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 (االستصحاب تنبيهات يف الكالم)

  

 لادب  خالفاا   التنبيهاا  سائر علی املثبت باالصل املتعلق التنبيه تقديم وينبغي

 حقيقاا  بيااان يف اآنفاا ذكرنااا  بااا وثيقااا ارتباطااا ياارتب  التنبيااه هاا ا الن االصاابا 

 يقا  لالال ذكر  تقديم فينبغي بينها والفرق القانوني  واالعتبارا  األدبي  االعتبارا 

 ما  كثااا ان اىل مضاافا هنا ذكرنا  ما تكرار إلی فيبتاج املببثني بني الطويل الفصل

 .تقديمه فينبغي التنبيه ه ا علی تتوقف التنبيها  سائر مطالب

  

 :بتاملث االصل حجية عدم

 هال املستصابب آثاار ترتياب يايقتض كا االستصبا  دليل ان: األول التنبيه

 ؟ ال بم التكويني  لوازمه آثار ترتيب يقتيض

 رعي االشا اآلثاار اال علياه يرتتب ال االستصبا  بن املتأخري  بني عليه املتسامل

 الصلا حجي  بعدم يعرف ما هو وه ا التكويني ، لوازمه آثار دون نفسه للمستصبب

 حجيا  الای ذهاب (1)رس  قاد  االصافهاي مهاد  الشاي  العالما  ولك . املثبت

                                                           

 واالصاول الفقاه يف متين  آراءا   له ان:  سيدنا وقال عال  دام االستاد سيدنا مشاي  م  هو (1)

 مبانينا. يف مؤثرة واهنا
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 اهلل قاد  االصابا  م  املتقدمني الی املنسو  وهو ايضا اللوازم يف االستصبا 

 .ارسارهم

 واألمار املستصابب باني الواساط  جالء موارد األول: مقامني يف يق  والكالم

 .الواسط  ءخفا موارد الثاي. له الالزم التكويني

 :الواسط  جالء موارد

 : بوجو  فيها االستصبا  حجي  علی االستدالل فيمك  األول املقام بما

 اعتبار هو بل تكوينيا   بمرا   وال قانونيا   اعتبارا   ليس االستصبا  بن: األول الوجه

 عا  عباارة ذكرناا  ماا علی بناءا   ألنه وذلك. القانوني  االمور هو جمرا  كان وان اديب

 وبنااءا   البقاء، ع  كاشفا   باحلدوث اليقني فيعترب كشفه حيث م  الكاشف يف التوسع 

 ان علای بنااءا   اا املتيق  ابقاء ب  كان ما علی كان ما إبقاء بنه م  الشي  ذكر  ما علی

 واعتباارا ، تناييال   املتايق  ببقااء احلكام هاو فاملراد ا املتيق  الروايا  يف باليقني املراد

 اعتباار ياالزم هال كان ما ابقاء اعتبار او البقاء جه  م  الكشف اعتبار ان يف فالكالم

 ؟ ال بم البقاء حيث م  بوجود  احلكم بو البقاء جه  م  التكويني الالزم كشف

 باني التكوينيا  االرتباطاا  بن   املثبات األصل حجي  يف يقال بن يمك  عليه بناء  

 اا احلقيقيا  االدراكاا  يف وتاؤثر تنعكس اك واالندراج والتعاند التالزم م  االشياء

 يف تاؤثر كا لك اا بعدماه بو آخر يشء بوجود يشء وجود م  العلم حيصل هنا وم 

 يف التالزم يستليم اخلارج يف التكويني التالزم بن بمعنی والقانوني  االدبي  االعتبارا 

 انفكااكها يمك  ال كا الالزم اعتبار دون املليوم اعتبار يمك  فال ايضا االعتبار وعاء

 .خارجا  

  توهم با توضأ فاذا الالزم دون باملليوم حكم اذا يستنكر العرف بن نجد هنا وم 

 وها ا احلادث وبقااء البدن طهارة فتستصبب ماء   او بوال   كونه يف شك ثم ماء   كونه
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. مااء   كوناه البادن طهاارة والزم باوال   كونه احلدث بقاء الزم اذ العرف عند مستبعد

 القانوني  بو التكويني  االُمور يف التالزم بن يری العرف ان هو االستبعاد ه ا يف س  وال

 الشاجا  الرجال ع  التعبا ان له يشهد ومما. االدبي  االعتبارا  يف ينعكس بن جيب

 .وهك ا باليئا صوته وع  بالعري  مكانه وع  بالشبل ولد  ع  التعبا يالزم باالسد

 ولكنهاا املشاعر يف للتأثا هي انا االدبي  االعتبارا  ان نالبيا ه ا عىل ويالحظ

 دون امللايوم اعتبار املصلب  تقتيض فقد هبا للتعبا املقتضي  املصلب  بموجب تتبدد

 انا املؤمنني امها  وسل م وآله عليه اهلل  صىل الرسول ازواج اعتبار فمثال   الالزم اعتبار

 وسيل  تكون للال   ازواجا   اختاذه  بتبريم ملشاعرا يف التأثا وهي سياسي  ملصلب  هو

 اخاواهن  اعتباار ياتقتضا ال املصلب  وه   االم  النشعا  وموجبا   اخلالف  الدعاء

 ان ناری هناا وما . باملؤمناا  زواجهام حرما  عليها يرتتب حتی للمؤمنني اخواال  

 السابعي  ما  هصافات مجي  اعتبار يايقتض ال بيضا   الشجا  الرجل ع  باالسد التعبا

 .له االرب  والقوائم وال نب واالفرتا 

 ما  االعتبااري  تاراب  يف الباد بال ، الالزم اعتبار يالزم ال املليوم فاعتبار إذن

 اعتباار يايقتضا ال احاداا فاعتبار واال باآلخر منها كل ورب  اآلخر االعتبار جعل

 آخار لابعض مقوماا   بارا االعت بعض كون م  ذكرنا  ما ينايف ال وه ا. ب اته اآلخر

 االهباامي بوجود  هو انا ذلك فان الوضعي  االحكام الی بالنسب  التكليفي  كاالحكام

 اعتبارا   االحكام تلك اعتبار م  البد التفصييل بوجود  اعتبار  الشار  اراد لو ول لك

 جعلاه ما  الباد بال االنفااق وجو  اعتبار يقتيض ال مثال   اليوجي  فاعتبار مستقال  

 .مستقال  

 ببقاء عقالئي قانوي حكم العقالء بناء الی استناد  علی بناء   االستصبا  ان ثم

 الای اساتناد  علای بنااء   وبماا. املنكشاف آثار يتبعه حتی عقالئيا   كشفا   وليس كان ما
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 باناه قلناا وان االول الفرض اىل رج  العقالء بناء امضاء مفادها بان قلنا فان االخبار

 بنااء   كشافه حيث م  الكاشف إبقاء الی مرجعه بديب اعتبار فهو يدجد حكم تأسيس

 ال رشعاي حكم بيضا   فهو كان ما ابقاء انه م  الشي  مسلك علی وبناء  . مسلكنا علی

 .التكويني  لوازمه آثار املستصبب علی يرتتب فال وعليه. الواق  ع  كشف

 املثاال يف والوضوء ةبالطهار احلكم بني التفكيك املتسامح العرف استهجان وبما

 ما  ناو  واناه االستصبا  هو التفكيك ه ا مستند بن ع  غفلتهم فمنشأ  امل كور

 .فيستنكرونه اصيل رشعي حكم انه فيتواون التنييل

 عناد لالطملناان موجبا   كونه باعتبار عندنا حج  االستصبا  ان:  الثاي الوجه

 واالطميناان والشك والظ  القط  يف واملليوم الالزم بني التفكيك يمك  وال العقالء

 ال باالالزم القطا  حصال بااملليوم القط  حصل فإذا له الزما   كونه مقتىض ذلك فان

 ال الاالزم آثار ثبو  يف الببث ان واملفروض واالطمينان والشك الظ  وهك ا حمال 

 ليوموامل بالالزم التعبا م  العبارا  بعض يف وق  فا اعم الالزم يكون قد إذ املليوم

 . صبيح غا املقام يف واملالزما 

 بن العقاالء بنااء باا  ما  االستصابا  حجيا  يف ذكرناا اناا: عناه واجلوا 

 قوة هو واألول االحسايس، واالطمينان االدراكي االطمينان: قسمني عىل االطمينان

 االطميناان فيبصال جادا   ضعيفا   املخالف االحتال يكون ببيث اليشء يف االحتال

. امل كور القول يصح ذلك ويف والشك، والقط  الظ  نو  م  وه ا باليشء كياالدرا

 واالعاالم التلقاني بتاأثا يءاالشا الی النفس سكون فهو االحسايس االطمينان وبما

 فقاد وجاه ما  عماوم املوارد حيث م  االطمينانني وبني. اخلاص  النفسي  واحلاال 

 بقر  م  كان وان امليت جنازة م  ساناالن استيباش يف كا الثاي دون األول حيصل

 بعدماه للقط  اصال   موجود غا ادراكيا احتاال منه الرضر حصول احتال فان احبائه
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 ماوارد يف كاا األول دون الثااي حيصال وقد النفيس، السكون له حيصل ال ذلك وم 

 جتما   بمالحظ بنه م  صبته يف مثال   دواء تأثا يف بالتلقني احلاصل النفيس السكون

 .الغالب هو كا جيتمعان وقد ادراكي، اطمينان له حيصل ال االحتاال 

 بل الظ  حتی بل االدراكي االطمينان ببصول االستصبا  يف نقول ال ونب 

 االطميناان ويف. مر   كا العقالء بناء ركني بحد وهو النفيس االطمينان ببصول نقول

 تاأثر علای متوقاف حصاوله ان الی ظرا  ن والالزم املليوم بني التفكيك حيصل النفيس

 وتأثرهاا بااملليوم تأثرهاا باني تاالزم ال ذلك ويف ونبواا والتلقني باالعالم النفس

 .بالالزم

 األثار، رت ب االستصبا  دليل مفاد ان وهو األصبا  ذكر  ما: الثالث الوجه

 .الدليل باطالق بخ ا   ترتيبه فيجب بثر األثر وبثر

 :بوجو  عنه اجيب وقد

 بن وهاو اا االساتنبا  مبااي يف ماا عىل ا اهلل بيد  اخلوئي السيد ذكر  ما: األول

 واحاد وسان  قبيل م  كلها الطولي  اآلثار كانت إذا فيا يصح انا بثر األثر بثر قانون

 رشعياا   واآلخار تكوينيا   بحدها كان إذا وبما رشعي  بو تكويني  آثار كلها كانت اذا كا

 قريباا اجلوا  ه ا تقييم يف احلال وسيتبني. العكس وك لك رشعيال االثر يرتتب فال

 .تعاىل اهلل شاء ان

 ع  الروايا  بانرصاف القول م  رس  قد  احلاير  العالم  ع  نقل ما:  الثاي

 .خيفى ال كا لالشكال داف  غا بيضا   اجلوا  وه ا املورد، ه ا

 مقاام يف املتايق  بن ما  رس  قاد  اخلراسااي املبقاق باه بجاا  ماا:  الثالث

 م  اآلثار الی بالنسب  لالخبار اطالق ينعقد فال واسط  بال اآلثار ترتيب هو التخاطب

 .الواسط 



10 |   

 
 

 التمساك ما  يمنا  التخاطاب مقاام يف املتيق  القدر بأن نلتيم ال انا: واجلوا 

 .حمله يف ذكرنا  كا باالطالق

 رت اب) املعنای ها ا يتضام  راألخباا يف مفاد لنا ليس بن ه: اجلوا  يف والتبقيق

 املتايق  اعتباار علی اال يدل ال وه ا( بالشك اليقني تنقض ال) هو الوارد وانا( األثر

 ترتياب وجو  علی يدل االقتضاء فبدالل  االديب االعتبار بنبو بقاؤ  متيقنا   ببدوثه

 األثار بثار يشمل حتی األثر إلی بالنسب  إطالق فيه يكون بن وبما اجلمل  يف البقاء آثار

 .له شاهد فال

 اذ بديب تعباا جمارد االساتدالل يف ورد كا رعياالش باألثر التعبا بن إلی مضافا  

 املاؤثر باني كالنسب  ليست نفسها واالحكام الرشعي  االحكام موضوعا  بني النسب 

 االدل  يف التعبا ورود فرض فلو. فبسب التكويني األثر هو حقيق  األثر وانا واألثر

 رشعيا   حكا   كان ان املستصبب ان به املراد كان( األثر رتب) ب  النبو هب ا رشعي ال

 موضاوعا   كاان وان االطاعا  بوجاو  العقال حكام بو اجليائي احلكم عليه فيرتت ب

 إذ بالعناي  املعنی ه ا باألثر املراد فيكون القانوني  االحكام م  به يرتب  ما عليه يرتتب

 التكاويني احلقيقاي بااألثر لاه ربا  فال وحينل . حقيق  التأثرو األثر معنی فيها ليس

 .الوسي 

 املتايق  ببقاء حكمهم فهو العقالء بناء كان لو االستصبا  مستند ان واحلاصل

 ولايس باه، املرتبطا  القانوني  االحكام ترتب باعتبار بو باالطاع  العقل حكم باعتبار

 كاان وان. اللاوازم عا  الكشف هعلي يرتتب حتی الواق  ع  كشف جه  احلكم هل ا

 اا املستصِبب اعتبار عليه تدل ما فغاي  االرشاد بنبو ال التعبد بنبو االخبار مستند 

 م  اعم التنجي موضو  ان إليه يضاف ان م  فالبد   احلكم بوجود متيقنا ا احلاء بكس

 راآلثاا ترتياب فيشاكل وحينل . للكشف توسع  فهو التعبد  والعلم احلقيقي العلم
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 يشكل كا التكويني األثر ع  فضال   للمستصَبب الرشعي األثر علی املرتتب  الرشعي 

 .تعاىل اهلل شاء ان بيانه سيأيت كا املسببي علی السببي االصل حكوم 

 يف واالصاول االماارا  باني الفرق يف األول: بمري  ع  الببث م  بد   ال وهنا

 .واملسببي السببي الصلا تعارض يف والثاي التكويني  اآلثار ترتيب

  

 واالصول االمارات بني الفرق

  

 وحياث واالصول االمارا  بني للفرق وجه ال بانه يقال فقد االول االمر يف اما

 ماورد يف التكوينيا  اآلثاار عىل املرتتب  الرشعي  اآلثار ترتيب يف خالف وال اشكال ال

 .االستصبا  فك لك االمارة قيام

 :بوجو  عنه جيا  وقد

 اماارا  كلهاا الرشاعي  االماارا  بن م  االعاظم بعض ذكر  ما: األول لوجها

 فتااتبعه الواقا  ع  تكشف االمارا  ان وحيث الشار  اسسه ما فيها وليس عقالئي 

 .بلوازمه وثوق باليشء الوثوق ان ووجهه لوازمه

 الشخيص الوثوق حصول بمورد االمارا  حجي  باختصاص االلتيام ان ويدفعه

 .نفسه القائل به يلتيم الو مشكل

 ما  االماارا  حجيا  ان وهاو رس  قد  النائيني املبقق ذكر  ما: الثاي الوجه

 الشاار  فيعتارب  الواق  ع  ناقص كشف هلا االمارا  ان بمعنی الكشف تتميم با 

 وبماا. العلام يف امللايوم عا  الالزم انفكاك يمك  وال تعبديا   علا   فيكون تاما   كاشفا  

 العمايل اجلار  اجياا  اال لايس فيهاا الرشعي فاجلعل االستصبا  ومنها االُصول

 .للوازمه العميل اجلر  اجيا  يستليم ال وه ا بمقتضاها
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 بمالحظا  كوهناا فارض لو لالمارا  احلجي  جعل بأن بوال   فيه املناقش  ويمك 

 لتوساع ا الای مرجعاه بديب اعتباار هاو بال قانونياا   اعتبارا   ذلك فليس علا   اعتبارها

 املعلوم التكليف خمالف  علی العقا  يرتتب فكا اجليائي احلكم موضو  يف والتضييق

 بعادم العلام يكاون وكاا االماارا  باحادی الواصال التكليف علی يرتتب ك لك

 الی لالمارا  احلجي  جعل فمرج . عدمه علی االمارة قيام م  ك لك ع را   التكليف

 .هلا واملع ري  املنجيي  جعل

 بول يف ذكرناا  كاا بالالزم العلم اعتبار يستليم ال باملليوم العلم اعتبار بن   نيا  وثا

 يساتليم ال الواقا  إدراك ماوارد يف والاالزم امللايوم باني االرتبا  ان وذكرنا  التنبيه

 .فيه الكالم تفصيل مر وقد باالعتبار اثباتا يكون ما يف بينها االرتبا 

 مار   فقد طبقه علی العميل اجلر  إجيا  ع  ارةعب االستصبا  حجي  بن وبما  

 ما  للكاشف توسع  إال ليس رشعا   االستصبا  اعتبار ان وذكرنا مرارا   فيه الكالم

اا االخباار ظاهر بمقتىض بالبقاء يقينا   باحلدوث اليقني  فيعترب كشفه حيث  تأسيساا   إم 

ا  االعتباار ه ا ان يقال بن مك ي ما غاي  سابقا ، ذكرنا  كا العقالء العتبار امضاءا   وإم 

 بيانها فارق فال ك لك بيضا   االمارا  اعتبار ولك . اآلثار ترتيب بلباظ بيضا   ثابت

 .اجله  ه   م 

 .ذكرها الی حاج  ال مناقشا  عدة عليه اعرتض وقد

 مشاتمل  االماارا  بن وهاو رس  قد  الكفاي  صاحب ذكر  ما: الثالث الوجه

 لوازماه عا  حتكاي كا لك املطابقي  بالدالل  مؤداها ع  حتكي كا فهي احلكاي  علی

 .فيه حكاي  ال إذ االستصبا  بخالف االلتيامي  بالدالل 

 حجي  الختص ك لك كان ولو احلكاي  جه  م  ليست االمارا  حجي  ان وفيه

 غا اللوازم وبما االلتيامي  بالدالل  اللفظ عليها تدل التي هي إذ البين  باللوازم مثبتاهتا
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 العقلي  الكربی لتوس  اللفظي  املداليل م  ال للكالم العقلي  املالزما  م  فهي البين 

 عليهاا تدل ال التي البين  غا اللوازم يف حتی حج  االمارا  مثبتا  ولك . اثباهتا يف

 بلاوازم ويؤخا  جهلهاا او مالزمته انكر وان اقرار  بلوازم املقر يؤخ  ول لك اللفظ

 بو كفر  جيهالن كافر يد باصاب  شهدا إذا كا املالزم  الشاهدان بنكر وان العادل  البين 

 .خيفى ال كا املالقي بنجاس  حيكم بنجاسته يقول م  فان الكافر نجاس  يعتقدان ال

 بن وهاو االساتنبا  مبااي يف كا «اهلل بيد » اخلوئي السيد ذكر  ما: الراب  الوجه

 ببنااء يثبات ذلك ان إال لوازمها يف هلا احلجي  ا اثب ع  قارصة االمارا  حجي  بدل 

 فااذا اللاوازم مطلاق اثباا  يف عندهم حج  فاهنا االلفاظ ظواهر حجي  علی العقالء

 .املؤدی ع  احلاكي اللفظ بظاهر لوازمه اثبا  يف نتمسك يشء علی بمارة قامت

 ولا ا االماارة نفس حجي  انضام لوال جتد  ال الظواهر حجي  ان عنه واجلوا 

 حجي  دليل كان فاذا املطابقي مدلوله يف حتی الثق  غا اخبار بظاهر التمسك يمك  ال

 دليال مالحظا  ما  فالباد   الظواهر حلجي  بثر فال اللوازم شمول ع  قارصة االمارة

 .وعدمه للوازمها الشمول حيث م  به واألخ  االمارة حجي 

 كيفيا  ومالحظا  حادة علای بماارة عد   ما كل ع  الببث يقتيض املقام وحتقيق

 بمارة فانه االستصبا  ومنها سيأيت كا لوازمها يف حج  ليست بعضها وبن   اعتبارها

 .العقالء عند الرؤي  هو حقيقته ان م  ذكرنا  ملا بيضا   عندنا

 واالجتاعي  الشخصي  مقاصدهم يف العقالء عند املعتربة االمارا  بن ذلك بيان

 :اقسام علی

 قراءة مثل م  ال العقالئي  املناشئ م  الناشئ الشخيص االطمينان: األول القسم

 ها ا ويف. واحاد حماور يف ماثال   االحاتاال  جتميا  م  بل واالحالم والرمل الكف

 الصافا  يف والالزم املليوم بني االنفكاك امكان لعدم بلوازمه األخ  م  البد القسم
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 .االدراكي  النفسي 

 وجاو  مورد يف ولكنه االطمينان حد الی يصل مل  ال  االحتال: الثاي القسم

. نااقص كاشاف اناه إال الواقا  ع  كاشف االحتال ان حمله يف ذكرنا وقد االحتيا 

 احاتال عادم ما  ا  تاام بنبو الواحد املبور يف االحتاال  جتمي  اال العلم وليس

 واايا  الحاتالا قاوة باني املقايسا  هاي املوارد ه   يف العقالئي  والطريق . اخلالف

 القسام ها ا ويف. به يأخ ون موهوم غا واالحتال مها    املبتمل كان فاذا.. املبتمل

 تساوهيا م  الالزم دون املليوم يف االاي  المكان والالزم املليوم بني االنفكاك يمك 

 واالحتياا . قلناا كا االدراكي  الصفا  يف االنفكاك امكان عدم رضورة االحتال يف

 الارباءة بن كاا املبتمل ااي  ابراز اال االمر واق  يف ليس ا جعله فرض لو ا رشعيال

 .املبتمل ااي  لعدم ابرازا اال الواق  يف ليست الرشعي 

 خاص  بمؤثرا  النفس تأثر جه  م  كاشفا العقالء عند يعترب ما:  الثالث القسم

. ذكرناا ما عىل االستصبا  القسم ه ا وم  ادراكيا كاشفا وليس والتلقني كاالعالم

 السالط  يارون اهنم جه  م  العقالء لدى امللكي  عىل اليد دالل  فان اليد قاعدة ومثله

 بمباض تصاديقاهتم يف العقاالء يكتفاي ما وكثاا   االعتباري  للسلط  رميا   اخلارجي 

 .حمله يف تفصيله وسيأيت. التصور

 يف والالزم املليوم بني املالزم  عدم م  ذكرنا  ملا اللوازم تعترب ال القسم ه ا ويف

 واناه ليوجتاه مهر انه نعلم ونب  رجل بيد دارا   ان فرضنا فلو الكشف م  النو  ه ا

 بوقو  احلكم يقتيض ال اليد جه  م  بامللكي  فاحلكم باخلل  يكون فانا له ملكا   كان لو

 ال بياد  الا   لل بام الكاافر بملكيا  احلكام ان كاا الطاالق لاوازم تتبعه فال اخلل 

 .امليت  ملكي  بعدم قلنا وان م كی كونه يستوجب

 النااقص الكشاف تتمايم جها  ما  العقاالء عناد حج  يعترب ما: الراب  القسم



 15 |   الثاني القسم -االستصحاب  

 

 بدرجا  االحتال اجيابه بمعنی ناقصا   كشفا    يستليم الثق  خرب بأن قلنا اذا كا االدراكي

 الطبياب قاول وك لك اخلالف الاحت بلغی انه بمعنی حج  الشار  واعترب  هبا معتد  

 احلاد  تقويا  الای تشخيصه حيتاج فيا العقالء اليهم يرج  ال ي  اخلربة اهل وساير

 .مثال   كاملقومني

 كبجيتاه الاالزم الای بالنساب  حج  الناقص الكشف ه ا يعترب القسم ه ا ففي

 ببجيا  قاولن بال الثق  خرب ببجي  نقول ال ولكننا. العقالء عند املليوم الی بالنسب 

 وخصوصايا  املخارب جها  ما  االحتاال  جتمي  بموجب الصدور املوثوق اخلرب

 عناد الصابيح هاو وها ا. فياه صدر ال   واليمان والوض  املبتف  والقرائ  اخلرب

 علياه تدل ما غاي  ان اخلرب حجي  بدل  ذكر بعد رس  قد  الشي  اعرتف وقد القدماء

 لعادم املنازعا  ماورد يف اال ببجيتهاا نقول ال فانا ن البي وبما. اخلرب م  النو  ه ا هو

 كاشافا   لكوهناا احلجيا  مورد يف بالزمها يؤخ  نعم. مطلق يقول حجيتها دليل متامي 

 .الشار  امته ناقصا  

 العاالم وساائل احلكوماا  جتعلهاا التاي الرسامي  االمارا : اخلامس القسم

 والضابا  املاوظفني الی بالنسب  الرؤساء واوامر املختص املوظف قول ومنها الشعب

 ع  عليه اهلل رضوان العمر  سعيد ب  عثان حق يف ورد ما القبيل ه ا وم . للجنود

 آخا  عما  او بعامل م ) اسباق ب  امحد سأله حيث السالم عليه اهلاد  احلس  ايب

 وما يؤد  فعني عني إليك بدی فا ثقتي العمر ) السالم عليه فقال( بقبل؟ م  وقول

 وسايل  جعلاه فمفااد  (1) (املاأمون الثق  فانه واط  له فاسم  يقول فعني عني لك لقا

 نصابه علای تادل االخاة واجلمل  السالم عليه نفسه الی الثق  اضاف  بقرين  لالعالم

                                                           

 السالم. عليه رآ  م  تسمي  با  330ص 1ج الكايف (1)
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 .بيضا   بوامر  تنفي  جيب قائدا  

 الاوارد التعليل الی نظرا   الثق  خرب حلجي  به االستدالل يف الضعف يظهر وب لك

 ان فاملراد املبالغ  بنبو احلرص علی يدل اجلمل  ه   ان م ( املأمون الثق  فانه: )ذيله يف

 يف ورد مماا باه اساتدلوا ماا وك لك. فيه منبرص املنصب هل ا جعله يمك  التي الثق 

 با  العيياي عباد ساأله حياث الساالم علياه الرضا االمام ع  الرمح  عبد ب  يونس

 م  خ ) السالم عليه فقال( ديني؟ معامل آخ  فمم  وقت كل يف القاك ال اي) املهتد 

 اخلاالف لعدم اخلرب نقل يف الوثاق  ع  السائل سؤال ليس اذ (1) (الرمح  عبد ب  يونس

 راالعصا ذلاك يف هناك كان اذ الفتوی اخ  جه  م  بل االمجا  اصبا  م  وهو فيه

 يوافقاون ال االخبااريني  ما مجاعا  قباهلم يف وكان ومجيل كيونس الفقهاء م  مجاع 

 اهنام ما  بفتاواهم االخ  م  ويمنعون عليهم يتهجمون فكانوا املسائل يف اجتهادهم

 يف كتباه وبماا) ياونس يف يقولاون ماثال مانهم القميني فنری بوثاقتهم يعرتفون كانوا

 علياه الرضاا االماام وكاان وعقائاد  فتاوا  يف اشكاهلم كان وانا( فصبيب  االخبار

 .وفتوا  بعلمه الوثوق بمعنی هنا فالوثاق . والفتوی العلم يف اليه شاي السالم

 .هلا املجعول القانوي احلد الی االمارة حجي  حدود يرج  القسم ه ا ويف

 واملواثياق العهاود جها  م  هو انا واعتبارها. االلفاظ ظواهر: الساد  القسم

 كالماه بظاواهر ملتايم اعي االجت القوانني بموجب املجتم  م  فرد فكل االجتاعي 

 وغا املعنی ارادة وعدم اجلد عدم بدعوا  يعتنی فال. تعهد  بموجب بلوازمه ومأخوذ

 .الظاهر خالف ارادة علی قرين  تقم مل ما ذلك

 ببدود حمدودة اهنا اال بين  غا بو كانت بين  الكالم بلوازم يؤخ  القسم ه ا ويف

                                                           

 .910ح 779ص 2ج الرجال معرف  اختيار (1)
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 دار اذا ماا يف التخصاص تثبات ال العموم اصال  ان ذكروا ول لك. له العقالء اعتبار

 .الزمه هو ال   العام نقيض بعكس يؤخ  فال التخصيص وبني بينه االمر

  

 :واملسببي السببي االصل

  

 عا  الشاي  نقلاه املثبات االصال ببجي  القول علی إشكال هناك: الثاي األمر

 عادمي بصال هوو األثر يف اجلار  األصل تعارض وهو رساا قد  الغطاء كاشف

 .املثبت األصل حلجي  بثر فال األثر ذ  استصبا  م 

 باألصال باالقول خيتص ال االستصبابني تعارض توهم بأن الشي  عنه وبجا 

 االشاكال ودفا  رعياالش األثر يف حتی ومسببي سببي اصل كل يف جير  فانه املثبت

 الت كي  عدم اصال  إجراء فبعد املسببي علی السببي األصل حكوم  وهو بينها مشرتك

 التكوينيا  اآلثار يف حتی جار الوجه وه ا. احلل اصال  اجراء الی النوب  تصل ال مثال  

 .الرشعي األثر م  عليها يرتتب وما

 وقاد تفصيله فسيأيت الرشعيا  يف املسببي علی السببي االصل تقدم بما: ونقول

 هاو لايس فياه الوجاه ان هنااك ذكرنا وقد ذلك وجه يف مسلكا   املبققني م  كل اخت 

 شموله ع  االستصبا  بدل  قصور هو بل البا  ه ا يف ذكرو  ما سائر وال احلكوم 

 بااالحتال اليقاني عا  الياد رف  جواز عدم يقتيض بالشك اليقني تنقض ال قوله فان

 االحاتال هاو لايس بالشاك واملراد ذلك يقتيض فال املخالف  احلج  م  وبما املخالف

 املتايق  خاالف علای العميل للجر  املقتيض املخالف االحتال بل رفنيالط املتساو 

 األصال وهاو باحلجا  لاه نقض املسببي الشك مورد يف اليقني فنقض وحينل  السابق

 .بالشك ال السببي
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 يشامل فيهاا اطاالق ال فهاي االخباار اىل االستصابا  حجيا  يف استندنا فاذا

 التنبياه ها ا بول يف فياه الكاالم مار   فقد عقالءال بناء اىل استندنا واذا. املسببي االصل

 فاستصابا  املاء طهارة بقاء يف شككنا ثم باء املتنجس الثو  غسلنا فاذا عليه وبناء  

 هاي كاربی موضو  حيقق فانه الثو  نجاس  الستصبا  جماال   يرتك ال فيه  الطهارة

 لاه رفا  النجاسا ب اليقاني ع  اليد فرف ( طاهر فهو الطاهر باملاء غسل متنجس كل)

 جها  يف اليقني بخالف وه ا االستصبا  يمنعه حتى املخالف باالحتال ال باحلج 

 رشعيا  كربی لنا ليس إذ باحلج  نقضا   ليس املسببي باألصل نقضه فان السببي الشك

 املااء نجاسا  علای يدل حتی مثال   نجس فهو يطهر ومل النجس به غسل ما كل مفادها

 .املثبت األصل حجي  علی يتوقف وهو العقيل زمبالال ذلك علی يدل نعم

 يتوقاف ذكرناا ما علی بناء   الرشعيا  يف املسببي علی السببي األصل فتقدم إذن

 م  املعارض األصل علی تقدمه يف وجها   جيعل فكيف املثبت األصل حجي  عدم علی

 يف فقاودم رعيا االش يف السببي االصل تقدم يف املالك هو ال   الرشعي  الكربی ان

 .املثبت األصل

 املثبات األصال حجيا  يف ذكرناها التي الثالث الوجو  مالحظ  م  البد إنه ثم

 :املقام يف تقتيض ماذا ذكرنا كا فاسدة تك  مل لو اهنا لنری

 واالعتباار اخلاارجي التكاويني الواقا  بني التالزم علی املبتني األول الوجه بما

 يف حجا  االستصابا  يكاون فال للمليوم نسب بال حتی التعارض ه ا تأثا فيقتيض

 يف بجرياناه يايقتضا كا الوجه ه ا علی االستصبا  اعتبار الن وذلك اصال   مورد

 فااذا امللايوم عادم اثباا  الالزم عدم يف بجريانه يقتيض ك لك الالزم اثبا  املليوم

 اعتبار دون املليوم اعتبار امكان لعدم حليته نبا  يثبت زيد حياة استصبا  ان سلمنا

 بعاد زياد حياة عدم يثبت اللبي  نبا  عدم استصبا  بأن نقول ان م  فالبد الالزم
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 علای السببي بتقديم التعارض ه ا عالج م  حينل  بد فال املالزم ، بصدق االعرتاف

 األصال يف العلام اعتباار ياالزم الساببي األصل يف العلم اعتبار ان نقول بأن املسببي

 ياالزم حتاى اصاال   جاار غاا املساببي االصل يف العلم فاعتبار العكس دون املسببي

 ال التقاديم هبا ا القاول بن الواضاح وم  التنايف ه ا فيبصل السببي يف العلم اعتبار

 .مطلقا   االستصبا  حجي  عدم ليم واال واالجلاء االضطرار اال له وجه

 بالالزم واالطمينان ومبامللي االطمينان بني املالزم  علی املبتني الثاي الوجه وبما

 حصاول يمكا  فاال ياالشخص الظ  با  م  االستصبا  حجي  به املراد كان فان

 حليته نبا  بعدم والظ  زيد ببياة الظ  حصول امكان لعدم اصال   املقام يف التعارض

 فالتعاارض النوعي الظ  با  م  حجيته به املراد كان وان خارجا ، متالزمان اهنا م 

 الساببي االصال تقديم يف امل كورة الوجو  مالحظ  م  البد انه اال موضوعا   حاصل

 .وعدمه املقام يف جريانه وامكان واملسببي

 بااالثر واملراد األثر رتب ع  كناي  الروايا  كون علی املبتني الثالث الوجه وبما

 تكاويني بثار بواساط  بو بالواساط  لليشاء رشعياا   بثارا   كاان سواء رعياالش االثر

 علای علياه املرتتاب رعياالش االثر يثبت وانا التكويني االثر اليثبت تصبا فاالس

 الوجه فه ا.  آخر رشعي بثر بواسط  املرتتب الرشعي األثر يثبت انه كا الطفرة سبيل

 الساببي االصال حكوما  التناقض رف  يف جيد  وال املقام يف التعارض ثبو  يقتيض

 وجاو  يايقتضا زياد حيااة استصابا  باان لناق فاذا. فيه سببي  ال اذ املسببي علی

 عادم يايقتضا اللبي  نبا  عدم استصبا  وان اللبي  نبا  علی املرتتب التصدق

 االول االستصابا  الزم وليس الرشعي احلكم ه ا يف فيتعارضان التصدق وجو 

 .واملسببي السببي م  يكون حتی اللبي  نبا 

 .قلنا كا البا  يف ذكر ما اضعف الوجه ه ا ولك 
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 :الواسطة خفاء موارد

  

 الای رسااا قاد  اخلراسااي واملبقاق الشاي  ذهب فقد اخلفي  الواسط  واما

 املوضاوعا  بعض ان) االصول فرائد يف رس  قد  الشي  قال. حينل  اآلثار ترتيب

 ببياث اخلفيا  الوسائ  م  الرشعي احلكم وبني املستصبب بني املتوسط  اخلارجي 

 وقاال (1) ..(املستصابب لنفس احكاما عليها املرتتب  الرشعي  حكاماال العرف يف يعد

 حمساوبا كان ما خصوص ترتيب يبعد ال نعم) الكفاي  يف رس  قد  اخلراساي املبقق

 يعماه ماا عرفاا االخبار مفاد ان بدعوى بوساطته ما خلفاء نفسه آثار م  العرف بنظر

 .بينا فيه التالزم كان ما اليه واضاف (2) (حقيق  ايضا

 تشاخيص يف عليهاا ُيعتماد ال العرف انظار بان عنها تأخر م  عليها واعرتض

 يعتنای فاال املستصبب نفس آثار هو االستصبا  يف املعترب بان علمنا فاذا املصاديق

 تطبياق يف العرفيا  باملسااحما  عاربة ال اذ العقلي  للدق  خالفا   له اثرا   العرف يظنه با

