار وإجمررا، ـ  لمررا هرري ئاه يّررة

ألخيار على أّر له  ءار  و عالى في لرّ، وااعرة حكمرا يشرت   فيره أصحابنا ا

 الكّ،   إّم أنّه غي  محال.
__________________ 

  اروانين  726ـ  725ا  2  عردّل امصرول  758ا  2( راجع اللريعة إلى اصرول الشر يعة 1)

 .284ا  2  ف ائد امصول  449و  366ا  1امصول 

المعتزلرة وأبري الحسرن األ رع ّي فري لترام إر راد الفحرول ا  ( نسع القول بالتّرويع إلرى2)

ونسرع إلررى األ رع ّي والقاورري أبرري بكر  الءررااقنّي وجمهررور المتكلّمرين مررن األ رراع ل  .261

 .560ا  4والمعتزلة في لتام نهاية الس ول 
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ولو لار غ وهم منه املتزام بإنشاا األحكام على وفرب نراا األعرقم 

مّما م يكاد يعق،   فكي  يرتفّحص عّمرا م يكرور لره عرين بعد امجتهاد   فهو 
 ؟أو يستظه  من اةية أو ال ء  ؟وم أت 

إّم أر يرر اد التّررويع بالنسررءة إلررى الحكررم الفعلررّي   وأّر المجتهررد وإر 

لار يتفّحص عّما هو الحكم وااعا وإنشاا   إّم أّر ما أدّ  إليه اجتهادع يكرور 
هرو مّمرا ي تلر  براختق  اةراا ور ورل   وم هو حكمه الفعلّي حقيقرة   و

يشت   فيه الجاه، والعالم بداهة. وما يشرت لار فيره لريم بحكرم حقيقرة   بر، 

إنشرراا   فررق ا ررتحالة فرري التّررويع بهررلا المعنررى   برر، م محرريص عنرره فرري 
الجملة   بناا علرى اعتءرار األخءرار مرن برام السرءءيّة والمووروعيّة   لمرا م 

أّر ئنّيّرة الش يرب م  نرافي اشعيّرة »ي  إليره مرا ا رته  بيننرا ي فى. وربما يشر

 .«الحكم
فمخدّيرا  ـ  لما هو لرلل ـ  نعم   بناا على اعتءارها من بام الش يقيّة

الش ق واألمرارا  المعتءر ل ليسرم بأحكرام حقيقيّرة نفسريّة   ولرو اير، بكونهرا 

كامرا لرلل  أييرا   إمكار منع لونها أح (1)واد مّ  غي  مّ ل  أحكاما ا يقيّة.
وأّر اييّة حّجيّتها ليسم إّم  نّجز مخدّيا ها عند إصابتها والعلر عند خش ها 

  فق يكور حكم أصق إّم الحكم الوااعّي   فيّي  منّجزا فيما اام عليه حّجة 

فيمرا لرم  كرن ـ  ب، غي  فعلريّ ـ  من علم أو ا يب معتء    ويكور غي  منّجز
 ، جيّدا.هنا  حّجة مّيءة   فتأمّ 
__________________ 

 .282ـ  281( راجع الجزا الثاني ا 1)
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 فصل

 [في تبّدل رأي المجتهد]

أو بزوالره  (1)إذا اومحّ، امجتهاد السابب بتءردّل الر أي األّول براةخ  

  فرق  رءهة فري عردم العءر ل بره فري األعمرال القحقرة ولرزوم ا ّءرا،  (2)بدونه 
 .(4)أو امحتياا فيها  (3)امجتهاد القحب مشلقا 

ما اعتء  في  (6)الم تّ، فيها  (5)وأّما األعمال السابقة الوااعة على وفقه 
صررّحتها بحسررع هررلا امجتهرراد ا فررق برردّ مررن معاملررة الررءشقر معهررا فيمررا لررم 

لمررا نهررإ فرري  (7)يررنهإ دليرر، علررى صررّحة العمرر، فيمررا إذا اختررّ، فيرره لعررلر 

 الّقل وغي ها مث،
__________________ 

( أي ا بال أي اةخ  القحب   لما إذا عقد بالفار يّة على ام أل و زّوا بها   تّم  ءردّل رأيره 1)

 إلى اعتءار الع بيّة فيه.

 ( أي ا بزوال ال أي األّول من دور  ءدّله ب أي نخ .2)

هرو  (  واا لار امجتهادار اشعيّين أو ئنّيّين أم م تلفرين   و رواا لرار مرورد  ءردّل الر أي3)

 الموووعا  أم األحكام.

 ( أي ا امحتياا في األعمال القحقة.4)

 ( أي ا على وفب امجتهاد السابب.5)

أييررا ي جررع إلررى األعمررال  «صررّحتها»( أي ا فرري األعمررال السررابقة. واليررمي  فرري اولرره ا 6)

 السابقة.

ة العمر، إذا فيما لم ينهإ دلير، علرى صرحّ » وق العءارل هكلا ا  واألولى( هكلا في النس . 7)

 والم اد بالعلر هو امجتهاد السابب. .«اختّ، بعإ ما يعتء  فيه

ا أّر األعمال السابقة المرأ ي بهرا علرى وفرب امجتهراد السرابب باالرة   إّم  وحاصل الكالم

إذا اام دلير، مرن ال رارا علرى عردم وجروم إعاد هرا. وارد اامرم أدلّرة تقترة علرى عردم وجروم 

 اإلعادل ا
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  ب، اإلجما، على اإلجزاا في العءرادا   (2) «حديث ال فع»و  (1) «م  عاد»

 .(3)على ما ادّعي 
فيما لار بحسع امجتهاد األّول اد حّ، القشرع برالحكم وارد  (4)وذل  

  عا   غايته المعلوريّة فري  (6)  بداهة أنّه م حكم معه  (5)اومحّ، واو  

 الم الفة عقق.
  واد ئهر   (7)    عا عليه بحسءه وللل  فيما لار هنا  ا يب معتء

ّّص أو ا ينة المجاز أو المعارا   بنراا  (8)خقفه  بالظف  بالمقيّد أو الم 

على ما هو التحقيب من اعتءار األمارا  من بام الش يقيّة   اي، بأّر ايريّة 
اعتءارها إنشاا أحكام ا يقيّة أم م   علرى مرا مرّ  منّرا غير  مرّ ل   مرن غير  

 (10)باألحكرام أو بمتعلّقا هرا   ور ورل أّر ليفيّرة اعتءارهرا  (9)قره ف ق بين  علّ 

 فيهما على نه  واحد.
__________________ 

الّرلي ينفري وجروم إعرادل الّرقل فيمرا لرار ال لر، فيهرا مرن غيرر   «م  عراد»حرديث  أحاد ا :ـر 

 اممور ال مسة المستثنال فيه.

كررم العقرر، الّررلي واررع خشررأ. وهررلا يشررم، حررديث ال فررع   فإنّرره يرردّل علررى رفررع ح ثانيهاا :

 الّقل وغي ها.
 اإلجما، على إجزاا العءادا  السابقة الوااعة بمقتيى امجتهاد األّول. ثالثها :

م  عرراد الّررقل إّم مررن خمسررة ا »ا  السررقمعليه( وإليرر  نررّص الحررديث ا اررال أبررو جعفرر  1)

مرن أبروام  9  الءرام  227ا  3عة و رائ، الشري .«الشهور والوام والقءلة وال لرو، والسرجود

 .1القءلة   الحديث 

مرن لترام  26  الءرام  173ا  16؛ و ائ، الشيعة  417ا  2؛ ال ّال  463ا  2( الكافي 2)

 .6ـ  3األيمار   الحديث 

 ( لم أعث  على من ادّعى اإلجما، من المتقدّمين.3)

دا    وا تند إليه في القرول نعم   حكى المحقّب النائينّي اإلجما، على اإلجزاا في العءا

ا  1باإلجزاا في خّود العءادا  باعتءار القدر المتيقّن في موردع. راجرع أجرود التق ير ا  

206. 
 ( أي ا وم بدّية معاملة الءشقر.4)

 .«ذل »( خء  اوله ا 5)

 ( أي ا مع القشع.6)

 ( أي ا على الحكم بحسع امجتهاد السابب.7)

 ( أي ا خق  الحكم.8)

 أي ا  علّب امجتهاد السابب. (9)

 ( أي ا اعتءار الش يقيّة.10)
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المتعلّقا   (2)وأّر ـ  (1)لما في الفّول ـ  ولم يعلم وجه للتفّي، بينهما

م  تحّم، اجتهادين   ب رق  األحكرام   إّم حسرءار أّر األحكرام اابلرة للتغيّر  
لوااع واحد فيهما والتءدّل ب ق  المتعلّقا  والموووعا . وأنم خءي  بأّر ا

 واد عيّن أّوم بما ئه  خشخع تانيا.

ولررزوم العسرر  والحرر ا والهرر ا والمرر ا الم ررّ، بالنظررام والموجررع 
لررو ايرر، بعرردم صررّحة العقررود واإليقاعررا  والعءررادا  ـ  للم اصررمة بررين األنررام

الوااعة على اءب امجتهراد األّول الفا ردل بحسرع امجتهراد الثراني ووجروم 

ـ  الثاني من عدم    يع األت  على المعاملة وإعرادل العءرادلالعم، على اءب 
إّم أحيانا   وأدلّة نفري العسر  م  نفري إّم خّرود مرا لرزم منره  (3)م يكور 

العسر  فري  (5)بالمتعلّقرا    ولرزوم  (4)العس  فعق ؛ مع عدم اختّاد ذل  

الثاني في األحكام للل  أييا لو اي، بلزوم    يع األت  على اءب امجتهاد 
ينسرررردّ بالحكومررررة وفّرررر،  (6)األعمررررال السررررابقة ؛ وبررررام الهرررر ا والمرررر ا 

 ال ّومة.

م يكور التفاو  بين األحكام ومتعلّقا ها بتحّم، امجتهرادين  وبالجملة :
، فري لقمره  ّّ زيرد فري علرّو »وعدم التحّم، بيّنا وم مءيّنا بما ي جع إلى مح

   ف اجع و أّم،. «مقامه

مرررن برررام السرررءءيّة والمووررروعيّة ا فرررق  (7)اعتءارهرررا  وأّمرررا بنررراا علرررى
محيص عن القول بّّحة العم، علرى اءرب امجتهراد األّول   عءرادل لرار أو 

 حكما حقيقة.ـ  ما لم ييمح،ّ ـ  معاملة   ولور مخدّاع
__________________ 

 .409( راجع الفّول الغ ويّة ا 1)

 ( بيار للتفّي،.2)

 .«... ولزوم»( خء  اوله ا 3)

 ( أي ا لزوم العس  والح ا.4)

 ( أي ا ومع لزوم العس  في األحكام.5)

 ا أنّه ليم اله ا والم ا في لقم صاحع الفّول. ال يخفى( 6)

 ( أي ا اعتءار األمارا .7)
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وللل  الحال إذا لار بحسرع امجتهراد األّول مجر   ام تّرحام أو 

بدلي، على ال ق    فإنّه عم،  الء اال النقليّة   واد ئف  في امجتهاد الثاني
 .(1)بما هو وئيفته في  ل  الحال

  حقيب المقال   ف اجع هنا . (2)واد مّ  في مءحث اإلجزاا 
__________________ 

 .«على  ل  الحال»( وفي بعإ النس  ا 1)

 .169ـ  165( راجع الجزا األّول ا 2)
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 فصل

 التقليد [جواز]في 

 [تعريف التقليد]

ل الغي  ورأيه للعم، به في الف عيّا    أو لقلتزام به فري وهو أخل او
 .(1)امعتقاديّا   عءّدا   بق مشالءة دلي، على رأيه 

  ور ورل  رءقه عليره  (2)أنّه م وجه لتفسي ع بنفم العمر،  وال يخفى :
   وإّم لار بق  قليد   فافهم. (3)

 [أدلّة جواز التقليد على العاميّ ]

علي  أّر جواز التقليرد ورجرو، الجاهر، إلرى العرالم فري  تّم إنّه م يلهع

الجملة يكور بديهيّا جءلّيّا فش يّا م يحتاا إلى دلي،   وإّم لزم  دّ برام العلرم 

به على العامّي مشلقرا غالءرا   لعجرزع عرن مع فرة مرا دّل عليره لتابرا و رنّة ؛ 
 وم يجوز التقليد