 واناا يسا، بمقدار الكر نقصان يف الفتوى م  يالحظ كا  الصغريا علی الكربيا 

 .ذكراها التی االمثل  يف ناقشوا ثم. املفاهيم تشخيص يف العرف يعترب

 :الكفاي  وصاحب الشي  مقصود لتوضيح امور ذكر م  والبد

  

 

                                                           

 .244ص 3ج االصول فرائد (1)

 .415ص االصول كفاي  (2)
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 :اخلفية الواسطة معنی يف األول االمر

  

 تكاون وقاد القيا  يف وس اال احلد وهي االثبا  يف واسط  تكون قد الواسط 

ا بصف  اليشء اتصاف توجب ما وهي الثبو  يف واسط   يف واسط  تكون وقد واقعا م 

 ذ  علای حيمال انه إال حقيق  الوصف عروض حمل بنفسها تكون ما وهي العروض

 .وذهيا الواسط  بني ارتبا  لنو  جمازا   الواسط 

 يف التجاوز يكاون ما ولفاأل. وخفي  جلي : قسمني علی العروض يف والواسط 

 املييا ، وسال النهر جری نبو االديب بنظر واضبا   الواسط  ذ  الی الوصف اسناد

 ولك  للواسط  صف  فيها الصف  تكون ما والثاي. السفين  يف للجالس احلرك  اسناد او

 .العقيل الدقيق بالنظر بل دقيقا   كان وان العريف بالنظر ال

 حيوان انسان كل) نبو االوس  احلد م  املنطق يف ذكر ما منها امثل  القسم وهل ا

 علای عارضا  الادقيق بالنظر باالرادة احلرك  صف  فان( باالرادة متبرك حيوان وكل

 وصاف  االنساان ليياد الناطق صف  وك ا بل بواسطته االنسان علی وتعرض احليوان

 متعجاب ناطق هو با واالنسان ناطق انسان هو با زيدا   فان الناطق لالنسان التعجب

 باالنظر ال الفلسافي  االنظاار باادق بال الفلسفي الدقيق بالنظر هو انا التوس  وه ا

 متكمم انه با للجسم العارضتان واالستقام  االنبناء وك لك. دقيقا   كان مها العريف

 بواساط  اخلارجي الفرد يعرض ما ذلك وم . بالكميا  املختص  الكيفيا  م  فاهنا

 يعترب االقسام ه   فكل املستطي ، علی احلج كوجو  الدليل لسان يف أخوذامل العنوان

 واال العاروض يف واسط  فيها يری ال ب  الواسط  ذ  صفا  م  الدقيق العرف عند

 احلقيقيا  العلاوم ما  وغاها واالُصول والفلسف  املنطق يف امل كورة القضايا تصح مل

 موضاو  ان ما  قاالوا ما صح   وهل ا القبيل اه  م  بكثرها فيها امل كورة االقيس  فان
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 بالنظر كان لو واال العروض يف واسط  بال ا  ال اتي  عوارضه ع  فيه يببث ما العلم

 املساائل موضاوعا  تعارض العوارض ه   بأن فيه اخلدش  ألمكنت العقيل الدقيق

ال    .بواسطتها العلم موضو  وتعرض وبال ا  بو 

 م  رساا قد  الكفاي  وصاحب الشي  علی شكالاال يف يقال ما ان ظهر وهب ا

 ما  العارف عند يعترب ال العوارض ه   فان له وجه ال العرفي  باملساحما  عربة ال بنه

 يف الفلسف  يف ي كرون وانا الفلسفي بالنظر حتی بل بالواسط  العارض م  الدق  متام

 يف يا كرون كاا السانادا يف التجاوز ما  نوعاا بيضا   القضايا ه   يف ان املوارد بعض

 الواقا  يف املوجود فان بيضا   االسناد يف التجوز م  ذلك بن بالوجود املاهيا  اتصاف

 .يقولون كا ادق عرفاي بنظر يصح انا ذلك ولك  الوجود نفس هو

 املساحم  م  ذلك يك  مل نجس فهو بالنجاس  متغا املاء قلنا لو انا ذكرنا مما وتبني

 وعلای حقيق  املتغا نفس علی عارض  النجاس  صف  الدقيق بالنظر كان وإن العرفي 

 يف املا كورة االقيس  نظا هو بل حقيقيا   اسنادا   يرا  الدقيق العرف ان اال بواسطته املاء

 با ال واملاء املتغا بني الوجود  االحتاد بمالحظ  هو انا ه ا مثل يف فاالسناد. املنطق

 موضاو  ان يعلام العرف بل التقريرا  بعض يف ذكر كا  الثبو يف واسط  املتغا ان

 وجاودا   معه متبد هو ملا احلكم الثبا  وسطا   حدا   يق  حيث ولكنه املتغا هو احلكم

 .احلقيقي  العلوم لبطلت واال حقيقي فاالسناد

 اذا ماا اخلفي  الواسط  مورد بن وهو تقريرا   املقام ه ا يف االعاظم بعض ذكر وقد

 الشاار  قال إذا مثال   العريف بالنظر موضوعه غا الفلسفي بالنظر احلكم موضو  كان

 التعليليا  احليثياا  ان وحيث االسكار، هو حتريمه رس   ان يدرك فالعقل حرام اخلمر

 هاو العقايل الادقيق باالنظر احلرما  موضاو  فيكون التقييدي  احليثيا  الی مرجعها

 .اخلفي  لواسط ا م  يصح انا حرام اخلمر فقولنا املسكر،
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 بحكاام يف هاو اناا التقييدي  الی التعليلي  احليثيا  رجو  فان صبيح غا وه ا

 نساب  قبيال ما  إلياه نسبتها احكاما   للعقل ان: توضيبه. النظر  دون العميل العقل

 انفعاليا  نساب  إلياه تنساب احكاام ولاه العميل العقل احكام وهي الفاعل اىل الفعل

 العقال هاو وها ا ماثال   رعي اوالشا التكويني  كالقوانني اشياء يدرك العقل ان بمعنی

 فااذا العقال، يادركها ُامور الثاي والقسم العقل ينشلها احكام االول فالقسم النظر 

 بانه التأديب حس  ويعلل تأديب بانه يعلله فهو مثال   اليتيم رض  ببس  العقل حكم

 ماا الای ينتهاي وان باد ال باالعرض ماا وكال بال ا  فبسنه االحسان واما احسان

 حكام ان بمعنای التقييديا  احليثياا  إلای مرجعها التعليلي  احليثيا  وه  . بال ا 

 ها ا علی يطبقه ولكنه االحسان ببس  حكم احلقيق  يف هو إنا املوارد ه   يف العقل

 احلقيقا  يف هو اليتيم برض  احلكم يف تعليلي  حيثي  هو ال   االحسان فبس  املورد

 .احلكم  موضو

 بأن تكون انا هناك العقل سالم  فان النظر  العقل حكم يف يصح ال ه ا ولك 

 رتاب ماا هاو املثاال يف رعياالشا احلكم وموضو  وحقيقته واقعه علی اليشء يدرك

 علای يدركاه مل آخار بمار الای العقال ارجعه فلو الدليل لسان يف احلكم عليه الشار 

 ال احلرما  فاان ماثال   باحلرما  الشاار  حكام هاالجل التي العل  هو كان وان حقيقته

 يف التعليلي  فاحليثيا  الدليل لسان يف املأخوذ املوضو  بل احلكم ترشي  علل تعرض

 .التقييدي  احليثيا  الی ترج  ال الرشعي  واالحكام التكويني  القوانني

  

 :الكفاية وصاحب الشيخ ذكرها التي االمثلة يف: الثاين األمر

  

 يف ذكر  ما علی متفر  انه والظاهر ا الثام  التنبيه يف الكفاي  صاحب بققامل ذكر
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 بو ذاتاه عا  املنتاي  الكايل العناوان بواسط  اليشء علی املرتتب األثر بن   ا املقام ه ا

 .باالستصبا  ترتيبه يصح عوارضه بعض

 نا باني املستصابب عاىل املرتتب االثر يف تفاو  ال بنه: الثام ) رس  قد  قال

 باحلمال علياه وحيمل ينطبق كيل عنوان بوساط  او يشء وساط  بال عليه مرتتبا يكون

 مماا عوارضه بعض بمالحظ  او ذاته مرتب  م  منتيعا كان وجودا، معه ويتبد الشائ 

 ال حياث حقيق  له يكون انا الصورتني يف االثر فان بالضميم  ال املبمول خارج هو

 كاان مماا اعراضه م  او معه مباينا كان مما لغا  ال وا س اخلارج يف الكيل بب اء يكون

 بوجاود يوجاد اناا الطبيعاي الن وذلك وبياضه مثال كسواد  بالضميم  عليه حمموال

 (.افراد 

 وبااملبمول نفساه الكيل ع  مستقل وجود له ليس ما املبمول باخلارج ويقصد

ناا وال .كالساواد عرضايا وجودا كان وان مستقل وجود له ما بالضميم   ها ا بن هيم 

ح مل وان اخلفي  للواسط  مثال فه ا كان ومها. لالصطالح موافقا ليس االطالق  يرص 

 يساتليم( االعام باملعنی) الفرد م  الكيل احتاد ان م  ذكرنا ما هو ذلك يف والوجه. به

 .الواسط  خفاء صدق

 يتصاور قاامامل ها ا يف والكيل الفرد ب  عليه واملنطبق املنطبق ان: ذلك وتوضيح

 :اقسام ثالث  علی

 .البقاء ومشكوك احلدوث متيق  منها كل يكون ان: األول القسم

 االرتفاا  متايق  الكايل ان اال احلادوث متايق  منها كل يكون بن: الثاي القسم

 .البقاء متيق  والفرد

 متوقاف علياه الكيل انطباق ان اال احلدوث متيق  الفرد يكون ان: الثالث القسم

 .قائهب علی
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 األول القسم فإن الكيل استصبا  مببث يف فيه الكالم فسيأيت األول القسم بما

 باستصابا  الكايل آثاار اثبا  واملقصود فرد ضم  يف الكيل بتبقق يعلم بن هو منه

 لكل كان إذا والفرد الكيل استصبا  جير  القسم ه ا ففي بقائه يف الشك بعد الفرد

 استصابا  عا  يغني هل الفرد استصبا  بن يف مالكال وق  وإنا رشعي اثر منها

 فلكال عمايل بثار علياه يرتتب ال حمض علمي ببث الببث ه ا ولك  ال؟ بم الكيل

 .له بثر ال إغنائه وعدم عنه اآلخر وإغناء االستصبا  فيه وجير  سابق  حال  منها

 الفرد ا استصب كفاي  ا تعاىل اهلل شاء ان سيأيت كا ا الكفاي  صاحب اختار وقد

 الای حاجا  فاال بيضاا   علياه الكايل آثار يرتتب باستصبابه إذ الكيل استصبا  ع 

 دام اخلاوئي السايد علياه واعرتض. الواسط  خلفاء فيه نب  مما ذلك وعد   استصبابه

 األحكاام بن إذ بالواساط  للفارد بثرا   يكون حتی بنفسه للكيل بثرا   ليس األثر بن ظله

 علياه وصدق اخلارج يف وجد فرد كل بن إلی ومرجعها يقي احلق القضي  بنبو جمعول 

 الفارد ما  ماراد  ان عناه واجلوا . احلج عليه وجب مثال   املستطي  كعنوان العنوان

 اجليئاي ب  االعام بااملعنی الفرد هو بل اخلارجي واملصداق احلقيقي اجليئي هو ليس

 فسايأيت البباث بصال بمااو. باليشاء عارب   بال بالفرد يعرب مل بنه إلی مضافا   االضايف

 .عنه التبقيق

 ثم خارجا   ماي  باسكار وعلمنا حرام مسكر كل قال إذا كا فهو الثاي القسم وبما

 ثابتا  كانات وان احلرم  بن الی نظرا   احلرم  ببقاء حيكم فهل مثال   بعالج انتفائه علمنا

 نجاسا   استصابا ومثلاه خارجا ؟ ال ا  م  متبد انتياعي عنوان انه اال للمسكر

 عاروض يف واساط  اناه إال املتغاا حكام النجاسا  فاان التغا زوال بعد املتغا املاء

 علی املرتتب  النجاس  بقاء يف يشك انه اال انتفى وان الواسط  فالكيل املاء علی النجاس 

 .بوساطته الواسط  ذ 
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 وان   وك واملشاك املتيقن  القضيتني احتاد ع  الببث يف يأيت القسم ه ا يف والكالم

 .الدليل لسان بو العقل نظر بو العرف نظر املالك

 احلادوث متايق  الفارد يكاون بن وهاو هنا الكالم حمل فهو الثالث القسم وبما

 علياه الكايل آثاار برتتب حيكم فهل بقائه علی متوقف عليه االنتياعي الكيل وانطباق

 ال؟ بم بقائه استصبا  إلی نظرا  

. االنتايا  ومصابح االنتايا  منشأ: بأمري  متقوم االنتياعي األمر بن توضيبه

 خارجاا   معاه متباد وهاو هاو هباو االنتياعاي األمار علياه حيمال ال   هو فاألول

 متغاايرا   يكاون قاد بل معه يتبد ال االنتيا  ومصبح ال ا ، إلی بالنسب  كاملشتقا 

 م  منتي  إنهف مثال الشهر بول عنوان يف الكالم وهك ا املبادئ إلی بالنسب  كاملشتقا 

 ومصاببه الياوم فمنشأ  منه السابق اليوم كون عدم م  الشهر م  يكون ال   اليوم

 .املبل قابلي  ومصببه البرص عدم انتياعه منشأ فان العمى وك لك العدمي، األمر

 اآلخر بقاء يف وشك بالوجدان االنتيا  مقومي بحد علم إذا فيا هو الكالم وحمل

 بقااء يف شاك إذا وبماا ال؟ بم حينلا  االنتياعاي االمر قحتق االستصبا  يثبت فهل

 االنتياعي واألمر املصبح الثبا  املنشأ فاستصبا  االنتيا  مصبح يعلم ومل املنشأ

 ولكا  جمتهادا   لكاان النجف يف بعد باقيا   كان لو زيدا   بن مثال   علم فلو قطعا   جار غا

 جار وغا قطعا   مثبت واملجتهد االجتهاد الثبا  بقائه فاستصبا  فيه مشكوك بقاؤ 

 كاان لاو انه علم لو كا االعتباري  االُمور يف وك لك. لالنتيا  مصبح االجتهاد الن

 االعتباريا  االُماور باني ذلاك يف فارق فاال ماثال   هلند زوج فهو اليمان ه ا إلی باقيا  

 .اخلراساي للمبقق خالفا التكويني  واالُمور

 .بحد به يلتيم ومل جار اغ االستصبا  ه ا بن واحلاصل

 ما  االنتياعي األمر الثبا  الفرد استصبا  هو الكالم حمل ان ذكرنا با وتبني
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 :بمثل  وله. بالوجدان معلوما   منشأ  بو االنتيا  مصبح كون

 الياوم ها ا كون فان اليوم عىل شوال بول عنوان صدق وهو الشي  ذكر  ما منها

 انتيا  مصبح يثبت بمس يوم حتی شوال معد واستصبا  وجدانا معلوم شوال م 

 ال؟ بم ب لك العنوان ه ا يثبت فهل شوال اول عنوان

 حاني وعجاي  التساليم علی القدرة م  للالك السابق  احلال  كانت اذا ما ومنها

 يمكاا  فهاال رش  القاادرة بن ال مااان  العجااي ان فاارض ماا  جمهااوال مالكااا كونااه

 بالوجادان امللك إليه لينضم اململوك حتقق قبل ا  امللك قبل القدرة عدم استصبا 

 عاىل قاادر غاا اململوك حتقق بعد املالك كون علی يتوقف ال   العجي عنوان فيثبت

 ال؟ بم التسليم

 يثبت فهل والعقل البلوغ إلی منضا   التمييي قبل االسالم عدم استصبا  ومنها

 املبصال  الساالب  بنباو اليشء عدم استصبا  موارد كل ومثله ال؟ بم ب لك الكفر

 .املبمول املعدول  املوجب  الثبا 

 عناوان يثبات هال انه م  احلادث تأخر بصال  يف الكفاي  صاحب ذكر  ما ومنها

 التأخر عنوان فان ال؟ بم املورث مو  ع  الوارث اسالم تأخر يف شك إذا فيا التأخر

 علای تبتناي أل املسا ان هنااك ف كر املتأخر ه ا وجود عدم م  يشء وجود ع  ينتي 

 .الواسط  خفاء م  األصل جريان

  

 :الكفاية صاحب كالم يف اجللية بالواسطة املراد بيان يف:  الثالث األمر

  

 الواساط  كانات إذا فايا االستصابا  بجريان القول رس  قد  كالمه يف ورد

 يوضاح مثااال   له ي كر ومل جممل املثبت االصل ببث يف الكفاي  يف كالمه ولك  جلي 
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 بادعوی يمكا  كاا التأخر اثبا  ان احلادث تأخر اصال  تنبيه يف ذكر ولكنه املقصود

 إال لألمري  مثاال   املثال ه ا فيكون الدعوی هب   بيضا   يمك  ذكرنا  كا الواسط  خفاء

 .جيما   ال احتاال   هناك ذكر  انه

 بال اخلفيا  سط الوا قبال يف بوال   ذكرنا  ما كالمه يف الواسط  بجالء املراد وليس

 ال متالزماني بيضاا   االعتباار يف يكوناان قاد اخلارج يف املتالزمني الشيلني ان هبا املراد

 األصال حجيا  علای االستدالل وجو  م  األول الوجه يف ذكرنا  كا اا مطلق بقول

 ببياث االعتباار يف متالزماني اخلاارج يف املتالزمان يكون قد انه بمعنی بل اا املثبت

 اعتباار بن العرف يرى فمثال اآلخر دون تعبدا   بحداا اعتبار العرف نظر يف يستهج 

 موتاه عا  اساالمه تاأخر العتبار مالزم الوارث اسالم زمان إلی املورث مو  عدم

 يف الوجاه ها ا جرياان هناك ذكر  ما مقتىض إذ ذكرناها التي االمثل  سائر يف وك لك

 :ائرنظ التالزم وهل ا. الواسط  خفاء امثل  مجي 

. هباا القاول علای بنااءا   ذهياا ووجو  املقدم  وجو  بني باملالزم  القول: منها

 التكويني االرتبا  يعقل ال إذ حمله يف ذكرنا  كا قطعا   باطل بالرتشح القول ألن وذلك

 يكاون بن ما  باد فاال املالزم  صبت فلو اعتباريني بمري  بني واملعلول العل  بنبو

 التفكيك استهجان بمعنی االعتبار وعاء يف األمري  بني الزمالت دعوی هو فيها الوجه

 اآلخار اعتارب قد انه العرف يستكشف بحداا الشار  اعترب فاذا العرف نظر يف بينها

 .اآلخر م  يرتشح االعتباري  بحد ان ال ايضا

 كاناا ساواء عرفا   اآلخر اعتبار يستليم فانه املتضايفني األمري  بحد اعتبار: ومنها

 .والبنوة كاالبوة متخالفني بم كاالخوة افقنيمتو

 التضاايف نظا  ان وذكر األمر ه ا الرسائل حاشي  يف الكفاي  صاحب ذكر وقد

 ملاا مثاال   ه ا ذكر انه فظ  ا االستنبا  مباي يف كا ا االعالم بعض علی األمر واشتبه
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 يكاون ان يمك  فال لوالفع القوة يف متكافلان املتضايفني بأن عليه فاعرتض فيه نب 

 باستصابا  بحاداا يثبات حتی اآلخر دون البقاء مشكوك احلدوث متيق  بحداا

 ال املطلاب لتوضايح كتنظاا االمار ها ا ذكار الكفايا  صااحب ان والواق . اآلخر

 .للتمثيل

  

 :اخلفية الواسطة يف الكالم اىل عود

  

 االساتدالل يمكا  إنه :املطلب بصل حتقيق يف نقول الثالث  االمور ه   بيان بعد

 :بوجو  اخلفي  الواسط  موارد يف االستصبا  جلريان

 ما  ساابقا   ذكرنا ما ومقتضی( األثر رتب) االستصبا  مفاد بن: األول الوجه

 بيضاا   الفلسافي النظار بل الدقيق العريف بالنظر ذهيا آثار فيه نب  فيا الواسط  آثار بن

 .حينل  ترتيبها وجو  هو سفي الفل االنظار بادق هو انا التجوز وان

 :وحيل نقيض بمران ويدفعه

 يف الكايل باستصابا  الطويال الفارد اثباا  صب  ذلك الزم فبأن النقض بما

 الكاايل اثبااا  يصااح ال ذاك يصااح ال فكااا وجااودا   متباادان اااا إذ الثاااي القساام

 .الفرد باستصبا 

 اعتباار يف لاه واقعيا  ال مموهاو بمر املفاد ه ا بن م  سابقا   ذكرنا  فبا احلل وبما

ا االستصبا  حقيق  فان االستصبا   آثار  عليه فيرتتب االحسايس االدراك هو إم 

ا االحساسي   الرشعي  االحكام ترتب هو االول الوجه ومقتىض. باقيا   اليشء اعتبار وإم 

 الكيلبا ارتباطها كان إذا وبما االحسا  يف تؤثر التي آثار  م  لكوهنا ربسا   به املرتبط 

 يكاون بن الثااي الوجاه ىاومقتضا. له احساسيا   بثرا   ليس إذ يرتتب فال عليه املنطبق
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 معاه املتباد واعتباار ادبياا   اليشء اعتبار بني تالزم ال انه سابقا   ذكرنا وقد بدبيا   اعتبارا  

 بو جنساه بو فصاله اعتباار املشاعر يف اخلاص الثر  االسد اعتبار م  يليم فال خارجا  

 .االسد مفهوم اعتبار مورد يف املفرت  كاحليوان معه متبد عنوان

 كان اذا فيا بل اخلفي  الواسط  مطلق يف ال االعتبار وعاء يف التالزم: الثاي الوجه

 فها ا.  لالستصابا  ماوردا   واآلخر بالوجدان معلوما   االنتياعي األمر مقومي بحد

 .املدعی م  اخص   دليل

 االعتبار وعاء يف التالزم ثبو  ب  نفسه يف صبيح الكربی ه   ان عنه واجلوا 

 انكرناا ول لك صبيح غا صغرياهتا م  االُصول يف ذكرو  ما ان اال املوارد بعض يف

 .االستصبا  يف ننكر  وك لك. الوجه هب ا املقدم  وجو 

 ومنشاأ واملشاكوك  املتيقنا  بالقضاي  متقاوم االستصبا  ان: ذلك يف والوجه

 تالزم فال احلدوث مشكوك االنتياعي واألمر البقاء مشكوك حلدوثا متيق  االنتيا 

 إال ليس االعتبار وعاء يف التالزم وتوهم والشك اليقني يف يفرتقا مل واال خارجا   بينها

 فماثال  . تالزماا   يوجاب ال وها ا اتفاقاا   االنتايا  مصابح بوجاود العلام جها  م 

 امللاك بن علای مبنياا   العجاي انعناو الثبا  امللك زمان الی القدرة عدم نستصبب

 ولكا . العجاي مناه ينتي  للملك معارصا   كان إذا القدرة وعدمُ . احلال ه ا يف معلوم

 امللك ان إال   تالزم بينها يكون فكيف والشك اليقني يف القدرة عدم ع  منفك العجي

 ال وه ا عجيال انتيا  منه ليم املستصبب  القدرة عدم الی وانضم اتفاقا   معلوما   كان ملا

 ولايس القادرة عدم م  بزيد يثبت ال واالستصبا . االعتبار وعاء يف تالزما   يسمی

 التالزم م  ينشأ مل املقام يف العجي فاثبا  منه خاص  حلص  مالزم العجي بل العجي هو

 .اتفاقا   القدرة عدم الستصبا  امللك مقارن  م  بل االعتبار وعاء يف

 يثبات وإناا الغاد يف شوال بول اعتبار يالزم ال شوال عدم استصبا  وك لك
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 عادم بن جها  ما  بوضاح هنا االنفكاك بل شوال م  اليوم ه ا كون بضميم  ذلك

 حيمل ال   هو املنشأ إذ له مصببا   بل لالنتيا  منشأ ليس لالستصبا  املورد شوال

 شوال عدم استصبا  يالزم ال شوال فأول اليوم، وهو هو هبو االنتياعي األمر عليه

 شاوال ما  اليوم ه ا وكون. شوال م  اليوم ه ا وكون شوال عدم جممو  يالزم بل

 اعتباار يالزم ال وهو شوال عدم استصبا  ا  األول حلق إنا واالعتبار. به مقطو 

 ما  بنباو للاتالزم مثااال   االمثلا  ها   اخلراساي املبقق جعل ول لك. شوال بول

 .الرتدد

 علای ويتوقاف اخلفيا  الواساط  موارد ببعض اصخ بيضا   وهو: الثالث الوجه

 بصاور بال واحادة بصاورة الا ه  يف يانعكس ال اخلاارجي الواق  بن  : وهي مقدم 

 وقاد املدركا  تكثر جه  م  تكون قد تكثرها فان االدراكا  تكثر ينشأ ومنه متعددة

 .ال ه  خيرتعها التي ال هني  الصور كثرة جه  م  تكون

 والتفصيل باالمجال اختالف باهنا املعلوما  بعض تالفاخ يف يقال ما ذلك وم 

 جانس اهناا علای بنااء ا الناطق واحليوان خارجي  حلقيق  امجايل إدراك مثال   فاالنسان

 .هلا تفصييل ادراك ا االنسان حلقيق  مقومان وفصل

 :قسمني عىل االدراكا  تكثر وكيفي 

 تصاور احادااا عمليتان  يتصور ما إلی بالنسب  لل ه  يكون بن: األول القسم

 لل ه  فان له مرآة وجعلها عنه ُاخری صورة اخرتا  واالُخری بنبو اخلارجي الواق 

 غاا الوجود اصال  مسلك علی بناءا   فإنه الوجود كمفهوم املفاهيم بعض اخرتا  قوة

 ليس فإنه العدم وكمفهوم( اخلفاء غاي  يف وكنهه) يقولون كا كنهه يدرك ال إذ حقيقته

 خيرتعهاا التاي الصاور وكا لك. ال ه  خمرتعا  م  هو وإنا طبعا   خارجي واق  هل

 ما  مادَرك لكال فيكاون اخلاارجي الواقا  عا  فيه املنعكس  للصورة مرآة وجيعلها



32 |   

 
 

 الفرق القبيل ه ا م  يكون ان يبعد وال. خمرتع  وصورة األصل طبق صورة مدركاته

 الاال هاو وزياد ببصا ليس زيد نبو بمولامل املعدول  واملوجب  املبصل  السالب  بني

 اجلملا  مادلول هاو الا   زياد ع  البرص انتفاء اال ليس اخلارجي الواق  فان بصا

 هاو هاو بنباو فيبملها الصورة ه   م  الالبصا عنوان خيرت  ال ه  ولك  االولی

 لاه املثبت ثبو  فر  ليشء يشء ثبو  إن وحيث الراب  وجود الی فيبتاج زيد علی

 باني فليس املبمول معدول  موجب  القضي  فتكون زيد وجود م  اال احلمل يصح فال

 القضايتني واحادى االدراكا  تكثر جه  م  الفرق نشأ وانا جوهر  فرق القضيتني

 .خمرتع  واالخرى اخلارجي للواق  مطابق 

 متسااوي  الواحاد اخلارجي الواق  ع  ال هني  الصور فيه تكون ما: الثاي القسم

 امللكاا  بعدام ذلك مثال اخرتاعي ، عداها وما اصلي  احدااا تكون فال إليه نسب بال

 عا  صورتان فاهنا االنتيا  ومصبح االنتيا  منشأ جممو  م  انتياعي  ُامور هي التي

 راالبص عدم جممو  وبني بينه الفرق فان امللك  عدم وهو كالعمی واحد خارجي واق 

 والتفصايل باالمجاال اال لايس االنتيا  مصبح برصوهوال وقابلي  االنتيا  منشأ وهو

 .واحد والواق 

 املبقاق ذكار  كاا التبعاي واللباظ االستقاليل باللباظ الفرق القبيل ه ا وم 

 اللغا  اختالف ينشأ هنا وم . احلريف واملعنی االسمي املعنی بني الفرق يف اخلراساي

 عا  تعارب املرتقيا  اللغاا  ان وارداملا بعض يف فيالحظ الواحد اليشء ع  التعبا يف

 .مركب بلفظ املتخلف  اللغا  عنه وتعرب بسي  بلفظ اليشء

 املعاارص القادرة وعادم فالعجي املتقدم  االمثل  يف احلال يتبني املقدم  ه   وم 

 فاال القابليا ، ما  االساالم وعادم الكفر وك لك واحد، واق  ع  صورتان للقابلي 

 اثباا  يمك  ال فيقال هبا االتيان بعدم والتعبا الصالة و بف التعبا بني الفرق يصح
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 اال بيانها فارق ال بناه ما  الثااي، بخاالف االتيان يف شك إذا باالستصبا  األول

. واحاد لالتياان املليما  املصالب  وجاود م  االتيان وعدم الفو  واق  فان بالتعبا

 يف املختلف  الصور ذ  اليشء ع  بابالتع الدليل فيه ورد مما ا املورد ه ا مثل يف فالبد

 :بمري  بأحد االلتيام م  ا الصور تلك احدی ع  املعربة التعابا بأحد ال ه 

 باني اجلاام  هاو والواقا  اللب   ببسب احلكم موضو  يكون بن:  األول األمر

 اللبااظ ها ا انتخا  ان املعلوم م  إذ واحد حلاظ الدليل يف ورد وان اللباظ انباء

 للمصالب  اللبااظ خيضا  ال إذ امللبوظ يف بل نفسه اللباظ يف كامن  لب ملص ليس

 واملفاساد للمصاالح تابع  واالحكام الواقعي ، االمور علی مرتتبان اا وانا واملفسدة

 بالتفصايل وتصاور  لاه احلكام وجعال باالمجال يءاالش تصور بني ذلك يف فرق فال

 للموجبا  وجعله املبصل  للسالب  احلكم جعل بني فرق ال وك لك. له احلكم وجعل

 واملفسدة واملصلب  اخلارجي بالواق  هلا دخل ال الكثرا  ه   فان املبمول، املعدول 

 واماا التعباا يف املتسااويني بحاد النتخاا  انه اما التعبا ه ا فانتخا . عليه املرتتب 

 .موضوعا   االمجايل العنوان كان إذا كا ذلك يف االسهل النتخا 

 ان إلی مضافا   الروايا ، يف الواحد املوضو  ع  التعبا اختالف يالحظ ول لك

 املوضاو  يكاون بن ما  فالبد جيما   الفرق ه ا يالحظوا مل باملعنى النقل حني الرواة

 انبااء بأحد الواقعي املوضو  احراز امك  فإذا اللباظ انباء بني اجلام  هو الواقعي

 جيءياه بحاد احاراز يمكا  مركباا   حلاظاا   كاان اذا كاا احلكم اثبا  يف كفى اللباظ

 البساي  اللبااظ هاو الادليل لساان يف املوضو  كان وان بالوجدان واآلخر باألصل

 يف ورد وقد باملعنی النقل الحتال ثابت غا بيضا   ه ا بل التعبا يف له اثر ال إذ االمجايل

 .الراو  ادركه إذا باملعنی النقل يف الرتخيص الروايا  بعض

 املشاكوك اللبا  رسال  يف رس  قد  االيرواي املبقق ذكر  ما تقريب غاي  اه 
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 والتبعاي، االساتقاليل اللبااظ باني اجلامعا  اهليوالئيا  النساب  هاو املوضو  ان م 

 .املبمول املعدول  واملوجب  املبصل  والسالب  واالمجايل، والتفصييل

 باني واجلام  نسب  ليس النسب بني اجلام  إذ األمر هب ا االلتيام يسعنا ال ولك  

 االنشااء مرحلا  يف والباد تعباا   ليس التعابا بني واجلام  حلاظا   ليس اللباظ انباء

 احلكام العتباار مقوماا   تكاون خاص  صورة وحلاظ خاص  نسب  اعتبار م  واالعتبار

 وماملقا هاو لاه مقوما   ليس وما االعتبار مقوم بني اجلام  يكون ان يمك  وال وانشائه

 .لالعتبار

 ال إذ للبكام موضاوعا   بنفساه يكاون بن يمكا  اخلارجي الواق  ان يتوهم وال

 بااالُمور يتقاوم ان الباد بال اخلارجيا  بااالُمور النفسي  االعتبارا  يتقوم ان يمك 

 باألمر يتعلقان ال واالرادة العلم بن ذكروا وقد النفسي  الصفا  سائر وك لك النفسي 

 وان اا اخلارج هو بالعرض واملعلوم ال هني  الصورة هو بال ا  املعلوم وبن اخلارجي

 الادليل لساان يف املاأخوذة العنااوي  ان ساابقا   ذكرنا وقد ا نظر املثالني ه ي  يف كان

 املوضاو  حتقاق وبمالحظا  االنشاائي للبكم موضو  االعتبار مقام يف بمالحظتها

 بن ما  بد فال اخلارج يف ستطي وامل املستطي  كعنوان الفعيل للبكم موضو  اخلارجي

 .ال هني  الصورة هو احلكم وانشاء االعتبار مقام يف املوضو  يكون

 فالوارد غاها العتبار مستليما   اللباظا  ه   بحد اعتبار يكون بن: الثاي األمر

 باعتبار الصور سائر بن اال الواق  صور م  صورة ع  التعبا كان وان الدليل لسان يف

 .بيضا   للبكم موضو  ا مر   كا ا الصورة ي مدخل عدم

 هاو موضوعا   اجلام  بخ  احتال بطالن ع  الفراغ بعد الوجه ه ا ع  واجلوا 

 الاواقعي واملوضاو  حرفي اا   القاانون ناص يف ورد باا االلتايام هو علينا الواجب بن

 عايلاالسات املاراد تطاابق الصاال  الادليل لسان يف الوارد املوضو  نفس هو للبكم
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 اذ تفصيلي  ام امجالي  صورة كانت سواء اللبي   للقضي  اللفظي  والقضي  اجلد  للمراد

 احلكم كان فلو احلكم لرتتب املوضو  ذلك احراز م  فالبد به متقوم االنشائي احلكم

 عدم اصال  تثبته وال فيه اجلار  باالصل إال اثباته يمك  فال الفو  عنوان علی مرتتبا  

 .االتيان

 .االعتبار وعاء يف التالزم بضميم  يثبته: قيل انف

 يف اجلاار  األصل م  لتعارضه اثباته يف جمد   غا فهو التالزم ه ا سلمنا لو: قلنا

 ها ا بطاالن سابق فايا بيناا اناا م  الفو  عدم استصبا  وهو العنوان ذلك نفس

 .فيه نب  فيا االعتبار وعاء يف التالزم

 م  حتى للمستصبب التكويني  اآلثار االستصبا  الثبا  وجه ال بنه فتبصل

 .الواسط  خفاء

  

 :االستصحاب عىل ترتتب التي العقلية االحكام يف الكالم

  

 .االمتثال مرحل  يف العقل وحكم والتع ير، التنجيي،: ثالث  وهي

 :التنجيي االول

 رعياالشا احلكم اطاع  فتجب االستصبا  علی ترتب  يف اشكال فال األول بما

 التكوينيا  اآلثاار ترتاب دون ترتبهاا يف ر  اوالسا ذلاك وجه يف الكالم وإنا به لثابتا

 املساأل  وها  . فيه شك ال مما املسأل  فاصل وإال   بتوسطها املرتتب  الرشعي  واالحكام

 يف الطريقاي القطا  مقاام واالمارا  االستصبا  قيام ع  الببث إلی بوجه ترج 

 .التنجيي

 :مقدمتني ذكر م  البد املقام ولتوضيح
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يف بيان يف: االوىل املقدم   املعصاي  وحرما  االطاعا  بوجاو  العقل حكم الس 

 يعام ماا بو القطا  علای يرتتب وانه التكليف خمالف  علی العقا  استبقاق وإدراكه

 .القط 

 الكشاف يف التوسع  هو هل االستصبا  يف املجعول بن بيان يف: الثاني  املقدم 

 .املاثل كماحل جعل بو بقاء  

 ما  ناوعني للعقال ان هاو املقام تناسب امجالي  بصورة فبياهنا االولی املقدم  اما

 االحسان ببس  حكمه هو والثاي الواقعيا  إدراك هو واألول وعميل نظر  احلكم

 القسام ما  االطاعا  بوجاو  احلكم فهل. وتطبيقها عليها يرتتب وما الظلم وقبح

 الثاي؟ القسم م  بو األول

 املالزما  وهاو األمار نفس يف بمرا   يدرك العقل ان فمعنا  األول م  بأنه قلنا فإن

 يدركاه واقعاي بمار املالزما  وه  . العقوب  واستبقاق الواصل التكليف خمالف  بني

 امورا   ليست فاهنا املتضايفني وتالزم واملعلوم العل  تالزم م  املالزما  كسائر العقل

 ب  األمريا  باالنفس عنهاا يعارب ُامور هي وإنا اخلارج ءوعا يف موجودة ب  خارجي 

عى. اخلارج م  بعم وهو والواق  األمر نفس يف املوجودة االُمور  مثال بن املقام يف فيد 

 .العتا  واستبقاق الواصل التكليف خمالف  بني موجود الواقعي  املالزما  ه  

 والعقال للماوىل ظلام واصلال التكليف خمالف  ان فمعنا  الثاي م  بأنه قلنا وان

 يف الكالم انا العميل العقل معنی هو وه ا االنفعايل ال الفعيل بالعلم الظلم قبح يدرك

 جها  ما  بم اختالله وعدم النظام حفظ جه  م  هو هل الظلم بقبح العقل حكم بن

 االصافهاي املبقاق ومانهم احلكاء مسلك واألول والوجدان البرش  الضما حكم

 .حمله يف حققنا  ما هو الثايو رس  قد 
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 :قسمني علی املولوي  األحكام ان ثم

 االرتباا  ما  نوعاا   اآلمار وشخصاي  الفعال باني باه جيعال ما:  األول القسم

 واملسااجد املشااعر باني هاو ما منها كثاة انباء له االعتبار  واالرتبا .  االعتبار 

 . تقديسها بوجب اعتباريا   بمرا   إال ليس االقد  ب اته ارتباطها فان تعالی اهلل وبني

 القسم باداة به والقسم الفعل بني جيعل ما نظا والشخصي  الفعل بني واالرتبا 

 اعتبارياا   االربطاا ليس القسم وحقيق  ك ا ألفعل  واهلل بو ك ا ألفعل  لعمرك:  تقول

 لاوكامل ما  تصادر التاي املولويا  األوامر يف وهك ا.  به املقسم وشخصي  الفعل بني

 اآلمر رب  جه  م  اال ليس فيها املولوي  فان واالقطاعيني العشائر ورؤساء املستبدي 

 مثال ويف.  لشخصيته هاتكا   بمر  يمتثل مل م  يعترب ببيث به املأمور بالفعل شخصيته

 مساتوجبا   قبيباا   والظلام ظلاا   اهلتاك ويعترب لآلمر هتكا   املخالف  تعترب األوامر ه  

ا للعقا  ا للنظام حفظا   عليه العقالء آراء لتوافق إم   عليه البرش  الوجدان لشهادة وإم 

ا  . امجاال فيه الكالم مر   وقد ، الواقعي  للمالزم  وإم 

 بن بمعنای واالساتبطان اللاف بنبو اجليائي احلكم فيه  يندرج ما:  الثاي القسم

 تفصايل ذكرناا وقد(. ب عقو فعليك تفعل مل لو: )قوله يستبط  ا مثال ا( افعل: )قوله

.  اجليائاي للبكام املولاو  احلكم استبطان كيفي  وذكرنا الوضعي  االحكام يف ذلك

 ها   مثل ويف.  لآلمر هتكا   خمالفته يوجب وال املولی بشخصي  يرتب  ال القسم وه ا

 املاولی بمر بن   وإدراكه النظر  العقل حكم قبيل م  العقوب  استبقاق يكون األوامر

 .العقا  م  خوفا نفيس بداف  االطاع  وتكون ويستبطنه الوعيد علی شتملي بنفسه

 باملالزماا  املاراد إذ للعقاا  مستليما   األمر نفس يف األمر كون معنی هو وه ا

 انبااء كساائر املليوم اليشء ذا  هو وجودها وعاء يكون بن األمر نفس يف املوجودة

 قاال كاا يءاالشا ذا  هاو األمار سونفا األمار نفاس يف املوجودة والتعاند التالزم
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 ها   فاان( 25=5×5) قلات فااذا( حاد   األمار نفاس اليشء ذا  ببد  ) السبيوار 

 ما  ُاخاری صورة 25 الن   وذلك( 5×5) نفس هو وجودها وعاء واملساواة املالزم 

 وكا لك ذكر  مر   ال   االدراكي التكثر م  نو  إلی يرج  بيضا   وه ا( 5×5) وجود

 ال   األمر بنفس املقصود يكون بن ينبغي هك ا. والعدم الوجود بني املوجود التعاند

 ال فاأمر األمار وعاامل العقاول عامل بنه م  ذكرو  ما وبما الواقعي  املالزما  وعاء هو

ل إلی يرج   .حمص 

 وبقياا  األماار ذا  ماا  العقاال يدركااه القساام هاا ا يف العقوباا  فاسااتبقاق إذن

 . زمنياملتال ذا  م  يستخرجها املالزما 

 وهاو يقولاون كاا األول القسام ما  لايس تعالی اهلل بوامر بن هو عندنا واحلق

 يف ورد كا عليه الظلم بوقو  وجل   عي   اهلل توصيف يصح وال كثاة مجاع  بني املشهور

ُفَسُهم   َكاُنوا َوَلكِ    َظَلُموَنا َوَما) تعاىل قال وكا الروايا  لُِمونَ  َبن   باني والعالقا  (1) (َيظ 

 كاا البرشا يف والعبياد املاوايل او وشاعوهبم امللوك كعالق  ليس واملخلوقني تعاىل اهلل

 النظم م  متأثر التفكا م  النو  ه ا ولعل االصولي  الكتب بعض يف ويشاهد يتوهم

 وال جلاللتاه هتكاا   يعترب ال تعاىل اهلل خمالف  بن الواضح وم . قديا السائدة االجتاعي 

 تنهتاك بن ما  بجال اهلل وعظما  نفساه للمخاالف هتك بل ظمتهع هتتك بن يمك 

 ما القوة م  هلا مثال   فلسفي  لفكرة عاد  رجل خمالف  يف يشاهد كا حقا عبد بمخالف 

 هاتكا   بم الفكرة تلك لصاحب هاتكا   الرجل ه ا يعد   فهل امجعون الفالسف  له خض 

 !لنفسه؟

 يف العقوبا  فاساتبقاق الثااي سامالق قبيال ما  تعاالی اهلل بوامر بن فالصبيح

                                                           

 .160: االعراف/ 57: البقرة (1)
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 حكم مالحظ  م  البد وهنا. االوامر ذا  نفس م  النظر  العقل يدركه مما خمالفتها

 اساتبطنته الا   اجليائاي احلكام موضاو  حادود لنعلم لالستبقاق وادراكه العقل

 ينكشف بم  خمتص العقا  استبقاق بن هو العقل يدركه وال  .  املولوي  االحكام

 ياأ  ومل التنجياي رشائا  ما  اناه علای بناء   تام  قدرة قادرا   وكان املولو  احلكم له

 . اجليائي احلكم موضو  هو فه ا.  به باملأمور

 حيقق انه يف اشكال ال املولو  للبكم وصوال   العقالء عند يعترب ما فكل وحينل 

ا ي ان براد املقاد  الشاار  ولك  ك لك يك  مل ما واما اجليائي احلكم موضو   وس 

 املقدما  يف عنه يببث ما فه ا ال؟ بم ذلك يمك  فهل ليشمله اجليائي احلكم موضو 

 . الثاني 

 : الثاني  املقدم 

 االماارا  وكا لك الرشعي احلكم بتتنجي العقل حكم يف االستصبا  دور يف

 وصاوال   عند  يعترب فه ا بوامر  بأحد ثق  اخربك اذا: مثال   الشار  قال فلو الرشعي 

 احلكام جعال بم الكشاف يف التوساع  هاو هال حقيق ؟ حينل  املجعول هو فاذا. له

 املاثل؟

 بنظار موضاوعه بن فرضانا فلاو اجليائي احلكم موضو  يف توسع  بنه الصبيح

 موضوعه ان الی مرجعه الثق  خرب فاعتبار املولو  باحلكم العلم خصوص هو العقل

 نباو علای بالتعباد علاا   الثقا  ربخا جعل إلی مرجعه بو الثق ، وخرب العلم م  اعم

 ما  بمعونا  ولك  واقعا   الثق  إخبار مورد يف اجليائي احلكم موضو  فيتبقق الورود

 وماا الوصاول طارق ما  الشاار  بسسه ما االمر ه ا يف خيتلف وال. الرشعي التعبد

 الشاار  فيعتارب بيضا   األول املسلك علی يأيت ذكرنا  وما. العقالئي  الطرق م  امضا 

 .بيضا   له هاتكا   الثق  خرب بواسط  إليه الواصل احلكم خالف م 
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 يف للكشف التوسع  هو فيه املجعول هل بنه م  االستصبا  يف الكالم وك لك

 املبققاون إلياه ذهاب كاا املاثال للبكام جعل هو بم مرارا   ذكرنا  كا البقاء مرحل 

 الاواقعي احلكام نفاس باملستصاب وكاان الكشف يف توسع  بأنه قلنا فان االعالم؟

 باملنجييا  واملاراد ذكرناا  ما علی واضح املنجيي  يف الطريقي القط  مقام قيامه ر  افس

 حكام موضاو  بن ذكرنا مما حتصل وقد. خمالفته علی العقوب  استبقاق العقل إدراك

 يف الكاالم اناا. التعباد  والوصاول القطعي الوصول م  االعم الوصول هو العقل

 . املاثل احلكم جعل یعل بناءا   ذلك

 :املامثل احلكم جعل

 كيفيا  يف ت كر التي والوجو  حمل ه إلی موكول املاثل احلكم حقيق  يف والتفصيل

 : ثالث  املاثل احلكم جعل

 له الظاهر  احلكم بن وهو مجاع  وتبعه رس  قد  الشي  ذكر  ما: األول الوجه

 ىااقتض ال   املالك نفس هو جعله اقتىض ال   املالك بن بمعنی للغا نفيس وجو 

 هاو العقاا  باستبقاق العقل حكم موضو  بن   ذلك يف والس   الواقعي احلكم جعل

 ولايس واقعاا   قطعاا   الشاار  يعتارب  الا   الطرياق يكون بن يمك  وال القط  ذا 

 الطرياق اعتباار جياد  حتای االعتباار  والقطا  احلقيقاي القط  م  بعم موضوعه

 الوجاداي، القطا  نفاس موضاوعه بال موضاوعه حتقاق يف باديا  تع قطعا   املفروض

 يف احلكوما  بنباو جعلاه يمكنه حتی الشار  جمعوال  م  ليس العقوب  واستبقاق

 فاذا. العقل يستكشفها التي الواقعي  املالزما  م  هو بل القط  غا آخر طريق مورد

 للبكام مماثال آخر حكم جعل م  البد الواقعي  احكامه علی يتبفظ ان الشار  براد

 خالفه م  يعاقب العبيد الی احلكم ه ا وصل فاذا الطريق ه ا وصول مورد يف األول

 فاذا آخر مالك له وليس االول احلكم مالك نفس هو منشأ  الن األول احلكم طابق إذا
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 يكاون فاال يطابقاه مل اذا وبما العقوب  خمالفه ويستبق للمالك واجدا   حكا   كان طابقه

 .يستبق وال هل واجدا  

 يعلماه لعناوان له مماثال   حكا   جيعل املخاطب يعلمه ومل زيدا   بكرم: قال اذا فمثال  

 هاو اجلاار إكارام بوجو  للبكم املوجب فاملالك جارك، اكرم: يقول كان املخاطب

 خالفه فاذا املاثل احلكم هو املخاطب إلی والواصل زيد، الكرام املوجب املالك نفس

 للبكام مطابقاا   كاان فاإن احلكم روح هو املالك بن إال خمالفته لیع العقا  استبق

 تنجيي يف له بثر ال صور  حكم فهو وإال للعقا  ومستبقا   للمالك واجدا   كان األول

 .العقل حكم

 ال الظاهر  احلكم خمالف  علی عندهم فالعقوب  املتأخري  علائنا نظري  هو وه ا

 إيصااال   الظااهر  احلكام إيصاال لايس إذ اب االصا عند الواقعي احلكم خمالف  علی

 بن يصاح النظريا  ها   علای وبناءا  . خمالفته علی للعقوب  معنى فال الواقعي للبكم

 الظااهر  احلكام خمالفا  ما  بعم العقا  باستبقاق العقل حكم موضو  إن: يقال

 علای صابيح هو بل االعاظم بعض ذكر  كا التعبا يف تساحما   ه ا وليس والواقعي،

 .العقل حكم موضو  الثبا  اال ليس املاثل احلكم بجعل االلتيام إذ املبنى ه ا

 مل لو فانه حينل  الظاهر  احلكم جعل يف فائدة ال إذ صبيح غا املبنى ه ا ولك 

 ألن عنه ومغ  كاف فهو التنجيي يف بثر الواقعي احلكم جمعولي  الحتال كان فإن جيعل

 لاه يكا  مل وان الواقعي احلكم واحتال الشك صورة يف اال جيعل ال الظاهر  احلكم

 ملاا وذلاك التنجاي احاتال م  بكثر يوجب ال بيضا   الظاهر  احلكم فه ا ذلك يف بثر

 عادم بن واملفروض صوريا   حكا   كان الواقعي للبكم مطابقا   يك  مل لو بنه م  ذكرو 

 .بيضا   حمتمل له مطابقته

 حكام املاثال احلكام بن وهاو رس  قد  اي الكف صاحب ذكر  ما: الثاي الوجه
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 احلكام ملخالفتاه العقوبا  املخاالف فيساتبق طابقاه ان الواقعي احلكم ينجي طريقي

 بطرياق واصاال   كاان لاو ماثال  ( صال  ) قوله وك لك طريق( احت : ) فقوله الواقعي

 ه ا مفاد فيكون طريقي الوجه ه ا ويف للغا نفيس األول الوجه يف فالوجو  تعبد 

 وخالفتاه طريقاي مماثال حكام طابقاه بو به وعلمت واقعي حكم حتقق لو انه جلعلا

 ما  اعام العقال حكام موضاو  يكاون ال النظري  ه   علی وبناءا  . العقوب  تستبق

: الرشاطني بأحاد لكا  الاواقعي احلكام خصوص هو بل والواقعي الظاهر  احلكم

 .له املاثل احلكم مطابق  بو الوصول

 حتقياق يف املاثال الطريقاي احلكام جلعل بثر ال إذ بيضا   صبيح غا املبنى وه ا

عى كان لو النه الواقعي احلكم وصول وهو العقل حكم موضو   وجادانا   إيصاله املد 

عى كان ولو وجدانا   وصوله عدم املفروض إذ خلف فه ا  هاو فه ا تعبدا   وصوله املد 

 الطرياق إذ املجعاول املاثال للبكام بثر ال وعليه به يقولون وال الكشف يف التوسع 

 ما  ملخالفتاه تااب  العقوبا  باساتبقاق فاحلكم تعبدا   الواقعي احلكم وصول يوجب

 .له املاثل احلكم مطابق  جه  م  ال وصوله حيث

 تنجاي معنای فاان معقاول غاا للواق  منجيا   طريقيا   احلكم كون بن إلی مضافا  

 كاان فلاو الارتك بو الفعال الای ياا  داع ويكون النفس يف يؤثر ببيث يكون بن الواق 

 الانفس يف تأثا  امك  العقالئي  الطرق بأحد ومنكشفا   بالقط  واصال   الواقعي احلكم

 ما  النفس النفعال موجبا   الظاهر  احلكم يكون بن يمك  فكيف ك لك يك  مل ولو

 رجيا اخلا بااألمور تتأثر ال والنفس اصال   اليها يصل مل ال   املجهول الواقعي احلكم

ا فالبد! ال هني ؟ الصور بتوس   اال  االطملنان بو% 100 بالقط  واقعا   انكشافه م  إم 

 االحساايس لكشاف ا بو اعتبارا   تتميمه م  مثال  % 60 الناقص الكشف بو مثال  % 99

 .ادراكيا   كشفا   اعترب ال  
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 جياد مل ملا الشار  بن بمعنی نفسي ا   حكا   الظاهر  احلكم يكون بن: الثالث الوجه

 بالنساب  املاالك بن إال املالك بنفس ظاهريا   حكا   جعل الواقعي حكمه اليصال طريقا  

 احلكما  قبيال ما  الظااهر  احلكام الی وبالنسب  العل  قبيل م  الواقعي احلكم إلی

 وهاو املعتيلا  تصاويب هو وه ا. مستقل وعصيان اطاع  له الظاهر  فاحلكم وعليه

 الظااهر  احلكام خمالفا  علای العقا  يكون بن منه يليم هان إال نفسه يف معقول بمر

 ال وها ا. الواق  ال الظاهر  احلكم نفس هو املنجي ويكون ال؟ بم الواق  طابق سواء

 .امجاعا   به االلتيام يمك 

 يف التوساع  باا  ما  االستصابا  حجيا  بن هاو املقاام يف احلق ان فتبصل

 االلياماي احلكام فاستصابا  كاان وكيف. املاثل احلكم جعل با  م  ال الكشف

 .خمالفته علی العقا  واستبقاق تنجي  يوجب

 بجعال القاائلون اماا. رعياالشا احلكام ذا املوضو  استصبا  يف الكالم بقي

 مسالكنا علای بنااء   واما. حلكمه املاثل احلكم بجعل املقام يف فيلتيمون املاثل احلكم

 تعبدا   املوضو  بتبقق العلم م  زيدب يثبت ال االستصبا  ان جه  م  األمر فيشكل

 العلم إال   الكشف توسع  علی بناء   حيقق ال فاالستصبا  اخلمري  بقاء يف شككنا فلو

 اخلمر لنفس تاب  احلكم بل اخلمري  ملعلوم احلرم  يثبت كربی لنا وليس اخلمري  ببقاء

 بنكرناا  وماا. ماحلكا العتباار مالزم املوضو  اعتبار بأن االلتيام م  فالبد الواقعي،

 االحكاام وبماا التكوينيا  لآلثاار بالنساب  هاو انا االعتبار وعاء يف التالزم م  سابقا  

 االعتبارا  بن م  سابقا   ذكرنا  ما ذلك يف والس   فيها به االلتيام م  مان  فال الرشعي 

 فيا ءالعقال رؤي  تنفي  إال ليس االستصبا  وان النفو  يف للتأثا هي انا القانوني 

 البقااء حيث م  االحسا  يف يؤثر ما بن يف شك وال االحساسي ، بالرؤي  باقيا   يرونه

 .القانوني  بحكامها ومنها االحساسي  آثار  بقاء يف بيضا   يؤثر بنفسه
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 .اختصارا   اآلن نرتكه آخر جوا  االشكال وهل ا

 . بالتنجيي العقل حكم يف كله ه ا

  

 .التكليف عدم استصحاب موارد يف وذلك: يرالتعذ العقل أحكام من الثاين

  

 قاد اناه إال االلياماي التكليف عدم انكشاف هو فاملجعول مسلكنا علی بناء   اما

 فاستصابا  بالتكليف العلم عدم الع ر يف يكفي إذ له اثر ال ه ا بن جه  م  يشكل

 . له بثر ال الرباءة اجراء امكان م  التكليف عدم

 نفاس اساتقرار يف ياؤثر وانكشاافه التكليف بعدم علمال بن عنه اجلوا  ويمك 

 اقبح عدمه بني ما علی العقا  بن إال قبيبا   كان وان يبني مل ما علی العقا  إذ املكلف

 نفسه ليستقر له احلجج يكثر فقد العبد علی احلج  المتام احلجج يكثر الشار  ان وكا

 .بيضا   آخر جوا  االشكال وهل ا

 حينلا  املجعاول احلكام بن جه  م  األمر فيشكل اآلخر سلكامل علی بناءا   واما

 االحكام لكانت واال احكاما   ليست االحكام بعدام إذ للجعل قابال   رشعيا   حكا   ليس

 استصابا  جرياان يف اشاكل ذلاك الجل رس  قد  الشي  ولعل. عرشة الرشعي 

 . التكليف عدم

 بن ما  مرارا   ذكرنا  كا ا  بيض احلكم عدم انشاء بامكان عنه اجلوا  يمك  ولك 

 والاداعي السابق ، الرشاي  يف املجعول  بو املتوا  احلرم  رف  اال ليست املنشأة احللي 

 .العبد نفس استقرار م  ذكرنا  ما هو النشائه
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 : االمتثال وجوب العقل  احكام من الثالث

  

 مل وان وجب العلمي االمتثال امك  فان الشار  امر امتثال بوجو  حيكم العقل

 عادم الحاتال األول امكاان م  الثاي إلی النوب  تصل وال االحتايل فاالمتثال يمك 

 مهام االُخارو  العقاا  إن وحيث العقا  استبقاق فيبتمل األمر بمتعلق االتيان

 اا املبتمال رراالض دف  بوجو  القائل الفطر  القانون بموجب ا العقل حيكم جدا  

 شاؤونه، بجميا  باه باملاأمور االتيان احراز جيب بنه بمعنی العلمي االمتثال بوجو 

 الطهاارة ما  الصاالة فتصاح االستصبا  االحراز ه ا يف يكفي هل بنه يف والكالم

 عادم قبيال ما  وهي املستصبب  اخلبثي  الطهارة وم  رش  وهي املستصبب  احلدثي 

 للطهاارتني صاالةال واجديا  باه بحرزناا االستصابا  بكفايا  قلنا فلو ال؟ بم املان 

 .عقيل واإلجياء قهر  واالنطباق. به املأيت علی به املأمور فينطبق

 الا   باه املأيت فان رشعي ببكم يرتب  ال االستصبا  ه ا بن يف االشكال انا

 ال   به للمأمور مسق  هو بل االحكام موضوعا  م  ليس االستصبا  فيه جير 

 .االستصبا  يثبته فال تكويني بمر به انباالتي به املأمور وسقو  احلكم موضو  هو

 حلكم موضو  به باملأمور االتيان ان م  بوال   ذكرنا  با االشكال ه ا دف  ويمك 

 بالوجادان حيرز قد املوضو  وه ا املثوب  استبقاق بل العقا  استبقاق بعدم العقل

 ألصالبا واملبارز بالوجدان املبرز م  بعم العقل حكم وموضو  بالتعبد حيرز وقد

 اتام   بوجاه االشاكال دفا  يتضاح لعله ب لك العقل حكم رس   ع  الببث م  والبد

 :فنقول

د به باملأمور فاالتيان بمتعلقه باالتيان ينتهي وجويب حكم كل بمد ان  .لالمر حمد 

 االمتثاال وحقيقا  املكلاف، ذما  يف يشء اعتباار الوجو  حقيق  بن  : توضيبه
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 عا  فيساق  علياه ال م  يف ما ينطبق ببيث ال م  يف امل مماثل اخلارج يف بيشء االتيان

 حمادد فالعمال اخلاارج، يف باه باالتياان حمادود ال م  يف املأموربه فاعتبار إذن ال م ،

 .للوجو 

 مسق  فانه به باملأمور يتقيد ان يمك  ال األمر إن: رس  قد  النائيني املبقق قال

 .وامللك  العدم قبيل م  قابلهات الن إليه بالنسب  مطلقا يكون ان يمك  وال له

. لاه القياد لألمار وحاد   غاي  املأموربه ان نقول فانا ذكرنا  با يرض   ال ه ا ولك 

 فيه فالعل  عل  بال سقوطه يمك  ال إذ ال م  ع  األمر سقو  هو التبديد ه ا ونتيج 

 استصابا ف وحينلا  .(1)العتباار  وغايا  لاه مساقطا   ا ارتكازا   ولو ا اآلمر جعله ما

 ذمتاك عا  ساق  رائ اوالش االجياء بسائر بتيت لو بن ك ينتج املان  عدم بو الرش 

 جمعاول احلكام عادم بن تباني   وقاد احلكم عدم هو االستصبا  ه ا فاثر. الوجو 

 .به التعبد يصح رشعي

 .باق فهو ينته مل احلكم امد بن فاثر  املان  ووجود الرش  عدم استصبا  واما

 االستصابا  ها ا بااحراز القاول إلای حاجا  لنا يبقى ال يبالتقر ه ا وعلی

 االمار اساقا  وجاو  الی باالمتثال العقل حكم يرج  ان اال العقل حكم ملوضو 

 .ذكرنا ما الی فاج  باالتيان

 املاأمور كون بنكرنا بو بعثي  نسب  بل إيقاعي  نسب  ليس الوجو  بان قلنا لو واما

                                                           

 يف التبدياد بن ما  يتاوهم رباا ماا  لدف ( ارتكازا   ولو اآلمر جعله) ظله دام قوله: اقول (1)

 يف حااكا لايس العقال بن اا افاد  كا ا اجلوا  وحاصل.  االستصبا  يثبته فال العقل حكم املقام

 اعتباار ما  يدركاه ماا نظا رتكازا  ا ولو المر  حدا   الغاي  ه   الشار  العتبار ُمدرك هو وانا املقام

 لساان يف لايس باه التقيياد ان م  االستصبا  جمری بنه يف اشكال وال الرشعي  األحكام يف القدرة

 .ارتكازا   ولو له الشار  اعتبار يدرك انه إال العقل مدركا  م  هو وانا االدل 
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 بعدم العقل حكم موضو  حيرز االستصبا  بأن   الاالشك دف  بمك  للبكم بمدا   به

 املولويا  االحكاام إن اا الصابيح هاو كا ا قلنا فان باستبقاقه بو العقا  استبقاق

 ترتاب بعادم العقال حكام ملوضو  حمرزا   االستصبا  كان جيائي  احكاما   تستبط 

 يدركاه ماا ال تفصيال اجليائي احلكم نفس مالحظ  يمك  بل ترتبه بو اجليائي احلكم

 حكام وهاو املجعول اجليائي للبكم موضوعا   اخلارج يف العمل فيكون امجاال   العقل

 كاان الارتك علای العقوبا  باساتبقاق حيكام العقال باان قلناا وان. عقيل ال رشعي

 .وعدمه باالستبقاق العقيل احلكم ملوضو  حمرزا   االستصبا 

 بن( مناا بتوضيح) ووه آخر بوجه االشكال ه ا ع  الكفاي  صاحب بجا  وقد

 بماران فااهنا واملانعيا  بالرشاطي  التعبد الی مرجعه املان  بو الرش  بقاء استصبا 

 يرجا  ماثال   الطهاارة فاستصبا  االنتيا  منشأ بجعل ولو للجعل قابالن انتياعيان

 بن   االجاياء باا  يف االمار ها ا علی ورت ب. املستصبب  للطهارة الرشطي  جعل الی

 الطهاارة ما  بعم الرشعي احلكم موضو  الن   واقعا   جمي صالته رةالطها مستصبب

 حجياا  فااان   رعياالشاا بالتعبااد طاااهر الطهااارة ومستصاابب والواقعياا  الظاهرياا 

 الواقعي  بالطهارة املتعلق األول األمر وبما. واملانعي  الرشطي  يف توسع  االستصبا 

ل  .فيتبد 

 انتايا  باان   اا االساتنبا  مبااي يف كاا اا ظله دام اخلوئي السيد عليه واعرتض

. اخلارج يف املوجودة الطهارة ال األمر يف املأخوذة الطهارة الی بالنسب  هو انا الرشطي 

 الرشاطي  دائارة يف التوساع  يوجب االستصبا  بأن   يقول فانه عليه وارد غا وه ا

 .واقعا   الطاهر منيل  استصبابا   الطاهر فينيل

 ذلاك علای تسااعد ال االستصابا  روايا  بن جه  م  عليه االشكال ولك 

 لغاا تنييال باناه له تبعا   فيه قلنا ال   واحللي  الطهارة قاعدة بلسان هو ما فيها فليس
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 واعتباار الكشاف يف التوساع  هاو االستصابا  بدل  مفاد بل الطاهر منيل  الطاهر

 جعال ال الطهاارة آثار يبترت ليوم اال منها يستفاد فال هبا عاملا   الطهارة بقاء يف الشاك

 الواقعيا  الطهارة آثار إال عليه يرتتب ال إذ للمتيق  إبقاء بأنه قلنا لو وك لك الرشطي 

 .الواقعي احلكم وتبديل الرشطي  دائرة توسع  ال
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 الثاين التنبيه

  

 والتاأخر التقادم حياث ما  خصوصاي  فايها لاوحظ هل والشك اليقني بن يف

 .واملشكوك  املتيقن  القضي  يف وك لك ال؟ بم والتقارن

 ما  ال الوجود حيث م  اليمان يف تقارهنا فيعترب والشك اليقني إلی بالنسب  بما

 . احلدوث يف وتقارهنا اآلخر علی بحداا حدوث تقدم بني فرق فال احلدوث حيث

 ملشكوك ا علی املتيقن  تقدم اعتبار يف اشكال فال واملشكوك  املتيقن  القضيتان واما

 املساامى فهااو املتيقنا  علاای املشااكوك  فياه يتقاادم مااا وبماا. البقاااء عنااوان ليصادق

 باصال  ويسمی االلفاظ با  خصوص يف حجيته ادعي وقد القهقرائي باالستصبا 

 السانني ملاا  قبال اللفاظ كون فإلثبا  العقالء عند ثبوته عدم والظاهر النقل عدم

 االستصابا  هلا ا رب  فال كان وكيف. قرائ ال مالحظ  م  البد الفعيل معنا  علی

 . بصال   املصطلح باالستصبا 

 خاص زمان يف كوهنا اعتبار يف املشكوك  علی املتيقن  تقدم فرض بعد الكالم انا

 :صور بربع  علی االستصبا  يتصور االعتبار وهب ا

 هاو وه ا احلال يف واملشكوك  املايض يف املتيقن  القضي  تكون بن: االُوىل الصورة

 .زرارة صبيبه مورد وهو منه املتيق  القدر وهو املتعارف  االستصبا  موارد بكثر

 عناه ويعارب   املساتقبل يف واملشاكوك  احلاال يف املتيقن  تكون بن:  الثاني  الصورة

 ولاه حجيتاه انكار رس  قد  اجلواهر صاحب إلی ونسب االستقبايل باالستصبا 

 :امثل 

 لاتام العا ر اساتيعا  اعتباار علی بناء   االع ار ب و   املختص االحكام:  منها
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 شاك ان واما البدار جواز يف اشكال فال الوقت بول م  االستيعا  احرز فان الوقت

 واماا ؟ ال بم البادار فيجاوز الوقات ما  بقي ما اىل بالنسب  استصبابه جيوز فهل فيه

 ها ا يف ستصابا اال جرياان والظااهر. تفصايل ففيه اخلالف انكشاف بعد إجياؤ 

 . املاء حصول م  اليأ  فيه اعترب حيث التيمم يف كا بالنص استثني ما إال املورد

 باالبي  املاثم  بو الاثم  مالاك غاا إلای عناه انتقل فيا الترصف جواز:  ومنها

 .العقد حني للملك كاشف  كوهنا علی بناء   املالك اجازة احتال م  الفضويل

 ثام فصلی غفل ثم بحدث اذا كا املايض، يف القضيتان تكون بن:  الثالث  الصورة

 . الثالث التنبيه يف تفصيله وسيأيت ؟ ال بم الصالة وقبل احلدث بعد توضأ انه يف شك

 يف عجاي بطارو   تايق  اذا كاا املساتقبل، يف القضيتان تكون ان:  الرابع  الصورة

 يف شاك ولكنه وغااا راحل وال الياد م  فعال   متكنه م  مثال   احلج اداء ع  املستقبل

 العجاي ما  القادرة بطارو   تيق  بو قبلها، وارتفاعه االعال زمان إلی العجي استمرار

 . االعال زمان إلی ذلك بعد الطارئ  القدرة بقاء يف وشك فعال  

 . الصور ه   جلمي  وشموهلا االستصبا  بدل  اطالق هو والظاهر
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 الثالث التنبيه

   

 وبناه واليقني الشك فعلي  االستصبا  جريان يف للشي  تبعا   فاي الك يف اشرت 

 الصاورة يف املتقدما  املساأل  األول: بماري  علياه وفر . مقدري  كانا اذا هبا عربة ال

 فقاال ال ام الصاالة قبل توضأ انه يف شك ثم فصلی غفل ثم بحدث اذا ما وهو الثالث 

 فعلياان ال تقاديريان واليقاني الشكف الصالة حال لغفلته االستصبا  جريان بعدم

 ثام الوضاوء يف شاك ثم احدث إذا ما: الثاي. الفراغ لقاعدة الصالة صب  والنتيج 

 . باطل  والصالة جار احلدث فاستصبا  فصلی غفل

 .الفرعني يف والثاي املسأل  بصل يف األول: مقامني يف والكالم

 :بمور ثالث علی يتوقف فعلي ال اعتبار يف مقصود  فتوضيح األول املقام يف بما

  

 :ثالثة االستصحاب يف املسالك ان: األول األمر

 بقااء اعتباار يمكا  حتاى وشاك بيقني متقوم االستصبا  ان: األول املسلك

 .مسلكنا وه ا الكشف يف التوسع  بنبو اليقني

 ركناا لايس فاليقني الشك زمان الی كان ما إبقاء االستصبا  ان: الثاي املسلك

 الشاك زماان إلای ابقااؤ  يعتارب حتای الساابق الكاون احاراز إلی طريق هو لب فيه

 . ظاهرا   الشي  مسك وه ا. الحق وشك سابق بكون متقوم فاالستصبا 

 مدخلي  فال والبقاء احلدوث بني املالزم  جعل االستصبا  ان: الثالث املسلك

 .تعاىل اهلل اءش ان سيأيت كا الكفاي  صاحب مسلك وه ا حقيقته يف واليقني للشك

 باليقني االستصحاب تقوم عدم من االخريين املسلكني علی بناء   أنه:  الثاين األمر
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 ؟ ال أم االنشاء أو الفعلية مرحلة يف مدخلية هلام هل أنه فالسؤال والشك

( والتنجاي والفعليا  االنشااء) مراحال ثالث هلا الواقعي  األحكام بن: ذلك بيان

 ومرحلا  االنشااء مرحلا  مرحلتاان هلاا القوم مسلك لیع الظاهري  األحكام ولك 

 صااحب ذكار ولا ا التنجاي عا  الفعليا  مرحل  فيها ينفك وال معا   والتنجي الفعلي 

 األحكاام بن ذلاك يف والوجاه. احلجيا  لعادم مسااوق احلجيا  يف الشك بن   الكفاي 

 الشاك صورة يف جعلها ألن وذلك وعدمه هبا العلم تعلق إلی بالنسب  مطلق  الواقعي 

 التاي الطريقيا  األحكاام ولكا . االحتياا  المكان لغوا   ليس موضوعاهتا بويف فيها

 بعاد إال والتعا ير التنجياي عليهاا يرتتاب بن يمكا  ال وللتع ير الواق  لتنجيي جتعل

 إال مطلقا   الطريقي القط  آثار مثال   الثق  خرب علی يرتتب فال وكربی صغری   الوصول