__________________ 

العلمراا   مرنهم السريّد الم  يرى والشري  الشو رّي والمحقّرب الحلّري  ( هكلا عّ فره جمرع مرن1)

 265ا  2والمحقّب الثاني والفاو، التونّي وصاحءا الهداية والفّول. راجرع ر رائ، الشر ي  

 69ا  2  جرامع المقاصرد  200  معارا امصرول ا  10ا  (للشي  الشو يّ )  لتام اماتّاد 

 .411  الفّول الغ ويّة ا  471ـ  470و  6ين ا   هداية المست  د 299   الوافية ا

 .445ا  4  واةمدّي في اإلحكام  242( هكلا فّس ع صاحع المعالم في معالم الدين ا 2)

 ( أي ا  ءب التقليد على العم،.3)
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 هي العمدل في أدلّته. (2)أييا   وإّم لدار أو  سلس، ؛ ب، هلع  (1)فيه 

 ة اااب، للمنااش (3)وأغلع ما عداع 
فرري مثرر، هررلع المسررألة مّمررا يمكررن أر يكررور  (4)لءعررد  حّرري، اإلجمررا، 

القول فيه ألجر، لونره مرن اممرور الفش يّرة امر كازيّرة. والمنقرول منره غير  

 حّجة في مثلها   ولو اي، بحّجيّتها في غي ها   لوهنه بلل .
   (5)ومنه اد انقدح إمكار القدح في دعو  لونه من و وريّا  الدّين 

 حتمال أر يكور من و وريّا  العق، وفش يّا ه   م من و وريّا ه.م

 .(6)وللا القدح في دعو   ي ل المتديّنين 
علرى جروازع   لقرّول  (8)والسرخال  (7)وأّما اةيا  ا فلعدم دملة نية النف  

احتمال أر يكور اإلرجا، لتحّي، العلم   م لألخل  عءّردا ؛ مرع أّر المسر ول 

هررم أهرر، الكتررام لمررا هررو ئاه هررا   أو أهرر، بيررم العّررمة  فرري نيررة السررخال
 .(9)األاهار لما فّس  به في األخءار 

نعررم م بررأس بدملررة األخءررار عليرره بالمشابقررة أو المقزمررة   حيررث دّل 

   وبعيها على أّر للعوام  قليد (10)بعيها على وجوم ا ّءا، اول العلماا 
__________________ 

 ( أي ا في التقليد.1)

 ( أي ا الجءلّة.2)

 ( أي ا ما عدا دلي، الجءلّة.3)

( وهررو الّررلي ادّعرراع لثيرر  مررن الفقهرراا   مررنهم السرريّد الم  يررى والشرري  الشو ررّي والمحقّررب 4)

   730ا  2  العردّل  797ا  2الحلّّي والشري  األنّرارّي. راجرع اللريعرة إلرى اصرول الشر يعة 

 .48ليد ا   ر الة امجتهاد والتق 197معارا امصول ا 

 ( لم أعث  على من ادّعاع.5)

 .411( لما ا تدّل بها صاحع الفّول. راجع الفّول الغ ويّة ا 6)

 .122( التوبة / 7)

 .70  والنساا /  43( النح، / 8)

   259و  211ا  1  والكرافي  649ا  1  والتفسري  األصرفى  68ا  2( راجع  فسي  القّمّي 9)

 .239ا  1عيور أخءار ال وا 

 ( وهلع ال وايا  على اائفتين ا10)

 ـ ما يدّل على وجوم متابعة العلماا بلسار العموم ا المائفة االولى :
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مث، ما دّل على المنع عرن ـ    وبعيها على جواز اإلفتاا مفهوما (1)العلماا 

 السررقمعليه  أو منشواررا   مثرر، مررا دّل علررى إئهررارع ـ  (2)الفترو  بغيرر  علررم 
 يالمحءّة ألر ي   ف

__________________ 

التوايررع المءررار  الّررادر مررن الناحيررة المقدّ ررة إلررى إ ررحاق بررن يعقرروم   وهررو اولرره  منهااا :ـرر 

وأّما الحوادث الوااعة فارجعوا إلى روال حديثنا   فإنّهم حّجتي عليكم وأنرا حّجرة » ا السقمعليه

 .9  الحديث من أبوام صفا  القاوي  11  الءام  101ا  18و ائ، الشيعة  .«هللا

أي أبررا الحسررن الثالررث ـ  خءرر  أحمررد بررن حررا م بررن ماهويرره   اررال ا لتءررم إليرره ومنهااا :

فكتررع إليهمررا ا  ـ. ولترع أخرروع أييرا بررلل ؟ ـ   أ رأله عّمررن نخرل معررالم دينريـ  السرقمعليه

فهمم ما ذل  ما   فاصمدا في دينكما علرى لرّ، مسرّن فري حءّنرا ولرّ، لثير  القردم فري أم نرا   »

مرن أبروام صرفا   11  الءرام  110ا  18و رائ، الشريعة  .«هما لافولما إر  اا هللا  عالىفإنّ 

 .45القاوي   الحديث 
 ما يدّل على إرجا، الشيعة إلى أ  اد معيّنين من فقهاا ال وال. المائفة الثانية :

  ارال ا  رألته   فقلرم ا  السرقمعليهصحي  أحمد بن إ حاق عن أبي الحسرن  منهاا :

العمر ي تقتري   فمرا أدّ  إلير  فعنّري يرخدّي   »فقرال ا  ؟واول من أاء، ؟وعّمن نخل ؟عام،من أ

   99ا  18و رائ، الشريعة  .«وما اال ل  فعنّى يقرول   فا رمع لره وأالرع   فإنّره الثقرة المرأمور

 .4من أبوام صفا  القاوي   الحديث  11الءام 
ا ربمررا  السررقمعليهد هللا صررحي   ررعيع العق ارروفي   اررال ا الررم ألبرري عءرر ومنهااا :

يعنري أبرا ـ  وعلير  باأل رديّ »ا  السرقمعليهارال  ؟احتجنا أر نسأل عن الشيا   فمّمن نسأل

 .15من أبوام صفا  القاوي   الحديث  11  الءام  103 ا 18و ائ، الشيعة  .«ـ بّي 
ي م   فقلرم ا إنّر السرقمعليهخء  عءرد العزيرز برن المهترد     رألم ال ورا  ومنها :

و رائ،  .«خل عن يونم برن عءرد الر حمن»فقال ا  ؟ألقا  في لّ، وام   فمّمن نخل معالم ديني

 .34من أبوام صفا  القاوي   الحديث  11  الءام  107ا  18الشيعة 
ا  قّتي بعيدل   ولسم  السقمعليهخء  علّي بن المسيّع   اال ا الم لل وا  ومنهاا :

مرن زل يّرا برن ندم »ا  السرقمعليهفقرال  ؟خرل معرالم دينريأص، إلير  فري لرّ، وارم   فمّمرن ن

مررن أبرروام صررفا   11  الءررام  106ا  18و ررائ، الشرريعة  .«... المررأمور علررى الرردين والرردنيا

 .27القاوي   الحديث 
مرن أبروام صرفا  القاوري   الحرديث  10  الءرام  95ـ  94ا  18( راجرع و رائ، الشريعة 1)

20. 

مرن أفترى بغير  علرم وم هرد  »ا  السرقمعليهالحلّاا عن أبي جعف  ( منها ا خء  أبي عءيدل 2)

   9ا  18و ائ، الشريعة  .«من هللا لعنته مقئكة ال حمة والعلام   ولحقه وزر من عم، بفتياع

 .1من أبوام صفا  القاوي   الحديث  4الءام 

لتين أنهررا  عررن خّرر»ا  السررقمعليهخءرر  مفّيرر،   اررال ا اررال أبررو عءررد هللا  ومنهااا :

ا  18و رائ، الشريعة  .«فيهما هل  ال جال   أنها  أر  دين هللا بالءاا، و فتي الناس بغير  علرم

 ـ من أبوام 4  الءام  9
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 .(1)أصحابه من يفتي الناس بالحقل والح ام 

م يقررال ا إّر مجررّ د إئهررار الفتررو  للغيرر  م يرردّل علررى جررواز أخرررلع 
 وا ّءاعه.

لع فيّررة بررين جررواز اإلفترراا وجررواز ا ّءاعرره فإنّرره يقررال ا إّر المقزمررة ا

واوحة   وهلا غير  وجروم إئهرار الحرّب والواارع   حيرث م مقزمرة بينره 
 وبين وجوم أخلع  عءّدا   فافهم و أّم،.

وهلع األخءار على اختق  ميرامينها و عردّد أ رانيدها م يءعرد دعرو  

  وإر لرم يكرن  القشع بّدور بعيها   فيكور دليق اااعا على جواز التقليد
ّّّا لما دّل علرى عردم جرواز ا ّءرا، غير   لّ، واحد منها بحّجة ؛ فيكور م 

َوال )العلم واللّم على التقليد من اةيا  وال وايا    اال هللا  ءرار  و عرالى ا 

ْلمو  اٍة َوإيناا)  واوله  عالى ا  (2) (تَْقفن ما لَْيَ: لََك بيهي عي ا إيناا َوَجاْدنا  باَءناا َعلاى أنما

مْ   َعلى  ثاري ي
__________________ 

 .2صفا  القاوي   الحديث ـ 

  ارال ا  السرقمعليهماخء  إ ماعي، بن أبي زياد عن أبي عءرد هللا عرن أبيره  ومنها :

ا مرن أفترى النراس بغير  علرم لعنتره مقئكرة السرماا  و لمونلهعليههللاصلىاال ر ول هللا »

 .32من أبوام صفا  القاوي   الحديث  4  الءام  16ا  18و ائ، الشيعة  .«واألرا
والوجه في دملتها على جواز اإلفتاا مفهوما أّر هلع ال وايا   تيّمن معنرى الشر ا   

فإنّهررا  رردّل بررالمنشوق علررى عرردم جررواز اإلفترراا والعمرر، برره إذا لررار المفترري غيرر  عررالم   فترردّل 

  فيسرتفاد منهرا ـ  لور المفتى غي  عرالم وهوـ  بمفهومها على انتفاا عدم الجواز بانتفاا   اه

 جواز اإلفتاا والعم، به إذا لار المفتي عالما.
ا مررا فرري رجررال النجا رري فرري   جمررة أبررار بررن  غلررع مررن اولرره ا واررال أبررو جعفرر  منهااا ( 1)

 .«اجلم في مسجد المدينة وافم الناس   فإنّي احرّع أر ير   فري  ريعتي مثلر »ا  السقمعليه

 .10 رجال النجا ي ا

 السرقمعليهما رواع عءد السرقم برن صرال  الهر وّي   ارال ا  رمعم ال ورا  ومنها :

يرتعلّم »ا  السرقمعليهارال  ؟فقلم ا ولير  يحيرى أمر لم .«رحم هللا عءدا أحيا أم نا»يقول ا 

مرن أبروام صرفا  القاوري    11  الءرام  102ا  18و ائ، الشريعة  .«علومنا ويعلّمها الناس

 .11الحديث 
دملة هلع الشائفة على جواز اإلفتاا واوحة   فإّر إئهار المحءّة لإلفتاا ودعرااع لمرن و

أحيا أم هم دلي، على مشلوبيّة التعليم مّمرن لرار عالمرا باألحكرام   وهرلا يردّل علرى لرزوم اءرول 

 اول العالم   وإّم يلزم لغويّة مشلوبيّة التعلّم.
 .36( اإل  اا / 2)
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ْقتَاادنونَ  ع احتمررال أّر الررلّم إنّمررا لررار علررى  قليرردهم للجاهرر، أو فرري ؛ مرر (1) (من

 امصول امعتقاديّة الّتي م بدّ فيها من اليقين.
وأّما اياس المسرائ، الف عيّرة علرى امصرول امعتءاريّرة فري أنّره لمرا م 

لررلل  م يجرروز فيهررا بررالش يب  (3)مررع الغمرروا فيهررا  (2)يجرروز التقليررد فيهررا 

ءاارر، ؛ مررع أنّرره مررع الفررارق   ورر ورل أّر امصررول األولررى   لسررهولتها   ف
امعتقاديّة مسائ، معدودل   ب قفها   فإنّها مّمرا م  عردّ وم  حّرى وم يكراد 

يتيّس  من امجتهاد فيها فعق ارول العمر  إّم لألوحردّي فري للّيّا هرا   لمرا م 

 ي فى.
__________________ 

 .23( الزخ   / 1)

 امعتقاديّة.أي ا امصول  (3ـ  2)
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 فصل

 [في لزوم تقليد األعلم]

 [القول المختار في المقام ، والدليل عليه]

إذا علررم المقلّررد اخررتق  األحيرراا فرري الفتررو  مررع اخررتقفهم فرري العلررم 
والفقاهة فق بدّ مرن ال جرو، إلرى األفير، إذا احتمر،  عيّنره   للقشرع بحّجيّتره 

إّم علرى  (1)ى الغير  فري  قليردع والشّ  في حّجيّة غي ع. وم وجه ل جوعره إلر
 نحو دائ .