 الطريقيا  األحكاام تصال مل فاا احلجاج سائر يف وك ا ببجيته موالعل الوصول بعد

 .  لغوا   جعلها يكون

 اناه إال موضوعه يف بخ   يمك  مل وإن باحلكم العلم بن الكفاي  صاحب ذكر ثم

 يف لاه موضاوعا   اا املوضاو  حتقاق م  ا االنشاء مرحل  يف باحلكم العلم بخ  يمك 

 . التنجي م  الفعلي  يساوقف بيضا   يتنجي وحينل  الفعلي  مرحل 

 مرحلا  يف العلام اخا  ا  الطرياق ها ا اختيار يف عنه تأخر م  عليه واعرتض

 األحكاام اطاالق بن وهاو املساأل  اصال واماا الفعليا  مرحلا  يف موضوعا االنشاء

 عناد مسال م فهو موضوعها يف هبا العلم بخ  يمك  وال لغو للجاهل بالنسب  الطريقي 

 بعضهم ف هب الكفاي  صاحب اختار  ما غا ذلك يف طريقا   هممن كل فسلك اجلمي 

 ال   الطرق م  ذلك غا اىل احلكم موضو  يف بخ   يمك  باملرِبز العلم بن إلی مثال  

 هاو الظاهريا  االحكاام يف القوم مسلك بن فتبصل. ذكرها حمل ه ا وليس ذكروها

 االنشاائي احلكام موضو  يف بخ   يمك  ال ما وبن   والتنجي الفعلي  مرحلتي اندماج
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 .الطرق باحدى الفعيل احلكم موضو  يف بخ   يمك 

  احلكام موضاو  يف باملوضو  العلم بخ  امكان ا حمله يف ذكرنا  كا ا والصبيح

 آخار طرياق ما  والباد يمك  فال باحلكم العلم واما االنشاء مرحل  يف ولو الطريقي

 يف بخ   يف حم ور فال باملوضو  العلم بماو. اجلعل بمتمم بو الفعلي  مرحل  يف كأخ  

 اطالقه إن وحيث به، األخ  وجب الثق  بخرب علمت إذا فيقول بصال   احلكم موضو 

 .احلكم انشاء نفس يف ممك  وهو بالوصول تقييد  م  فالبد لغو

 االستصابا  يف بخا اا ما  البد والشك اليقني ان يتبني ذكرنا ما ضوء وعىل

 بالنساب  لغو اطالقه بن م  عرفت ملا له مقومني يكونا مل وان ي االخا املسلكني علی

 طريقاي حكام الكفاي  صاحب مسلك علی املجعول  فاملالزم  باحلدوث اجلاهل إلی

 يف االستصابا  كان وان البقاء يف والشك باحلدوث العلم االم  يؤثر بن يمك  وال

 دخال فاال واملشكوك املتيق  بني ال والبقاء احلدوث بني املالزم  جعل االنشاء مرحل 

 بتعلق اال يكون ال به الفعيل احلكم وحتقق اجراؤ  ولك  االستصبا  جعل يف لليقني

 االنشاء مرحل  يف بخ   يمك  ال اليقني ه ا ولك . البقاء يف والشك باحلدوث اليقني

 غوي لل الفعلي  مرحل  يف بخ   م  البد ولكنه املالزم  جعل اال ليس انه م  عرفت ملا

 الطريقاي احلكام يف باملوضو  العلم بخ  امكان م  ذكرنا ما علی بناءا   ولك  اطالقه

 إذ لالستصابا  احلجيا  جعل يف والشك اليقني بخ  حينل  يمك  إذ بوضح فاألمر

 .االنشائي احلكم موضو  وهو احلدوث هو اليقني متعلق

 الشاك فعليا  اعتباار ما  األول التنبيه يف ذكر  ما بني هتافت ال انه ظهر وب لك

 بعض ذكر  كا املالزم  جعل اال ليس حقيقته ان م  الثاي التنبيه يف ذكر  وما واليقني

 االنشااء مرحلا  يف االستصابا  حقيق  بيان الثاي بالتنبيه املراد ألن وذلك االعاظم

 . والتنجي الفعلي  مرحل  يف اعتباراا األول بالتنبيه واملراد
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 بن يعترب املوضو  يف بخ  ما كل بن م  املنطق يف ذكر ما قتىضم ان: الثالث األمر

 املساالك علی واليقني الشك فعلي  االستصبا  يف املعترب يكون بن هو بالفعل يكون

ا املسالك مجي  علی موضوعه يف معتربان اا إذ الثالث   الفعلي  بو االنشاء مرحل  يف إم 

 هال املعترب بن يف الكالم انا. العقالء بناء بو بالشك اليقني تنقض ال الدليل كان سواء

 ؟ عنها غافال   كان وان الالشعور يف وجوداا يكفي بو بيضا   إليها االلتفا  هو

 صادق يتوقف فال وارتفاعها زواهلا توجب ال املعلوما  ع  الغفل  ان الصبيح

 ال نعم. تأمل لحم االلتفا  اعتبار م  االستنبا  مباي يف فا اليه االلتفا  علی اليقني

 اجلاهال خطاا  لغويا  ما  ذكرناا  الا   الربهاان جه  م  بااللتفا  التقييد يبعد

 . الظاهري  باالحكام

  

 : فنقول التنبيه ه ا علی الفرعني تفري  وهو الثاي املقام يف وبما

  

 وصالی غفال ثم بحدث لو انه رساا قد  اخلراساي املبقق وتبعه الشي  ذكر

 وعادم الفاراغ لقاعادة صاالته صبت ال بم الصالة حال متطهرا   انك انه يف شك ثم

 وان الصاالة قبال غفلتاه املفروض إذ تقدير  الشك الن احلدث استصبا  جريان

 ببيث يكون فقد التقدير ببسب خيتلف الغفل  فرض فان لشك التفت لو ببيث كان

 إذ الشاي  المك حمل ع  خارج وه ا العهد لقر  الطهارة بو باحلدث لعلم التفت لو

 الكاالم حمال وها ا لشاك التفات لاو بنه قاطعا   يكون وقد هنا الشك لتقدير جمال ال

 قاعادة وجرياان االستصابا  جرياان بعدم الشي  حكم تقدير  الشك إن وحيث

 لكانات القاعادة لاوال نعام.  الصالة بعد احلدث استصبا  علی وحكومته الفراغ

 وهنااك فعايل هناا الشاك الن قبلاه بهاستصابا ال االستصابا  هل ا باطل  الصالة
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 اناه واملفاروض العمال بعد الشك حدوث هو الفراغ قاعدة جريان ورش . تقدير 

 .ك لك

 : بوجو  عليه واعرتض

 العمال حني الغفل  احتال مورد يف جتر  انا الفراغ قاعدة ان: األول االعرتاض

 . الصالة تصح وال جتر  فال هبا قاط  انه واملفروض

 يف ذكاار ومااا اهلل شاااء ان حملااه يف ساايأيت الفااراغ جريااان رشو   عاا والببااث

 ما كورة لوجاو  القاعادة روايا  اطالق يف االشكال عىل مبنيا يكون قد االعرتاض

 وقاد. الغفلا  احاتال بماورد خاص العقالء وبناء امضائي  القاعدة بأن كالقول هناك

 خمادوش بساند املروي  مسلم  ب حممد رواي  احدااا بروايتني التقييد علی مبنيا يكون

 وحمال تصابيبه يمكا  آخار بساند رائراالس مستطرفا  يف مروي  ولكنها الفقيه يف

 (1) (ذلاك بعاد مناه احلق الی اقر  انرصف حني وكان: ) اجلمل  ه   فيها االستدالل

 وحمال اعاني با  بكاا مضامرة والثانيا  الغافال، يشامل ال التعليال ه ا بن بدعوی

 التعليال وه ا (2) (يشك حني منه بذكر يتوضأ حني هو: )السالم يهعل قوله االستدالل

 . املتأخري  م  مجاع  ذكر  هك ا.  الغافل يشمل ال ك لك

 بالغفل  القط  م  حتی القاعدة جريان الصبيح ان تعاىل اهلل شاء ان سيأيت ولك 

 كوهناا ولعادم االطاالق منا  يف الوجاو  م  ذكر ما يف وللخدش  الروايا  الطالق

 العلا  باان يقاال حتی تعليل فيها ليس التقييد روايتي والن توهم كا امضائي  قاعدة

 ان توضيبه سيأيت كا املخاطب ذه  الی املطلب لتقريب اجلملتان بل وختصص تعمم

                                                           

 .3ح الصالة يف اخللل ابوا  م  27 البا : الوسائل (1)

 .7ح الوضوء ابوا  م  42 البا  :الوسائل (2)
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 . اهلل شاء

 فاال اصاله ما  جاار غاا العمال بعد احلدث استصبا  ان: الثاي االعرتاض

 بعاد بالشاك املتقاوم االستصابا  فاان عليه فراغال قاعدة ببكوم  دفعه الی حاج 

 قاد  اهلماداي املبقاق ذكار  هك ا. وبطالنه السابق العمل صب  يف يؤثر ال العمل

 .رس 

 جعال يف القاوم مسلك بن م  سابقا   ذكرنا  ما علی مبني االعرتاض يف ذكر وما

 رجا ي املان  وعدم الرش  فاستصبا  املاثل احلكم جعل هو لالستصبا  احلجي 

 انتياعهاا مناشائ بجعل فجعلها انتياعي  ُامور إهنا وحيث واملانعي  الرشطي  جعل الی

 علای مقادما   لالستصابا  املقاوم الشاك كان فاذا وحينل  التكليفي  االحكام وهي

 كان ان وبما الصالة صب  بعدم احلكم إلی ومرجعه احلدث استصبا  جری العمل

 ب  قبلاه التكليفاي احلكم كشف إلی مرجعه كان االستصبا  جری فلو عنه متأخرا  

 الكشف صب  علی متوقف وه ا التكليفي احلكم حتقق ظرف فانه الصالة ارادة حني

 موضاوعاهتا حتقاق قبال منها ينتي  وما التكليفي  االحكام إلی بالنسب  حتی االنقاليب

 ستقلت التي املجردة الوضعي  باالحكام االنقاليب الكشف خيتص بل معقول غا وه ا

 نفاس يف للتاأثا جتعال اناا التكليفي  االحكام ان ذلك يف والس  . كامللكي  الوض  يف

 جماال فاال وعلياه. خيفاى ال كاا ذلاك مثال يف يمكا  ال وه ا ارادته وقيادة املكلف

 وإال   فهو القاعدة بجريان قلنا فان الفراغ قاعدة عليه تتقدم حتی احلدث الستصبا 

 بو( اليقينياا  الربائا  يايقتضا اليقيناي االشااتغال) اعادةلق الصاالة بابطالن فانبكم

 .جريانه علی بناءا   الشغل الستصبا 

 يف التوسع  هو االستصبا  جعل يف احلق بن بوال   االعرتاض ه ا ع  واجلوا 

 .للان  الصالة مقارن  وهو املكشوف ع  تأخر  م  مان  ال وه ا ذكرنا  كا الكشف
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 بنااء   حتای املاان  وعدم ر االش وجود استصبا  يانجر سابقا   ذكرنا بنا وثانيا  

 استصابا  ومرج  التكليف بانتفاء احلكم إلی مرجعه وان املاثل احلكم جعل علی

 علای حتاى جاار فاالستصبا  التكليف ببقاء احلكم هو الرش  وعدم املان  وجود

 . املبنى ه ا

 جريااانب قلنااا سااواء الفااراغ قاعاادة مااورد املسااأل  ان: الثالااث االعاارتاض

 ال القاعادة بن ما  ذكرناا  ملاا وذلك. به نقل مل بم التقدير  الشك م  االستصبا 

 كاال علی حاكم  فهي وحينل  هبا القط  م  حتی فتجر  الغفل  احتال بمورد ختتص

 نعم التقدير  الشك م  بجريانه قلنا لو حتی بعدها وما الصالة قبل ما االستصبابني

 بحاد الن وذلاك فعلياا   الصاالة قبل االستصبا  يف كالش كان لو القاعدة جتر  ال

 حينلا  علياه ساابق اناه واملفاروض العمل بعد حادثا الشك يكون بن القاعدة اركان

 .السابق الشك لنفس امتداد بعدها والشك

 .له مدف  ال وارد االعرتاض وه ا

 ثام الوضاوء يف شاك ثم بحدث لو انه وهو آخر فرعا   رس  قد  الشي  ذكر ثم

 قاعادة جرياان وعادم الصاالة قبال االستصبا  جلريان صالته بطلت فصلی غفل

 . العمل علی سابق الشك الن الفراغ

 يف الوضاوء احتمال لو كا الصالة بعد آخر شك حدوث عدم هو كالمه ومورد

 الكالم فمورد الصالة وتصح القاعدة فتجر  حادث شك ه ا الن قبلها الغفل  حال

 احلادث بعاد الوضاوء احاتال وهو قبلها الشك عني ةالصال بعد الشك يكون بن هو

 .السابق الشك حتقق وقبل

 مقاوم اناه كا الشك فان السابق والفر  الفر  ه ا بني فرق ال انه عليه واعرتض

 لو انه فغايته الصالة قبل غافال   كان انه واملفروض بقاءا   له مقوم حدوثا   لالستصبا 
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 .االستنبا  مباي يف ورد هك ا.  بيضا   األول الفر  يف حاصل وه ا لشك التفت

 الشاي  مارام توضايح يف الثالثا  االُماور ما  قادمنا  با عنه اجلوا  ظهر وقد

 زوال توجاب ال وهاي والنسايان الساهو غاا الغفلا  الن وذلاك الكفاي  وصاحب

 االنسان إليها يلتفت وانا االوقا  غالب يف عنها مغفول معلوماتنا واغلب املعلوما 

 االلتفاا  ها ا ويسمی كثاا   احلس   يف يقارهنا بو يضادها بو يشاهبها ما الی لتفا باال

 يوجب ال فيها تردد بو هبا قط  التي العلمي   الصورة إلی التوجه فعدم املعاي، بتداعي

 . له وجه ال الشك م  جيتم  ال الغفل  بان فاالعرتاض ، زواهلا

 بيضا   الظاهري  االحكام يف معترب ضو املو إلی االلتفا  بان االشكال يمك  نعم

 جها  ما  الغفلا  حاني االستصابا  جير  فال امللتفت غا خطا  لغوي  جه  م 

 عدم جه  م  فانه السابق الفر  بخالف والشك اليقني فعلي  لعدم ال االلتفا  اعتبار

 ببياث يكون ان يمك  إذ ب لك العلم فرضنا لو لشك التفت لو حيث وكونه الفعلي 

 يف بنه إال فعيل فيه فالشك الفر  ه ا وبما بيضا   تقديريا   شكا   يكون فال لقط  التفت لو

 . بااللتفا  حيصل انه ال وجد  إليه التفت فاذا النفس م  الالشعور منطق 

 الفاراغ وقاعدة االلتفا  لعدم جار غا الفر  ه ا يف االستصبا  ان واحلاصل

 فتصال. قبلهاا احلاصال الشاك م  الصالة بعد احلاصل الشك الحتاد بيضا   جار غا

 ذكار  ملا خالفا   جريانه احلق ان عرفت وقد الصالة بعد احلدث استصبا  إلی النوب 

 .االشتغال قاعدة جمرى كان جريانه عدم فرضنا ولو.  السابق الفر  يف اهلمداي املبقق

 ذكر  امل ال صبيح الثاي يف والبطالن األول الفر  يف بالصب  احلكم بن فتبصل

 .صبيح غا واليقني الشك فعلي  مسأل  علی التفري  ان إال ذكرنا  ملا بل الشي 
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 الرابع التنبيه

  

 واالُصاول االمارا  مؤد ى يعم ما هو هل االستصبا  بدل  يف باليقني املراد بن

 : مقامني يف يق  والببث ؟ ال بم

 : اباالستصح جريان يف االمارات كفاية يف :األول املقام

 ذلك يف االمارة قيام كفاي  هو بينهم عليه املتسامل ان االصبا  كلا  م  الظاهر

. رس  قاد  االصافهاي مهاد  الشاي  العالم  م  اال فيه خالف بحد م  يظهر ومل

 كفايا  يف الس   ع  الببث وقبل. رس  قد  اخلراساي املبقق بحدثه مما الببث وه ا

 ما  بد   ال الوجداي اليقني يف الظاهر اليقني هو الدليل لسان يف املأخوذ ان م  االمارة

 : بمري  ذكر

 م  بد فال املببث ه ا يف منها يستفاد رب ا الروايا  بعض هناك ان: األول األمر

 :مالحظتها

 عا  ياونس ع  مرار ب  اساعيل ع  ببيه ع  إبراهيم ب  عىل ع  الكليني روى

 يغيب ثم دار  يف يكون الرجل: )السالم عليه عبداهلل أليب قلت:  قال وهب ب  معاوي 

 وال دار  يف بحدث ما ندر  ال ونب  هالكه يأتينا ثم عياله فيها ويد  سن  ثالثني عنها

 ولاد، له حدث وال شيلا   دار  يف بحدث انه نعلم ال انا اال الولد م  له حدث ما ندر 

 ها   ان عادل شااهدا هديش حتی الدار يف ترك ال ي  ورثته عىل الدار ه   تقسم وال

: قاال ها ا؟ علی بونشهد وفالن فالن بني مااثا   وتركها ما  فالن ب  فالن دار الدار

 فيؤخا  بمتاي ببقات بو غالمي ببق: فيقول واألم  العبد له يكون الرجل: قلت. نعم

 إذا ها ا علای بفنشاهد هيباه ومل يبعه مل فالن غالم ه ا بن البين  القايض فيكلفه بالبلد
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 بو غالماه املسالم املارء ياد م  غا  كل ا: فقال شيلا   بحدث بنه نعلم ال ونب  نا كل ف

 .(1) (به تشهد مل عنك غا  بو ُامته

 كاانوا ماا العاما  قضااة بن هاو احلديث م  األول القسم يف السؤال يف والوجه

 طرياق وال املساببا  علای بالشهادة يطالبون كانوا بل االسبا  علی الشهادة يقبلون

 عادم إلای بالنساب  اليد وقاعدة اجلديد الوارث عدم استصبا  اال املقام يف شهودلل

 عاىل تادل كاا الياد والن والوكيال واملستعا العيال يد لكفاي  الدار ع  ملكه انتقال

 الشهادة جواز عدم علی تدل الروايا  إن وحيث بقائها علی تدل ك لك امللكي  بصل

 تقسام ال الدار ان واملفروض الراو  علی ألمرا اشكل الوضوح يف الشمس بمثل إال

 والقضااة احلكوما  موافقا  عدم القسم  بعدم واملراد الشهادة ه   بدون الورث  علی

 وفاق علای االجاازة ها   فهال. الشاهادة ه   السالم عليه االمام فاجاز ذلك، علی

 قباول عادم ما  العاما  قضاة مسلك إليها بجلأهم التي الرضورة بمقتىض بم القاعدة

 تعاديل جاواز ما  الرواياا  بعاض يف ذلك نظا ورد وقد االسبا ؟ علی الشهادة

 . الشهادة عدم صورة يف حق ضيا  خيف ان القضاة يقبلها بنبو الشهادة

 بجاواز خااص بال فياه نب  با هلا رب  ال الرواي  م  األول الشق بن واحلاصل

 ما  االعااظم بعاض ذكر  امل وجه فال اليد قاعدة بو االستصبا  طبق علی الشهادة

 عاا غفل  ذكر ما بن م  االستصبا  يف االمارة مؤد ى كفاي  علی الرواي  صدر دالل 

 . ذيلها يف

 االمارة مؤد ى كفاي  عدم علی االستدالل مورد فهو الرواي  م  الثاي القسم وبما

 النلفا عبادا   كونه املعلوم العبد هو السؤال مورد الن وذلك االستصبا  جريان يف

                                                           

 .2ح الشهادا  م  17 البا  الوسائل (1)
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 استصابا  صاب  علی يتوقف حينل  امللكي  علی فالشهادة اباقه يدعي انه إال سابقا  

 جاواز بعادم السالم عليه االمام فبكم االباق، قبل اليد قاعدة عليه دلت التي امللكي 

 .ذيلها بموجب االعاظم بعض مقصود خالف علی تدل الرواي  فه   الشهادة

 . بوجو  رواي ال هب   االستدالل يف اخلدش  ويمك 

 ابا  شاهادة ما  توثيقاه يف ذكر وما. يوثق مل مرار ب  اساعيل ان:  األول الوجه

 غايا  إذ ضعيف عبيد ب  عيسی ب  حممد بروايته تفرد ما اال يونس كتب بصب  الوليد

 اسنادها صب  تثبت مل عيسی ب  حممد هبا انفرد التي يونس كتب ان ذلك عليه يدل ما

 وبماا يونس ع  ثابت  فهي الكتب م  ذلك غا واما والنقيص  فيها ةاليياد عدم بو إليه

 دام اخلاوئي السايد ذكار  ما واما.  عليه يدل ال فه ا الكتب ه   يرو  م  كل توثيق

 مقدمتاه فاالن بوال   بماا وثاقته يثبت ال فه ا إبراهيم ب  عىل تفسا يف ورود  م  ظله

ح التي  ثانياا   وبماا املقاابيس يف ذكار كاا إليه سناداال معلوم غا رواته بوثاق  فيها رص 

 يف وتفصيله. اسانيد  يف وق  م  كل ليس بالوثوق وصفهم ال ي  باملشاي  املراد فالن

 . حمله

 . ُاخری رواي  يف ورد ال يل ه ا مضمون خالف ان:  الثاي الوجه

 وغاا  احلسا  با  بمحد ع  ساع  ب  حممد ب  احلس  ع  باسناد  الشي  روى

 قلات: قاال وهاب ب  معاوي  ع  االروا  محية بيب اب  بعلم وال وهب ب  معاوي   ع

 بباق: فيقاول ذلاك عرف قد واألم  العبد له يكون الرجل: )السالم عليه عبداهلل أليب

 بنشهد هيب ومل يب  مل بمته بو غالمه ه ا بأن شاهدي  القضاة فيكلفونه بمتي بو غالمي

 .(1) (نعم:  قال كلفنا  إذا ه ا علی

                                                           

 .3ح الشهادا  م  17 البا  الوسائل (1)
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 ب  بمحد وك لك واقفي ثق  وهو ظاهرا   صبيح حممد ب  حس  إلی الشي  وسند

 ب  عىل ع  بنقله يقط  مل بنه وم  بيضا   واقفي بنه والظاهر ثق  امليثمي هو ال   احلس 

 بااقي يف بن إال ثق  غا عندنا وهو الواقفي  كبار م  بنه جه  م  ي كر  انه إال محية بيب

 . كفاي  السند

 الروايا  ما  املاراد بن بلباظ الروايتني بني اجلم  اهلل بيد  اخلوئي السيد اولوح

 العلام حادود يف االجازة االُخری م  واملراد به تعلم مما بأكثر الشهادة ع  املن  املانع 

 إبراهيم ب  عىل ع  الكليني نقلها التي وهب ب  معاوي  صبيب  اجلم  شاهد وجعل

 يساألني لايىل بيب اب  ان له قلت: )قال وهب ب  معاوي   ع عما بيب اب  ع  ببيه ع 

 شاهدنا ال   غا وارث له ليس وانه مااثا   وتركها فالن ما  الدار ه   ع  الشهادة

 اناا احلاف:  فقال الغمو  حيلفنا لييل بيب اب  ان قلت علمك هو با اشهد:  فقال له

 .(1) (علمك عىل هو

 علی الشهادة يقبلون كانوا ما القضاة بن ا كرناذ كا ا البا  روايا  ظاهر ولك 

زة الرواي  يف واملفروض االسبا   باأكثر يعلم مل بنه معاوي  موثق  وهي للشهادة املجو 

 يف الشاهادة علای محلها يمك  فال املسببا  علی الشهادة منه واملطلو  االسبا  م 

 لتقرياب علماك هو با داشه قوله ان فالظاهر االخاة الرواي  ه   واما العلم حدود

 إلای مساتندا   كاان وان العلام بموجاب هناا الشاهادة وبن الاراو  ذها  اىل املطلب

 ذكرناا  كاا رورةاللضا هاو اناا علياه احللف وجتويي تعبد  علم فانه االستصبا 

 الرواي  فه  . تعبديا   علا   االستصبا  كون باعتبار بيضا   العلم بموجب بانه وتعليله

 حج  االُولی الرواي  كانت لو قوي  فاملعارض  كان وكيف. املوثق  ال ويلالتأ الی حتتاج

                                                           

 .1ح امل كور البا  (1)



 63 |   الثاني القسم -االستصحاب  

 

 اجلواز علی الدال  الرواي  ه   فاملعتمد وعليه. بينا  كا معتربة ليست ولكنها نفسها يف

 الروايا  عا  بادال   اجلاواز علای بالروايا  االستدالل براد م  ي كر  ان ينبغي وكان

 . االُولی

 مساتند  كاان إذا االستصابا  بموجب الشهادة جتويي عدم بن:  الثالث الوجه

 مقاام قياماه يف كالمناا فان بصال   مثله يف االستصبا  جريان عدم يستليم ال االمارة

 جتاوز وال اإلخباار جياوز ورباا املوضاوعي، القطا  الشهادة ومورد الطريقي القط 

 . الشهادة

 بموجاب الشاهادة بجااز  الرواي  ه   م  األول القسم بأن عنه اجلوا  ويمك 

 جرياان االعادم لاه وجاه ال التفكيك وه ا الثاي القسم يف عنها ومن  االستصبا 

 . االمارة مؤدى يف االستصبا 

 جرياان علای لالستدالل عندنا معتمدة غا مرار ب  إساعيل فرواي  كان وكيف

 . عدمه عىل وال املقام يف االستصبا 

 بموجب الشهادة جواز عىل الدال  الثاني  الرواي  اقبلن وان اننا عىل ننبه ان وينبغي

 صاورة علای الرواياا  ها   محال ما  الباد انه إال االمارة مؤدى يف االستصبا 

 نعام. االستصابا  عا  فضاال   االمارا  وفق عىل جتوز ال فالشهادة وإال الرضورة

 القطا  اممقا تقوم الطريقي القط  مقام تقوم كا الهنا االمارا  بمؤدى االخبار جيوز

 بنااء   كا لك بيضا   انه م  االستصبا  اىل استنادا االخبار جيوز وال. بيضا   املوضوعي

 فان له العقالء استنكار وهي خارجي  قرين  وجود والسبب الكشف يف توسع  انه عىل

 الك   عىل فيها االعتاد ع  عندهم خيتلف ال االستصبا  عىل االخبار يف االعتاد

 فيهاا املاأخوذ القطا  فاالن االمارا  بموجب الشهادة جواز معد وبما. واضح وهو

 نعام.  كالشمس بني هو ما عىل اال الشهادة جتوز ال انه ورد فقد الصفتي  بنبو مأخوذ
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 ما  االماارة ماؤدى كان إذا فيا بيضا   وجتوز السابق  الروايا  كمورد للرضورة جتوز

 ابناا   فالن ككون البدهييا  يف التشكيك قبيل م  فيه التشكيك يعترب بمكان الوضوح

 تصاح فه ا عقالئيا ، احتاال   غا  م  كونه احتال وعدم فراشه عىل والدته م  لفالن

 .بيضا   االمارا  علی يبتني انه م  عليه الشهادة

 ما  األول القسام محال اناه إال املطلب بأصل اعرتف «ظله دام» اخلوئي والسيد

 بالشاهادة املاراد ان عاىل االستصبا  بموجب الشهادة بجيي  حيث االُوىل الرواي 

 اناا السؤال بن الروايا  م  الظاهر ان بينا وقد.  الرواي  يف القضاة ذكر لعدم اإلخبار

 . االسبا  عىل الشهادة قبوهلم عدم جه  م  القضاة إليها بجلأ  التي للرضورة هو

 : ثالث  احلجج حجي  يف املسالك ان:  الثاي األمر

 بيانه مر كا االمارا  موارد بعض يف به قلنا وقد.  الكشف تتميم:  ولاأل املسلك

 .املثبت االصل مببث يف واالصول االمارا  بني الفرق فصل يف

:  ثالثا  فياه األقاوال ان ساابقا ذكرناا وقد.  املاثل احلكم جعل:  الثاي املسلك

 يف نقاول ونبا . الطريقاي والوجاو  للغاا، النفيس والوجو  النفيس، الوجو 

 القول علی املسلك هب ا الرسمي  كاالمارا  املوضوعي  وجه علی املأخوذة االمارا 

 .األول

 القاول به ويلبق الكفاي  صاحب رب  وه ا.  والتع ير التنجيي:  الثالث املسلك

 .آخر بعض ع  كا العقالئي  احلجي  وجعل االصفهاي املبقق ع  كا احلجي  بجعل

 تقاوم األول املسالك فعاىل املساالك، ها   علای فياه ب ن فيا الببث وخيتلف

، اعتبارها املفروض ألن واملوضوعي الطريقي القط  مقام االمارا   إن وحياث علاا 

 مقاماه االماارة فتقوم املوضوعي اليقني هو الروايا  عىل بناء   االستصبا  موضو 

 . احلكوم  وجه عىل توسع  وه ا.  مؤداها طبق عىل االستصبا  وجيوز
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 قياام يايقتضا ياالنفسا الوجو  ب  األول القول فعلی الثاي املسلك عىل وبما

 فهاو الاواقعي للبكام املاثل املجعول النفيس باحلكم وجدانيا علا يشء عىل االمارة

 بخارب باه خماربا   املوضو  كون صورة يف املاثل باحلكم العلم الن الورود بنبو توسع 

 باه خمربا   كونه حيثي  ان: يقال بن إال التعبد م  بمعون  واقعي  توسع  هو انا مثال   الثق 

. الاواقعي احلكام موضو  غا املاثل احلكم موضو  فيكون تعليلي  ال تقييدي  حيثي 

 .علا   اعتبارها لعدم فيشكل الثالث القول علی وبما. ك لك بيضا   الثاي القول ولعل

 املنجييا  هاو املجعاول إذ واالشاكال الكاالم حمل فهو الثالث املسلك عىل وبما

 . احلجي  جعل علی بناء   وك ا القط  مقام تقوم فال علا   االمارة اعتبار دون واملع ري 

 حجياا  الثبااا  طريقااان وهناااك الثالااث املساالك هااو الكااالم حماال بن فتبااني

 : املسلك ه ا عىل االستصبا 

 ال اليقني وانعن بن( : منا بتقريب) وهو الكفاي  صاحب ذكر  ما:  األول الطريق

 جعال بو الشاي  ذكار  كاا كاان ماا ابقااء إما هو إذ االستصبا  حقيق  يف له دخل

 اثبا  يف كفى احلدوث علی حج  قامت فاذا الكفاي  صاحب ذكر  كا ظاهرا   املالزم 

 حاجا  فاال والبقااء احلدوث نفس طرفاها التي املجعول  املالزم  ه   بموجب البقاء

 االستصبا  جعل يف موضوعا   اليقني ليس إذ الورود بو كوم احل بنبو التوسع  إلی

 . الطريقي  وجه علی املوضوعي القط  مقام احلجج قيام مسأل  يف املسأل  تدخل فال. 

 : بوجو  عليه واعرتض

 ذهاب حياث الشاي  ع  اجلوا  مقام يف ذكر  ملا مناقض ه ا ان:  األول الوجه

 بااليقني املراد بن إلی نظرا   الراف  يف كالش بموارد االستصبا  دليل اختصاص الی

 بالنقض التعبا ليصح البقاء اقتضاء فيه يكون بن فالبد له مرآة كونه باعتبار املتيق  هو

 الشاك بخاالف ثابت مستبكم بمر بنفسه اليقني بأن الكفاي  صاحب عليه فاعرتض
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 يف ذكار  ملا مناقض وه ا االستصبا  يف دخيل اليقني بن منه والظاهر التعبا فيصح

 .املقام

 اجاياء باني التناساب بن ما  مارارا   ذكرناا  ملا بينها منافاة ال انه: عنه واجلوا 

 صاب  ففاي اجلد  للمراد خمالفا   كان وان االستعايل املراد باعتبار يالحظ انا الكالم

 جعل هو اجلد  املراد كان وان ومقتضياته اليقني عنوان نفس يالحظ بالنقض التعبا

 يااملقتضا باني التفصايل مناقشا  يف ذلك تفصيل مر وقد والبقاء احلدث بني الزم امل

 .واملان 

 بن اللبيا  والقضاي  اللفظي  القضي  بني التطابق بصال  مقتضی ان:  الثاي الوجه 

 . الظاهر خالف الكفاي  صاحب ذكر  فا واقعا   املوضو  هو اليقني يكون

 كثارة مالحظا  بعاد وذلك بالقرين  إليه يصار الظاهر خالف ان:  عنه واجلوا 

ُبوا َوُكُلوا) تعالی كقوله الرصفي  املرآتي  يف اليقني استعال َ َ  َحتَّى َوارش  َي  ُ  َلُكمُ  َيَتَبنيَّ  اخل 

َيُض  َب  َي  ِ  ِم َ  األ  َودِ  اخل  َس  رِ  ِم َ  األ  َفج   نفاس واملوضاو  للتباني خصوصاي  ال إذ (1) ..(ال 

رَ  ِمن ُكمُ  َشِهدَ  َفَم   ) یتعال وقوله الفجر طلو  ه  هُ  الشَّ َيُصام   املاراد بن عاىل بنااء   (2) ..(َفل 

 .العلم هو بالشهود

 . وخارجي  داخلي  فيه نب  ما يف والقرين 

ا  دخل وال البقاء مرحل  يف احلكم هو املقام يف املراد ان املعلوم م  فالنه األول بم 

 بجعال فااملراد احلدوث نفس لدخيلا وانا ذلك يف احلدوث مرحل  يف اليشء لكشف

 اثار يءاالشا بقاء يف كان إذا االستصبا  جير  ول ا بالبقاء التعبد هو االستصبا 

                                                           

 .187: البقرة (1)

 .185: البقرة(2)
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 . حدوثه دون

 االستصابا  جريان علی وهب ب  معاوي  موثق  دالل  مقتىض فالن الثاي وبما

 حجيا  يف املجعاول ان ما  ا عندهم عليه متساملا   بمرا كونه ومقتىض االمارة مؤدى يف

 حقيقاا  تكااون بن هااو ااا واملع رياا  املنجيياا  هااو الكفاياا  صاااحب عنااد االمااارة

 بن م  فالبد املاثل احلكم جعل دون والبقاء احلدوث بني املالزم  جعل االستصبا 

 ال اناه وحياث. والبقااء احلدوث نفس االمارة مورد يف االستصبا  موضو  يكون

 بالتوساع  الوجاداي العلم مورد يف يقال بان االستصبا  موارد بني التفكيك يمك 

 الدليل لسان يف العلم يكون بن م  بد فال املالزم  بجعل االمارة مورد ويف الكشف يف

 مااؤدى يف االستصاابا  اعتبااار يصااح حتاای املوضااوعي  ال املرآتياا  بنبااو مااأخوذا  

 .املاثل احلكم بجعل االلتيام ودون حقيقته يف تفكيك دون االمارا 

 . عقال   املالزم  جعل امكان عدم م  النائيني املبقق ذكر  ما:  الثالث الوجه

 االعتباار بنباو واما القانوي االعتبار بنبو معقول غا جعله ان:  عنه واجلوا 

 الساببي  بجعال ريحاالتصا الشار  م  ورد اذا ما يف يقولون ول ا منه مان  فال االديب

 يف باه االلتايام ويمك .  الصالة جو بو للبكم موضوعا   كونه ع  كناي  انه لليوال

 عناه ونعارب احلادوث حتقاق عند بالبقاء احلكم هو حقيق  املجعول فيكون بيضا   املقام

 . االديب االعتبار بنبو باملالزم 

 بن وهاو االساتنبا  مباي يف كا «ظله دام» اخلوئي السيد ذكر  ما:  الراب  الوجه

 احلجا  قامات اذا االمجايل العلم انبالل عدم والبقاء احلدوث بني املالزم  جعل الزم

 العلام انباالل ما  االخباريني قبال يف نقوله ملا خمالفا   ه ا فيكون االطراف بعض يف

 جيب ال ول ا باالمجال املعلوم املقدار علی احلج  لقيام رشعي  تكاليف بوجود االمجايل

 يكاون اذ املنجييا  يف املالزما  جعل الزم ه ا ان تقريراته بعض يف وورد.  االحتيا 
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 عاىل االمجاايل العلام فيبقاى بقااءا   منجاي حادوثا املنجي ان حينل  االستصبا  مفاد

 . احلج  قيام بعد حتی منجييته

 النبالل رب  ال إذ القائل مقام يناسب صبيبا   وجها   منه نفهم مل انا واالنصاف

 احلاادث ان اال هبا مقطاو  الباقي هو احلادث كون فان باالستصبا  االمجايل العلم

 اخاتالف علای االنباء م  بنبو االشتبا  رف  احلج  وقيام امور عدة بني مشتبها كان

 املالزما  جعل ينافيه حتی حادثا امرا   يرف  ومل االمجايل العلم فانبل املسأل  يف االقوال

 .والبقاء احلدوث بني

 احلادوث تنجاي بني املالزم  جعل الزم ذلك بن م  الثاي التقرير علی بناءا   واما

 اذا فايا ياتم اناا ها ا ان وثانيا  . به يقول ال الكفاي  صاحب بن بوال   ففيه البقاء وتنجي

 . انبالله املفروض إذ االمجايل العلم ببقاء يقولون ال وهم باقيا   احلدوث منجي كان

 علی صبيح الكفاي  صاحب كالم وان واردة غا االعرتاضا  ه   بن فتبصل

 . صبيح غا املبنى نعم.  االمارا  يف واملع ري  املنجيي  لجع م  مبنا 

 ومجاع  االعاظم بعض كلا  ويقاربه االصفهاي املبقق ذكر  ما: الثاي الطريق

 االماارا  حجيا  فادلا  الالحجا  هو بالشك واملراد احلج  هو باليقني املراد ان وهو

 .الورود بنبو االستصبا  موضو  توس 

 الكفاي  صاحب كالم يف ذكرناها التي القرائ  نفس هو بيضا   قولال ه ا يف والس  

 وهؤالء باملالزم  القول فليمه االمارا  يف واملع ري  املنجيي  بجعل يقول انه والفرق

 إلای مضاافا   احلجا ، هاو باليقني املراد بان القول فيليمهم فيها احلجي  بجعل يقولون

 العلم ان م  واخلبثي  احلدثي  الطهارة هي زرارة صبيبتي مورد فان الداخلي  القرائ 

 بموجب وبالثاي الفراغ قاعدة بموجب باألول حيكم بل غالبا   هبا حيصل ال الوجداي

 ونظاا طهارتاه ما  يقاني علی بانه فيها التعبا ورد ذلك وم  ونظائر  اليد ذ  قول
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 .تعاباهم يف ورد كا املنا ، وتنقيح واملوضو  احلكم مناسب  إلی مضافا   ذلك

 خاالف واخلبثيا  احلدثيا  بالطهاارة الوجاداي العلم حصول عدم ان بوال   وفيه

 لاه جياي مل الوضاوء حاال حتای وضاوئه صاب  يف شااكا   االنسان كان ولو الوجدان

 غا وه ا منه العلم صف  وازال  فيه التشكيك يمك  انه إال حاصل فالعلم به االجتياء

 .اساسا   العلم حصول عدم

 وها ا. الظااهر خاالف الالحج  علی والشك احلج  علی اليقني محل ان ا  وثاني

 بموجاب ياتم انا احلمل ه ا بن   ودعوی. الكفاي  صاحب وبني بينهم مشرتك اشكال

 .القول ه ا لتقديم وجه فال بيضا   مشرتك ع ر القرائ 

 وباالعكس، العباد عاىل للماولی باه االحتجااج يصاح ما هو احلج  ان:  وثالثا  

 احلادوث علای احلج  جعل الی( بالشك اليقني تنقض ال) السالم عليه قوله  ومرج

 بعاض بتعباا بيانها املالزما  جعال وإلی االصفهاي املبقق بتعبا البقاء علی حج 

 باحلجيا  االول الكاشف اتصاف االستصبا  يف يعترب ال انه املعلوم وم  االعاظم،

 ال يكشافه فاا احلادوث حيث م  له ربث وال للموضو  جيء   املستصبب كان اذا كا

 ليكاون والتع ير للتنجيي موجب  االمارة كانت إذا با ذلك خيتص إذ احلج  عليه يطلق

 دائارة تضاييق مناه لايم احلجا  هاو بااليقني املاراد كاان فاذا له، بو العبد علی حج 

 بحد هب يقول ال وه ا احلدوث مرحل  يف بثر ذا السابق األمر كان اذا با االستصبا 

 بثار مالاه علی قامت لو التي الشأني  احلج  باحلج  املراد ان: يقال ان اال االعالم، م 

 .تری كا وهو. حج  كان رشعي

 بثر له ليس ما علی امارة قامت فاذا الكفاي  صاحب علی يليم ال االشكال وه ا

 . لبقاءا يف االثر وترتب املالزم  باعتبار عليه احلج  اطالق صح احلدوث مرحل  يف
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 :االُصول مؤديات يف االستصحاب جريان يف: الثاين املقام

 يف جاريا   يكون وقد موضوعه بو الرشعي احلكم نفس يف جاريا   يكون قد االصل

 بااء املغسول الثو  كطهارة الرشعي  املالزم  م  بنبو الرشعي احلكم يثبت آخر بمر

 . الطهارة مستصبب

 استصبب اذا كا باالستصبا  ثابتا السابق حلكما كان فان األول القسم يف بما

 وجاه فاال ماثال الادم إصااب  يف شاك ثام الباول إصااب  يف الشك م  الثو  طهارة

 فرق وال السابق الواقعي احلكم استصبا  المكان املستصبب احلكم الستصبا 

 فاالستصبا  ووحدهتا الشك مناشئ تعدد بني( بالشك اليقني تنقض ال) شمول يف

 ثابتاا الساابق احلكام كاان وان. آخار استصابا  الی حاج  وال املقام يف باق األول

 باحلرما  يعلام مل فا بالعلم مغي ى القاعدتني دليل الن فك لك واحللي  الطهارة بقاعدة

 املفاروض إذ موضاوعها يف ياؤثر ال احلادث والشك بنفسها القاعدة جتر  والنجاس 

 . العلم عدم بقاء

 اجراء م  مان  فال حدوثا   اال احلكم يثبت ال األول فاالصل الثاي القسم يف وبما

 حكم الطهارة مستصبب باء املتنجس الثو  غسل فاذا ببقائه للبكم االستصبا 

 إجراء م  مان  فال اخرى بنجاس  ذلك بعد إصابته يف شك فاذا حدوثا الثو  بطهارة

 طهاارة باستصابا  حادوثا ثابت  طهارهتا كانت وان الثو  طهارة يف االستصبا 

 . الطهارة قاعدة بموجب به املغسول املاء بطهارة احلكم كان إذا فيا احلال وك ا املاء
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 اخلامس التنبيه

  

 بم االستصبا  جير  فهل االمجايل بالعلم معلوم  كانت ان املتيقن  القضي  بن يف

 ؟ ال

 ذكرهاا وقاد املاردد دالفار باستصابا  القوم كلا  يف عنها يعرب املسأل  وه  

 قيااام يمكاا  هاال بنااه يف يقاا  السااؤال ان باعتبااار االشااتغال مببااث يف بعضااهم

 صاالة هو هل الواجب بن يف شككنا فاذا ؟ ال بم االشتغال قاعدة مقام االستصبا 

 ال بم باالمجال املعلوم الوجو  ببقاء نبكم فهل بأحداا االتيان م  اجلمع  بو الظهر

 حاشاي  يف اللايوم اصاال  عا  البباث يف رس  قاد  اطباائيالطب السايد وذكرها ؟

 القسم استصبا  ع  مغ  وانه املردد الفرد يف االستصبا  بجريان وقال املكاسب

اص نب  وبما الكيل استصبا  ببث يف بعضهم وذكرها الكيل م  الثاي  هلاا فنخص 

 بو تفصايليا اماا اليقاني كاون حياث م  مضی با لربطها هنا وذكرناها الايتها تنبيها

 .الكيل استصبا  اقسام م  يأيت وبا امجاليا  

 : بربع  صور وله الكيل عىل ال الفرد علی  مرتتبا   االثر كان اذا فيا الكالم وحمل

 تقادير علای البقااء مقطاو  باالمجاال املعلومني بحد يكون ان:  األوىل الصورة

 .ذكرها مر يالت واجلمع  الظهر كمسأل  االرتفا  مقطو  واآلخر حدوثه

 واآلخار حدوثاه تقادير علی االرتفا  مقطو  بحداا يكون ان:  الثاني  الصورة

 . اجلمع  اتيان يف وشك السابق  املسأل  يف الظهر صلی اذا كا البقاء مشكوك

 واآلخار حدوثاه تقادير علای البقااء مقطاو  بحداا يكون ان:  الثالث  الصورة

 . اآلخر اتيان يف وشك ااحدا اتيان بعدم علم اذا كا مشكوكه
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 اذا كاا حدوثاه تقادير علای البقاء مشكوك منها كل يكون ان:  الرابع  الصورة

 . منها كل اتيان يف شك

 رس  قاد  السايد عا  نقلنا  كا مطلقا االستصبا  جريان:  ثالث  بقوال وهنا

 القسمني يف اجلريان بعدم بالقول النائيني املبقق وتفصيل األكثر وعليه مطلقا   وعدمه

 . االخاي  يف وجريانه االولني

 انتياعاي بمر االمجايل بالعلم املكشوف بن هو مطلقا اجلريان بعدم القول ومستند

 وها ا االماري ، بحاد وجاو  (1) مساحمي بتعبا بو الوجوبني بحد ثبو  وهو جام 

 رعياالشا راألث له وال   رشعي، حكم عليه يرتتب ال إذ له اثر ال االنتياعي العنوان

 يمكاا  فااال ينكشااف، مل خاصاا  اجلمعاا  وجااو  بو خاصاا  الظهاار وجااو  وهااو

 باه تعلاق ما بن   واملفروض رشعي، بثر له با اليقني تعلق م  فيه البد إذ االستصبا 

 .يقني به يتعلق مل االثر له وما له اثر ال انتياعي جام  اليقني

 الواق  هو االمجايل لعلمبا املكشوف ان دعوى هو مطلقا باجلريان القول ومستند

 :االمر ه ا لتقرير طرق وهناك الواقعي الفرد وجو  ب 

 بانكشاافه يكاون وقد بنفسه بانكشافه يكون قد باليشء العلم ان:  االول الطريق

 فياه يشء كال) الساالم علياه قولاه يف الشاي  ذكر ول ا.  عليه املنطبق الكيل بالعنوان

 بعاني تكاون قد املعرف  ان( بعينه منه حلراما تعرف حتی حالل لك فهو وحرام حالل

 ال للمعرفا  قياد فالقياد االمجاايل باالعلم عناه ويعارب الكيل بعنوانه تكون وقد اليشء

 جها  ما  هاو انا االمجايل والعلم التفصييل العلم بني الفرق ُاخری وبعبارة.  للبرم 

 الصاالتني یاحاد:  وقولاك واجب  الظهر صالة:  قولك بني فالفرق املوضو  تصور

                                                           

 .متعلقاهتا بتعدد تتعدد االحكام ان تساحما   كونه يف الس (1)
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 املشاا بعنواناه الثااي ويف التفصيلي  بصورته األول يف املوضو  تصور  انك واجب 

 ممكا  امار خاصاا له واملوضو  عاما الوض  كون بنبو الوض  ان يقال ول لك. اليه

 . وعنوانه بوجهه اليشء تصور امكان باعتبار

 عاا بال عليه ينطبق عا حيكي ال فانه الفرد ع  حيكي ال الكيل ان:  عنه واجلوا 

 متعلاق انكشااف يوجاب ال املعلاوم العناوان الای الوايا  االشاارة وضم.  يطابقه

 ال( بحاداا عناوان علياه ينطبق ال   الفرد ذلك) فقولك الفرد وهو واقعا   الوجو 

 زياد بقياام اجلاهال اذ بالواقعياا  عاملا   بسي  جاهل كل لكان واال. به العلم يوجب

 .النقيضني ارتفا  المتنا  قائم غا بو قائم اما انه يعلم

 غاا  ما  بالتفصايل املعلوم اشتبا  م  ينشأ قد االمجايل العلم ان:  الثاي الطريق

 الصاورة الن خاارجي واقا  عا  يكشف االمجايل العلم بن يف الشك املورد ه ا ويف

 حيثو التفصييل العلم سبق املفروض اذ خارجي واق  م  مأخوذة ال ه  يف املنكشف 

 واقا  عا  كاشافا   يكاون بن م  فالبد املوارد مجي  يف واحدة االمجايل العلم حقيق  ان

 .دائا   اخلارجي اجليئي

 االمجايل العلم موارد يف امل كور بالتفصيل يقول م  هناك ان بوال  :  عنه واجلوا 

 . رس  قد  النائيني املبقق وهو

 يكشف ال بيضا   املفروض  الصورة يف ايلاالمج والعلم املوارد يف فرق ال انه:  وثانيا  

 بن فرضانا فلاو يطابقاه عاا بال منه بخ  عا يكشف ال املأخوذة والصورة الواق  ع 

 وجعلات احداها م  صورة وبخ   خمصوص  آل  م  كمي  صنعت صناعي  مؤسس 

 اآللا  تلك ا  منه بخ   عا حتكي ال الصورة ه   فان منه صورة منها كل علب  علی

 فاهناا ال هني  الصورة وك لك.  عليها النطباقها العلب  يف عا حتكي بل بعينها رةاملصو  

 .يطابقها عا حتكي بل جيئيا   كان وان منه بخ   عا حتكي ال
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 بال ا  كان وان االمجايل العلم بن وهو سابقا   به نقول كنا ما وهو: الثالث الطريق

 كان اذا ما خصوص يف وذلك العقالء عند الواق  ع  يكشف انه اال اجلام  ع  كاشفا  

 وان االقوال فه   الواق  ع  كشفه م  االعالم بعض اليه ذهب ما ذلك ويؤيد منجيا  

 السايد االعالم هؤالء وم  العقالئي االرتكاز تؤيد اهنا  اال علميا   صبيب  غا كانت

 املبقاق ومانهم املاردد الفارد استصابا  جرياان الای ذهب حيث العروة صاحب

 االمجاايل العلام بن جها  ما  القطعيا  املوافقا  وجاو  ان الی ذهب حيث قيالعرا

 للتكلياف احاتال الطارفني ما  كل يف التكليف فاحتال وينجي  الواق  ع  يكشف

 عا  عقالئياا   وكاشافا   اجلام  العنوان ع  ذاتيا   كاشفا   اليشء كون م  مان  وال املنجي

 تصور  فيوجب للخاص عنوان العام ان م  وغا  الكفاي  صاحب ذكر  وما.  الواق 

 لاه االماارا  قبيل م  ه ا ان علی شواهد القول ه ا ونظائر له، اللفظ ووض  بوجه

 وباالعرض يشء ع  بال ا  كاشفا   اليشء كون م  مان  وال.  الواق  ع  كاشفي  نو 

 كقطا  ُاخاری جها  ما  وعرضاي  جه  م  ذاتي  حج  اليشء كون بو آخر يشء ع 

 صااحب قاول يرجا  ذكرنا ما والی.  مقلديه الی وبالنسب  نفسه الی النسب ب املجتهد

 بواخار يف ذكار  االنكشااف متاام الواق  ع  يكشف ال االمجايل العلم بن م  الكفاي 

 . االنكشاف متام معلوم هو إذ الكيل العنوان هو ليس بالواق  املراد فان القط  مببث

 الناه املاردد الفارد استصابا  بجاواز فيه نب  ما يف القول امك  ه ا صح   إذا

 نقاول ال اذ للتكلياف، منجايا   كاان اذا باا خياتص ولكناه االمجاايل باالعلم منكشف

 .حينل  عاملا   يعد البسي  اجلاهل بان النقض يرد فال مطلقا بكاشفيته

 ها ا لادعوى كافيا  غاا الشاواهد ووجدنا بعد فيا القول ه ا ع  عدلنا ولكنا

 عناد غاا  عا  املنجاي التكلياف احاتال مورد بني الفرق سناوف العقالئي الكشف

 االحاتاال  ما  يعتارب االمجاايل العلم قارن اذا االحتال ان وهو آخر بسبب العقالء
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اي االحاتال با  م  فالتنجيي هبا االهتام جيب التي القوي   التكلياف احاتال ال املنجِّ

ي  . املنجَّ

 عقالئيا   اطمينانا يعد بمكان القوة م  يكون دق االحتال ان:  امجاال   ذلك توضيح

 باه هيتم وال تكليفا   ينجي مل بدوي  شبه  كان فان ك لك يكون ال وقد% 99 كان اذا كا

ي االمجايل للعلم مقوما   كان ان وبما مثال  % 60 كان وان العقالء  به وهيتم التكليف ينج 

 احتاال  مج  لو انه فيالحظ اليا  امج علا   يشكالن االحتاالن الن% 50 انه م  العقالء

 اصاال   علام مناه حيصل ال% 90 منها كل احتال ان م  البدوي  الشبه  م  مورد مائ 

 وليس% 50 منها كال   ان م  العلم يوجب االمجايل العلم مورد يف احتالني اجتا   واما

 الغاا الشابه  يف االحاتال يتنجاي ال ولا ا عليها االمجايل العلم قدرة لتوزي  اال ه ا

 .االحتاال  م  كل تقوي  يوجب ال كثاة حمتمال  عىل القدرة توزي  الن املبصورة

 االمجاايل العلم كون علی يتوقف مطلقا االستصبا  بجريان القول بن فتبصل

 مل ذلاك عا  كاشافا   كان لو نعم.  كاشف غا وهو الواقعي الواجب الفرد ع  كاشفا  

 الاواقعي الواجب دام فا ال بم  االرتفا  مقطو  بحداا كون بني للتفصيل وجه يك 

 التفصاييل بعنواناه بحداا كان وان االستصبا  فيه جير  البقاء مشكوك املكشوف

 االمار اال لايس االمجاايل العلام يف املكشاوف ان عرفت قد ولك .  االرتفا  مقطو 

 بجرياان فاالقول الاواقعي الواجاب الفرد دون الوجوبني بحد عنوان وهو االنتياعي

 . صبيح غا مطلقا االستصبا 

 العناوان يف وال الاواقعي الفارد يف ال مطلقاا اجلرياان بعدم القول ذلك قبال ويف

 لعدم اال يتعرض مل الثاي كان وان واالصفهاي العراقي املبققني رب  وه ا االنتياعي

 وان اناه وذكار بيضا   االنتياعي للعنوان تعرض األول ولك  الواقعي الفرد يف جريانه

 هاو رشعاا   املجعول فان رشعي اثر عليه يرتتب ال انه اال االمجايل بالعلم مكشوفا   كان
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ها اجلمع  بو ببد  الظهر وجو   ليس الوجوبني بني واجلام  مكشوف غا وهو ببد 

 .استصبابه يمك  فال رشعيا   جمعوال  

 االشاتغال مبباث وه ال بم رشعي اثر ذا االنتياعي اجلام  كون يف الكالم وحمل

 العلام اطراف يف بالرتخيص القول بيضا   الكفاي  صاحب كالم م  يستفاد ان ويمك 

 وتبعاه الشي  وذهب مكشوف غا بثر له وما له اثر ال املكشوف ان الی نظرا   االمجايل

 القطعي  املخالف  حرم  التام  العلي  بنبو يقتيض االمجايل العلم ان الی النائيني املبقق

 املوافقا  وجاو  واماا يتنجاي املقادار وها ا العلم حد   هو بحداا عنوان بن یبدعو

 شايلا   ليس االنتياعي االمر بن ذلك يف والس  . االصول تعارض جه  م  فهو القطعي 

 فها ا انكشاف لاو  للتنجاي موجباا   الواقعي الفرد كان فاذا انتياعه منشأ اال الواق  يف

ي علمال حد   هو ال   منه املنتي  االمر  الواجاب غا واقعي  له ليس اذ بيضا   الواق  ينج 

 العلام تعلق املقام يف له والداعي. الدواعي لبعض العقل ينتيعه بمر هو وانا الواقعي

 كاجلاام  التبليليا  املاهياا  ما  ال املخرتعا  العقليا  املاهياا  م  فهو به االمجايل

 التكثار قبيال ما  فاناه ماثال   مارووع زيد الی بالنسب  كاالنسان األمري  بني الواقعي

 حتای اخلاارجي الفرد غا حقيق  هلا فليس االخرتاعي  املاهيا  واما لليشء االدراكي

 بتبليل بحداا عنوان يدرك بن للعقل يمك  ال ول ا االدراكي والتكثر التبليل بنبو

 نفعناوا ذلاك صاح   فااذا.  الدواعي م  لدا  خيرتعه بمر هو وانا وعمرو زيد حقيق 

 الفارد ذلاك ما  احلقيقا  يف مت باد وجوباه عا  االمجايل العلم كشف ال   بحداا

ي الواجب الواقعي  بنفساه مكشاوفا   الواقعي الفرد كان لو انه كا ببد   الوجو  فينج 

 . االحتالي  املوافق  وجو  التام  العلي  بنبو يقتيض وه ا ببد   الوجو  لتنجي

 املبقاق ذكار  فاا رشعاي اثار لاه بيضاا   اابحد عنوان انكشاف ان يظهر وهب ا

 . اشكال حمل له االثر عدم م  العراقي
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 عىل اإلرتفا  مقطو  بحداا كان لو بنه فهو املقام يف النائيني املبقق تفصيل وبما

 . جرى ك لك يك  مل وان االستصبا  جير مل حدوثه تقدير

 لاه انه عرفت وقد بنيالوجو بحد هو اإلمجايل بالعلم املكشوف ان ذلك يف والس  

 وجاو  اثباا  يف احتاج ملا واال الواق  هو به املكشوف بان يقول ال وهو رشعي اثر

 ما  كال يف املنجاي التكلياف باحتال اكتفى بل االُصول تعارض اىل القطيع  املوافق 

  بوجاو  العقال حلكام  موضاوعا   كاان الوجوبني بحد املكشوف كان فإذا األطراف

.  الشك حني يستصبب ال   هو املعنى وه ا اإلحتالي  املوافق  بفتج بحداا اتيان

ا  ال اإلرتفاا  مقطاو  بحاداا كون صورة يف بن فهو املوردي  بني التفصيل وجه وبم 

 . املشكوك  والقضي  املتيقن  القضي  تتبد فال اإلمجايل الشك يبقى

 فاان االطاراف يف تفصايلي  شكوكا   دائا   يعارص االمجايل العلم ان: ذلك توضيح

 العلام باه ليتعلق املشكوك الواق  م  العقل انتيعه ال   احداا عنوان هو العلم حد  

 ليكون العقل ينتيعه وقد. التخيا  الواجب يف كا الوجو  به ليتعلق تارة ينتيعه كا

 تقاول واناا اسمه ت كر مل وملصلب  عادل زيدا   بان عاملا   كنت اذا كا فق  للتعبا حدا  

 لتعبااك حادا   جعلتاه انتياعاي  عناوان فه ا عادل   الرجال او الرجلني احد الرتديدب

ا ليس ولكنه املصالح م  ملصلب   الوجوبني احد بارتفا  املكلف قط  فاذا للعلم، حدَّ

 توجاه يف شااكا   كاان بعدماه قطا  او الظهار اتيان يف وشك قطعا   باجلمع  اتى اذا كا

 الوجاوبني احد توجه يف بالشك يقول ان يصح وال صيليا  تف شكا   اليه بالظهر التكليف

ا( احداا) عنوان يكون بنبو  املثال يف كا للتعبا حدا   كان ذلك قال لو بل للشك حد 

 وجو  املتيقن  القضي  فاسا  وحينل . الواق  يف ال التعبا مقام يف امجال فهو امل كور

 املشاكوك  القضاي  وبساا  اقا الو يف فاالمجاال واجلمعا  الظهار م  االمري  بحد

 الظهار وجاو  يف الشك باجلمع  التيانه الوجوبني احد بارتفا   القط  بعد احلاصل 
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 بحاداا بوجاو  بالقط  القول صب  باعتبار واحتاداا االستصبا  جير  فال فق 

 عناوان فاان فقا  التعباا جها  ما  هاو انا الحقا   بحداا وجو  يف والشك سابقا  

 . للتعبا حد وهنا للعلم حد   كهنا( بحداا)

 فاال فياه مشاكوك الواقعي الواجب الفرد بأن االصفهاي املبقق عليه واعرتض

 . مكشوف غا الواقعي الفرد ذلك ان يف املناقش  فتنبرص الصور بني فرق

 النائيني املبقق كالم يف االستصبا  مورد يكون بن عىل مبني اإلعرتاض وه ا

 .ك لك ليس بنه بينا وقد الصور بني فرق فال وعليه الفرد هو

 : بوجهني العراقي املبقق عليه واعرتض

 كاا الطارفني بأحاد التفصاييل العلم م  جيتم  اإلمجايل الشك ان:  األول الوجه

 بحد بارتفا  العلم بعد مان  فال االطراف يف التفصييل الشك م  اإلمجايل العلم جيتم 

 .اآلخر يف الشك بقاء املفروض اذ داابح وجو  يف اشك يقال بن م  الوجوبني

م مم ا ظهر عنه واجلوا   التفصييل للشك املعارص اإلمجايل العلم عىل والقيا . تقد 

 يف الشاك انقلاب فلاو اإلمجاايل العلام حلقيق  مقومان هناك الشكني فان صبيح غا

 ال إلمجاايلا الشاك ولكا  حقيقيا ، انبالال   ينبل ول ا إمجايل علم يبق مل علا   بحداا

 ما  جيتم  وإن ا معينا الطرفني بحد يف تفصييل شك ذلك بل التفصييل العلم م  جيتم 

 يف الشك م  وعمرو زيد م  كل عدال  يف شككت إذا كا الطرفني يف التفصييل الشك

 عناوان يكاون احادااوهنا بعدالا  امجااال تعلام ال اناك بمعنى بيضا   بحداا عدال 

 . ا  بيض للشك حدا   بحداا

 الكيل م  الثاي القسم استصبا  يف االشكال جلرى تم لو ه ا ان: الثاي الوجه

 القصا بو الطويل الفرد هو املوجود كون يف الشك م  معارصا   كان السابق العلم فان

 فهاو القصاا الفرد واما املوجود هو كان ان الطويل الفرد بقاء يف هو انا فعال   والشك
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 .الورود مشرتك شكالفاال االرتفا  مقطو 

 باه متعلاق والعلام املستصابب هو هناك بالتفصيل املعلوم الكيل ان:  واجلوا 

 متبد الدار يف زيد وجود فان بعينه الواق  حد هو هناك العلم فبد واقعي عنوان وهو

 وعمارو زيد خصوصي  يف والشك تفصييل علم هناك فالعلم النوعي  املاهي  وجود م 

 مثال   كييد الشخيص املعلوم خصوصيا  يف الشك بن كا امجاليا   ا  عل انقالبه يوجب ال

 بخاالف وها ا. امجالياا   علاا   به العلم كون يوجب ال جاهال   بو عاملا   كونه يف شك اذا

 حاد بال للواقا  حادا   ولايس للعلم حدا   جعل خمرت  عنوان احداا عنوان فان املقام

 العلام ارتفاا  يوجاب املقاام يف حادااب بارتفاا  العلم ان عرفت وقد جمهول الواق 

 باالكيل للعلام مقوماا   ليس فانه هناك الكيل فرد  بحد بارتفا  العلم بخالف اإلمجايل

 يف الشك يوجب بحداا بارتفا  والعلم املستصبب هو الكيل بل مستصبب هو وال

 .واضح هو كا الكيل بقاء

 والشاك إمجاايل هناا لعلاموا باملقام له رب  فال تفصييل هناك العلم بن واحلاصل

 الشاك وكا لك للواقا  حدا   ليس با متعلقا   يكون ما هو اإلمجايل فالعلم امجايل بيضا  

 العلم ان معنا  فه ا للواق  حد هو با بيضا   والعلم للواق  حد هو با الشك تعلق فاذا

 . معينا   بأحداا متعلق منها وكل تفصييل والشك تفصييل

 بيضاا   االشاتغال لقاعدة مورد االستصبا  ه ا مورد ان اخلطب يسهل وال  

 يف وشاككنا بحداا باتيان وعلمنا اجلمع  بو الظهر بوجو  علمنا فاذا عنه مغ  فهي

 اىل حاجا  فاال باه االتياان وجاو  تقتيضا االشتغال فقاعدة بعدمه علمنا بو اآلخر

 مقتضاا  نفاا االستصبا  يقتضيه مما اكثر تقتيض االشتغال قاعدة بل االستصبا 

 باا يأيت حتى التكليف بقاء ومقتضاها االحتالي  املوافق  ووجو  اإلمجايل العلم بقاء

 .القطعي  واملوافق  اليقيني  الرباءة يوجب
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 عليه يرتتب ال اإلمجايل العنوان ب  بحداا وجو  استصبا  ان إىل مضافا   ه ا

 معااارض اناه ذلاك يف والوجااه الناائيني املبقاق كااالم ماورد اناه عرفاات وقاد بثار

 االُصاول تعاارض املقاام يف جيار  وال. مانها كال يف الوجاو  عادم باستصبا 

 املعاارض ألن وذلاك. اإلمجاايل العلام صاورة يف جيار  كا االطراف يف الرتخيصي 

 لتقديماه وجاه فاال الوجاو  استصبا  هنا واملعارض العلم هو هناك معا   جلرياهنا

 . عليها
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 السادس التنبيه

 الكيل تصحاباس يف

  

 االثار فان باالمجال املعلوم واستصبا  الكيل استصبا  بني الفرق آنفا بينا قد

 هناا فاالعلم.  املاردد الاواقعي الفارد عاىل وهنااك اجلام  الكيل نفس عىل مرتتب هنا

 كعناوان اخرتاعياا   ولايس واقعي عنوان انه إال جامعا   عنوانا   املعلوم كان وان تفصييل

 .بحداا

 : ثالث  اقسام الكيل با والستص

 الا   الفرد بقاء يف الشك جه  م  الكيل بقاء يف الشك يكون بن:  األول القسم

 بوجود تعلق انا والعلم زيد بقاء يف للشك اإلنسان بقاء يف كالشك الكيل بتبققه حتقق

 . ضمنه يف االنسان

 ضام  يف حتققاه يف الشاك جه  م  الكيل بقاء يف الشك يكون بن:  الثاي القسم

 .البقاء مقطو  فرد بو االرتفا  مقطو  فرد

 له آخر فرد حتقق يف الشك جه  م  الكيل بقاء يف الشك يكون ان:  الثالث القسم

 دام›  اخلاوئي السايد بضااف وقد. بوال   ضمنه يف حتقق ال   الفرد بارتفا  العلم بعد

 .فيه النظر وجه وسيأيت رابعا   قسا   ‹ظله

 : بمري  ذكر م  البد االقسام ه   للتفاصي التعرض وقبل

 : األول األمر

ال  الكلياا  ما  بعام باالكيل   املراد بن  اإلنتياعيا  والكلياا  كاإلنساان املتأص 

 .والطهارة كالنجاس  االعتباري  والكليا  انتياعي  كوهنا عىل بناءا   كاملشتقا 
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 اجليئاي باه وياراد يطلاق فقاد اطالقاه موارد ببسب فيختلف بالفرد املراد وبما

 فإن ال؟ بم الكيل استصبا  ع  يغني هل الفرد استصبا  ان م  يقال كا االضايف

 إذا ماثال   والفيال البق م  احليوان مثال ففي دائرة األضيق الكيل يشمل ما هنا به املراد

 باالفرد فااملراد احلياوان استصبا  عىل مقدم الطويل الفرد عدم استصبا  بان قلنا

 نظاائر  يف وكا ا. احليوان م  دائرة اضيق كيل بيضا   الفيل فإن ايفاالض اجليئي هو هنا

 بعضاها متعددة كليا  بوجود  وجد وجد إذا احلقيقي اجليئي ألن وذلك. املوارد م 

 عنه يعرب احلقيقي للجيئي شموله اىل بالنظر بحدها يف فاالستصبا  بعض م  بوس 

 . الفرد باستصبا  عنه ربيع آخر كيل حتت دخوله إىل وبالنظر الكيل باستصبا 

 ماا ب  احلقيقاي اجليئي به فااد الكيل استصبا  اقسام متايي مقام يف يطلق وقد

 ما  ماثال   اإلنساان بقااء يف الشك ان األول القسم يف قلنا فإذا شخصي ، هوي  ذو هو

 قلناا وان مثال   زيد وهو املتشخص احلقيقي اجليئي معنا  كان فرد  بقاء يف الشك جه 

 الفارد ضام  يف حتققاه يف الشاك جها  م  احليوان بقاء يف الشك ان الثاي قسمال يف

 اجليئاي بل والفيل البق كيل املراد فليس البق وهو القصا الفرد بو الفيل وهو الطويل

 االضيق الكيل يشمل حتى املقام يف االضايف اجليئي به يراد ان يمك  وال منها احلقيقي

 ما بالفرد املراد يكون بن فالبد فرد  ببقاء الكيل بقاء يف هنا الكالم إذ آخر كيل م  دائرة

 الكايل يشامل ماا بالفرد املراد كان ولو التشخص، يساوق وهو اخلارج يف موجود هو

 مبناى فاإن الثااي القسام استصابا  يف الوارد لالشكال وجه يك  مل دائرة االضيق

 املوجاود الكايل غاا الفارد ها ا بوجاود املوجود الكيل ان هو ا سيأيت كا ا االشكال

 . للمتشخص مساوق وهو املوجود يف هو إنا فالكالم اآلخر الفرد بوجود

 اهلويا  وحادة هاو الكايل استصابا  اقساام تشاخيص يف املييان ان فاحلاصل

 وكان زيد بقاء يف الشك جه  م  اإلنسان بقاء يف شككنا لو ول ا.  وتعددها الشخصي 
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 كاان وان الثااي القسام م  يك  مل مريضا   بو صبيبا   نهكو يف الشك هو الشك منشأ

 واآلخار طويال فرد وبحداا اإلنسان اىل بالنسب  اضافيان جيئيان واملريض الصبيح

 ما  ولكناه القسام ه ا يف داخال   كان االضايف اجليئي بالفرد املراد كان فلو قصا فرد

 ان وسيأيت الشخصي  اهلوي  تعدد هو الثاي القسم يف املييان ان فيه والس   األول القسم

 يوجاب ال الشخصاي  املاهيا  عاىل الطارئا  احلااال  ما  وغااا واملرض الصب 

 .تعددها

 : الثاي األمر

 فياه الشخصاي  اهلوي  تعدد بعدم االخاي  القسمني ع  يمتاز األول القسم بن 

 االشتبا  جبيو ولكنه وعمرو زيد كتعدد واضح التأصل  االمور مثل يف التعدد وه ا

 اهلويا  لتعادد ضاواب  بياان ما  باد فاال رعي االشا كاالحكاام االعتباري  االُمور يف

 ووجاود زياد بوجاود نعلام قاد فماثال   املتأصل  كاالُمور ليست فاهنا فيها الشخصي 

 بحاد عاىل باق انه فرض م  مثال زنجي بو رومي انه يف نشك ولكنا ضمنه يف اإلنسان

 القسام يف يادخل فاال الشخصاي  اهلويا  تعدد يوجب ال الشك فه ا فق  االحتالني

 الشك يوجب ال   املتأصل الشخيص املعلوم باعراض متعلق شك كل وهك ا الثاي

 ببقائه فيعلم بسي  بجرح مريضا   بو بموته فيعلم مثال   بالسطان مريضا   ككونه بقائه يف