نعم   م بأس ب جوعه إليه إذا ا تقّ، عقله بالتسراوي وجرواز ال جرو، 

 إليه أييا   أو جّوز له األفي، بعد رجوعه إليه.
هلا حال العاجز عن امجتهاد فري  عيرين مرا هرو ايريّة األدلّرة فري هرلع 

 المسألة.

 .(3)المفيول وعدم جروازع  (2)قليد وأّما غي ع ا فقد اختلفوا في جواز  
 ـ (5)على ما اي، ـ  إلى الجواز. والمع و  بين األصحام (4)ذهع بعيهم

__________________ 

 ( أي ا م وجه ل جو، المقلّد إلى غي  األفي، في  قليد غي  األفي،.1)

 .« قديم»( وفي بعإ النس  ا 2)

فتواع   وهي متواّفة على حكم العقر، برالت يي  ( إذ جواز  قليد المفيول متواّ  على حّجيّة 3)

بين فترو  الفاور، وفترو  المفيرول   والت يير  متواّفرة علرى حّجيّرة فترو  المفيرول   وهرلا 

 دور.

 .424( لّاحع الفّول. راجع الفّول الغ ويّة ا 4)

  ر رالة فري امجتهراد  272( والقائ، الشري  األعظرم األنّرارّي. راجرع مشرارح األنظرار ا 5)

 .83التقليد ا و
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 وعدم دلي، على خقفه. (2)وهو األاو    لألص،  .(1)عدمه 

 [الجواب ع  أدلّة المخالفي ]

وم إارقق فري أدلّرة التقليررد بعرد الغرّإ عررن نهوورها علرى مشرر وعيّة 

أصله   لوووح أنّها إنّما  كور بّدد بيار أص، جواز األخل بقرول العرالم   
 (3)صق لّورل معاروته بقول الفاو، م في لّ، حال   من غي   عّ ا أ

   لما هو  أر  ائ  الش ق واألمارا    على ما م ي فى.
علرى األخرل بفترو  أحرد الم رالفين فري الفترو  مرن  (4)ودعرو  السري ل 

 دور فحص عن أعلميّته مع العلم بأعلميّة أحدهما   ممنوعة.

ن ر ررائله ألخررل فتاويرره مرر (6)  م عليرره  (5)وم عسرر  فرري  قليررد األعلررم 
ولتءررره   وم لمقلّديررره لرررلل  أييرررا ؛ ولررريم  شررر يص األعلميّرررة بأ رررك، مرررن 

 ش يص أص، امجتهاد ؛ مع أّر اييّة نفري العسر  اماتّرار علرى موورع 

 فيما م يلزم منه عس    فتأّم، جيّدا. (7)العس    فيجع 
__________________ 

  معرالم الردين ا  201امصرول ا    معرارا 810ا  2( راجع اللريعة إلرى اصرول الشر يعة 1)

247. 

( أي ا أصالة عدم حّجيّة اول المفيول   حيث يشرمله عمروم األدلّرة الناهيرة عرن متابعرة مرا 2)

 وراا العلم فيما إذا عارا اوله بقول األفي،.

 .78( هكلا أفاد الشي  األعظم في ر الة في امجتهاد والتقليد ا 3)

ومّما ذل نا يعلرم »األعظم األنّارّي   وأجام عنه بقوله ا ( هلع السي ل  عّ ا لها الشي  4)

الجوام عن السري ل المردّعال   فإنّهرا محمولرة علرى صرورل عردم العلرم برامختق    بر، اعتقراد 

برر، عررن ال جررو، إلررى غيرر  ـ  ام ّفرراق ؛ ولررلا لررو منعررم النرراس عررن ال جررو، إلررى غيرر  األعلررم

هللا م ي تلرر    ولررلا ي جررع العررواّم إلررى غيرر   اعتررلروا بررأّر الشرر ، واحررد   وحكررمـ  المجتهررد

 .79ر الة في امجتهاد والتقليد ا  .«المجتهدين معتلرين بأّر حكم هللا واحد

( هررلا مررا ذلرر ع صرراحع الفّررول دلرريق علررى جررواز  قليررد غيرر  األعلررم   ف اجررع الفّررول 5)

 .424الغ ويّة ا 

 ( أي ا م على نفم األعلم.6)

 علم.( أي ا فيجع  قليد األ7)
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 [ضعف ما قد يستدّل على وجوب تقليد األعلم]

 ا (1)واد ا تدّل أييا للمنع بوجوع 

 .(2)نق، اإلجما، على  عيّن  قليد األفي،  أحد ا :

األخءار الدالّة على   جيحه مع المعاروة   لمرا فري المقءولرة  ثانيها :
يره المنقرول   أو علرى اختيرارع للحكرم برين النراس   لمرا دّل عل (4)وغي ها  (3)

 .(5) «اخت  للحكم بين النّاس أفي، رعيّت »ا  السقمعليهعن أمي  المخمنين 
أّر اول األفي، أا م من غي ع جزما   فيجع األخرل بره عنرد  ثالثها :

 المعاروة عقق.

 وال يخفى ضعفها :

فلقّول احتمرال أر يكرور وجره القرول برالتعيين للكرّ، أو الجرّ،  أّما األّول :

  فق مجال لتحّري، اإلجمرا، مرع الظفر  بام ّفراق   فيكرور نقلره هو األص، 
 موهونا ؛ مع عدم حّجيّة نقله ولو مع عدم وهنه.

فألّر الت جي  مع المعاروة في مقام الحكومة ألج، رفع  وأّما الثاني :

ال ّومة الّتي م  كاد    فع إّم به م يستلزم الت جي  في مقام الفتو    لما 
 م ي فى.

__________________ 

  ومشررارح  71( ا رتدّل بهررا الشرري  األعظررم األنّررارّي فرري ر ررالة فرري امجتهرراد والتقليررد ا 1)

 .276ـ  275 األنظار ا

واد اعت   الشرهيد الثراني فري منيرة الم يرد بأنّره م يعلرم »( اال الشي  األعظم األنّارّي ا 2)

فري مسرألة  قليرد الميّرم باإلجمرا، علرى في ذل  خقفا   ونحوع غي ع. ب، صّ ح المحقّب الثاني 

 .71ر الة في امجتهاد والتقليد ا  .« عيّن  قليد األعلم

 .1من أبوام صفا  القاوي   الحديث  9  الءام  75ا  18( و ائ، الشيعة 3)

 88و  80ا  18( ل واية داود بن الحّين   ورواية مو ى بن ألي،. راجع و ائ، الشريعة 4)

 .45و  20صفا  القاوي   الحديث من أبوام  9  الءام 

 فيما لتءه لأل ت  الن عّي. 53( نه  الءقغة   الكتام 5)
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 فممنو،   صغ   ولء   ا وأّما الثالث :

أّما الّرغ   ا فألجر، أّر فترو  غير  األفير، ربمرا يكرور أار م مرن 
 فتواع   لموافقته لفتو  من هو أفي، منه مّمن ما .

أار م فري نفسره   فإنّره لرو  رلّم أنّره  وم يّغى إلرى أّر فترو  األفير،

للل  إّم أنّه ليم بّغ   لما ادّعي عقرق مرن الكءر     بداهرة أّر العقر، م 
يرر    فاو ررا بررين أر  كررور األا بيّررة فرري األمررارل لنفسررها أو ألجرر، موافقتهررا 

 ألمارل اخ     لما م ي فى.

علررى نحررو  ولرروـ  وأّمررا الكءرر   ا فررألّر مررق  حّجيّررة اررول الغيرر   عءّرردا
لم يعلرم أنّره القر م مرن الواارع   فلعلّره يكرور مرا هرو فري األفير، ـ  الش يقيّة

وغي ع  يّار   ولم يكن لزيادل الق م في أحدهما دخ، أصق. نعرم   لرو لرار 

 مام المق  هو الق م   لما إذا لار حّجة بنظ  العق،   لتعيّن األا م اشعا 
   فافهم.
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 فصل

 [في تقليد الميّت]

 [ختار : عدم جواز تقليد الميّتالم]

اختلفرروا فرري ا ررت اا الحيررال فرري المفترري. والمعرر و  بررين األصررحام 
   (1)ام ت اا 

__________________ 

( المعرر و  بررين األصررحام ا ررت اا الحيررال فرري المفترري مشلقررا   مررن دور فرر ق بررين التقليررد 1)

 الءدوّي وام تم ارّي.

جملرة الشر ائط حيرال المجتهرد   فرق يجروز  قليرد ومرن »اال الشي  األعظم األنّارّي ا 

الميّم على المعر و  برين أصرحابنا   بر، فري لرقم جماعرة دعرو  ام ّفراق أو اإلجمرا، عليره. 

ففي القواعد المليّة في   ح الجعف يّة حكاية اإلجما، عن المحقّب الثاني وغي ع على ذلر  بعرد 

مسال  دعرو   ّر ي  األصرحام با رت اا أر ا تظه  بنفسه ام ّفاق على ذل  أييا. وعن ال

الحيررال فرري العمرر، بقررول المجتهررد. وعررن ال  ررالة الّترري صررنّفها فرري هررلع المسررألة دعررو  اشررع 

األصحام على أنّه م يجوز النق، عن الميّم   وأّر اوله يءش، بمو ره. وعرن الوحيرد الءهءهرانّي 

م حّجيّة في اوله. وفري المعرالم ا في بعإ لقمه ا أنّه أجمع الفقهاا على أّر المجتهد إذا ما  

العم، بفتاو  المو ى م ال  لما يظه  من ا ّفاق أصحابنا علرى المنرع مرن ال جرو، إلرى فترو  

الميّم مع وجود الحّي. وفي ر رالة ابرن أبري جمهرور األحسرائّي مرا يظهر  منره دعرو  إجمرا، 

. وراجرع ر رائ، 59ـ  58د ا ر الة فري امجتهراد والتقلير .«... اإلماميّة على أر م اول للميّم

ا  1  ومسررال  األفهررام  45ـ  5ا  (للوحيررد الءهءهررانيّ )  وال  ررائ، الفقهيّررة  253ا  2الك لررّي 

 .163ا  (مبن أبي جمهور)  واألاشام الفقهيّة  248  ومعالم الدين ا  127
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وبعرإ المجتهردين مرن  (3)خي ل األخءاريّين  (2)  وهو  (1)وبين العاّمة عدمه 

  منها ا التفّي، بين الءردوّي فيشرت ا    (5)وربما نق،  فاصي،  .(4)بنا أصحا
 وام تم اري فق يش ا.