 كاا تعدد  ذلك بوجب صنفه يعلم ومل احلدث بتبقق علم فاذا احلدث بخالف وه ا

 . سيأيت

 :ثالث  فهي االحكام يف ذكرها اردنا التي الضواب  بما

 : األول الضاب 

 اقساام باني بال واالصاغر األكرب احلدث بني األمر دار إذا كا بالنو  االختالف

 وقد انواعها اختالف هو رس  قد  الثاي للمبقق خالفا   التبقيق فان االكرب احلدث
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 تساتبطنها التاي التكليفيا  األحكام هو مقومها ان الوضعي  ماألحكا مببث يف ذكرنا

 واحلدث األصغر احلدث يف التكليفي احلكم اختالف املعلوم وم  باختالفها فتختلف

 االكارب احلادث بناوا  وكا ا األول دون املسااجد يف املكث الثاي يف جيوز فال االكرب

 التكليفي  االحكام يف الختالفا وه ا اجلناب  دون الو ء حرم  يستتب   مثال   فاحليض

 ذلاك اختلاف فاإذا الصنف حيث م  الوضعي احلكم يف اهلوي  اختالف ع  يكشف

 اهلوي  فتتعدد الصنف ذاك بو الصنف ه ا مصداق هو هل املتبقق ان يف الشك حيدث

 . الشخصي 

  

 : الثاي الضاب 

 بو ظهرباال الوجاو  تعلاق يف الشك فرضنا فلو واملعروض املبل يف االختالف

 املاهياا  إىل الوجاود كنساب  متعلقاهتاا اىل األحكاام نساب  إذ احلكام فيتعدد اجلمع 

 بو باالثو  تعلقهاا يف شاك إذا النجاسا  فتتعادد الوضاعي  األحكام وك ا العرضي ،

 يف زيادا بن يف شاككنا إذا وبماا الثاي بخالف بالشمس األول يطهر فال مثال   األرض

 زياد بقااء يف فنشك الرشقي  اجله  بإهندام علمنا ثم الغربي  بو الدار م  الرشقي  اجله 

 وانا هويته يف تعددا   يوجب ال وهناك هنا كونه فإن املشكوك يف تعددا   ه ا يوجب وال

 هناا وكوناه ب اتياتاه تقوماه اجلاوهر ان ذلك يف والس  . البقاء يف للشك موجب ذلك

 وكا لك املبال بتعادد دتتعاد فهاي كالبيااض األعاراض وبماا اعراضاه م  وهناك

 كالنجاسا  اا ايضاا االعتباريا  االُمور تشمل إذ االعراض م  اعم وهي ا العوارض

 ثالثا  االعاراض يف العلا  ان الفلساف  يف ويقاال لوجودها مقوم املبل ان فيه والس

 .واملبل والغاي  الفاعل

 العاراضوا اجلاواهر ان ما  الناائيني املبقاق ذكر  ملا وجه ال انه ظهر هنا وم 
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 الشابه  يف سايأيت كاا الثااي القسام يف تادخل وال املبل بتعدد تتعدد ال والعوارض

 .العبائي 

 : الثالث الضاب 

 بو الادم هاو النجاسا  سبب ان يف شك اذا كا السبب نو  حيث م  االختالف

 ما  الناشال  فالنجاسا  الثاي بخالف واحدة ةمر بالغسل يطهر األول كان فان البول

 وتعادد املوضاو  ب  الرشاعي السابب لتعادد الادم ما  الناشل  النجاس  غا البول

 ما  ذكرناا  وملا العريف الفهم ببسب احلقيقي  العلل تعدد حكم يف الرشعي  االسبا 

 .االنبالل

  

 للكيل الثالثة األقسام تفصيل

  

 جرى رشعي بثر والكيل الفرد م  لكل كان لو بنه يف اشكال فال األول القسم بما

 ترتاب عادم حقيقيا   جيئيا   الفرد كان اذا فيا الغالب ولك  منها كل يف االستصبا 

 االطاعا  فوجاو  اجلامعا  باجله  تتعلق إنا الرشعي  األحكام إذ عليه الرشعي األثر

 يوجاد وقل اا املساتطي  بطبيعي متعلق احلج ووجو  املوىل بوامر بطبيعي متعلق مثال  

 .بعنوانه عيرش حكم به يتعلق حقيقي جيئي

 الثار موضوعا   منها كل كان إذا والكيل الفرد يف جار فاالستصبا  كان وكيف

 ؟ ال بم الكايل استصبا  ع  يغني هل الفرد استصبا  بن يف الكالم بن إال رشعي

 .بحد إليه ي هب فلم عكسه وبما

 : ثالث  هنا واالحتاال 

 ماا الزم وها ا طلقاا  م الكيل استصبا  ع  مغ  الفرد استصبا  بن:  األول 
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 ذلاك يف علياه والتعلياق بيانه مر وقد الواسط  خفاء مببث يف الكفاي  صاحب ذكر 

 .املببث

 ليرتتب استصبابه ليم منها كل عىل بثر ترتب فإذا مطلقا عنه مغ  غا بنه: الثاي

 يمكا  ال الكيل استصبا  جير مل فلو اآلخر استصبا  ذلك يف يكفي وال بثر  عليه

 .مطلقا الفرد باستصبا  بثر  ترتيب

 مغا  الفرد استصبا  بن وهو االصفهاي املبقق ذكر  ال   االحتال:  الثالث

 ماا  كانااا ان عنااه مغاا  وغااا االحكااام قبياال ماا  كانااا ان الكاايل استصاابا  عا 

 عاىل الصاوم ووجاو  زيد وجود عىل مثال   التصدق وجو  ترتب فإذا املوضوعا 

 كاان ان وبماا بنفساه استصابابه عاىل متوقفا   منها كل بثر اثبا  كان اإلنسان وجود

 ضم  يف الطلب بتبقق علمنا فإن والطلب كالوجو  االحكام قبيل م  املستصبب

 جاواز الطلب مطلق عىل يرتتب إذ لالثر مورد منها كال   ان واملفروض مثال   الوجو 

 با فاستصا العصايان وحرما  اإلطاعا  وجاو  الوجو  وعىل املوىل اىل االسناد

 يتعلاق اناا املوضاوعا  يف التعباد ان ذلاك يف والوجاه. اثبااهتا يف كااف الوجو 

اا ذكرناا كا متباين  وبحكامها بأحكامها  ال بانفساها متعلاق فالتعباد االحكاام يف وبم 

 .عليها املرتتب  العقلي  باالحكام

 ففاي املاثال احلكم جعل االستصبا  حقيق  كون عىل بناء   يصح الكالم وه ا

 يف وبما متغايري  حكمني جعل والكيل الفرد م  كل   استصبا  يستليم ملوضوعا ا

 املاثال احلكام ان جها  ما  الطلاب اثباا  يف كاف الوجو  فاستصبا  االحكام

 استصبا  إىل حاج  فال طبعا   الطلب ضمنه يف ويتبقق الوجو  نفس هو املجعول

 والناد  الوجاو  بني ام اجل الطلب وبما الطلب النشاء مماثل حكم وجعل الطلب

 .لالنشاء قابال   فليس
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 تعادد إذ التفصايل يصاح فاال الكشف يف التوسع  م  احلق هو ما عىل بناءا   وبما

 إىل يرجا  واستصابابه باجلاام  اليقاني فتعلاق والشاك اليقني بتعدد االستصبا 

. وجاود  ع  الكشف توسع  إىل يرج  الفرد ويف اجلام ، وجود ع  الكشف توسع 

 عاني اإلنساان وجاود كاان وان لاه مالزم بل باجلام  اليقني عني ليس بالفرد قنيوالي

 يف ولاو متعلقاه بتعدد اليقني وتعدد. بييد اليقني عني ليس به اليقني ان إال   زيد وجود

 يف كفى آلخر ال هني  الصورة غا متيق  ألمر ال هني  الصورة كانت فإن ال ه  وعاء

 اناه ما  عمارو ابا  بقياام والشك مثال   زيد بقيام اليقني يتعلق ان فيمك  اليقني تعدد

 نعلام فبياثا. ال هنيا  الصورة احتاد يوجب ال اخلارج يف فاحتاداا واقعا فيه منبرص

 ضامنه يف املوجاودة الكلياا  بتعادد متعاددة علميا  صاورة لناا حيصل زيد بوجود

 .اجله  ه   م  تعددها ينايف ال اخلارج يف واحتادها

 اليقاني غاا بالطلاب فااليقني واالحكاام املوضوعا  فيه ختتلف ال ذكرنا  وما

 . الثاي االحتال هو احلق ان فظهر. بالوجو 

 . السابق التنبيه يف ذكرناها التي وهي بربع  اقسام فله الثاي القسم وبما

 واآلخار حدوثاه تقادير عاىل االرتفاا  مقطو  بحداا يكون بن:  األول القسم

 . حدوثه تقدير عىل البقاء مقطو 

 البقااء مشاكوك واآلخر ك لك اإلرتفا  مقطو  بحداا يكون بن:  الثاي القسم

 .ك لك

 البقااء مشاكوك واآلخار ك لك البقاء مقطو  بحداا يكون بن:  الثالث القسم

 . ك لك

 . ك لك البقاء مشكوك منها كل يكون بن:  الراب  القسم

 عناه تاأخر ما  وتبعاه األول سامالق اال يا كر مل رس  قاد  الشاي  ولك  ه ا
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 : بأمري  االستصبا  ه ا يف الشي  واستشكل

 . واملتيقن  املشكوك  القضيتان تتبد فال بفراد  بتعدد يتعدد الكيل بن:  بحداا

 عدماه وبصال  الطويل الفرد يف الشك ع  مسبب الكيل بقاء يف الشك ان:  الثاي

 . سببيا   لكونه الكيل استصبا  عىل مقدم

 الصاور مجيا  يف االشاكالني جرياان لعادم األقساام هلا   تعرضهم عدم ل  ولع

 بحاداا يكون بن عىل يبتني إذ األولني بالقسمني خمتص الثاي اإلشكال بن واملالحظ

 اآلخار الفارد حتقاق يف الشاك يف الكايل   بقاء يف الشك ينبرص حتى اإلرتفا  مقطو 

 وجود  عدم بصال  بن إذ االخاي  القسمني يف ك لك وليس حمتمله بو البقاء املقطو 

 الا   اآلخار ضم  يف وجود  الحتال الكيل بقاء يف الشك ترف  ال بحداا ضم  يف

 جرياناه يقتيض بنبو تقريبه فسيأيت األول االشكال وبما مقطوعه، بو البقاء حمتمل هو

 . مجيعها يف

 شاكالنياال لتفصيل التعرض واملهم بربع  األقسام بن هو فالصبيح كان وكيف

 : عنها واجلوا 

ا  بو زياد ضام  يف اإلنساان وجاود يف شككنا لو بنه: فتقريبه األول اإلشكال بم 

 فها ا اإلنساانني بأحاد امجااال   نعلام بال اإلنساان بوجاود تفصايال نعلام فال عمرو

 باالمجاال املعلاوم استصابا  ما  السابق التنبيه يف ذكرنا  ما إال   ليس االستصبا 

 ماورد هو كا االرتفا  مقطو  بحداا كان لو انه م  جريانه عدم قاحل ان عرفت وقد

 القضايتني احتااد عادم ما  الناائيني املبقق ذكر  ما احلق ان هناك ذكرنا فقد كالمهم

 . حينل  واملشكوك  املتيقن 

 يف يوجاد ال اا نوعيا  وحادة كانات وان اا الوحدة بوصف الكيل بن: توضيبه

ا الكثرة بوصف يوجد بل اخلارج  ذهناي، بمار فهاي اجلنساي  بو النوعيا  الوحدة وبم 
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 مانها كال ضام  يف متبقق  اإلنساني  كانت وان عمرو إلنساني  مغايرة زيد وانساني 

 بوصاف املشارتك  اجلها  وبماا تلاك بو اإلنساني  ه   بوجود إما نعلم فنب  بتامها،

 واال االنساانني، بحد عنوان واليقني الشك فمتعلق خارجا   هلا وجود ال مشرتك  كوهنا

 اىل الواحاد األ  نسب  افراد  إىل الكيل نسب  ان م  اهلمداي الرجل ذكر  ما صب  ليم

 اىل الطبيعاي نساب  ان الواق  ان م  العددي  بالوحدة موجود الطبيعي الكيل وان ابنائه

 يف جود و بغا فرد كل يف يوجد بتامه الطبيعي ان بمعنى األبناء اىل اآلباء نسب  افراد 

د  خيالك وعاء يف ودخل زيدا   تصور  فاذا اآلخر الفرد  خصوصاياته ما  العقل جر 

. عمارو يف وك لك العقل ووعاؤ  باإلنسان يسمى جامع  جه  منه وانتي  الشخصي 

 خيتلاف اخلصوصاي  بالغااء زيد صورة م  واستخرجه العقل حل له ال   األمر وه ا

 فالا   واال واحاد سن  م  اهنا اىل بالنظر هو انا باشرتاكها والقول االفراد ببسب

 . خارجا   هلا وجود ال املشرتك  اجله  ا  العقل حيل له

 يصاح ال ه ا القضيتني احتاد ان إىل االعاظم بعض ذهب االشكال ه ا إىل ونظرا  

 ولك . ذلك يف املالك هو ونظر  بينها االحتاد يرى العرف بن إال العقيل الدقيق بالنظر

 :جها  ثالث بمالحظ  ذلك ويتضح الدقيق بالنظر حتى متبقق  الوحدة بن رالظاه

 بعنوان متعلق اإلمجايل العلم فان امجاليا   علا   ليس املقام يف العلم بن: األوىل اجله 

 واقعيا  بجه  متعلق فالعلم فيه نب  ما وبما ذهني اخرتاعي عنوان وهو األمري  بحد

 .كليا   كان وإن بالتفصيل  معلوم وهي العقيل بالتبليل حتصل

 حيصال ملا خمالفا   كان وان مثال   زيد بتجريد حيصل ال   اإلنسان بن: الثاني  اجله 

 تؤخا  عاا الحتكي االرتسامي  الصورة بن إال ال هني الوجود يف حتى عمرو بتجريد

 افاراد م  وغااا وعمرو زيد يف هو عا حتكي الصورتني م  فكل يطابقه عا بل منه

 اخلارجيا  اخلصوصايا  ع  النظر قط  م  ا وهي يطابقها ما لكل مرآة فهي نساناإل
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 باالكيل املسااة املاهيا  فهي والواحد الكثا م  متبدة ا واخلارجي ال هني والوجود

 وها   الرتدياد غاا والتقسايم املشخصا  اخلصوصيا  اىل التقسيم لقبوهلا الطبيعي

 معنوياا   مشارتكا   اللفاظ كاون عاىل يستدلون وهم. االلفاظ هلا املوضو  هي الصورة

 اإلنساان ان فتباني. اخلصوصايا  يف والشاك باه القطا  وبامكاان التقسايم بصب 

 اإلنساان ب  ذاتاه باعتبار بل االشرتاك وصف باعتبار ليس وعمرو زيد عىل املبمول

 رةالصو كانت وان الفرد بوحدة واملتبد األفراد بتكثر املتكثر فرد كل بوجود املوجود

 .واحد فرد م  مأخوذة

 ساواء اليقاني وهي النفسي  للصف  توسع  االستصبا  حقيق  بن: الثالث  اجله 

 اليقني هبا تعلق التي واملاهي  ال ه ، هو والشك اليقني ووعاء ال بم للواق  مطابقا   كان

 توساع  ما  ماان  فاال اخلاارج يف تكثر  وان الوعاء ذلك يف متكثرة ليست والشك

 .ال ه  وهو وعائها يف الشك ومتعلق متعلق  وحدة عتباربا اليقني

 وهاو احلااكم األصال لوجاود جيار  ال االستصبا  ه ا ان:  الثاي االشكال

 ما  الثااي القسام ليشمل طويال   كونه حيتمل ما بو الطويل الفرد حدوث عدم بصال 

 وها ا .الكايل استصابا  عاىل مقدم سببي األصل وه ا امل كورة، األربع  األقسام

 . األولني بالقسمني خاص ذكرنا  كا االشكال

 عىل السببي األصل تقدم عىل دليل ال بنه ا الصبيح وهو ا عنه بجيب ما وعمدة

 موضو  يف جاريا   السببي األصل يكون ان بمعنى رشعي  السببي  كانت إذا إال املسببي

 قاارص املساببي األصال دليل ألن املبمول يف األصل جريان م  فيمن  رشعي  كربى

 قياام واملفروض املخالف باإلحتال االعتناء عدم مقتضا  إذ الصورة ه   شمول ع 

 يتقادم فاال املقاام يف كاا تكوينيا  الساببي  كانت إذا وبما. احتال جمرد وليس الدليل

 اا األفاراد سائر بانتفاء القط  فرض م  ا الفرد انتفاء بني املالزم  فان السببي األصل
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 .العقل يدركه تكويني بمر الكيل ءوانتفا

 رشعياا   الفرد عىل الكيل انطباق كان إذا ما ذلك م  استثنى النائيني املبقق ولك 

 .املوارد جلمي  واف غا اجلوا  ان ذلك ومقتىض واحلدث باجلناب  له ومثل

 هباا ُاريد ان اجلناب  فان رشعيا   ليس ايضا امل كور املثال يف اإلنطباق ان والصبيح

 وان حدثا   اجلناب  حدث جلعل معنى ال إذ واقعي بمر عليه احلدث كيل فانطباق حلدثا

 بيانها هوهويا  ال إذ له افراد ال احلدث حلكم موضوع  فهي اجلناب  موجبا  هبا ُاريد

 .الكالم حمل ع  خارج املثال فه ا

 .خمدوش  فهي املقام يف امل كورة االجوب  سائر وبما

 الثااي القسام استصبا  ان: وهي ثالثا   اشكاال   جعلها يمك  اخرى شبه  وهنا

 بعاض مالقاي بن ذكاروا املشاهور ان وهو به االلتيام يمك  ال بمرا   يستليم الكيل م 

 بنجاسا  اإلمجاايل باالعلم يعتناى وال اجلملا  يف ولو طاهر املبصورة الشبه  اطراف

 بو مطلقا فادعوا وجه م  عموم االول والعلم العلم ه ا بني إذ املالقى وطرف املالقي

 قطعا   نجس بحداا اناءان هناك كان فإذا وحينل  الثاي العلم انبالل الصور بعض يف

 القاى فان ذكرنا  ملا اليد بطهارة حيكم اآلخر االناء اليد القى ثم قطعا   بحداا طهر ثم

 ما  الثااي القسام استصابا  بموجب بنجاسته حيكم قطعا   الطاهر االناء ذلك بعد

 القاى إذا الياد نجاسا  بعادم احلكام جدا   يستبعد إذ به االلتيام يمك  ال وه ا لكيلا

 . الطهارة مقطو  القى إذا وبنجاسته النجاس  مشكوك

 بحاد بنجاسا  اإلمجاايل العلام ان جها  م  فهو الكيل باستصبا  ارتباطه وبما

 ان يعلام ال لطهاارةا وبعاد نجس االناءي  بني اناءا   بان تفصيليا   علا   يتضم  االناءي 

 باقيا  فهاي اآلخار ضام  يف بو مرتفعا  فنجاساته طهار ماا ضم  يف كان الكيل ه ا

 حيكم كليها اليد القى فان نجسا   الكيل االناء بكون حيكم الكيل استصبا  وبموجب
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 يف املؤثر كان فان وحينل  االستصبا  ببكم بالنجاس  حمكوم هو ما ملالقاته بنجاسته

 ما  املشاهور ذكار  ملا منافيا   كان اآلخر كان وان معقول غا فهو هرالطا هو النجاس 

 .االطراف بحد مالقي نجاس  عدم

 جماالس بعاض يف العلاء بعض ذكرها العبائي  بالشبه  املعروف  هي الشبه  وه  

 معيناا بحادها غسالنا ثام قطعاا   نجاس العبااء اطراف بحد ان وتقرير  قديا   النجف

 اآلخار يف االرتفاا  ومقطاو  حدوثاه تقادير عاىل بحدها يف ءالبقا مقطو  فالنجاس 

 . ك لك

 والاالزم عنهاا اجلاوا  جياب حتاى نفساها يف شبه  ليست ه   ان احلق ولك 

 توجاب مل الطااهر مالقااة الن وذلاك به االلتيام م  مان  وال مستنكرا   ليس امل كور

 املبكاوم الكيل مالقاة وهو النجاس  استصبا  موضو  حتقق بوجبت وانا النجاس 

 ثم بطهارته املشتبهني بحد اليد القى اذا فيا نلتيم كا منه مان  ال به وااللتيام بالنجاس 

 ما  عناد بيضاا   مساتنكر ه ا فان اليد بنجاس  فنبكم اآلخر الطرف آخر يشء القى

 ال مماا ها ا ان ما  الياد نجاس  يف الظاهر يف له بثر ال آخر يشء مالقاة فان له الخربة

 ما  عاماا   ليس اآلخر اليشء مالقاة بعد احلاصل اإلمجايل العلم ان ووجهه فيه كالاش

 وجاه ما  عماوم فبينها املالقاة قبل احلاصل العلم وبما االول العلم اىل بالنسب  وجه

 . االنبالل فيوجب

 الادورة يف بيضاا   باه التيمناا بناا كا املقام يف ب لك التيم اهلل بيد  اخلوئي والسيد

 . عنها فاجابوا شبه  تلقوها االعالم ولك  ق الساب

 بل املبمويل الوجود بنبو النجاس  وجود يف ليست الشبه  ان ظهر التقرير وهب ا

 موضاو  ان يف الببث واملهم. كيل فاملستصبب نجس االناءي  م  اناء   بن يف الشبه 

 استصابا  يف داخلا  فاملسأل  باألول قلنا فان الطبيعي بو الشخص هو هل النجاس 
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 . فيه نب  مما فهي بالثاي قلنا وان باالمجال املعلوم

 ذكار وإناا الرواياا  يف يا كر مل املتنجساا  يف النجاسا  موضو  بن توضيبه

 النجاسا  زالت زالت فاذا النوعي  الصورة وانه النجاسا  بعيان يف النجاس  موضو 

 املصااديق هاو  كورفاملا املتنجساا  يف وبماا االساتبال  مطهريا  يف ما كور هو كا

 اذا حتى قطعا   موضوعا   ليس بعنوانه الثو  ان املعلوم وم  ونبواا والبدن كالثو 

 يا كر فلام الفتوى مقام يف صادرة الروايا  وه   النجاس  تيول مثال   بالفراش تبدل

 تشاا مبهم  وهي املوصول ( ما) فيها فالوارد عار موثق  وبما. الواقعي املوضو  فيها

 اجليئي ان يف السؤال ويق  اجليئيا  نفس فاملوضو  النجاس  تصيبها التي الشياءا اىل

 تصادق زيادا   ربيات ان: قولك يف التصدق وجو  كموضو  موضو  ببد   هو هل

 هاو باا اجليئاي هاو املوضو  بم انسان هو با ال ببد   زيد املوضو  فان مثال   بدرهم

 ؟ لكيل مصداق

 للنجاس  موضو  ببد  االناء ذلك ويف ببد  االناء ه ا يف فاملاء باألول قلنا فإن

 النجاس  ومحل متأصال   بمرا   ليس العلم ومتعلق االناءي  بحد كلم  استعال م  فالبد

 وعلياه. الشخصي  ذواهلوي  للفرد واألثر العروض يف الواسط  م  بحداا عنوان عىل

 وحينلا  باالمجاال لوماملع استصبا  يف داخل هو بل الكيل باستصبا  له رب  فال

 وهاو الواقا  عا  اإلمجاايل العلام كشف عىل مبني الواقعي الفرد نفس فاستصبا 

 احتااد لعادم االرتفاا  مقطاو  بحاداا كاون م  جير  ال اجلام  واستصبا  ممنو 

 . واملشكوك  املتيقن  القضيتني

 يظهار فارقوال النوعي  الصورة بو اجلسم هو اما اجلام  فالعنوان بالثاي قلنا وإن

 الصاورة املاراد الن الثااي عاىل وتاؤثر اجلسم لبقاء تؤثر ال االول فعىل االستبال  يف

 بو نجس ماء وهو للجام  االثر كان فإذا االستبال  بعد تبقى ال وهي العرفي  النوعي 
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 ما  والباد الكايل استصبا  يف فيدخل قطعا   اجلام  ه ا اليد القى وقد نجس مجاد

 . بالنجاس  االلتيام

 املتنجسا  يف املوضو  كون م  رس  قد  الشي  قوا  ما هو االدل  م  والظاهر

 . النوعي  الصورة هو

 الروايا  فان للمتنجس املالقي تنجس عىل الدال الدليل مالحظ  م  البد انه ثم

 ملالقياه املتانجس تنجايس يف املاالك ان مفادها فهل اجليئي ، املوارد يف واردة و خمتلف 

.  النوعيا  صاورته هو املالك بن بم النوعي  بصورته قائم  النجاس  كانت وان شخصه

 باا بم الشخصي  هبويته احلقيقي اجليئي هو هل املتنجسا  يف املنجس ُاخرى وبعبارة

 . الفقه يف وحتقيقه الثاي هو الظاهر ؟ مثال   ببد   ماء هو

 للعلام الشخصاني بحد املقام يف املستصبب يكون ان م  فالبد باألول قلنا فإن

 . الطهارة بعد بقائه يف والشك منجس الشخصني احد بان بحداا طهارة قبل اإلمجايل

 الطهاارة عاروض قبل التفصييل للعلم الكيل استصبا  م  فهو بالثاي قلنا وان

 . فيستصبب الطهارة بعد فيه والشك نجس االناءي  بني اناء   بان

 . ملقاما يف االجوب  م  كثا ضعف ظهر هنا وم 

 بقااء استصبا  بن م  الثاني  الدورة يف رس  قد  النائيني املبقق ذكر  ما منها

 كارا   كاان الا   الساابق املاء م  افرغ إذا احلوض الكريف بقاء كاستصبا  النجاس 

 الناه جاار غاا االستصابا  ها ا فاان ؟ ال بم كار   فعال   املوجود بن يف وشك قطعا  

 . الراب  الوجود با الث املبمويل الوجود استصبا 

 ال نجساا   كاان انااء املستصبب فان حممويل ال راب  املقام يف الوجود ان وجوابه

 . بيانه تقدم كا االناء نجاس 

 هاو االعاراض معاروض بن ما  رس  قاد  العراقاي املبقاق ذكر  ما:  ومنها
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 وكا لك ماثال   زيادا   يعارض بال اإلنساان يعارض ال فاالعلم الكليا  ال اجليئيا 

 .نجاس ال

 فمعروضاه عاامل اإلنساان باأن القاول صادق عاملا   كان لو زيدا   بن بوال   وجوابه

 . اخلاص  بالصورة املتخصص اإلنسان

 . فقها   املتخصص للطبيعي عارض  النجاس  ان:  وثانيا  

 الصاورة هاو فقهياا   هنااك واملوضاو  امللباوظ هاو املالقي منجسي  ان:  وثالثا  

 . النوعي 

 م  هنا االستصبا  بن فمبصله االويل الدورة يف النائيني املبقق ذكر  ما وبما

 اهلاويتني باني الرتدياد هاو الكايل ما  الثااي القسم يف الضاب  فان املردد الفرد قبيل

 وجاود يف شاككنا لو كا الشخصي  اهلوي  تعدد يوجب ال وهو املبل يف هنا والرتديد

 يصابح ال ذلاك فاان معيناا اابحاد اهنادم ثام الغاريب بو الرشاقي اجلاناب يف زيد

 . الكيل استصبا 

 مالقااة وال النجاسا  مالقااة عناوان لايس التانجس يف املالك ان بوال   واجلوا 

 كان إذا حتى مطلقا   النجاس  مستصبب مالقي بنجاس  احلكم يمك  مل واال املتنجس

 هلا ا املالقاي بن التانجس بو النجاسا  استصابا  يثبات ال إذ شخصايا   استصبابا  

 علياه وقا  ما  ان يثبت ال العامل استصبا  ان يقال ول ا.  للمتنجس مالق يءاالش

 كوناه فيستصبب عاملا   بكونه املوصوف الشخص املوضو  يكون بن إال عامل االكرام

 كان إذا العدال  استصبا  ان يقال وك ا.  وجداي الشخص عىل االكرام ووقو  عاملا  

 فيه كان وان العادل، العامل عنوان يثبت ال العدال  مشكوك عامل واآلن العلم قبل عادال  

 . نظر

 بال اهلويا  تعادد بعادم يقاال حتاى النجاس  مالقي ليس املوضو  ان واحلاصل
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 فال بالوجدان حمرزة واملالقاة متنجسا كونه ووصف اليشء مالقي م  مركب املوضو 

 وما  نجسالت بو النجاس  استصبا  ال متنجسا   اليشء ه ا كون استصبا  م  بد

 يف فالرتدياد متنجساا   يءاالشا ذلك لكون مغاير متنجسا   اليشء ه ا كون بن الواضح

 . املبل يف ال ال ا 

 ما  ذكرناا  ملاا الشخصي  اهلوي  تعدد يوجب النجاس  حمل يف الرتديد ان: وثانيا  

 معناى يف اخلل  م  نشأ واالشتبا . االعتباريا  يف التعدد به ما تشخيص يف الضواب 

. احلاال عا  املساتغني املوضو  به ويراد واخرى االي  به ويراد تارة يطلق فانه لاملب

 والغاي  بالفاعل متقوم  فاهنا لالعراض العل  اجياء م  والثاي. االعراض م  واألول

 للنجاس  بالنسب  الثاي وبما.  اهلوي  تعدد يوجب ال مثال   لييد بالنسب  فاألول.  واملبل

 . هلا عل  لكونه قطعا   التعدد يوجب

 القسام استصابا  يف دخولاه م  حينل  البد ولك  التعدد عدم سلمنا:  وثالثا

 بن واملفروض.  الشخصي  اهلوي  بقاء يف الشك جه  م  الكيل بقاء يف الشك إذ األول

 . النجاس  م  اجلامع  اجله  هو احلكم موضو 

 املردد الفرد يف لدخوله وجه ال ولك  األول القسم يف دخوله عدم سلمنا:  ورابعا  

 الفارد تنايف ك لك الثاي القسم م  الوحدة تنايف وكا الشخصي  اهلوي  بتعدد تقومه اذ

 . الفرد هو وهناك الكيل هو هنا لألثر املوضو  بن إال املردد

 ضام  يف نا كرها الكايل استصابا  م  الثاي القسم يف اخرى مباحث وهناك

 .فيها الشرتاكها الثالث القسم مباحث

 : ثالث  اقسام فله الكيل اقسام م  الثالث القسم وبما

 حيتمال اناه اال ضمنه يف الكيل حتقق املعلوم الفرد بارتفا  يعلم ان:  األول القسم

 . طبعا   الكيل بقاء يف فيشك األول الفرد ليوال مقارنا   آخر فرد ضم  يف حتققه
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 حني له آخر فرد وجود احتال جه  م  الكيل بقاء احتال يكون ان:  الثاي القسم

 . اليوال املعلوم الفرد حدوث

 إذا كا آخر فرد اىل تبدله حيتمل بل االول الفرد بيوال يعلم ال ان:  الثالث القسم

 اىل تبدهلا احتمل بل انعدامها يعلم مل لك  بباهلا باقي  ليست الشديدة احلمرة بأن علم

 . اضعف محرة

 العالما  ولكا  فياه االستصابا  جرياان عادم فاملشاهور األول القسم يف بما

 . جريانه اىل ذهب رس  قد  احلاير 

 اضافا  له الفرد فوجود الفرد بوجود يوجد الكيل ان املشهور اليه ذهب ما وجه

 ماهيا  كال اىل وباالضااف  للفرد وجودا   يعترب الشخصي  املاهي  اىل فباالضاف  متعددة

 ه ا ينعدم الفرد ه ا بوجود يوجد الطبيعي بن وكا هلا وجودا   يعترب ضمنه يف متبقق 

 واعادام االفاراد وجودا  بتعدد متعددة وجودا  فله الفرد ه ا بانعدام منه الوجود

 زياد بانعادام اإلنساان انعادم فقد عمرو ووجد زيد انعدم فاذا اعدامها بتعدد متعددة

 الكايل لوجاود وال زياد لوجاود اساتمرارا   عمرو وجود وليس عمرو بوجود ووجد

 . االستصبا  جريان رك  هو ال   البقاء يصدق فال ضمنه يف املتبقق

ادان والعارف العقال بن   هو منا بتقريب احلاير  العالم  اليه ذهب ما ووجه  يؤي 

 فارد بوجاود يوجاد الطبيعي فالن العقل بما. الكيل بقاء يف املقام يف الشك بان القول

 األمار يف واملخالفا  املوافقا  ختتلاف ولا ا داالفارا مجي  بانعدام اال ينعدم وال واحد

 اإلنساان وجاد فاذا الكلي  السالب  هو اجليئي  املوجب  نقيض ان قالوا هنا وم  والنهي

 زيد زوال حني عمرو وجود احتمل فاذا االفراد مجي  بانعدام اال ينعدم ال زيد بوجود

 ان فلوضاوح العارف اوبما. الكايل بقاء يف الشك فيصدق االفراد مجي  انعدام يعلم مل

 الناو  بقااء عنادهم ويصدق افراد  مجي  بانعدام اال يصدق ال عندهم النو  انقراض
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 . الوجود يف املتعاقب  االفراد ببقاء

 ماا هاو التبقيق فالن عقال   بما عرفا   وال عقال   ال البقاء صدق عدم عنه واجلوا 

 متعاددة واعادام عاددةمت وجاودا  لاه الطبيعاي ان م  املشهور وجه بيان يف ذكرنا 

 مجيا  بانعادام اال ينعادم وال واحاد فارد بوجاود يوجد الطبيعي) املشهورة واجلمل 

 قد اخلارجي والوجود خارجا   مستقل وجود له ليس الطبيعي فان صبيح غا( افراد 

 لاه فيقاال الكلي  املاهي  اىل يضاف وقد الفرد وجود له فيقال الضيق  املاهي  اىل يضاف

 ونقايض فارد كال بانعادام وينعادم فارد كل بوجود يوجد فالطبيعي عيالطبي وجود

 واحاد وعدم متعددة وجودا  لليشء يكون ان يمك  فال واحدا   اال يكون ال الواحد

 . بتعدد  يتعدد ان م  بد فال للوجود طارد العدم ان م 

 قاناطال( الطبيع  وجود) لقولنا بن وهو: بمر عىل التنبيه م  املقام لتوضيح والبد

 الا   هاو وها ا فرد  بوجود وجود  وهو الطبيعي وجود رصف به ويراد يطلق فقد

 الوجاود باه وياراد يطلاق وقاد فارد كل بعدم بيضا   عدمه ويتكثر االفراد بتكثر يتكثر

 عادم ان بمعناى االعادام جلميا  الشاامل العادم ويقابلاه الوجودا  جلمي  الشامل

 كال تقابال جها  م  االفراد مجي  بوجود د وجو يقابل االفراد مجي  بانعدام الطبيعي

 ب  األول بااملعنى الوجاود باه فااملراد ماثال   موجود العنقا قلنا فإذا.  عدمه م  وجود

 ب  الثااي بااملعنى العادم باه فااملراد معدوم العنقا قلنا إذا وبما الطبيع  وجود رصف

 الساالب  نقايض وان الوجود ذاك م  العدم ه ا تقابل جه  م  ال االفراد مجي  انعدام

 املاتكلم بن وهو االثبا  مقام اىل راجع  ُاخرى جه  م  بل اجليئي  املوجب  هو الكلي 

 جلميا  الشاامل بااملعنى الوجاود باه يريد بن يمك  ال موجود العنقا: قال إذا احلكيم

 تكون ان يمك  التي الطبيعي افراد فإن خارجا   ذلك يتبقق ان يمك  ال إذ الوجودا 

 ال الكثارة ما  بلغت مها خارجي  افراد للعنقا وجد فكلا حرصها يمك  ال له افرادا  
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 ه ا محل جيب ول لك بعد يتبقق مل آخر فرد عىل العنقا صدق يف تضييقا   ذلك يوجب

 عاىل الثااي الكاالم محل توجب القرين  ه   ونفس الطبيع  وجود رصف عىل الكالم

 ذكرنا كا االفراد مجي  حتقق امكان عدمل رضور  العدم رصف إذ الشامل العدم ارادة

 . الشامل العدم وهو رضور  غا مفيدا   معنى   اجلمل  هب   املراد يكون بن م  بد فال

 بوجاود توجاد الطبيعا  بن وهو السابق التوهم بوجب ذكرنا  ال   املعنى وه ا

 عادموال الوجاود رصف باني املقابلا  فتكاون االفراد مجي  بانعدام وتنعدم واحد فرد

 . عدمه وجود كل مقابل بن بينا وقد ذلك فساد وضوح م  الشامل

 باه يرياد ان يمك  فال( تكل م) املوىل قال فاذا والنواهي االوامر يف الكالم وهك ا

 اذا وبما الوجود رصف عىل محله م  فالبد ممكنا   ذلك ليس إذ االفراد مجي  اجياد طلب

 باه يتعلق ال رضور  العدم رصف الن املالش العدم طلب به فاملراد( تتكلم ال) قال

 .واعدامها الطبيع  الجياد طلب ال وزجر بعث والنهي األمر ان التبقيق ان م  طلب

 املراد فليس اجليئي  املوجب  هو الكلي  السالب  نقيض بن م  املنطق يف ذكر ما وبما

 لوجاود مقاابال   لايس االفراد مجي  رف  فان اليشء رف  وهو االصطالحي النقيض به

 ال القضايتني هااتني بن بمعناى القضايتني صدق يف التنايف املراد بل بالرضورة بعضها

 .اآلخر نقيض الزم عىل منها كل اشتال جه  م  واحد مورد يف معا   تصدقان

 الوجاود استمرار هو بالبقاء املراد فان بيضا   ممنو  فهو املقام يف العرف تأييد وبما

 املسااحم  عاىل مبناي فهاو االفراد تعاقب م  النو  بقاء بماو تعدد  بعد ممك  غا وهو

 نظا سابقا   متبققا   كان ما غا منه وجودا  فعال   املتبقق إذ االديب االعتبار م  بنبو

 القلو  يف وبمثاهلم مفقودة اعياهنم الدهر بقي ما باقون العلاء) البالغ  هنج يف ورد ما

 بدبياا   اعتباارا   اال لايس العيناي للوجاود ستمرارا  ا املثايل الوجود اعتبار فان( موجودة

 يتب  إنا العريف والنظر. املشكوك  م  املتيقن  القضي  وحدة يصبح ال االديب واالعتبار
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 .املساحم  عىل مبنيا   يك  مل إذا

 القسام يف االستصابا  جرياان عدم م  املشهور ذكر  ما هو احلق بن فتبصل

 الكشاف يف توساع  االستصبا  فإن الكيل با استص م  الثالث القسم م  األول

 الوجاود تعادد ما  يصادق ال وهو الوجود استمرار هو والبقاء بالبقاء حكم بو بقاء  

 . وعرفا   عقال   وعدما   وجودا   افراد  بتعدد يتعدد والكيل

 يف االستصابا  بجرياان فالقائال الثالث القسم بقسام م  الثاي القسم يف وبما

 املشهور هو كا هناك اجلريان عدم عىل بناءا   وبما بوىل بطريق هنا به يقول األول القسم

 التبقق معلوم الكيل ان هو التفصيل ه ا يف والوجه. هنا جريانه اىل الشي  ذهب فقد

 قطعاا   بااق فهاو واحد فرد بو فردي  ضم  يف حتققه يف الشك بن إال األول اليمان يف

 عىل قطعا   ومنتف حتققه املعلوم الفرد وهو حدااب بانتفاء العلم بعد األول التقدير عىل

 هو واملدار األول القسم دون القسم ه ا يف موجود البقاء فاحتال ك لك الثاي التقدير

 الا   األول القسام دون املقام يف كا الفرد تعدد احتال م  صادق وهو البقاء صدق

 ال وها ا األول بانتفااء مالعلا زماان يف اآلخر الفرد ضم  يف الكيل حتقق احتال كان

 . البقاء عليه يصدق

 ما  البد إذ االستصبا  جريان يف يكفي ال البقاء احتال جمرد ان عنه واجلوا 

 مقطاو  بن واملفاروض مشاكوكه ال احلادوث املقطاو  هو البقاء احتال متعلق كون

 ها ا جرياان يتاوهم وال. احلادوث مشاكوك البقاء وحمتمل اليوال مقطو  احلدوث

 مشاكوك كاان وان الكايل فاان الكيل استصبا  بقسام م  الثاي القسم يف شكالاال

 الفارد ضام  يف الكايل نفس هو البقاء حمتمل بن إال الطويل الفرد ضم  يف احلدوث

 جرياان عادم فااحلق.  واحاد واليقاني الشاك فمتعلاق قطعاا   ضامنه يف حتقاق ال  

 . بيضا   القسم ه ا يف االستصبا 
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 بايوال الكيل زوال حيتمل بن وهو الثالث القسم بقسام م  الثالث القسم يف وبما

 وامللكاا  كاااللوان ذلاك يقبال فايا واضاعف اشد   آخر فرد اىل تبدله وحيتمل فرد 

 لوحادة فياه االستصابا  جرياان بينهم عليه فاملتسامل واالجتهاد كالعدال  النفساني 

 م  املغايرة عليها تصدق ال ويتق إذا مثال   االجتهاد ملك  فان واملشكوك املتيق  وجود

 تبدل بوجب وبن الوجود تبدل يوجب ال واالشتداد. الوجود حيث م  االوىل حالتها

 ما  يمنا  ال ذلاك بن إال الساابق  امللكا  غاا آخار فاردا   تعترب امللك  ه   فان الفرد

 يف الكالم  وإنا فيه كالم ال مما القسم ه ا يف االستصبا  فجريان الكيل استصبا 

 القسم م  هو بم الكيل استصبا  م  الثالث القسم بقسام م  يعد هل القسم ه ا ان

 .منه األول

 القسام ما  القسام ه ا جعل حيث الشي  عىل االعاظم م  مجاع  اعرتض وقد

 الفارق بن االعارتاض ه ا ووجه العرص اعاظم وبعض العراقي املبقق منهم الثالث

 يف هاو إناا والشك األول يف متعدد غا الفرد نب هو الثالث والقسم األول القسم بني

 القسام يف متعادد وهاو العاوارض عروض جه  م  فرد ضم  يف املتبقق الكيل بقاء

 ما  والضاعف الشادة فاان فياه نبا  فايا الفارد تعدد يعقل وال خيفى ال كا الثالث

 . األول بالقسم احلاقه م  بد فال الفرد تعدد يوجبان وال العوارض

 .املقام يف الفرد تعدد عىل يساعدان ال والعرف العقل بن شكالاال وتوضيح

 لواحاق ما  وهو التشخص هي الفردي  فان بوجود  الفرد فردي  فالن العقل بما

 بنااء   ذلاك يصاح نعم الفردي  تعدد م  واحدا   الوجود يكون ان يعقل فكيف الوجود

 وهاي للاهي  تابع  والوحدة ثرفالتك اعتباريا   بمرا   الوجود يعد   حيث املاهي  بصال  عىل

 والوحدة فالكثرة الوجود بصال  م  احلق هو ما عىل بناء   وبما والضعف بالشدة تتعدد

 . املقام يف متبد وهو تابعتان
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 العاريف باالنظر يعتارب ال والضاعف الشدة جه  م  االختالف فالن العرف وبما

 . الفردي  تعدد يوجب ال العوارض واختالف واخلصوصيا  العوارض يف اال تعددا  

 وبماا ومسل م واضح األمر املاهي  بصال  عىل فبناء   العقيل الوجه ع  بما واجلوا 

 وقاد بيضاا   ومسال م واضاح والضاعف بالشادة املاهي  فتعدد الوجود بصال  عىل بناء  

 ضاعف بو اشاتد إذا الواحد يءاالش ان: فقالوا الوجود بصال  عىل دليال   ذلك جعلوا

ة يتبقق  فاالوجود الوجاود بأصاال  قلنا فان متعددة وماهيا  بنوا  والضعف بالشد 

 انبصاار منهاا يلايم املاهيا  بأصاال  قلناا ان وبما االنوا  ه   وحدة يوجب الواحد

 إال فياه اشكال ال االنوا  فتعدد.  معقول غا وه ا حارصي  بني املتناهي  غا االنوا 

 . الوجود بوحدة الفردي  وحدة املدعى بن

 : قولني الشخصي  االعالم وض  يف ان ذلك يف الكالم قيقوحت

 خاصاا   الوضا  وكون بيضا   عام له واملوضو  عام فيها الوض  ان:  األول القول

 يف راانبصا التي الضيق  املاهي  هو فيها له فاملوضو  معقول غا خاصا   له واملوضو 

 لفرديا  رب  فال ذلك املقام يف دبالفر املراد وان القول ه ا عىل وبناء  .  اتفاقا   واحد فرد

 فارد الضايق  فاملاهي  ك لك كان وإذا املاهو  بالتضيق مرتب  هو وإنا بالوجود الفرد

 بن الفارد هلا ا يمكا  وال املاهياا  اختلفت ال اتيا  تعدد  وكلا االوس  للاهي 

 بتعادد  الفرديا فتتعادد فقا  االوس  للاهي  فرد هو وانا متعددة ملاهيا  فردا   يكون

 .واملاهيا  االنوا 

 خصوصي  إمكان عدم عىل ويبتني واضح القول ه ا عىل بناءا   األمر بن واحلاصل

 ال إذ باالوجود مرتبطا   الوض  كون عىل يتوقف ذلك بن اىل نظرا   له واملوضو  الوض 

 بن مناه يلايم إذ باالوجود الوض  ارتبا  يمك  وال به إال والتشخص اجليئي  تتبقق

 ويكون النقيضني بني مجعا   معدوم زيد وقولنا رضوري ، قضي  موجود زيد لناقو يكون
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 املاأخوذ اللباظ ه ا م  التجريد عىل متوقفا   معدوم واما موجود اما زيد قولنا صب 

 واملوضو  الوض  بعموم القول م  بد فال الرضورة خالف كله ذلك بن م  الوض  يف

 . منبرص كيل انه إال له

 الشخصاي  االعاالم بن هاو حملاه يف ذكرناا  كاا والصابيح سادفا املبنى وه ا

 زياد قولناا بأن مندف  االشكال م  ذكر  وما. آنا ما الوجود بلباظ للمعنى موضوع 

ا الوجود هو( زيد) وض  يف الدخيل الوجود فإن رضوريا   ليس موجود  والوجود آنا م 

 .لتجريدا إىل حاج  فال النسب  حال الوجود هو القضي  م  املستفاد

 خااص لاه واملوضاو  خااص فيهاا الوضا  بن ا الصبيح وهو ا: الثاي القول

 اضااف  فاان بيضا   القول ه ا عىل حتى متعددة والفردي . الوض  يف ملبوظ فالوجود

 وتكتساب الوجود اىل تضاف املاهي  بن اىل مرجعه الوض  يف املعترب الوجود اىل الفرد

 هاو كاا تعادد  إذا املاهي  بن إال واحدا   كان نوا والوجود. والفردي  التشخص منه

 املاهيا  هاو الفارد فاان املضااف لتعادد الفرديا  تتعدد اخلصم م  واملسل م املفروض

 والفارد الفردي  تعدد  اليه املضاف  املاهيا  تعدد  فاذا اخلاص الوجود اىل املضاف 

 . اخلاص الوجود نفس ع  عبارة ليس

 اخاتالف جه  م  يكون كا عندهم التايي بن الظاهر فبأن العريف الوجه ع  وبما

 املاهيا  نفس يف والضعف الشدة اختالف جه  م  يكون ك لك والعوارض ال اتيا 

 الضاعيف للسواد مغايرا   نوعا   الشديد السواد العرف فاى املشكك بالكيل عنها املعرب

 ماا عني االمتياز به ما ب  املاهي  نفس يف والنقص الكال إىل راجع  املغايرة كانت وإن

 .وارد غا رس  قد  الشي  عىل اجلاع  واعرتاض وعريف عقيل فالتعدد االشرتاك به

 تعادد  وان الوجود الحتاد اتفاقا   القسم ه ا يف جار فاالستصبا  كان وكيف

 وبناوا  متعاددة حادود لطرو   املوجب ضعفا   بو شدة املاهي  اختالف ببسب احلدود
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 وجاد الا   ماثال   العدالا  بو احلمارة كيل وهو بينها املشرتك   اجله حفظ م  متعددة

 نستصاببه الوجاود ه ا ضم  يف املتبقق الكيل بقاء يف شككنا فاذا الفرد ه ا بوجود

 يف املا كور االشاكال هناا ياأيت وال. اضاعف او بشاد ماهيا  اىل املاهيا  تبدلت وان

 واليقاني الشاك متعلق بن هنا املفروض الن البقاء صدق عدم وهو األولني القسمني

 . واحد وجود

 الوجااو  بن   ذكاار الكفاياا  صاااحب بن  : وهااو بماار عااىل هنااا التنبيااه وينبغااي

 يف املنا  بن   إال والضعف بالشدة بينها االختالف بن ب  القبيل ه ا م  واالستببا 

 ال ولا ا خمتلفتاني ماهيتني يرااا والعرف عرفا   القضيتني وحدة االستصبا  جريان

 احتال م  العكس بو النديب إىل الوجويب الطلب تبدل يف شك إذا االستصبا   جير

 . ربسا   الطلب ارتفا 

 يف املا اهب اختالف ببسب فيه نب  فيا املببث ه ا دخول يف الكالم وخيتلف

 بيانها والفارق املاربزة االرادة هي حقيقتها بأن قلنا فان والند  الوجو  بني الفرق

 تغايرااا دعاوى بن   إال رس  قد  ذكر  كا املقام يف داخل لببثفا والضعف بالقوة

 وبهناا اآلخار العتباار مغاير منها كل اعتبار بان ا احلق هو كا ا قلنا وان ممنوع  عرفا  

 ربا  حقيقتاه يكون بن اما املولو  الوجو  وبن باالرادة هلا رب  ال اعتباريان بمران

 الوعاد هو فبقيقته االستببا  وبما سابقا ذكرنا  كا الرتك عىل االيعاد بو الشخصي 

 .بصال   فيه نب  با هلا رب  وال بيضا   متعدد واالنشاء متعدد فامُلنشأ الفعل عىل بالثوا 
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 الكيل استصحاب تنبيهات

 

 :بمور عىل التنبيه م  املقام ه ا يف لنا بد وال

 

 وبعاض الثااي القسام يف االستصابا  جرياان م  ذكرنا  ما بن:  األول االمر

 للكايل راف  هو ما حيرز مل إذا يتم إنا به القول عىل بناءا   مجيعها بو الثالث القسم بقسام

 األصال اىل الوجدان بضم ولو موضوعه واحرزنا الكيل ارتفا  عىل الدليل دل إذا كا

 .بقائه استصبا  عىل للكيل النايف الدليل لتقدم وذلك

 :امثل  وله

 اىل تطهاا  فيبتااج علياه االنااء صادق يف وشاككنا يشء تنجس اإذ انه( منها)

 النجاسا  استصابا  فياه جيار  مارتني بو مارة غسل فاذا حيتاج فال وعدمه التعدد

 حمال يف الشاك الن الكايل استصابا  ما  الثااي القسم قبيل م  يكون بن ويمك 

 القسام يف ال  داخا كاان العارض حمال يف كان لو الرتديد بن سابقا   ذكرنا وقد النجاس 

 زوال عىل الدال  االطالقا  ان إال املقام يف جار نفسه يف النجاس  فاستصبا  الثاي،

 استصابا  اجاراء ويمكا  االنااء م  املبل كون بعدم مقيدة مرة بالغسل النجاس 

 موضاو  فيتبقاق انااءا   املبال كون يف الصبيح هو كا النعتي العدم بو االزيل العدم

 . مرة بالغسل النجاس  بيوال فيبكم  املطلق االدل  تلك

 اىل فيبتااج الكلاب ولاوغ ما  نجاساته بن يف وشك اناء تنجس إذا انه( ومنها)

 بن إال باملااء الغسال بعاد جار النجاس  استصبا  فان حيتاج فال غا  م  بو التعفا

 جماال وال النجاسا  بايوال فايبكم املطلقا  االدل  موضو  حيقق الولوغ عدم بصال 

 االسابا  تعادد بن م  ذكرنا  ملا الثاي القسم قبيل م  بيضا   وهو الستصباهبا  حينل
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 . وقصا طويل فردي  بني األمر فيدور الشخصي  اهلويا  تعدد يوجب

 جرياان ما  يمنا  ذلك مثل يف للكيل الراف  الدليل موضو  فاحراز كان وكيف

 املثالني يف باملاء بو مرة الغسل فان باألصل الوجدان بضم االحراز كان وان استصبابه

 . باألصل ثابت الولوغ حتقق عدم بو اناء   املبل كون وعدم وجداي

 مشاتبه بلال مناه خارج ثم االصغر باحلدث حمدثا الشخص كان إذا إنه( ومنها) 

 اال نفسه يف جار احلدث فاستصبا  وعدمه احلدث ارتفا  يف فيشك توضأ ثم باملني

 وبضم جنبا الشخص كان إذا إال بصغر حدث كل يرف  الوضوء بن عىل دل   الدليل ان

 جماال يبقاى وال احلادث بإرتفاا  نبكم وجدانا   الوضوء حتقق اىل اجلناب  عدم بصال 

 .احلدث كيل الستصبا 

َا) املبارك  اآلي  هو امل كور والدليل ِ ي َ  َياَبهيه ُتم   إَِذا آَمنُوا الَّ اَلةِ  إىَِل  ُقم  ِسُلوا الصَّ  َفاغ 

ِدَيُكم   ُكم  ُوُجوهَ  َسُبوا امل ََرافِِق  إىَِل  َوَبي  ُجَلُكم   بُِرُءوِسُكم   َوام  ِ  إىَِل  َوَبر  َباني  َكع   ُكن اُتم   َوإِن   ال 

ُروا ُجنُب ا  علياه تادل كا النوم م  القيام هو( قمتم إذا) تعاىل قوله ظاهر فإن (1) ..(َفاطَّهَّ

 اىل قماتم إذا" تعااىل قولاه الساالم علياه عبداهلل أليب قلت) قال بيضا   بكا اب  موثق 

 االصاغر احلادث هاو فااملراد (2) ...(النوم م  قمتم إذا: قال ب لك؟ يعني ما "الصالة

 تعااىل بقولاه ذلاك قي اد ثم الوضوء يكفيه االصغر باحلدث حمدث كل إن اآلي  ومفاد

 طبعاا   به واملراد فاغتسلوا جنبا   وكنتم النوم م  قمتم إذا ب ( فاط هروا جنبا   كنتم وان)

 ماان  التفصايل) قاعدة وبموجب ذلك بعد املالمس  ذكر بقرين  باالحتالم اجلناب  هو

 كان م  توضأ فإذا اجلناب  وعدم النوم م  القيام م  الوضوء موضو  يرتكب( للرشك 

                                                           

 .6: املائدة (1)

 .7ح الوضوء نواقض ابوا  م  3 لبا ا الوسائل (2)
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 يتبقاق األصال اىل الوجدان وبضم حدثه ارتف  جنبا   يك  ومل االصغر باحلدث حمدثا  

 بو الثااي القسم م  بانه قلنا سواء احلدث كيل الستصبا  حينل  جمال وال املوضو 

 :الثالث بو منه الثاي القسم م  إنه قلنا سواء الثاي وعىل الثالث القسم

 : ذلك توضيح

 :ثالث  واألصغر األكرب احلدث يف االحتاال  بن 

 كاان ما  اجناب إذا ببياث التضاد نسب  بينها النسب  تكون بن: األول االحتال

 ما  للتضااد إماا اجاتاعها امكان لعدم األصغر حدثه يرتف  األصغر باحلدث  حمدثا  

 .األكرب احلدث طرو   بعدم األصغر احلدث موضو  لتقيد وإما بنفسها حيث

 .اجتاعها فيمك  املتخالفني قبيل م  يكونا بن: الثاي االحتال

 . والضعف دةبالش بينها االختالف يكون ان:  الثالث االحتال

 الشاك ألن الكايل استصابا  م  الثاي القسم يف الببث دخل باألول قلنا فان

 كون الحتال األكرب او األصغر م  هو هل احلاصل احلدث بن يف هو انا الوضوء قبل

 . والقصا الطويل الفرد يف فالشك مرتفعا   االصغر فيكون منيا   البلل

 الشي  مسلك عىل فيجر  الثالث القسم م  الثاي القسم يف دخل بالثاي قلنا وان

 الواقا  يف البلال كان فان قطعا   املشتبه البلل خروج بعد باق االصغر احلدث ألن فق 

 حادوث يف هاو إنا الوضوء بعد فالشك فال واال بيضا   االكرب احلدث حصل فقد منيا  

 ما  الثااي سامالق يف املناا  وهو اليوال املقطو  الفرد وجود حني البقاء مقطو  فرد

 . الثالث القسم

 خروج بعد الشك الن الثالث القسم م  الثالث القسم يف دخل بالثالث قلنا وان

 وبعاد بكارب حادثا فصاار اشاتد بم حالاه عىل باق هو هل السابق احلدث بن يف البلل

 . ربسا   احلدث ارتفا  بو الشديد احلدث بقاء يف نشك الوضوء
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 االول القسم يف االستصبا  بجريان قال حيث الشي  تفصيل ان يتبني هنا وم 

 باني عليه املتسامل فان اشكال م  خيلو ال منه الثاي القسم يف وبعدمه الثالث القسم م 

 استصابا  ىامقتضا ان م  باملني مشتبه بلل خرج إذا فيا الوضوء كفاي  هو الفقهاء

 منه التخلص  لغا يمك  إذ الشي  بمسلك االشكال اختص وانا كفايته عدم احلدث

 فاال الثالاث القسام ما  الثاي القسم يف فيدخل التخالف هو بينها النسب  ان بدعوى

 . التقادير مجي  عىل الشي  مسلك عىل جار ولكنه االستصبا  جير 

 مجيا  وعىل التقادير مجي  عىل مندف  االشكال ان ذكر النائيني املبقق ولك  ه ا

 موضاو  وحتقاق األصل اىل الوجدان بضم احلدث راف  احراز م  ذكرنا  ملا املسالك

 عىل الوضوء وجو  عىل ذكرنا  ال   بالتفصيل الدال  الكريم  اآلي  هو ال   الدليل

 الوضوء فيجب اجلناب  عدم واألصل اجلناب  منه تتبقق مل االصغر باحلدث حمدث كل

 الصالة يف رو ااملش احلدث وإرتفا  الطهارة حتقق يف كفايته هو هنا الوجو  ومعنى

 ال إذ احلادث رافا  حتقاق عاىل الدليل دالل  بعد احلدث الستصبا  جمال يبقى فال

 .احلدث نفس حيرز ما عىل تقدمه يف اشكال

 ها ا ذكار حيث االصفهاي املبقق منهم االعالم م  مجاع  التقرير ه ا قبل وقد

 ا  بيضا االعاالم ما  مجاعا  ورد   التعليقاي االستصابا  مباحاث ضم  يف املطلب

 :وجوها   عنه اجلوا  يف وذكروا

 عادم بحاداا جايءي  ما  الوضوء وجو  موضو  تركب من :  األول الوجه

 وجاو  موضاو  ان اآلي  ظاهر بل ذلك، عىل الكريم  اآلي  دالل  ومن  اجلناب  حتقق

 اآليا  وظاهر كن ا فلو اجلناب  هو الغسل وجو  وموضو  النوم م  القيام هو الوضوء

 قبيال ما  ها ا ولايس األماري  باني اجلما  جنبا   نومه م  قام م  ىلع الواجب كان

 إن: )قيال فااذا املوضو  خمتلفتي الرشطيتني قبيل م  هو بل للرشك  القاط  التفصيل
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 مانها كال بل رطيتنياالش بني رب  يك  مل( فأهنه عمرو جاءك وان فاكرمه زيد جاءك

 وهكا ا جيائ مل ام عمارو اءجا ساواء جااء ان زيد اكرام فيجب لآلخر بالنسب  مطلق

 الصاالة اىل قماتم إذا) تعااىل قوله يف وك لك فيها متعددان واجلياء فالرش  العكس

 (.فاط هروا جنبا   كنتم وان) وقوله( فاغسلوا

 رش  اضاف  قبيل م  هي بل امل كور كاملثال ليس الكريم  اآلي  ان عنه واجلوا 

 فاعطاه مجاعا  ما  جااءك وان غنا   اعطهف زيد جاءك ان) مثال   قيل فاذا آخر رش  اىل

 امار ما  انه إال االوىل رطي االش موضو  نفس هو الثاني  الرشطي  موضو  فان( مجال  

 وإال الثاني  الرشطي  حتقق بعدم االوىل الرشطي  تقييد م  حميص ال ذلك مثل ويف زائد،

 .األول ال الثاي اجلياء هو اجلياء كان

 الناوم ما  القيام هو القيام م  املراد فالن القبيل ه ا م  املبارك  اآلي  كون وبما

 احلادث ما  اآلخار الفرد ذكر وبقرين  بكا اب  موثق  عليه دلت وكا الظاهر هو كا

 ما  منكم بحد جاء بو سفر عىل بو مرىض كنتم وان) تعاىل قوله ا  ذلك بعد االصغر

 ذلاك بعاد بيضاا   املالمس  ذكر بقرين  االحتالم خصوص هو باجلناب  واملراد(. الغائ 

 الغسال علياه فيجب جنبا   اإلنسان يكون تارة وجهني عىل النوم م  القيام ان فالنتيج 

 وإناا الناوم ما  القياام هو الرشطيتني فموضو  الوضوء فيكفيه جنبا   يكون ال وتارة

 وتكاون امل كور املثال يف ه ا فيدخل اجلناب  وهو آخر رش  الثاني  الرشطي  يف اضيف

 .الثاني  الرشطي  يف اليائد الرش  حتقق بعدم مقيدة االوىل الرشطي 

 يف اجلمال اعطااء فاان ذكرناا  الا   كاملثاال ليس الكريم  اآلي  بن يتوهم وقد

 يف الغسل وجو  بخالف االوىل يف رش  هو ال   زيد بمجيء مقيدة الثاني  الرشطي 

 .االصغر دثباحل له رب  وال فق  اجلناب  عىل مرتتب فانه اآلي 

 اجلنابا  مطلاق ال االحاتالم خصوص هو ذكرنا كا اآلي  مورد ان عنه واجلوا 
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 يف الغسل اجيا  يف احلدثني اجتا  م  مان  وال حمال  ال االصغر باحلدث مسبوق فهو

 .آخر امر املورد ه ا غا يف الغسل وجو  ودليل االحتالم خصوص

 واحاراز األماري  ما  الوضاوء وجو  موضو  تركب نسل م انا:  الثاي الوجه

 جريااان ماا  يمناا  ال ذلااك بن إال األصاال إىل الوجاادان بضاام الوضااوء وجااو 

 إىل الادور ويصال ويتسااقطان فيتعارضاان حمادثا بكوناه واحلكم الكيل استصبا 

 اجلنابا  عادم اصال  لتقدم وجه وال مثال   القرآن مس   جواز عدم وهو احلكمي األصل

 تقادم ما  الكايل استصبا  م  الثاي القسم يف يقال ما إال احلدث استصبا  عىل

 عاىل االشكال ه ا يف الكالم مر   وقد الكيل استصبا  عىل الطويل الفرد عدم اصال 

 الفارد هاو اجلناب  إذ القبيل ه ا م  واملقام. الكيل استصبا  م  الثاي القسم جريان

 لرافا  املبارز لالادلي ملوضاو  حمققاا   عدماه اصاال  جعلتم وقد احلدث م  الطويل

 . احلدث

 عدم اصال  تقدم ليس احلدث استصبا  جريان عدم يف الوجه ان عنه واجلوا 

 اإلشاكال عا  اجلاوا  هو عنه اجلوا  وان ل لك وجه ال إنه يقال حتى عليه اجلناب 

 الكريم  اآلي  مفاد ان ذلك يف الوجه بل الكيل استصبا  م  الثاي القسم يف امل كور

 مطلقاا   للبادث راف  جنبا   يك  ومل األصغر احلدث منه صدر مل  نسب بال الوضوء ان

 ناظر والدليل الدليل ه ا موضو  حتقق اجلناب  عدم فاصال  الصالة يف للدخول وجموز

 تقادم يف إشاكال ال إذ احلادث الستصبا  حينل  معنى وال احلدث رافعي  مقام إىل

 . احلدث نفس استصبا  عىل احلدث ارتفا  عىل الدال الدليل

 جريان م  مان  ال ولك  احلدث راف  احراز م  ذكر ما نسلم انا:  الثالث الوجه

 ضاائر غا وهو النقيضني اجتا  منه يليم ما غاي  إذ ذلك م  احلدث كيل استصبا 

 بقااء اصال  جريان عدم م  الثاي القسم يف الكيل استصبا  صح   كا االعتباريا  يف



 111 |   الثاني القسم -االستصحاب  

 

 ضمنه يف إال يبقى ال الكيل إذ الطويل الفرد ببقاء احلكم اىل ذلك ومرج  الطويل الفرد

 اجاتا  يف املاان  بعادم باالقول إال ذلك يمك  وال. ببدوثه القط  لعدم بقائه وبعدم

 . االعتباري  االُمور يف النقيضني

 اجاتاعها ما  ذكر وما االُمور مجي  ويف دائا   ممتن  النقيضني اجتا  ان واجلوا 

 بقااء يثبات ال هنااك الكايل استصبا  فان صبيح غا الثاي القسم استصبا  يف

 وكياف. املثبات باألصل القول عىل اال عدمه استصبا  يناقضه حتى الطويل الفرد

 وعدماه باالوجو  ماثال   فايبكم االعتباريا  االُمور يف النقيضني اجتا  جواز يعقل

 .العمل مقام يف التبا يوجب ذلك فإن وعدمها والنجاس 

 الجاتا  موجبا   يك  مل احلدث استصبا  جريان سلمنا فلو فيه نب  ما يف بماو

 ليس جريانه وعدم املثبت االصل جريان عىل بناء   إال اجلناب  يثبت ال إذ بيضا   النقيضني

 . الثاي الوجه ع  اجلوا  يف ذكرنا  ملا بل التناقض جه  م 

 باني بالتضااد نقل مل لو يتم إن ا اه  ان م  العراقي املبقق ذكر  ما:  الراب  الوجه

 جاواز يف التقريار ها ا يكفاي وال ذلاك ياتم فاال بينها بالتضاد قلنا لو وبما احلدثني

 احلادث مانعيا  وعادم بالطهارة الصالة اشرتا  عدم عىل بناء   إال الصالة يف الدخول

 علياه اهلل  صىل قوله خالف وه ا واملسبتني الغسلتني نفس هو الصالة يف الرش  وان

 (.بطهور إال صالة ال) وسل م وآله

ة بو التخالف هي بينها النسب  بأن قلنا لو انا ذلك توضيح  جااز والضاعف الشد 

 احلادث كايل ما  ضاعيف  درجا  بو االصغر احلدث فان الوضوء هب ا الصالة دخول

  لو وبما. باألصل مدفو  احلدث م  القوي  الدرج  بو األكرب واحلدث بالوضوء مرتف 

 ببادوث امجايل علم حيصل املشتبه البلل خروج فبعد التضاد هي بينها النسب  بأن لناق

 ذلاك إذ اآلخار يف والشاك بحاداا ببصاول بالعلم القول يمك  وال احلدثني بحد
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 املرتبا  يف والشاك ضاعيف  مرتبا  ببصاول باالعلم القول وال التخالف عىل متوقف

 احلادث م  يشء بارتفا  يعلم ال الوضوء وبعد. اآلخر الرب  عىل متوقف فإنه القوي 

 ه ا فعىل. بصال   للوضوء بثر ال اجلناب  هو املشتبه البلل خروج بعد احلاصل كان لو إذ

 احلادث ما  يشء ارتفاا  بو ما طهارة ببصول الوضوء بعد القول يمك  ال املسلك

 حادىا بو احلادثني الحاد رافا  حينل  الوضوء فإن اآلخري  املسلكني بخالف قطعا  

 .الطهارة م  لنو  وموجب املراتب

 باشرتا  قلنا وان إرتفاعه حيرز فلم احلدث بانعي  قلنا فإن املسلك ه ا عىل وبناءا  

 الصالة صب  يف رش  واملسبتني الغسلتني بان قلنا ان نعم. حتققها حيرز فلم الطهارة

 ذلك بن إال ةالصال صب  يف وكفايته الوضوء ه ا مرشوعي  املبارك  اآلي  مقتىض كان

 (.بطهور إال الصالة) وسل م وآله عليه اهلل  صىل لقوله خمالف

 ُيِريادُ  َما) تعاىل قوله ا  ذيلها عليه يدل كا الكريم  اآلي  مفاد ان عنه:  واجلوا 

َعَل  اهللَُّ َرُكم   ُيِريدُ  َوَلكِ    َحَرج   ِم    َعَلي ُكم   لَِيج   افا ر احلاال ها ا يف الوضوء بن..( لُِيَطهِّ

 فالشاك فبساب بالطهاارة الصاالة اشرتا  خصوص ال للطهارة وموجب للبدث

 األصال ضم مقتىض ان إال حاصال   كان وان الوضوء بعد احلدث ارتفا  يف الوجداي

 كاا احلادث وارتفاا  الطهارة حصول هو الكريم  اآلي  موضو  وحتقق الوجدان اىل

 .املسالك بني فرق بال ذكرنا

 فاال احلدث مانعي  وبما الطهارة حصول هو الصالة رش  نا: يقال ان يمك  بل

 وباني ماثال   للجنب املسجدي  دخول جواز كعدم خاص  آثار للبدث نعم عليه دليل

 ولكا ) املباركا  اآلي  ذيل الطهارة اشرتا  عىل ويدل التضاد تقابل والطهارة احلدث

 بادليل جواز  يف رش  الطهارة بن الظاهر فإن القرآن كتاب  مس   وك ا( ليطهركم يريد
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هُ  اَل ) تعاىل قوله ُرونَ  إاِلَّ  َيَمسه  حصاول يف بثار للوضاوء يكا  مل فاإن وحينل  .(1) (امل َُطهَّ

 باه الطهاارة حصاول يف الشك واملفروض الصالة دخول جواز يف له بثر فال الطهارة

 صاب  اثباا  اىل طرياق وال الطهاارة عادم استصبا  فيجر  قبله بعدمها والقط 

 . حينل  بالوضوء الطهارة حصول عىل الكريم  اآلي  دالل  م  ذكرنا ما إال   ةالصال

 دخاول جاواز عادم لتقرياب احلادث كيل استصبا  اشكال بن يعلم هنا وم 

 فينبغاي رش  الطهارة وإن ا له بثر وال مانعا   ليس احلدث فإن اصال   له مورد ال الصالة

 كاا بالدليل الطهارة حصول جوابهو الطهارة عدم استصبا  هو اإلشكال يكون بن

 .ذكرنا

 بن إال الطهاارة رشطي  بو احلدث نعي  با قلنا سواء مندف  فاالشكال كان وكيف

 الثااي وعاىل فياه نبا  فايا وداخال الكيل استصبا  جه  م  االول عىل االشكال

 .الطهارة عدم استصبا  جه  م  فاالشكال

  

 متوقاف مطلقا   الكيل استصبا  ان:  الكيل استصبا  تنبيها  م  الثاي األمر

 متعلقاا   بو موضاوعا   الكايل كان إذا فيا واضح واحراز  رشعي بثر ذا الكيل كون عىل

 يمكا  فهل متشاهب  آثار لألفراد كان إذا فيا الكالم إن ا. الدليل لسان يف رشعي حلكم

 رشعاي بثر هلا اجلام  بعنواهنا مثال   فامللكي  ال؟ بم بينها اجلام  للكيل واحد بثر كشف