والم تررار مررا هررو المعرر و  بررين األصررحام   للشررّ  فرري جررواز  قليررد 

 .(6)الميّم   واألص، عدم جوازع 

 [أدلّة القائلي  بجواز تقليده مملقا]

مجرّوز علرى الجرواز مرن وم م  ا عن هلا األص، إّم ما ا تدّل بره ال

 وجوع وعيفة ا
__________________ 

   287ا  3( وا تدلّوا عليه بأّر الملاهع م  مو  بمو  أصحابها. راجرع  ر ح الءدخشرّي 1)

  إعانررة  55ا  1  المجمررو،  268ا  3  اإلبهرراا  885ـ  884ا  2الء هررار فرري اصررول الفقرره 

 .249ا  4الشالءين 

 ( أي ا عدم ام ت اا.2)

 .150  وامصول األصليّة ا  149( راجع الفوائد المدنيّة ا 3)

 .496( وهو المحقّب القّمي في جامع الشتا  ا 4)

 ( وهي تقتة ا5)

التفّررري، برررين مرررا إذا علرررم أّر المجتهرررد مّمرررن م يفتررري إّم بمنشوارررا  األدلّرررة  أحاااد ا :

و ميّترا   وبرين مرن م يعلرم أنّره فيجوز  قليردع   حيّرا لرار أـ  لابني بابويهـ  ومدلوم ها الّ يحة

 .307للل    فق يجوز  قليدع للل . وهلا ما ذهع إليه الفاو، التوني في الوافية ا 
التفّي، بين ما إذا فقرد المجتهرد الحرّي فيجروز  قليرد الميّرم   وبرين مرا إذا وجرد  ثانيها :

فري مجمرع الفائردل والء هرار  الحّي فق يجوز  قليد الميّم. وهلا ما ذهع إليه المحقّرب األردبيلريّ 

 .300. وهو المحكّي أييا عن العّقمة   ف اجع الوافية ا 547 ا 7
مرا فري المرتن مرن التفّري، برين التقليرد الءردوّي فرق يجروز   وبرين ام رتم ارّي  ثالثها :

 .422وهلا م تار صاحع الفّول في الفّول الغ ويّة ا  فيجوز.
ّجيّررة اررول المجتهررد الميّررم عنررد معاروررته لقررول ( والمرر اد مررن األصرر، هررو أصرر، عرردم ح6)

مشكو  الحّجيّة   فيشمله عمروم األدلّرة الناهيرة ـ  حين لـ  المجتهد الحّي   لّي ورل اول الميّم

 عن متابعة ما وراا العلم.
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 [األّول : استصحاب جواز التقليد]

 .(1)ا تّحام جواز  قليدع في حال حيا ه  منها :

مجرال لره   لعردم بقراا مووروعه ع فرا   لعردم  وم يلهع علير  أنّره م

وإر لرم يكرن لرلل  ـ    فإنّره متقرّوم بالحيرال بنظر  العر   (2)بقاا الر أي معره 
   حيث إّر المو  عند أهله موجع منعدام الميّم ورأيه.ـ  وااعا

صرررّحة ا تّرررحام بعرررإ أحكرررام حرررال حيا ررره    (3)وم ينرررافي ذلررر  
إنّمرا يكرور فيمرا م  (4)إليه ؛ فإّر ذل  لشهار ه ونجا ته وجواز نظ  زوجته 

يتقّوم بحيا ره ع فرا   بحسرءار بقائره بءدنره الءرااي بعرد مو ره   وإر احتمر، أر 

 وااعا. (5)يكور للحيال دخ، في ع ووه 
__________________ 

( هلا ما ا تدّل به السيّد الشءااءائّي في مفا ي  امصول   واّ بره بتقر يءين   ف اجرع مفرا ي  1)

 .624مصول ا ا

و ق ير ع مرن وجروع   »و عّ ا له أييا الشي  األعظم األنّارّي   فقال في  ق ي ع ا 

فإنّه  ارل ي اد انسرحام الحكرم المسرتفتى فيره   واخر   ير اد انسرحام حكرم المسرتفتي   وتالثرة 

 ي اد انسحام حكم المفتي.
بفترواع والعمر، مشابقرا فعلى األخير  يقرال ا إّر المجتهرد الفقنري لرار مّمرن يجروز األخرل 

فيستّررحع   لمررا أنّرره  ؟ألاوالرره   واررد  ررّ  بعررد المررو  أنّرره هرر، يجرروز ا ّءررا، أاوالرره أو م

 يستّحع ذل  عند  غيّ  حام ه من الم ا والّّحة والشءام والشيع ونحوها.
وعلى الثاني يقال ا إّر للمقلّد الفقنري لرار األخرل بفترو  المجتهرد الفقنري حرال الحيرال   

 عد المو  فشّ  فيه   فيستّحع الجواز المعلوم في السابب.وب
وعلررى األّول يقررال ا إّر هررلع الوااعررة لررار حكمهررا الوجرروم بفتررو  المجتهررد الفقنرري   

 ونشّ  في ذل    فنستّحع حكمها.
و[ يمكرن أر يقرال ا إّر المكتروم فرى ال  رالة الفقنيّرة لرار جرائزا لعمر،   فنستّرحع ]

 .259مشارح األنظار ا  .«لمو جواز العم، به بعد ا
 ( أي ا مع المو .2)

 ( أي ا عدم بقاا ال أي بالمو .3)

 ( أي ا صّحة ا تّحام بعإ أحكام حال حيا ه.4)

( هكررلا فرري النسرر    ولكررن اللغررة م يسرراعد عليرره. واليررمي  ي جررع إلررى مررا م يتقررّوم بحيررال 5)

 المفتي.
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  وللا م يجوز التقليد فيما  وبقاا ال أي م بدّ منه في جواز التقليد اشعا

 إذا  ءدّل ال أي أو ار فع لم ا أو ه م إجماعا.
يكور انتفاا ال أي بالمو  بنظ  الع   بانعدام مووروعه  وبالجملة :

  ويكور حشر ع فري القيامرة إنّمرا هرو مرن برام إعرادل المعردوم   وإر لرم يكرن 

ال المررو    لررلل  حقيقررة   لءقرراا موورروعه وهررو الررنفم النااقررة الءاايررة حرر
لتجررّ دع. واررد ع فررم فرري بررام ام تّررحام أّر المرردار فرري بقرراا المووررو، 

وعدمه هو الع     فق يجدي بقاا النفم عقق في صّحة ام تّرحام مرع 

عدم مساعدل الع   عليه وحسءار أهله أنّها غي  بااية وإنّما  عاد يوم القيامة 
 بعد انعدامها   فتأّم، جيّدا.

معتقرراد والرر أي وإر لررار يررزول بررالمو    منعرردام نعررم   ا ال يقااال :

موورروعه   إّم أّر حدوترره فرري حررال حيا رره لررا  فرري جررواز  قليرردع فرري حررال 
 مو ه   لما هو الحال في ال واية.

م  ءهة في أنّه م بدّ في جوازع من بقاا ال أي وامعتقراد    فإنّه يقال :

 عا   لما ا ي  إليه ننفا.وللا لو زال بجنور أو  ءدّل ونحوهما لما جاز اش
 هلا بالنسءة إلى التقليد امبتدائّي.

اييّة ا تّحام األحكام الّتري  (1)وأّما ام تم ارّي ا ف بما يقال بأنّه 

الّدع فيها   فإّر رأيه وإر لار منااا لع وورها وحردوتها   إّم أنّره ع فرا مرن 
 أ ءام الع وا   م من مقّوما  المووو، والمع وا.

أنّه م يقين بالحكم   عا  ابقا   فرإّر جرواز التقليرد إر  ال يخفى : ولكنّه

فواور    فإنّره م يقتيري ـ  لمرا ع فرمـ  لار بحكرم العقر، وايريّة الفشر ل
 أزيد من  نّجز ما أصابه من التكلي  والعلر فيما أخشأ   وهو واو .

عا وإر لار بالنق، فكلل  على ما هو التحقيب من أّر اييّة الحّجيّة   

لررريم إّم ذلررر    م إنشررراا أحكرررام  ررر عيّة علرررى اءرررب مخدّاهرررا. فرررق مجرررال 
 م تّحام ما الّدع  

__________________ 

 ( أي ا جواز  قليد الميّم في التقليد ام تم ارّي.1)



 383  .................................................................................  [ّتيملا ديلقت يف]

لعرردم القشررع برره  ررابقا إّم علررى مررا  كلّفنررا فرري بعررإ  نءيهررا  ام تّررحام   

 .(1)ف اجع 
 أيه السابب في القحب.وم دلي، على حّجيّة ر

مررن لررور ايرريّة الحّجيّررة ـ  وأّمررا بنرراا علررى مررا هررو المعرر و  بنرريهم

الش عيّة جع، مث، مرا أدّ  إليره مرن األحكرام الوااعيّرة التكليفيّرة أو الوورعيّة 
فق تّررحام مررا الّرردع مررن األحكررام وإر لررار مجررال  اـ   رر عا فرري الظرراه 

ي عنررد أهرر، العرر   مررن برردعو  بقرراا المووررو، ع فررا   ألجرر، لررور الرر أ

أ ررءام العرر وا م مررن مقّومررا  المعرر وا   إّم أّر اإلنّررا  عرردم لررور 
أّر األحكام ـ  لو م المقشو،ـ  الدعو  خالية عن الجزا    فإنّه من المحتم،

التقليديّة عندهم أييا ليسرم أحكامرا لمووروعا ها بقرول مشلرب   بحيرث عردّ 

 ءردّل الر أي ونحروع   بر، إنّمرا من ار فا، الحكم عندهم من موووعه بسءع 
لانم أحكاما لها بحسع رأيه   بحيث عدّ من انتفاا الحكم بانتفاا مووروعه 

عند التءدّل. ومجّ د احتمال ذل  يكفي في عدم صّحة ا تّرحابها   معتءرار 

 إح از بقاا المووو، ولو ع فا   فتأّم، جيّدا.
لرى التقليرد بعرد زوال هلا للّه مع إمكار دعو  أنّه إذا لرم يجرز الءقراا ع

ال أي بسءع اله م أو الم ا إجماعا لم يجرز فري حرال المرو  بنحرو أولرى 

 اشعا   فتأّم،.

 [الثاني : إطالق األدلّة اللفظيّة]

 .(2)ومنها ا إاقق اةيا  الدالّة على التقليد 
__________________ 

 من هلا الجزا. 215ـ  213( راجع التنءيه الثاني من  نءيها  ام تّحام   الّفحة ا 1)

اادى)( وهرري اولرره  عررالى ا 2) ااَ  اْلبَيّيناااتي َواْلهن ااوَن مااا أَْنَزْلنااا مي نمن يَ  يَْكت    159الءقرر ل /  (... إينا الااابي

اْ  كنااّلي فيْرقَااةٍ )واولره  عررالى ا  وا َكافااةا فَلَااْو ال نَفَااَر مي يَْنفياارن ننااوَن لي مي ِْ    122التوبررة /  (... َومااا كااَن اْلمن

ْكري )ه  عالى ا واول . فإّر نية الكتمار  دّل على وجوم إئهرار أحكرام 43النح، /  (فَْسئَلنوا أَْ َل البّي

هللا وح مة لتمانها   وهو يقزم وجوم القءول مشلقا    واا لرار مظه هرا حيّرا أم ميّترا. ونيرة 

ى زمرار عمر، النف   دّل بإاقاها على وجوم الحلر بإنلار المنلر    رواا بقري المنرلر حيّرا إلر

المنلر أم ما . ونية السخال  دّل على وجوم القءول عن المس ول   وإّم يلرزم وجروم السرخال 

   من دور ف ق بين أر يكور المس ول حيّا أم ميّتا.
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منررع ـ  مررن عرردم دملتهررا عليرره (1)ميررافا إلررى مررا أ رر نا إليرره ـ  وفيااه :

   (3)يرار أصر،  شر يعه لء (2)إاقاها على  قردي  دملتهرا   وإنّمرا هرو مسروق 
 لما م ي فى.

  مع إمكار  (4)ومنه انقدح حال إاقق ما دّل من ال وايا  على التقليد 

 دعو  امنسءاق إلى حال الحيال فيها.

 [الثالث : دليل االنسداد]

دعررو  أنّرره م دليرر، علررى التقليررد إّم دليرر، امنسررداد   وايرريّته  ومنهااا :

 .(5) فاو  بينهما أصق   لما م ي فى  جواز  قليد الميّم لالحّي بق

أنّه م يكاد  ّ، النوبة إليه   لما ع فم من دلي، العقر، والنقر،  وفيه :
 عليه.

 [الرابع : سيرة المتشّرعة]

دعو  السي ل علرى الءقراا   فرإّر المعلروم مرن أصرحام األئّمرة  ومنها :

 .(6)ي عدم رجوعهم عّما أخلوع  قليدا بعد مو  المفت السقمعليهم

 السرقمعليهموأصرحابهم  .(7)منرع السري ل فيمرا هرو محرّ، الكرقم  وفيه :
 إنّما لم ي جعوا

__________________ 

وأّمرا اةيرا  ا فلعردم دملرة نيرة النفر  »( في الفّ، األّول مرن مءاحرث التقليرد   حيرث ارال ا 1)

 «...   م لألخرل  عءّرداوالسخال علرى جروازع   لقرّول احتمرال أر يكرور اإلرجرا، لتحّري، العلرم 

 من هلا الجزا. 371راجع الّفحة ا 

  فررإّر اليررمي  ي جررع إلررى  «وإنّمررا هرري مسررواة»أر يقررول ا والصااحيح ( هكررلا فرري النسرر . 2)

 اةيا .

 ( أي ا  ش يع التقليد.3)

مررن أبرروام صررفا  القاورري. وذل ناهررا ذيرر،  11و  4  الءررام  18( راجررع و ررائ، الشرريعة 4)

 .372( من الّفحة ا 2و )   371الّفحة ا  ( من10)التعليقة 

 .266ا  2( هلا ما ا تدّل به المحقّب القّمي في اوانين امصول 5)

( وهلا الدلي،  عّ ا له الشي  األعظم األنّارّي تّم أجرام عنره. راجرع مشرارح األنظرار ا 6)

285. 

 ( وهو التقليد بمعنى أخل رأي الفقيه للعم، به في الف عيّا .7)
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خلوع مرن األحكرام   ألجر، أنّهرم غالءرا إنّمرا لرانوا يأخرلونها مّمرن ينقلهرا عّما أ

بق وا شة أحد   أو معهرا مرن دور دخر، رأي الناار، فيره  السقمعليهمعنهم 
أصق   وهو ليم بتقليد لما م ي فى   ولم يعلم إلى اةر حال من  عءّد بقول 

 غي ع ورأيه أنّه لار اد رجع أو لم ي جع بعد مو ه.

 .(1)ومنها ا غي  ذل  مّما م يليب بأر يسش  أو يلل  
__________________ 

 ليم في النس ة األصليّة. «ومنها : غير  لك مّما ال يليق بُن يسمر أو يبكر»قوله : ( 1)

هرلا نخر  مرا وفّقنرا هللا  عرالى مرن  ّررحي  مرتن الكترام و حقيرب مشالءره والتعليرب علررى 

بءيررار أوورر  ليكررور عونررا  هللارحمررهح مرر ام المّررنّ  عءارا رره مقتّرر ا فيرره علررى إييررا

ّّلين.  للمدّر ين وهداية للمح
 وأ أله  عالى أر ينفع به إخواننا المحقّقين   وأر يجعله ذخ ا لي في يوم الدين.

والحمد   رّم العالمين   والّقل والسقم على  ريّد أنءيائره وأ ر   م لواا ره محّمرد 

   (عّج، هللا  عرالى ف جره) يّدنا ومومنا الحّجة بن الحسن العسك ي ونله الشاه ين   م  يّما 

 واللعنة على أعدائهم أجمعين.
 عءاس علي الزارعّي السءزواريّ 
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 فهرس األسماء المقّدسةـ  1

   372   347   311   310   237   147   30   29   28   27هللا

376. 

   49   34   27   23   16ونلهعليههللاصلى (النءيّ ) (ر ول هللا)محّمد 
69   73   74   138   139   147   158   159   237   308   

310   328   372 
 237 .............................................................. السقمعليهمو ى 

 196   45   34 ...................... السقمعليه (أمي  المخمنين)اإلمام علّي 

 347 ................................ السقمعليه (علّي بن الحسين)اإلمام السّجاد 
   178   159   158   152   69   44   31السقمعليهاإلمام الءاا  

311 

   45   44   34   31   26   16السقمليهع (أبو عءد هللا)اإلمام الّادق 
69   71   147   159   196   307   311   347   372   373 

 367   309 ............................................. السقمعليهاإلمام الكائم 

   372   311   308   307   306   45   44السقمعليهاإلمام ال وا 
373 

   28   27هف جعّج، هللا  (المهدي) (اإلمام الثاني عش )صاحع الزمار 

29   307   308 
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 فهرس اآليات الكريمةـ  2

 «البقرة»

َ  اْلبَيّيناتي ) وَن ما أَْنَزْلنا مي يَ  يَْكتنمن  383ا  159 (... إينا الابي

داَل فيي اْلَحجي ) سنوَق َوال جي
 161ا  197 (فاَل َرفََث َوال فن

يَ  مي ) يامن َكما كنتيَب َعلَى الابي  294ا  183 (ْ  قَْبليكنمْ كنتيَب َعلَْيكنمن الّصي

ْسعَها) ا إيالا ون  12ا  286 (ال ينَكلّيفن  ن نَْفسا

وا الصاالةَ )  125ا  43 (... َوأَقييمن
يكنْم إيلَى التاْهلنَكةي )  43ا  195 (َوال تنْلقنوا بيَُْيدي

يدن بيكنمن اْلعنْسرَ ) يدن  ن بيكنمن اْلينْسَر َوال ينري  294ا  185 (ينري
 «ان ل عمر»

 43ا  102 (اتاقنوا  َ َحقا تنقاتيهي )
ج  اْلبَْيتي َم ي اْستَماَع إيلَْيهي َسبييالا ) ي َعلَى النااسي حي ا  294ا  96 ( ي

نيي َ ) مي ِْ  15ا  179 (ما كاَن  ن لييَبََر اْلمن
 «النساء»

بَيّينَةٍ ) َشٍة من  137ا  19 (... يَُْتييَ  بيفاحي

يدنوَن أَْن يَتَح) وا إيلَى المااغنوتي ينري  310ا  60 (... اَكمن
 «المائدة»

 268   266ا  1 (أَْوفنوا بياْلعنقنودي )
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 «األنعام»

ةن اْلباليغَةن ) جا لاهي اْلحن  147ا  149 (فَلي

ا لَْم ينْبَكري اْسمن  ي َعلَْيهي ) ما  294ا  121 (َوال تَُْكنلنوا مي
ا  نكي ) ما  12ا  119 (َر اْسمن  ي َعلَْيهي َوما لَكنْم أاَلا تَُْكنلنوا مي

 «األعراف»

ي َ ) َمهنما َعلَى اْلكافيري  30ا  50 (إينا  َ َحرا
ونَ )  43ا  23 (َوأَْن تَقنولنوا َعلَى  ي ما ال تَْعلَمن

 «األنفال»

َسهن ) من ي رن ا ْ  َشْيٍء فََُنا  ي  266ا  41 (... أَناما َغنيْمتنْم مي

 12ا  42 (.و ..َك َعْ  بَيّينٍَة لييَْهليَك َمْ  َ لَ )
مْ ) ْم َوأَْنَت فييهي بَهن ينعَبّي  15ا  32 (َوما كاَن  ن لي

 «التوبة»

ي ي ) ْم طائيفَةو لييَتَفَقاهنوا فيي الّدي ْنهن ْ  كنّلي فيْرقٍَة مي  147ا  122 (... فَلَْو ال نَفََر مي
  383 

ا بَْعَد إيْ   َ ) لا قَْوما  15   12ا  115 (دا نمْ َوما كاَن  ن ليينضي
 «النحل»

ونَ ) ْكري إيْن كنْنتنْم ال تَْعلَمن  383   47   45ا  43 (فَْسئَلنوا أَْ َل البّي
 «اإلسراء»

َك اْليَْومَ ) تابََك َكفى بينَْفسي  14ا  14 (... اْقَرأْ كي

هي َوَمْ  َضلا ) ي لينَْفسي  15ا  15 (... فََم ي اْ تَدى فَإيناما يَْهتَدي
 15   14ا  13 (... إينساٍن أَْلَزْمناهن طائيَرهن فيي عنننقيهي  َوكنلا )

ْلمو )  373   43ا  36 (... َوال تَْقفن ما لَْيَ: لََك بيهي عي

بييَ  َحتاى نَْبعََث َرسنوالا ) عَبّي  12   9ا  15 (... َوما كنناا من

 «طه»

ساسَ )  161ا  97 (... فَإينا لََك فيي اْلَحياةي أَْن تَقنوَل ال مي



 391  ......................................................................  ةميركلا تايآلا سرهف ـ 2

 «الحجّ »

هي ) هادي دنوا فيي  ي َحقا جي  43ا  78 (َوجا ي

ْ  َحَرجٍ ) ي ي مي  294ا  78 (َوما َجعََل َعلَْيكنْم فيي الّدي
 «النور»

كاةَ ) وا الصاالةَ َو تنوا الزا  294ا  56 (َوأَقييمن
 «القصص»

عَ ) ْمنا َعلَْيهي اْلَمراضي  30ا  12 (َوَحرا
 «األحزاب»

 137ا  18 (بََُْس إيالا قَلييالا َوال يَُْتنوَن الْ )
 «الزررف»

ٍة َوإيناا َعلى)  373ا  22 (... إيناا َوَجْدنا  باَءنا َعلى أنما
 «الواقعة»

ونَ ) َمهارن  162ا  79 (ال يََمس هن إيالا اْلمن
 «التغاب »

 43ا  16 (فَاتاقنوا  َ َما اْستََمْعتنمْ )
 «المالق»

ا )  9ا  7 (إيالا ما  تا ا ال ينَكلّيفن  ن نَْفسا

ا  تاهن  ن ) ما ْزقنهن فَْلينْنفيْق مي َر َعلَْيهي ري  10ا  7 (َوَمْ  قندي
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 «أ»

اإلبهاا في   ح المنهاا ا لعلّي بن عءد الكافي السءكّي   المتوفّى ـ  1

 .ه 1404الشءعة امولى   دار الكتع العلميّة   بي و     .ه 756 /
ا للسرريّد أبررو القا ررم  ( ق يرر ا  درس النررائينيّ )أجررود التق يرر ا  ـ  2

الشءعرررة الثانيرررة   ارررم   مشءعرررة أهررر، الءيرررم  .ه 1413ال ررروئّي   المتررروفّى / 

 .ه 1410   السقمعليهم
أحكام ال ل، في الّقل ا للشي  م  يرى األنّراري   المتروفّى / ـ  3

 .ه 1413مشءعة الءاا ي   ام    .ه 1281

ا لسي  الردين علرّي برن أبري  (لآلمدي)األحكام اإلحكام في اصول ـ  4
الشءعرة امولرى   بير و    دار  ه 631علي برن محّمرد اةمردي   المتروفّى / 

 ع 1405الكتع العلميّة   

ا لعلرّي برن أحمرد برن حرزم  (ابن حرزم)اإلحكام في اصول األحكام ـ  5
ة   القاه ل    حقيب أحمد  ال . الشءعة الثاني .ه 456األندلسّي   المتوفّى / 

 مشءعة العاصمة.

اإلر اد ا للشي  المفيد   أبي عءد هللا محّمرد برن محّمرد برن النعمرار ـ  6
 السررقمعليهممخّ سررة نل الءيررم  .ه 1413العكءرر ي الءغرردادي   المترروفّى / 

 لتحقيب الت اث   دار المفيد.

إر رراد األذهررار إلررى أحكررام اإليمررار ا ألبرري منّررور الحسررن بررن ـ  7
مخّ سررة  .ه 726  المترروفّى / (العّقمررة الحلّرري)بررن المشّهرر  األ رردّي يو رر  

 .ه 1410النش  اإل قمي   ام  



 417  .....................................................................  قيقحتلا رداصم سرهف ـ 7

إر اد الفحول ا لمحّمد برن علري برن محّمرد الشرولانّي   المتروفّى / ـ  8

   ع. 1399الشءعة امولى   بي و    دار المع فة    .ه 1250
حّمد بن الحسن الشو رّي   ام تءّار ا لشي  الشائفة أبي جعف  مـ  9

 .ه 1390دار الكتع اإل قميّة   اه ار    ه 460المتوفّى / 

األ فار األربعة ا لمحّمد بن إب اهيم صدر المتألّهين الشي ازّي   ـ  10
 .ه 1378مكتءة المّشفوّي   ام    .ه 1050المتوفّى / 

 ه 1262إ ررارا  امصررول ا إلبرر اهيم الك با ررّي   المترروفّى / ـ  11

 الشءعة الحج يّة   اه ار.
اإل ارا  والتنءيها  ا للشي  ال ئيم أبي علّي الحسرين برن عءرد ـ  12

اءع متنا لش ح اإل ارا  والتنءيها  الّتري  .ه 428هللا بن  ينا   المتوفّى / 

  أ ي بشااتها.
امصول األصليّة ا لمحّمرد محسرن الفريإ القا رانّي   المتروفّى / ـ  13

 .ه 1390 ازمار چاپ دانشگاع    ه ار    .ه 1091

رراد ـ  14 ّّ ا ألحمررد بررن علررّي  (الفّررول فرري امصررول)اصررول الج
ررراد الررر ازّي   المتررروفى /  ّّ الشءعرررة امولرررى   بيررر و    دار  .ه 370الج

 .ه 1420الكتع العلميّة   

اصول الس خسّي ا لمحّمد برن أحمرد برن أبري  ره، الس خسرّي   ـ  15
 حقيب أبي الوفاا األفغانّي الشءعة امولى   بي و    دار  .ه 490المتوفّى / 

 .ه 1414الكتع العلميّة   

امصول العاّمة للفقه المقارر ا للسيد محّمد  قي الحكيم   المجمع ـ  16
 .ه 1418   السقمعليهمالعالمي أله، الءيم 

ااّي   إعانة الشالءين ا للسيّد الءك ّي بن السريّد محّمرد  رشا الردميـ  17

 دار الفك    بي و .
امعتقررادا  ا لمحّمررد براا  بررن محّمررد  قرّي المجلسرري   المترروفّى / ـ  18

 .ه 1409مكتءة المجلسّي   أصفهار    .ه 1111

األاشام الفقهيّة على ملهع اإلمامية ا مبن أبي جمهور   محّمد ـ  19
ءرررة نيرررة هللا برررن علرررّي برررن إبررر اهيم األحسرررائّي   المتررروفّى / غيررر  محررردّد. مكت

 .ه 1410الم عشي   ام   

إلمال الدين وإ مام النعمة ا للشري  الّردوق   أبري جعفر  محّمرد ـ  20
مخّ سرة النشرر   .ه 381برن علرري برن الحسررين برن بابويرره القّمري   المترروفّى / 

 .ه 1405اإل قمي   ام   
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األمالي ا لشي  الشائفرة أبري جعفر  محّمرد برن الحسرن الشو رّي   ـ  21

 .ه 1414دار الثقافة   ام    .ه 460لمتوفّى / ا
 1412أنوار الهداية ا للسيّد روح هللا اإلمام ال مينّي   المتوفى / ـ  22

 1413الشءعة امولى   ام   مخّ سة  نظيم ونشر  نترار اإلمرام ال مينرّي    .ه

 .ه
أوتب الو رائ، فري  ر ح ال  رائ، ا للمير زا مو رى التء يرزّي   ـ  23

  . 1369الشءعة الحج يّة   ام   مكتءة النجفي    ع. 1305فّى / المتو

إييرراح الف ائررد ا للسرريد محّمررد بررن محّمررد  قرري بررن عءررد المشلررع ـ  24
الشءعرررة الحج يّرررة   اهررر ار    .ه 1359الحسررريني التنكرررابني   المتررروفّى / 

 .ه 1358

إييرراح الفوائررد فرري  رر ح القواعررد ا لف رر  المحقّقررين محّمررد بررن ـ  25
 حقيررررررب الك مرررررراني وام ررررررتهاردي  770لحسررررررن الحلّرررررري   المترررررروفّى / ا

 .ه 1387والء وج دّي الشءعة امولى   ام   المشءعة العلميّة   
 «ب»

بحررار األنرروار ا للعّقمررة محّمررد برراا  بررن محّمررد  قرري المجلسررّي   ـ  26

 .ه 1403مخّ سة الوفاا بي و     ع. 1111المتوفّى / 

 ح الفوائد ا المي زا محّمرد حسرن اة رتيانّي   بح  الفوائد في  ـ  27
الشءعرررة الحج يّرررة   مكتءرررة نيرررة هللا الم عشررري   ارررم    .ه 1319المتررروفّى / 

 .ه 1403

بحوث في امصول ا الشي  محّمد حسين امصفهانّي   المتوفّى / ـ  28
 1416مخّ سة النش  اإل قمي التابعة لجماعة المدّر رين   ارم    .ه 1361

 .ه

ا للشري  حءيرع هللا ال  رتّي   المتروفّى /  (لل  رتي)بدائع األفكار ـ  29
 .ه 1313   السقمعليهمالشءعة الحج يّة   ام   مخّ سة نل الءيم  .ه 1312

ا للشري  ها رم اةملرّي    ( ق ي ا  درس الع اايّ )بدائع األفكار ـ  30

 المشءعة العلميّة   النج . .ه 1413المتوفّى / 
لء هررار فرري اصررول الفقرره ا لعءررد الملرر  بررن عءررد هللا بررن يو رر  اـ  31

 .ه 1418دار الوفاا   مّ     .ه 478الجويني أبي المعالي   المتوفى / 
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الء هررار فرري  فسرري  القرر نر ا للسرريّد ها ررم الحسرريني الءح انررّي   ـ  32

 مخّ سة ا ماعيليار   ام. .ه 1109المتوفّى / 
 «ت»

ه  القررراموس ا للسرريّد محّمرررد م  يرررى  ررراا العرر وس مرررن جررواـ  33

 مكتءة الحيال   بي و . .ه 1205الزبيدّي   المتوفى / 

التءيار في  فسي  القر نر ا لشري  الشائفرة   أبري جعفر  محّمرد برن ـ  34
دار إحياا الت اث الع برّي   بير و     .ه 460الحسن الشو ّي   المتوفّى / 

 .ه 1409

 ع 1412وح هللا ال مينّي   المتوفّى /  ح ي  الو يلة ا للسيّد رـ  35
التحّرري، ا ألبرري الحسررين بهمنيررار بررن م زبررار اةذربايجررانّي   ـ  36

  . 1349مشءعة جامعة اه ار    .ه 458المتوفّى / 

ا ألبرري محّمررد  ونلهعليههللاصررلى حرر  العقررول عررن نل ال  ررول ـ  37
بقرر ر ال ابررع    الحسررن بررن علررّي بررن الحسررين بررن  ررعءة الح انرري   المترروفّى

 .ه 1404مخّ سة النش  اإل قمي   ام   
مخّ سرة نل  .ه 726 لل ل الفقهاا ا للعّقمرة الحلّري   المتروفّى / ـ  38

 .ه 1414إلحياا الت اث   ام    السقمعليهمالءيم 

التلل ل باصول الفقه ا للشي  المفيد   محّمد بن محّمد بن النعمار ـ  39
 حقيب مهدي نجر  ومحّمرد الحسرور ومحّمرد  .ه 413ى / الءغدادّي   المتوفّ 

 .ه 1414النعمار   الشءعة الثانية   دار المفيد   بي و    

 ش ي  امصول ا للشي  علّي بن فت  هللا النهاونردّي   المتروفّى / ـ  40
 .ه 1320الشءعة الحج يّة    .ه 1322

حّمررد حسررن ا لم (األصررفى فرري  فسرري  القرر نر) فسرري  األصررفى ـ  41

الشءعرررة امولرررى    حقيرررب م لرررز  .ه 1091الفررريإ الكا ررراني   المتررروفّى / 
 .ه 1418األبحاث والدرا ا  اإل قميّة   مكتع اإلعقم اإل قمي   ام   

 فسي  القّمي ا ألبي الحسرن علرّي برن إبر اهيم القّمري   المتروفّى / ـ  42

 .ه 1404   الشءعة الثانية   ام   مخّ سة دار الكتام .ه 329
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 ق ي ا  المجدّد الشي ازّي ا للشي  علي ال وزدرّي   المتوفّى / ـ  43

 .ه 1409مخّ سة نل الءيم   ام    .ه 1290
التق ي  والتحءي  ا لمحّمد بن محّمد بن محّمد برن حسرن برن علرّي ـ  44

 م. 1996دار الفك    بي و     .ه 879بن  ليمار   المتوفّى / 

ا للحكرريم هررادي بررن مهرردي  (للسررءزواريّ )لررى األ ررفار  عليقررة عـ  45
اءعررررم  عليقررررا علررررى لتررررام األ ررررفار  .ه 1289السررررءزوارّي   المترررروفّى / 

 .ه 1378المشءو، في مكتءة المّشفوّي   بقم   

 عليقة على اوانين امصرول ا للسريّد علري القزوينرّي   المتروفّى / ـ  46
المشءرو، برالشءع الحجر ّي    اءعم  عليقرا علرى اروانين امصرول .ه 1107

 .ه 1303

 مهيررد القواعررد ا الشررهيد الثرراني   زيررن الرردّين بررن علررّي الجءعرري ـ  47
 .ه 1416مكتع اإلعقم اإل قمّي   ام    .ه 966العاملي   المتوفّى / 

ا للشري  حسرين  ( ق ي ا  درس اإلمام ال مينريّ ) نقي  امصول ـ  48

 نظرريم ونشرر  نتررار اإلمررام ال مينررّي   اررم   التقرروّي ام ررتهاردّي   مخّ سررة 
 .ه 1418

التوحيد ا للشي  الّدوق   محّمد بن علّي بن الحسين برن بابويره ـ  49

باألفسرم عرن اءعرة ]مخّ سرة النشر  اإل رقمي   ارم    .ه 381  المتوفّى / 
 [.ه 1387اه ار   

ن  هليع األحكام ا لشي  الشائفرة أبري جعفر  محّمرد برن الحسرن برـ  50

 ع 1417مكتءة الّدوق   اه ار    .ه 460علّي الشو ّي   المتوفّى / 
ا للشي  جعفر   ( ق ي ا  درس اإلمام ال مينيّ ) هليع امصول ـ  51

  . 1363السءحانّي   مخّ سة النش  اإل قمي   ام   
 «ج»

 .ه 1231جامع الشتا  ا للمي زا أبي القا م القّمرّي   المتروفّى / ـ  52

 .ه 1413مولى   مخّ سة ليهار   الشءعة ا

جررامع المقاصررد فرري  رر ح القواعررد ا للمحقّررب الثرراني   علررّي بررن ـ  53
مخّ سررة نل الءيرررم  .ه 940الحسررين بررن عءررد العررالي الك لررّي   المترروفّى / 

 .ه 1408  ام    السقمعليهم

الجوامررع الفقهيررة ا لجماعررة مررن األعررقم   اررم   مكتءررة نيررة هللا ـ  54
 .ه 1404ي   الم عش
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 .ه 1266جواه  الكقم ا للشي  محّمد حسن النجفّي   المتوفّى / ـ  55

  . 1367دار الكتع اإل قميّة   اه ار   
 «ح»

ا للمّرنّ  اةخونرد ال  ا رانّي    (درر الفوائد)حا ية ال  ائ، ـ  56

 الشءعة الحج يّة. .ه 1329المتوفّى / 

ن ا للشي  م  يى األنّارّي   الحا ية على ا تّحام القوانيـ  57
الشءعررة امولررى   المررخ م  العررالمي بمنا ررءة الررلل    .ه 1281المترروفّى / 

 .ه 1415الم ويّة الثانية لميقد الشي  األنّارّي   ام   

ا للسيد حسين الء وج دّي    (للء وج ديّ )الحا ية على الكفاية ـ  58
 .ه 1413م   انتشارا  أنّاريار   ا .ه 1380المتوفّى / 

ا للشي  عءد الحسين ال  تي   المتروفّى  (لل  تي)حا ية الكفاية ـ  59

 مشءعة الحيدرية   النج  األ   . .ه 1373 /
ا للميرر زا أبرري الحسررن المشرركيني    (للمشرركينيّ )حا ررية الكفايررة ـ  60

 .1413مشءعة لقمار   ام    .ه 1358المتوفّى / 
ّمرد حسرين األصرفهاني   المتروفّى / حا رية المكا رع ا للشري  محـ  61

 .ه 1418أنوار الهد    ام    .ه 1361

الحدائب الناو ل في أحكرام العتر ل الشراه ل ا للشري  يو ر  برن ـ  62
 حقيب محّمد  قي امي واني   مخّ سة  .ه 1186أحمد الءح اني   المتوفّى / 

 النش  اإل قمّي   ام.

 .ه 1391لحكرريم   المترروفّى / حقررائب امصررول ا للسرريّد محسررن اـ  63
 .ه 1408مشءعة الغدي  ومكتءة بّي  ي   ام   
 «خ»

ال ّررال ا للشرري  الّرردوق   أبرري جعفرر  محّمررد بررن علررّي بررن ـ  64

 مخّ سة النش  اإل قمي   ام. .ه 381الحسين بن بابويه القّمي   المتوفّى / 
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 «د ،  »

ا  (د ال رروئيّ  ق يرر ا  درس السرريّ )درا ررا  فرري علررم امصررول ـ  65

 1419للسيّد علّي الها مي   مخّ سة دائ ل المعرار  فري الفقره ام رقمّي   
 .ه

ا للشرري  عءررد الكرر يم الحررائ ّي    (درر امصررول)درر الفوائررد ـ  66

 بهمن. 22مكتءة  .ه 1355المتوفّى / 
ا للشري  محّمرد  (للمّرنّ )درر الفوائد في الحا ية على الف ائد ـ  67

مخّ سرررة الشءرررع والنشررر  التابعرررة  .ه 1329انّي   المتررروفّى / لرررائم ال  ا ررر

 .ه 1410لوزارل الثقافة   واإلر اد اإل قمي   اه ار   
الرردرر النجفيّررة ا للشرري  يو رر  بررن أحمررد الءح انرري   المترروفّى / ـ  68

 مخّ سة نل الءيم   ام   الشءعة الحج يّة. .ه 1186

د بن منّور بن أحمد بن حيّرور دعائم اإل قم ا لنعمار بن محمّ ـ  69
 .ه 1383دار المعار    مّ     .ه 363التميمي المغ بّي   المتوفّى / 

 1090ذخي ل المعاد ا للشي  محّمد باا  السءزوارّي   المتوفّى / ـ  70
 الشءعة الحج يّة   ام   مخّ سة نل الءيم. .ه

الحسررين  اللريعررة إلررى اصررول الشرر يعة ا ألبرري القا ررم علررّي بررنـ  71

 .ه 426  المتوفّى /  «السيد الم  يى على الهد »المو و  المع و  م 
  . 1363مشءعة جامعة اه ار 

 «ر ، ز»

رجال النجا ّي ا ألبّي العءّاس أحمد بن علّي بن أحمد بن العءّاس ـ  72

مخّ سة النش  اإل قمي   ام  .ه 450النجا ّي األ دي الكوفّي   المتوفّى / 
 .ه 1416  

ا للسيّد روح هللا ال ميني   المتروفّى /  (لإلمام ال ميني)ال  ائ، ـ  73

  . 1368مخّ سة ا ماعيليار   ام    .ه 1412
ر رررائ، الشررر ي  الم  يرررى ا للسرريّد الم  يرررى علرررم الهرررد    ـ  74

 .ه 1405دار الق نر الك يم   ام    .ه 426المتوفّى / 
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 1355ّمرد الفشرارلّي   المتروفّى / ال  ائ، الفشارليّة ا للسيّد محـ  75

 .ه 1413مخّ سة النش  اإل قمي   ام    .ه
 1205ال  ائ، الفقهيّة ا لمحّمد باا  الوحيد الءهءهانّي   المتوفّى ـ  76

 .ه 1419مخّ سة العّقمة المجدّد الوحيد الءهءهانّي   ام    .ه

 .ه 1281ى / ر ائ، فقهيّة ا للشي  م  يى األنّارّي   المتوفّ ـ  77
 .ه 1414المشءعة الءاا ي   ام   

ر ائ، المحقّب الك لّي ا للمحقّب الثاني   الشي  علّي بن الحسين ـ  78

 حقيرب الشري  محّمرد الحسرور   مكتءرة نيررة هللا  .ه 940الك لرّي   المتروفّى / 
 .ه 1409الم عشّي   

رّي   ر رررالة فررري امجتهررراد والتقليرررد ا للشررري  م  يرررى األنّررراـ  79

 .ه 1404مكتءة مفيد   ام    .ه 1281المتوفّى / 
ر رررالة فرري اجتمرررا، األمرر  والنهرررى ا للسرريّد لرررائم الشءااءرررائّي ـ  80

  . 1317الشءعة الحج يّة   اه ار    .ه 1337اليزدّي   المتوفّى / 

ر رالة فري الشلرع واإلرادل ا للسريّد اإلمرام ال مينرّي   المتروفّى / ـ  81
  . 1362ز انتشارا  علمى وف هنگى   م ل .ه 1412

ر الة في ااعدل م و ر ا لشي  الش يعة األصرفهاني   فرت  هللا ـ  82

 مخّ سة النش  اإل قمي   ام .ه 1339الغ وّي األصفهاني   المتوفّى / 
ر الة في مقدّمة الواجع ا للمولى حسين ابن جمال الدين محّمرد ـ  83

 الشءعة الحج يّة. .ه 1131فّى / بن الحسين ال وانسارّي   المتو

مخّ سرة نل  .ه 966روا الجنرار ا للشرهيد الثراني   المتروفّى / ـ  84
 .ه 1404  الشءعة الحج يّة    السقمعليهمالءيم

 .ه 1231رياا المسائ، ا للسيّد علرّي الشءااءرائّي   المتروفّى / ـ  85

 .ه 1412مخّ سة النش  اإل قمّي   ام   
امصرررول ا للشررري  الءهرررائّي   الحسرررن برررن عءرررد الّرررمد    زبررردلـ  86

 .1319الشءعة الحج يّة   اه ار    .ه 1031المتوفّى / 
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 «س»

الس ائ  الحاوي لتح ي  الفتراوي ا مبرن إدريرم الحلّري   محّمرد ـ  87

مخّ سرة النشر  اإل رقمّي   ارم    .ه 598بن منّور بن أحمرد   المتروفّى / 
 .ه 1410

 .ه 1359الءحار ا للشي  عءاس القّمي   المتوفّى /  فينة ـ  88

 لّم الوصول لش ح نهاية الس ول ا للشي  محّمد ب يم المشيع   ـ  89
 المشءو، بلي، نهاية الس ول.

ا ألحمررد بررن الحسررين بررن علررّي  ( ررنن الءيهقرريّ )السررنن الكءرر   ـ  90

 دار الفك    بي و . .ه 458الءيهقي   المتوفّى / 
 «ش»

مشءعة أمي   .ه 676 ائع اإل قم ا للمحقّب الحلّي   المتوفّى /  ـ  91

 .ه 1409  ام   
  ح ابن عقي، ا لءهاا الدّين عءد هللا بن عقير، العقيلرّي الهمرداني ـ  92

 .ه 769المّ ّي   المتوفّى / 

 رر ح اإل ررارا  والتنءيهررا  ا للمحقّررب الشو ررّي   نّرري  الرردين ـ  93
 1403م لز نش  الكتام    .ه 672سن   المتوفّى / محّمد بن محّمد بن الح

 .ه

ا لمحّمرد برن الحسرن الءدخشرّي    (مناه  العقول)  ح الءدخشي ـ  94
 .ه 1405دار الكتع العلميّة   بي و    

ا لعقا الدين علّي بن محّمد القو جّي  (للقو جي)  ح التح يد ـ  95

 .ه 1391  مكتءة المحمودّي   اه ار  1050  المتوفّى / 
 رر ح التهررليع ا للسرريّد نعمررة هللا الجزائرر ّي   مررن م شواررا  ـ  96

 .5010مكتءة نية هللا الم عشّي    حم ال ام 

 ررر ح حكمرررة اإل ررر اق ا لمحّمرررد برررن مسرررعود   اشرررع الررردين ـ  97
 .ه 1315منشورا  بيدار   ام    .ه 710الشي ازّي   المتوفّى / 

ا لعءد ال حمن بن أحمد بن عءد   ح العيدّي   على الم تّ  ـ  98

 .ه 756الغفّار الفار ي الشافعي   المتوفّى / 
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 رر ح الكافيررة ا ل وررّى الرردّين محّمررد بررن الحسررن ام ررت نبادّي ـ  99

   .ه 1399دار الكترررع العلميّرررة   بيررر و     .ه 688النحررروّي   المتررروفّى / 
 ومخّ سة الّادق   اه ار.

ين محّمد بن محّمد ال ازّي   المتوفّى   ح المشالع ا لقشع الدـ  100

 .ه 1294الشءعة الحج يّة   مكتءة الكتءي    .ه 766 /
 رر ح اللمعررة ا للشررهيد الثرراني   زيررن الرردين الجءعرري العرراملي   ـ  101

 .ه 1410مشءعة أمي    ام    .ه 965المتوفّى / 

 رر ح المقاصررد ا لسررعد الرردين مسررعود بررن عمرر  بررن عءررد هللا ـ  102
 حقيررب عءررد الرر حمن عميرر ل   منشررورا   .ه 793فتررازانّي   المترروفّى / الت

  . 1371الش ي  ال وّي   

 ررر ح المنظومرررة ا للمرررولى هرررادي برررن مهررردي السرررءزوارّي   ـ  103
  . 1369مكتءة العّقمة   ام    .ه 1289المتوفّى / 

 رر ح المواارر  ا للسرريّد الشر ي  علررّي بررن محّمررد الج جررانّي   ـ  104

 .ه 1412منشورا  الش ي  ال وي   ام    .ه 816فّى   / المتو
 .ه 1106  ح الوافية ا للسيّد صدر الدين القّمري   المتروفّى / ـ  105

 .2656من م شواا  مكتءة نية هللا الم عشي    حم ال ام 

الشفاا ا للشي  ال ئيم   أبي علّي الحسين بن عءد هللا برن  رينا ـ  106
 .ه 1405مكتءة نية هللا الم عشي   ام    .ه 427  المتوفّى / 

 وارق اإللهام ا لعءد ال ّزاق بن علّي بن الحسرين القهيجرّي   ـ  107

 مكتءة المهدوّي   اصفهار   الشءعة الحج يّة. .ه 1072المتوفّى / 
 ررهداا الفيرريلة ا للميرر زا عءررد الحسررين ابررن أحمررد األمينررّي ـ  108

 دار الشهام   ام. .ه 1390التء يزّي   المتوفّى / 
 «س ، ض»

ا إل ررماعي، بررن حّمرراد الجرروه ّي    (صررحاح اللغررة)الّررحاح ـ  109

 حقيب أحمد بن عءد الغفور عّشار   دار العلم للمقيين    .ه 393المتوفّى / 

 .ه 1407بي و    
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صرحي  الء راري ا لمحّمرد برن إ رماعي، الء رارّي   المتروفّى / ـ  110

 .ه 1401  بي و    دار الفك   .ه 256
 261صحي  مسلم ا لمسلم بن الحجاا النيشابورّي   المتوفّى / ـ  111

 دار الفك    بي و . .ه

ووابط امصول ا للسيّد محّمرد إبر اهيم القزوينري   المتروفّى / ـ  112
 .ه 1275الشءعة الحج يّة    .ه 1264

 «ع ، غ»

محّمررد بررن الحسررن  العرردّل فرري اصررول الفقرره ا لشرري  الشائفررة  ـ  113

 حقيب محّمد روا األنّارّي القّمي   مشءعة  .ه 460الشو ّي   المتوفّى / 
 .ه 1417 تارع   ام   

العررر ول الررروتقى ا للسررريّد محّمرررد لرررائم الشءااءرررائّي اليرررزدّي   ـ  114

 .ه 337المتوفّى / 
 العناوين ا للسيّد مي  عءد الفتاح الحسيني الم اغي   المتوفّى  ـ  115

 مخّ سة النش  .ه 1250
عنايررة امصررول فرري  رر ح لفايررة امصررول ا للسرريّد م  يررى ـ  116

 ع 1400مكتءررة الفي وزنبررادي   اررم    .ه 1410الفي وزنبررادي   المترروفّى / 

 .ه 1417اإل قمي   ام   
 .ه 1245عوائررد األيّررام ا للمررولى أحمررد الن ااررّي   المترروفّى / ـ  117

 .ه 1417تع اإلعقم اإل قمّي   ام   م لز النش  التابع لمك

عوالي الآلل  ا مبن أبي جمهور   محّمد بن إب اهيم األحسائّي ـ  118
 حقيب السيّد الم عشي والشي  الع ااري   مشءعرة  ريّد  .ه 880  المتوفّى / 

   ع. 1403الشهداا   ام   

  ا للشري  الّردوق   أبرو جعفر السقمعليهعيور أخءار ال وا ـ  119
 .ه 381محّمد بن علّي بن الحسين ابن بابويه   المتوفّى / 

 .ه 1221غنائم األيّام ا للمي زا أبي القا رم القّمرّي   المتروفّى / ـ  120

 .ه 1417مكتع امعقم اإل قمّي   ام   
ا مبن زه ل   عّز الدين حمرزل برن علرّي  (غنية النزو،)الغنية ـ  121

 .«الجوامع الفقهيّة»المشءو، بلي،  .ه 585ى / بن زه ل الحلءي   المتوفّ 
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غاية المأمول في   ح زبردل امصرول ا للفاور، الجرواد   مرن ـ  122

 .6605م شواا  مكتءة نية هللا الم عشي    حم ال ام 
 «ف ، ق»

 1281ف ائد امصول ا للشي  م  يى األنّارّي   المتوفّى / ـ  123

 .ه 1419مجمع الفك  اإل قمّي   ام    .ه

الفر وق اللغويّرة ا ألبري هررقل الحسرن برن عءرد هللا العسررك ّي   ـ  124
 .ه 1412مخّ سة النش  اإل قمّي   ام    .ه 395المتوفّى / 

الفّول الغ ويّة ا للشري  محّمرد حسرين الغر وّي امصرفهانّي   ـ  125

 1404 الشءعة الحج يّة   دار احيراا العلروم ام رقميّة   .ه 1254المتوفّى 
 .ه

 السقمعليها المنسوم إلى اإلمام ال وا  السقمعليهفقه ال وا ـ  126

 .ه 1406إلحياا الت اث   ام    السقمعليهم  مخّ سة نل الءيم 
ا للشي  محّمد  ( ق ي ا  بحث المحقّب النائينيّ )فوائد امصول ـ  127

 1414مّي   ام   مخّ سة النش  اإل ق .ه 1365علي الكائمي   المتوفّى / 
 .ه

فوائررد امصررول ا للشرري  محّمررد لررائم اةخونررد ال  ا ررانّي   ـ  128

 المشءو، ومن حا ية ال  ائ،. .ه 1329المتوفّى / 
الفوائررد الحائ يّررة ا لمحّمررد برراا  الوحيررد الءهءهررانّي   المترروفّى / ـ  129

 .ه 1415مجمع الفك  اإل قمّي   ام    .ه 1205

 1033لمدنيّرة ا لمحّمرد أمرين األ رت نبادّي   المتروفّى / الفوائد اـ  130
   السرقمعليهمالشءعة الحج يّرة   مرن منشرورا  دار النشر  ألهر، الءيرم  .ه

 ع 1405

فوا   ال حمو  بش ح مسلم الثءو  ا لعءد العلّي بن محّمد برن ـ  131
  . 1368دار اللخائ    ام    .ه 1225نظام الدين األنّارّي   المتوفّى / 

القررراموس المحررريط ا للشررري  مجرررد الررردين محّمرررد برررن يعقررروم ـ  132

 دار العلم   بي و . .ه 817الفي وزنبادي الشي ازّي   المتوفّى / 
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مخّ سرة  .ه 726اواعرد األحكرام ا للعّقمرة الحلّري   المتروفّى / ـ  133

 .ه 1413النش  اإل قمّي   ام   
ن المو وّي الءجنوردّي   المتوفّى / القواعد الفقهيّة ا للسيّد حسـ  134

 مخّ سة ا ماعيليار   ام. .ه 1395

ارروانين امصررول ا للمحقّررب القّمرري   محّمررد حسررين الجيقنررّي   ـ  135
 1378الشءعرة الحج يّرة   مشءعرة العلميّرة ام رقميّة    .ه 1331المتوفّى / 

 .ه
 «ك»

 الررر ازّي   الكرررافي ا لمحّمرررد برررن يعقررروم برررن إ رررحاق الكلينررريّ ـ  136
 حقيرررب علررري الءررر  الغفررراري   دار الكترررع ام رررقميّة    .ه 329المتررروفّى / 

 .ه 1388اه ار   

 .ه 447الكرافي فري الفقره ا ألبري الّرقح الحلءرّي   المتروفّى / ـ  137
 .ه 1403مكتءة أمي  المخمنين   األصفهار   

ي عمرر و الكافيررة فرري النحررو ا مبررن الحاجررع   جمررال الرردّين أبررـ  138
دار الكترع العلميّرة    .ه 646عثمار بن عمر  النحروي المرالكّي   المتروفّى / 

 ع 1399بي و    

لتررام اماتّرراد ا لشرري  الشائفررة أبرري جعفرر  محّمررد بررن الحسررن ـ  139
 1400مكتءرة جرامع چهر،  رتور   اهر ار    .ه 460الشو ّي   المتوفّى / 

 .ه

 1281ّاري   المتروفّى   لتام الّقل ا للشي  م  يى األنـ  140
 .1415لجنة  حقيب   اث الشي  األنّاري   ام    .ه

 1281لتام الّوم ا للشي  م  يى األنّراري   المتروفّى / ـ  141

 .ه 1415لجنة  حقيب   اث الشي  األنّاري   ام    .ه
 1281لتام الشهارل ا للشي  م  يى األنّارّي   المتوفّى / ـ  142

 .ه 1415  اث الشي  األعظم األنّارّي   ام   لجنة  حقيب  .ه

لتام العين ا ألبي عءد الر حمن ال لير، برن أحمرد الف اهيردّي   ـ  143
 .ه 1409مخّ سة دار الهج ل   ام    .ه 175المتوفّى / 
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لش  الغشاا ا للشي  الكءي  لا   الغشاا   جعف  برن خير  ـ  144

    أصفهار.منشورا  المهدويّ  .ه 1228  المتوفّى / 
لشررر  القنرررا، عرررن وجررروع حّجيّرررة اإلجمرررا، ا للشررري  أ رررد هللا ـ  145

مررررررن منشرررررورا  مخّ سررررررة نل الءيررررررم  .ه 1220التسرررررت ّي   المترررررروفّى / 

   ام. السقمعليهم
لش  الم اد ا للعّقمة الحلّي   الحسن برن يو ر  برن المشّهر  ـ  146

 .ه 1407مّي   ام   مخّ سة النش  اإل ق .ه 726الحلّّي   المتوفّى / 

لنررز العّمررال فرري  ررنن األارروال واألفعررال ا لعررقا الرردّين علررّي ـ  147
مخّ سرررة ال  رررالة    .ه 975المتقررري برررن حسرررام الررردين الهنررردّي   المتررروفّى / 

 .ه 1409بي و    
 «ل»

لسررار العرر م ا مبررن منظررور   أبرري المفيرر، محّمررد بررن مكررّ م ـ  148
 .ه 1405نش  أدم الحوزل   ام    .ه 711المّ ّي   المتوفّى / 

ا للسريّد اإلمرام  ( ق ي ا  درس الء وجر ديّ )لمحا  امصول ـ  149
مخّ سة  نظريم ونشر  نترار اإلمرام ال مينرّي    .ه 1409ال مينّي   المتوفّى / 

 .ه 1421ام   

اللمررع فرري اصررول الفقرره ا ألبرري ا ررحاق ابرر اهيم بررن علررّي بررن ـ  150
 1405دار الكتع العلميّة   بي و     .ه 476توفّى / يو   الشي ازّي   الم

 .ه
 «م»

مءاد  الوصول إلى علم امصول ا للعّقمة الحلّّي   الحسن بن ـ  151
مكتررع اإلعررقم  .ه 726يو رر  بررن علررّي بررن المشّهرر  الحلّرري   المترروفّى / 

 .ه 1404اإل قمّي   ام   

 1400ر   المتوفّى / مءاحث امصول ا للسيّد محّمد باا  الّدـ  152
 ع 1408النا   ا مقّ ر    .ه

مجمرررع الءحررر ين ومشلرررع النيّررر ين ا لف ررر  الررردّين الش يحررري   ـ  153

 .ه 1408  مكتع نش  الثقافة اإل قميّة    1085المتوفّى / 
 .ه 1413مجمرع األفكرار ا للميرر زا ها رم اةملرّي   المترروفّى / ـ  154

 .ه 1395مشءعة علميّة   ام   

مجمرع الءيرار فري  فسري  القر نر ا للشري  أبري علرّي الفير، برن ـ  155
 ع 1408دار المع فة   بي و     .ه 560الحسن الشء  ّي   المتوفّى / 
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مجمع الفائردل والء هرار ا للمرولى أحمرد األردبيلرّي   المتروفّى / ـ  156

 .ه 1403مخّ سة النش  اإل قمّي   ام    .ه 993
برري زل يررا محيرري الرردين بررن  رر   النررووّي   المجمررو، ا ألـ  157

 دار الفك    بي و . .ه 676المتوفّى / 

 274المحا ن ا ألحمد بن محّمد برن خالرد الء ارّي   المتروفّى / ـ  158
  حقيب السيّد جقل الدين الحسيني   دار الكتع اإل قميّة   ام. .ه

ا  ( وئيّ  ق ي ا  بحث المحقّب ال)محاو ا  في اصول الفقه ـ  159

 .ه 1410لمحّمد إ حاق الفيّاا   دار الهادي للمشءوعا    ام   
 .ه 1321محّجة العلماا ا لمحّمد هادي الشه انّي   المتروفّى / ـ  160

  . 1318الشءعة الحج يّة   اه ار   

المحّول فري علرم اصرول الفقره ا الف ر  الر ازّي   محّمرد برن ـ  161
 .ه 1408دار الكتع العلميّة   بي و     .ه 606عم  الشء ّي   المتوفّى / 

 .ه 1009مردار  األحكرام ا للسريّد محّمرد العراملّي   المتروفّى / ـ  162

 .ه 1410إلحياا الت اث    السقمعليهممخّ سة نل الءيم 
مسررال  األفهررام ا للشررهيد الثرراني   زيررن الرردّين علررّي بررن أحمررد ـ  163

 تءة بّي  ي   ام   الشءعة الحج يّة.مك .ه 966العاملي   المتوفّى / 

مستدر  الو ائ، ا لمي زا حسين النورّي الشء  ّي   المتوفّى ـ  164
 1408إلحياا الت اث   بي و     السقمعليهممخّ سة نل الءيم  .ه 1320 /

 .ه

المستّفى من علم امصول ا ألبي حامرد محّمرد برن محّمرد برن ـ  165
 .ه 1322المشءعة األمي يّة   مّ     .ه 505محّمد الغزالّي   / 

مستمسر  العر ول الروتقى ا للسريّد محسرن الشءااءرائّي الحكريم   ـ  166

 .ه 1391مشءعة اةدام   النج  األ       .ه 1390المتوفّى / 
مسند أحمد بن حنءر، ا ألحمرد برن محّمرد برن حنءر،   المتروفّى / ـ  167

 دار صادر   بي و . .ه 241
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ق الشموس ا لحسين بن جمال الدّين محّمد ال وانسارّي   مشارـ  168

 ام. السقمعليهممخّ سة نل الءيم  .ه 1099المتوفّى / 
مّادر التش يع اإل قمّي ا لعءد الوهام خق    دار الكترام ـ  169

 الع بي   مّ .

 .ه 1322مّءاح الفقيه ا للفقيه ناا روا الهمدانّي   المتوفّى / ـ  170
 لّدر   الشءعة الحج يّة.مكتءة ا

مّرررءاح امصرررول ا للسررريّد أبررري القا رررم المو ررروّي ال ررروئّي   ـ  171

 .ه 1417مشءعة العلميّة   ام    .ه 1413المتوفّى / 
المّءاح المني  ا ألحمد بن محّمد برن علرّي المقر ي الفيّرومّي   ـ  172

 .ه 1398دار الكتع العلميّة   بي و     .ه 770المتوفّى / 

ا للشرري  أبرري  ( ق يرر ا  الشرري  األنّرراريّ )مشررارح األنظررار ـ  173
مخّ سررة نل الءيررم   اررم   الشءعررة  .ه 1316القا ررم الكقنترر ّي   المترروفّى / 

 الحج يّة.

المشّول فري  ر ح  ل ريص المفتراح ا لسرعد الردين التفترازانّي   ـ  174
 .ه 1374مكتءة العلميّة اإل قميّة   اه ار    .ه 793المتوفّى / 

 1011معالم الدين ا لحسن بن زين الدين العراملي   المتروفّى / ـ  175

 مخّ سة النش  اإل قمي   ام. .ه
معارا امصول ا للمحقّب الحلّي   الشي  نجم الدّين أبي القا م ـ  176

 .ه 1403مخّ سة نل الءيم    .ه 676جعف  بن الحسن الهللي   المتوفّى / 

مخّ سرة  .ه 381ر ا للشي  الّدوق   المتروفّى / معاني األخءاـ  177
  . 1361النش  اإل قمي   ام   

المعتمررد فرري اصررول الفقرره ا ألبرري الحسررين محّمررد بررن علررّي بررن ـ  178
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