 خااص بثار بيضاا   امللكيا  بفاراد ما  ولكل املالك باذن إال   الترصف جواز عدم وهو

 جلاواز موضاو  اجلاام  بعنواهناا اليوجيا  وكا لك. املساتقر وغاا املستقر كامللك

 . خاص بثر منها واملنقط  وللدائم( ازواجهم عىل إال) االستمتا 

                                                           

 .79: الواقع  (1)
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 موضوعا   بينها اجلام  يكون بن دون متعددة الُمور الرشعي األثر يكون قد ولك 

 عاىل بوال   ذلاك يتوقاف إذ مشكل للجام  األثر بكون حينل  فاحلكم الدليل لسان يف

 وكالااا اجلامع  اجله  هو املوضو  كون عىل وثانيا   املخصوص األثر يف املالك كشف

 . بخصوصه األفراد م  لكل األثر لعل إذ مشكالن

 لبياان اال تتعارض ال غالبا   الروايا  إذ املوارد م  كثا يف األمر يشكل هنا وم 

 طرياق بياان ما  بد فال كيل   بمر الدليل لسان يف احلكم موضو  يكون وقل ا اجليئيا 

 يف ماأخوذا   يكا  مل وإن الاواقعي املوضاو  هو املوارد ه   يف اجلام  بن به يستكشف

 .واللفظي  اللبي  القضي  تطابق هو الظاهر بن م  الدليل لسان

 عاىل اخلاص  املوضوعا  يف االحكام لبيان املتكفل  الرشعي  األدل  بن ذلك بيان

 :قسمني

 القاى يشء نجاس  ع  السائل سأل إذا كا جيئي  موارد يف يرد ما:  األول القسم

 بعادم نقطا  خاصا  صاغريا  بيان يف ورد مما ذلك ونبو النجاسا  م  خاصا امرا

 بن ونعلم إليه السائل حاج  جه  م  هو إن ا املورد خصوص ذكر وبن فيها اخلصوصي 

 لايس اللفظيا  القضاي  يف بخا  فاا علياه الكليا  الكاربى يطباق السالم عليه االمام

 مالحظا  م  الكيل املوضو  عىل احلكم ترتيب الفقيه ووظيف  اللبي  للقضي  موضوعا  

 لاه دخال ال ما وطرح اإلمام ع  االستفتاء يف ورد مما احلكم يف دخيال   كونه يمك  ما

 .قطعا  

 صادد يف االماام كون منه يظهر مما االفتاء ال التعليم بعنوان يرد ما:  الثاي القسم

 واقعاا   املوضاو  يكاون فقد خمتلف ذلك بمثال يف الروايا  وتعبا. الكيل احلكم بيان

 إىل نظارا   اصانافه بعاض إال الادليل لساان يف يا كر ال ذلاك وما  اجلامع  اجله  هو

 احادى تعباا يف ورد إذا ذلك مثل ففي. املخاطب وحاج  التعليم مقام خصوصيا 
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 ذلاك نفاس ترتاب آخار دليل يف وورد خاص صنف عىل خاص بثر ترتب الروايا 

 اجلاام  كاون ودعاوى الصنفي  اخلصوصيا  إلغاء يمك  فهل آخر صنف عىل األثر

 ؟ واقعا   املوضو  هو بينها

 وها ا ذلاك امكاان عدم هو واللفظي  اللبي  القضيتني بني التطابق بصال  مقتىض

 اخلاصا  الصغريا  يف خصوصي  بعدم هناك للقط  األول القسم يف جير  ال االصل

 . مثال   زرارة صبيب  يف الرعاف كدم السائل عنها سأل التي

 ها ا عاىل الساابق  املساأل  يف املا كور االشكال دف  األعاظم بعض حاول وقد

 جاواز بعادم للبكام موضو  منها كل واألكرب األصغر احلدث بن بتقريب االسا 

 يثبات مل احلدث كيل وهو اجلامع  اجله  ولك  القرآن كتاب  مس   وعدم الصالة دخول

 فاال نفساه يف جاار غاا الوضاوء بعد احلدث كيل فاستصبا  ل لك موضوعا   كونه

 األصغر احلدث فا الرت الوضوء بعد الصالة فتجوز النائيني املبقق جوا  اىل حاج 

 روطانامشا الصاالة وصاب  املاس   وجاواز األكرب احلدث حتقق عدم واألصل قطعا  

 . اجلام  احلدث ال احلدثني م  كل بفقدان

 هاو كاا مطلقاا   احلادث مانعيا  عادم عىل بناء   صبيح غا ذكر  ما بن خيفى وال

 للمبادث بالنساب  حصوهلا ولك  الطهارة هو الرش  إن وقلنا ذكرنا  وقد الصبيح

 وال الطهاارة احاراز م  فالبد بالغسل باألكرب للمبدث وبالنسب  بالوضوء باألصغر

 بمار هاو هال اجلاام  بااملعنى احلدث بن يف هو إن ا والكالم. ذكرنا  ما إال إليه طريق

 ؟ رشعا   لألثر موضو  العام بعنوانه بنه بم رشعا   لألثر موضوعا   وليس انتياعي

 يءاالشا مطلاق كاان وان اللغو  ومعنا  الروايا  يف دوار باطالقه احلدث لفظ

 ختاتص التاي القا ارة ا  اخلاص االصطالحي املعنى هو فيها به املراد بن إال احلادث

 قسامه املعناى هبا ا واحلادث بجسام خياتص ال ال   اخلبث قبال يف االنسان بجسم
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 الاوارد بن إال ،بثار وال عاني الروايا  يف التقسيم هل ا وليس وبصغر بكرب اىل الفقهاء

 خاص وبثر مثال   اجلناب  هو الق ارة ه   حلصول السبب كان إذا خاص بثر ترتيب فيها

 الوضاوء موجباا  بحد سببه كان إذا آخر خاص وبثر مثال   احليض سببه كان إذا آخر

 يف االخاتالف واناا واحاد الرواياا  يف معنا  بل متعدة معان يف يستعمل مل فاحلدث

 كا الوضوء نقض وهو ألثر موضوعا   فيها جعل قد الوحداي ملعنىا وب لك االسبا 

 يانقض ال: )قال السالم عليه عبداهلل بيب ع  االشعر  عبداهلل ب  اسباق صبيب  يف

  .(1) (حدث والنوم حدث اال الوضوء

 للبدث موجب انه م  للوضوء ناقض املني خروج ان روايا  عدة يف ورد وقد

 يانقض ال) الساالم عليه بقوله املراد ان عىل تدل الروايا  ه  ف اصطالحنا يف األكرب

 خروج وعىل ونظائر  النوم عىل ينطبق حتى اجلام  املعنى به يريد( حدث إال   الوضوء

 .ايضا املني

 موجاب هاو الا   للوضاوء النااقض هاو اجلاام  بااملعنى احلدث ان فتبصل

 وبماا. لألثار موضاو  مالعاا بااملعنى فاحلادث الصالة صب  يف رش  وهي للطهارة

 فلايس املساجد دخول جواز كعدم حلكم موضوعا   وجعله مثال   اجلناب  ببدث التعبا

 اجلاام  معناا  يف مساتعمل احلدث بل اجلناب  نفس عىل بطلق احلدث لفظ ان به املراد

 . السبب خصوصي  باعتبار خاص  ببص  متبصص ولكنه

 الصابيح هو االنسان بجسم اص اخل الق ارة انه م  احلدث معنى يف ذكرنا  وما

 االنسان لنفس احلاصل  الق ارة هو احلدث بن م  العملي  الرسائل بعض يف ذكر ما ال

 بكرب حدثا   تعترب التي الغسل اسبا  بعض الن وذلك. باجلسم اخلاص اخلبث قبال يف

                                                           

 .4ج الوضوء نواقض م  3   الوسائل (1)
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 يف ريب ال إذ امليت لغسل املوجب كاملو  النفس عىل بالعروض القول فيها يمك  ال

 عاىل القا ارة وعروض املوارد سائر يف حتى بل فق  جسمه عىل الق ارة ه   روضع

 . بصال   عليه دليل ال االسبا  هب   النفس

  

 عادم بصاال  جرياان عا  الببث:  الكيل استصبا  تنبيها  م  الثالث األمر

 ياوهم معاروف كاالم رس  قاد  التاوي للفاضال ان هنا ذكر  يف والوجه.  الت كي 

 ال اناه ذكار  ماا وحاصال. الكايل م  الثالث القسم باستصبا  االصل اه  ارتبا 

 ولصااحب املتقادمني ما  للصادوق خالفاا   املشاهور هو كا امليت  نجاس  يف اشكال

 ميتا  كوناه يف شاك إذا احلياوان بنجاس  احلكم بيضا   واملشهور املتأخري  م  املدارك

 يف واستشاكل. الت كيا  اماارا  حيمل ال ال   املطروح كاجللد الت كي  عدم الصال 

 وجاود الثباا  الضااحك عناوان استصبا  قبيل م  ه ا بأن التوي الفاضل ذلك

 ضام  يف حتققاه يف والشاك وارتفاعه زيد ضم  يف بتبققه العلم بعد الدار يف عمرو

 .املشبه فك ا به املشبه يف االستصبا  جريان عدم يف اشكال وال. عمرو

 : بمران به املشبه يف ريانهج عدم وجه ان كالمه وظاهر

 القساان جيار مل ولا ا عمارو ضم  يف غا  زيد ضم  يف الضاحك ان:  األول 

 ال الكايل استصابا  ان:  الثااي.  الكايل استصبا  م  الثالث القسم م  االوالن

 . الدار يف عمرو وجود الضاحك استصبا  يثبت فال اخلاص  احلص  يثبت

 حاال بحاداا: مليوماان هلاا الت كي  عدم اصال  ان كالمه فظاهر املشبه يف واما

 حاال الت كيا  عادم استصابا  اجرينا فاذا االنف، حتف املو  حال واآلخر احلياة

 لالشكالني موردا   كان فناال حتف املو  وهو املو  حال الت كي  عدم الثبا  احلياة

 .امليبوري 
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 الكايل غاا زياد  ضام يف املتبقاق الكيل فان صبيح غا التشبيه م  ذكر  وما

 إذ مليوماه بتعادد يتعدد ال الت كي  عدم ولك  تفصيله مر   كا عمرو ضم  يف املتبقق

 منها لكل الزم عدمي بمر هو بل منها كل ضم  يف املتبقق الكيل قبيل م  ذلك ليس

 امللايوم اثباا  امكان عدم وهو واحدة جه  م  صبيح التشبيه نعم.  بسي  بمر وهو

 االنااف حتااف املااو  فاثبااا  الكاايل باستصاابا  الفاارد اثبااا  يمكاا  ال كااا بااه

 يف وارد غا هناك الوارد اآلخر االشكال ولك  صبيح غا الت كي  عدم باستصبا 

 ان اىل ذهباوا بعضاهم فان االنف حتف املو  اثبا  اىل حاج  ال انه اىل مضافا  . املقام

 حيواناا   كوناه وهو لوجدانبا حمرز اآلخر واجليء للنجاس  املوضو  جيء الت كي  عدم

 .روحه زهق

 فالوجاه التاوي الفاضال الياه ذهاب ماا تصبيح اىل سبيل ال انه يعلم هنا وم 

 .سيأيت كا مسلكه عىل مسلكه تطبيق ظله دام اخلوئي السيد ملباول 

 عليهاا حيكام هال واشاباهه املطاروح اجللاد ان يف هاو اناا فالكالم كان وكيف

 فاان الكاافر ياد ما  بخا  ماا وك لك ؟ ال بم الت كي  عدم اصال  بموجب بالنجاس 

 .للت كي  امارة املسلم يد وانا الت كي  عدم عىل امارة ليست يد  ان الصبيح

 ان اىل النايا  ومرجا . مجاعا  ذلاك يف وخاالف بالنجاسا  احلكام هو املشهور

 اءشا ان توضايبه سيأيت ما عىل الوسي  باملعنى امليت  عنوان هو هل النجاس  موضو 

 انفاه، حتاف امليات احلياوان وهاو االخاص بااملعنى امليتا : امران هلا املوضو  بم اهلل

 .ي ك   ومل روحه زهق ال   واحليوان

 احلياوان هو بل امليت  هو ليس املوضو  ان إىل رس  قد  اهلمداي املبقق وذهب

 . بيضا   اخلراساي املبقق كالم م  يظهر ولعله ي ك ومل روحه زهق ال  

 : امران ذلك عىل اودليله
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 تصدق ومل انفه حتف يمت مل وان ي ك   مل ال   احليوان نجاس  عىل االمجا  األول

 .الرباءة تنبيها  يف اخلراساي املبقق اجلمل  يف ذلك ذكر وقد امليت  عليه

 .اهلمداي املبقق ذلك الثبا  هبا متسك وقد الصيقل قاسم رواي :  الثاي

 االستصابا  كون اشكال يليم حتى امليت  عنوان با اث اىل حاج  فال ه ا وعىل

 . األول املسلك هو ه ا. ذلك غا بو مثبتا   بصال  

 بن إال بعياد غاا كاان وان فهاو املا كور االمجا  اما صبيح، غا املسلك وه ا

 لعنوان منهم بحد يتعرض ومل امليت  عنوان هو واخلاص  العام  فقهاء كلا  يف امل كور

 حجا  االمجاا  ان اىل مضافا   ه ا. الروايا  تعابا يف وك لك( ي ك   مل ال   احليوان)

 بعناوان هاو هال امل كى   غا احليوان هو كونه تقدير عىل املوضو  ان يعلم فال صامت 

 املعدولا  واملوجبا  النعتاي العادم بنباو بو استصابابه يمك  حتى املبصل  السالب 

 اثباتاه يمكا  فاال يا ك   مل بكوناه املوصاوف روحاه زهق ال   احليوان ا  املبمول

 اثباا  امكاان عادم م  املثبت األصل مببث يف ذكرنا  ملا الت كي  عدم باستصبا 

 بن واحلاصال. املبصال  الساالب  يف االستصابا  باجراء املبمول املعدول  املوجب 

 . املوضو  حدود ي كر لسان له ليس االمجا 

 حمماد ب  معىل ع  حممد ب  احلسني ع  الكايف يف فهي الصيقل قاسم رواي  وبما

 الساالم علياه الرضا اىل كتبت: قال الصيقل قاسم ع  الواسطي عبداهلل ب  حممد ع 

: ايل   فكتاب فيها؟ فاصيل   ثيايب فتصيب امليت  احلمر جلود م  السيوف اغاد اعمل اي)

 عليه ببيك اىل كتبت كنت) السالم عليه الثاي جعفر بيب اىل فكتبت( لصالتك ثوبا   اخت 

 ال كيا  الوحشي  احلمر جلود م  اعملها فرص  ذلك عيل   فصعب وك ا بك ا السالم

 باأ  فاال ذكياا   وحشيا   تعمل ما كان فان اهلل يرمحك بالصرب الرب   اعال كل  : ايل   فكتب
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 .حممد ب  احلسني ع  باسناد  الشي  وروا  (1) (به

 عاىل داللتهاا عادم اىل مضاافا   احلاال جمهاول رواهتا بعض فان ضعيف وسندها

 فاال ذكياا   وحشيا   تعمل ما كان ان) االخاة اجلمل  هو االستدالل مورد فان املقصود

 عنوان هو فاملوضو  ذكيا   يك  مل ان البأ  وجود عىل باملفهوم داللتها بدعوى(  بأ 

 .الرسائل عىل حاشيته يف اهلمداي املبقق ذكر  ك ا امل كى غا

 حتقاق لبياان مساوق هناا ر االشا فاان مفهاوم هلا ليس الرشطي  ه   بن ويرد 

 بأ  ال ال كي  الوحشي  احلمر جلد وهو كتابك يف ذكرته ال   ه ا ان فاملراد املوضو 

 فيه نب  كا وجياء رش  عىل تشتمل التي وهي ثنائي  تكون قد الرشطي  والقضايا. به

 وهاي ثالثيا  تكون دوق مفهوم هلا وليس للموضو  مبينا   الرش  يكون ذلك مثل ويف

 اجلملا  وهلا   فاكرمه جاءك ان زيد كقولك وجياء ورش  موضو  عىل تشتمل التي

. هلاا مفهوم ال الرواي  ه   يف الرشطي  اجلمل  بن واحلاصل. حمله يف وتفصيله. مفهوم

 بيان هو فاملراد قطعا   ل لك دخل ال انه م  الرش  يف بيضا   الوحشي  ذكر ل لك ويشهد

 .السائل كتا  يف امل كور  املوضو حكم

 احلكم موضو  وهو امليت  عنوان يثبت الت كي  عدم استصبا  ان: الثاي املسلك

ل وعدمه ذلك اثبا  امكان يف والببث  امليت  هبا ويراد تطلق قد امليت  ان وامجاله. مفص 

 ماا وهاو االعام املعناى هبا ويراد تطلق وقد انفه، حتف ما  ما وهو االخص باملعنى

 لكل القانون بو الرش  يف صبيب  ت كي  ي ك ومل روحه زهق حيوان وكل ذلك مليش

 يف واالحاتاال  االعام بااملعنى امليتا  هاو الكالم ومورد. ربيه ببسب ومل  م هب

 :ثالث  العنوان ه ا حقيق 

                                                           

 .4ح النجاسا  ابوا  م  34 البا  الوسائل/  7ح 37ص 1ج االحاديث جام  (1)
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. الت كيا  وعادم الروح ازهاق: جيءي  م  مركب موضو  انه: األول االحتال

 جايء احراز امكان اىل ذهب بعضهم بن اال املتأخري  تفكا اسا  هو االحتال وه ا

 .ذلك انكر وبعضهم باالصل وجيء بالوجدان منه

 تقابال املا كى م  تقابله وبن   األمري  م  منتي  بسي  عنوان انه: الثاي االحتال

 . الرسائل عىل حاشيته يف اخلراساي املبقق م  منقول املعنى وه ا. وامللك  العدم

 امليتا  الن وذلاك. جعايل اعتباار  امر ولكنه بسي  عنوان انه: الثالث لاالحتا

 املجعول  اللغا  باستعال يقيض ال   بالتطور ثم انفه حتف ملاما  اسا   جعل ابتداء  

 للميتا  امليتا  كلما  جعال هلا ووضعها اجلعلي  االعتباري  االُمور يف التكويني  لالمور

 بنفاه حتاف ما  ما ب  التكويني  للميت  موضوعا   ض الو بصل يف كونه بعد القانوني 

 ثام التكوينيا  للقا ارة اسم النجاس  ان الوضعي  االحكام مباحث يف ذكرنا  ما نظا

 تكليفيا  احكاام عاىل حيتاو  ال   العنوان وهو القانوني  للق ارة اسا   جعل بالتطور

 بن إال اللغاو  عناىامل نفاس هاو اللفظ فيه فاملستعمل ه ا وعىل. اللف   بنبو خاص 

 .التكويني ال االعتبار  الفرد به املراد

 كلااا  يف املاا كور وهااو األول االحااتال هااو اللغااويني كلااا  ظاااهر ان ثاام

 الشي  ومنهم ا بعضهم ان إال اآلخري ، لالحتالني منهم بحد يتعرض ومل االصبا 

 ذلك يكون ان م  بد وال. باألصل وجيء بالوجدان منه جيء احراز امكان إىل ذهبوا ا

 ليمك  املبصل  السالب  بنبو العدم به يراد العنوان يف املأخوذ الت كي  عدم ان اىل نظرا  

 االصال اجراء يمك  ال جيءي  م  بالرتكب القول ذلك قبال ويف. فيه االصل اجراء

 غا بسبب ذلك وكون الروح ازهاق واا وجوديان اجليءي  بان قلنا إذا كا بحداا يف

 زهاق الا   احلياوان هاو فامليت  نعتي عدم العدمي اجليء بأن قلنا إذا وك لك. عيرش

 الرتكب ا  الثاي القول اهلل ايد  اخلوئي السيد واختار. ي ك مل بكونه املوصوف روحه
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 البباري  جمما  يف باا ذلك عىل واستدل باالصل بحداا اثبا  يمك  ال جيءي  م 

 مباحثه بعض يف واستدل (1)رشعي غا سبب اىل نداملست النفس زهاق هو املو  ان م 

 بامليتا  املاراد ان م  587 ص 1ج العرو  تاج يف عنه نقل ما عىل املنا املصباح يف با

 فامليتا  ذلاك وعاىل. مرشوع  غا هيل  عىل قتل بو انفه حتف ما  ما الرش  عرف يف

 ذلك احتال م  بقل   الو باالصل بحداا اثبا  يمك  فال وجوديني امري  م  مركب 

 عليها وليس اجللود م  يؤخ  ما بطهارة افتى ه ا وعىل االصل جريان عدم يف فيكفي

 . الت كي  امارة

 الصاباح يف ملاا عادميا   امرا   اآلخر اجليء كون استظهروا فقد ومجاع  الشي  واما

 . العرو  وتاج القامو  يف وك ا ال كاة يلبقه مل ما امليت  ان م 

 بال اساساا   صابيح غا امليت  عنوان تركب م  مجيعا   القوم سلكه فا نكا وكيف

 ال العقيل والتبليل ذلك م  بكثر عىل يدل ال اللفظ فإن وحداي وعنوان بسي  امر هو

 يثبات العنوان وحدة ان م  العلم بهل بعض ذكر  وما. اللغو  املعنى تركب يوجب

 حمصاال   سالبا   بو نعتيا   عدما   كونه بني كذل يف فرق ال إذ له الوجه النعت بنبو كان ان

 هاو واناا لغ  القيود م  ذكر ما عىل تدل ال امليت  كلم  ان الواضح وم . ذلك غا بو

 الكلم  ه   عىل طرب ال   التبول اىل مشاة فهي اللغويني كلا  واما. بسي  عنوان

 معنى   يف فقهاءال كلا  يف استعمل ثم انفه حتف ما  ملا بصال   موضوع  كانت حيث

 مؤلفه وضعه فق  الفقه لغ  كتا  هو بل اصال   لغ  كتا  ليس املصباح ان ثم.  جام 

 بكتا  متسك به فالتمسك فقه كتا  وهو الغيايل لكتا  الرافعي رشح كلا  لرشح

 قاال) العرو  تاج يف وقال. الرش  عرف اىل الكلم  ه   تفسا نسب ول ا عامي فقه

                                                           

 .183 ص:  الدراسا  (1)
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 اىل الناوو  ونسابه حمضا  لغا  لايس اناه إىل يشاا( ر االش عرف يف) وقوله شيخنا

 ذكرناا وقاد العام  بحاديث لغا  يرشح كتا  فانه األثا اب  هناي  وك لك(. الفقهاء

 تفساا يف الفقهيا  ما اهبهم ما  تاأثروا اللغاويني ان اللغاو  قول حجي  مببث يف

 فاان كالغنيما  فقاهال اىل يرجا  ماا يف تفاسااهم اختلفت هنا وم  اللغوي  الكلا 

 باا معناا  خصوا فقد ذلك وم  عوض بال باملال الفوز هو لغ  معناها ان ذكر بعضهم

 نجاد بال والعاورة، الكعاب يف وكا لك. الفقهاي ملا هبهم تبعاا   احلار  يف حيصل

 ما هبهم اخاتالف اىل راجعاا   اللغاا  تفساا يف والبرصيني الكوفيني بني االختالف

 الشايعي بالفقاه متاأثري  بيضاا   النبوي  بل اللغوي  آرائهم يف الكوفيني فنرى الفقهي

 .تعاىل اهلل شاء ان حمله يف ن كرها شواهد املطالب وهل   البرصيني بخالف

 اللغاو  املعناي فهام يف املقاام يف ونظاائر  املصاباح قاول عاىل اعتاد فال وعليه

 إىل هؤالء تنبه عدم إىل مضافا   الشار  عند معنا  ذلك ان ترصحيهم بمالحظ  خصوصا  

ال   سلبا   بو نعتيا   والعدم وجوديا   بو عدميا   القيد بخ  بني الفرق  تعااباهم يدل فال حمص 

 .الدقيق  اخلصوصيا  ه   مالحظ  دون م  لل فظ رشح هو بل واقعي معنى   عىل

 اجليءي  احد كون ع  للببث جمال وال اساسا   باطل بالرتكب القول ان فتبصل

ل ال مما ذكرو  ال   االقسام م  ذلك غا بو نعتيا   والعدمي عدميا   بو وجوديا   . له حمص 

 بحاد احراز لعدم باالستصبا  امليت  عنوان احراز يمك  مل بالرتكب القول سل م ولو

 كاا املقاام يف اللغاويني بقوال م  يشء صب  عىل الدليل وعدم امل كورة الوجو  ه  

 .عرفت

 املا كى ما  وتقابله بسيطا   بمرا   امليت  عنوان كون  ب الثاي االحتال عىل بناء وبما

 ها ا ما  كاان ما ان املثبت األصل مببث يف ذكرنا فقد وامللك  العدم تقابل قبيل م 

 بالوجادان مناه جايء احاراز يمك  ال والقابلي  البرص عدم م  املنتي  كالعمى القبيل
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 حمارزا   بحاداا كان ان ومنشأ  االنتيا  مصبح ان م  هناك ذكرنا  ملا باألصل وجيء

 خفااء بدعوى إال   اآلخر يف األصل باجراء االنتياعي األمر اثبا  يمك  ال بالوجدان

 ذكار  مماا الواقا  إىل اقار  االحاتال فها ا كان وكيف. ضعفها ذكرنا وقد الواسط 

 امليتاا  عنااوان احااراز يمكاا  ال بيضااا   االحااتال هاا ا وعااىل. الرتكااب ماا  االعااالم

 .اخلراساي للمبقق خالفا   لت كي ا عدم باستصبا 

ا  بن وهاو الوضاعي  االحكاام مببث يف كرناذ  ال   فهو:  الثالث االحتال وبم 

 اللغا  بصل يف موضوع  الفارسي  يف( مردار) كلفظ  اللغا  سائر يف ومرادفاهتا امليت 

 لاألكا طياب جها  م  ق را   البرش  التمدن يف يعترب ذلك ان وبا انفه حتف ما  ملا

 كلما  اشتملت جلد  م  الرش  او االكل آني  كصن  به املرتبط  االستعاال  وسائر

 كال عاىل امليت  كلم  اطلقت االعتبار وهب ا العقالء عند خاص  وآثار بحكام عىل امليت 

 األحكاام نفاس عاىل الشتاله رشعا   بو عرفا   بو قانونا   املعتربة بالطريق  ي بح مل حيوان

 اعتباارا   صاار باالتطور ثام األديب، االعتباار بنباو ابتداء   االطالق ه ا وكان واآلثار

 مساتعمل  واللفظ  م هبه حسب كل جعليا   اعتباريا   عنوانا   امليت  كلم  وصار  قانونيا  

 ببساب االطاالق ها ا وخيتلاف اعتباار  فرد به املراد ان إال اللغو  املعنى نفس يف

 عناد ميتا  املسلمني عند امل كى احليوان فرتى والنظم وامل اهب االعتبارا  اختالف

 .التضاد تقابل وامل كى امليت  بني فالتقابل ه ا وعىل وبالعكس اليهود

 ذكرناا انا إال االعتباري  املاهيا  م  وغااا والصوم كالصالة امليت  فعنوان إذن

 ما  عاني عاىل حتمال كانات إذا االعتباريا  املاهيا  ان الوضعي  االحكام مببث يف

 عليهاا فيطلاق وإال اجلعليا  املاهيا  عليها يطلق هو هبو االفعال م  فعل بو عياناال

 . الوضعي  االحكام

 االعتباارا  اىل االدبيا  االعتباارا  ما  اللغا  تطور كيفي  تفصيل ذكرنا وقد
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 .نعيد فال الوضعي  االحكام مببث يف القانوني 

 بنباو يشاتمل ماا وهاو باار اعت وجود  عنوان فامليت  االحتال ه ا عىل وبناء  

 وجاود  عنوان بيضا   امل كى بن كا اخلاص ، التكليفي  األحكام عىل واالندماج اللف

 ب  الغاالم ذكاى م  والكال التام ع  عبارة اللغ  بصل يف وال كاة. ك لك اعتبار 

 هاو الا   الا بح عاىل بطلق االعتبار وهب ا. ج وته متت ب  النار وذكى. فطنته مت ت

 لالكال إلعاداد  مرحلا  اول احلياوان حليااة االهنااء كان وحيث. احليوان حلياة إهناء

 الت كيا  صاار  باالتطور ثام األكل طيب ب  الطيب معنى عىل الت كي  لفظ تضم  

 بعضاهم ظا  حتاى اخلاصا  التكليفيا  األحكاام يوجب ما عىل تطلق اعتباري  ماهي 

 ورد باا ذلك عىل مستدال   والنياه  ظاف الن بمعنى اللغ  يف ال كاة ان اهلمداي كاملبقق

 ذكاي ياابس اوكال بماه ذكااة اجلناني اوذكااة دباغتاه اجللاد ذكااة بن م  احلديث يف

 بعضاها فاان صابيح غاا التعاابا هب   االستدالل ان حمله يف ذكرنا وقد. واشباهها

 اجللاد ذكااة) نباو العنايا  ما  بنباو وبعضاها( يبسها االرض زكاة) ورد كا بالياء

 (.حيا   املاء م  اخراجه السمك ذكاة)و( بخ   اجلراد ذكاة)و( دباغته

 فيها املندمج االعتباري  املاهي  هي املتطور باملعنى الت كي  ان ا مر   كا ا والصبيح

 االعتباريا  املاهيا  هاي املتطاور بااملعنى وامليتا  االستعال وجواز األكل حلي  حكم

 .متضادان فها ذلك ونبو االستعال جواز موعد األكل حرم  حكم فيها املندمج

 وبناه املعنى م  املرحل  ه   اىل والوصول التطور تاري  مالحظ  هو املهم ولك 

 اهلل  صاىل األكارم النبي بو السالم عليهم الطاهري  االئم  بو الفقهاء زم  يف كان هل

 االعتباريا   املاهيا ها   اىل الصاالة كلما  تطاور بن نالحاظ فماثال   وسل م وآله عليه

 بعاض ولكا . اجلاهليا  بشاعار بعض ب لك يشهد كا اإلسالم قبل كان املخصوص 

 كلما  يف اللغاويني بعاض ذكر كا الفقهاء زم  اىل تطورها تاري  يرج  املاهيا  ه  
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 ما  التطور ه ا عىل ترتتب ثمرة فال ك لك كان فان ك لك، الفقهاء عرف يف انه امليت 

 .الروايا  تعابا م  الرشعي احلكم كشف حيث

. هباا املراد واملعنى الروايا  يف الكلم  ه   استعال مالحظ  املقام يف فاملهم إذن

 امليتا  وهاو االصايل املعنى نفس به يراد الكريم  واآليا  الروايا  بعض يف والوارد

َمت  ) تعاىل كقوله القرائ  باعتبار ولو االخص باملعنى مُ  امل َي َتا ُ  َعَلي ُكمُ  ُحرِّ  َوحَل امُ  َوالادَّ

ن ِييرِ  ِ ِ  ُبِهلَّ  َوَما اخل  ُقوَذةُ  َوامل ُن َخنَِق ُ  بِهِ  اهللَِّ لَِغا  َي ُ  َوامل َو  دِّ ُب ُ  َبَكَل  َوَما َوالنَّطِيَب ُ  َوامل ُرَتَ  إاِلَّ  السَّ

ي ُتم   َما  ان عاىل تادل ذلاك وغاا واملنخنقا  اهلل لغا به اهل ملا امليت  مقابل  فإن (1) ..(َذكَّ

 ما  ذلاك بن يف الرتدياد ويبقى. بنفه حتف ماما  ب  األخص باملعنى امليت  هبا املراد

 وكا لك. القارائ  جها  ما  بو اليماان ذلاك حتاى امليت  لفظ  يف التطور عدم جه 

 بااملو  خمتص ذلك فإن فيها الدم باندماج امليت  اكل حرم  تعليل يف الواردة الروايا 

 يف الرواياا  يف الكلما  ها   اساتعمل ما كثاا   ولك . كثاة ذلك وبمثال بنفه حتف

 .الشواهد بعض منها ن كر روايا  عدة وهي املتطور املعنى

 رميات إذا: قاال ؟ هباا ينتفا  السابا  جلاود ع  سألته) قال ساع  موثق : منها

ي ملا املقابل  بقرين  هبا املراد فإن .(2) (فال امليت  وبما بجلد  فانتف  وسميت  هو يهاعل سم 

 .األعم   باملعنى امليت 

 الضاأن إلياا  يف قاال بن اه) الساالم عليه  عبداهلل بيب ع  بصا بيب رواي : ومنها

ا: بحياء وهي تقط   بااملعنى ميتا  ليسات احلاي ما  املبانا  االجاياء فاإن .(3) (ميت  إهن 

 .األخص

                                                           

 .3: املائدة (1)

 .2ح النجاسا  ابوا  م  49 البا  الوسائل (2)

 .1ح النجاسا  ابوا  م  62 البا  وسائلال (3)
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 فهاو رجاال   بو يادا   مناه فقطعت احلبال  بخ ته ما بن عىل الدال  الروايا : ومنها

 .(1)روايا  عدة وهي ميت

 آنيا  عا  سألته: )قال السالم عليها بحداا ع  مسلم ب  حممد صبيب : ومنها

 (2) (اخلنيير وحلم والدم امليت  فيه يأكلون كانوا إذا آنيتهم يف تأكل ال: فقال الكتا  بهل

 .امل كى غا به ديرا ان فالبد األخص باملعنى امليت  يأكلون ال والنصارى اليهود فإن

 والتطور التبول ه ا وان النجاس  موضو  االعم باملعنى امليت  ان يعلم هنا وم 

 ومثلهاا اعتباريا  ماهيا  فامليتا  كان وكيف .(3)السالم عليها الصادقني زمان قبل طرب

 رصحيا   هبا يعرب مل الروايا  م  كثا يف النجاس  فان منها بوضح هي بل النجاس  ماهي 

 وكا لك النجاس  عنوان إىل مشاة الكلا  وه   ذلك ونبو اغسله بكلم  عرب   اوان

 ذلك كل فإن واشباهه عليه اهلل اسم ي كر مل عا النهي م  والروايا  اآليا  يف يرد ما

 عناوان حتقاق اىل اشارة مثال   بال مل  بالتوضؤ األمر بن كا امليت ، عنوان حتقق اىل اشارة

 توسا  ما  الوضاعي  األحكام مببث يف ذكرنا  ما هو ذلك مجي  يف والس  . املبدث

 عاىل العناوان ها ا تطبياق وخيتلاف. االعتباريا  املاهيا  حتقق يف التكليفي  األحكام

 املاهياا  انطبااق بن ما  مارارا   ذكرناا  ملاا وذلاك مر   كا امل اهب باختالف اخلارج

 التكوينياا  انطبااق فاإن ينيا التكو املاهيا  كانطباق ليس مصاديقها عىل االعتباري 

 القاانون وهاو التطبيقاي اجلعال ماتمم اىل حيتاج االعتباريا  وانطباق طبيعي قهر 

 وباالعكس عنادنا نجسا   اليهود عند النظيف اليشء فرتى ببسبه جمتم  كل يف اخلاص

                                                           

 .وال بائح الصيد ابوا  م  24 البا  الوسائل راج  (1)

 .60ح املبرم  االطعم  ابوا  م  54 البا  الوسائل (2)

 فتادل الساالم عليه املؤمنني اما ع  صادرة بعضها احلبال  قطعته ما حرم  روايا : اقول (3)

 .التطور تاري  تقدم عىل
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 .امليت  وك لك

 مركب   ماهي االول عىل امليت  بن يف والثاي األول املسلك ع  املسلك ه ا وخيتلف

 بخالف ذكرنا كا األمري  م  منتي  بمر الثاي وعىل اعتباري  وحدة جتمعها بمري  م 

 الوحادة باني واضاح فارق وهنااك اعتباريا  ماهيا  علياه بناءا   امليت  فان املسلك ه ا

 .االعتباري  واملاهي  االعتباري 

 يتاا امل عنااوان اثبااا  امكااان يف اختلفااوا األول املساالك بصاابا  ان بينااا وقااد

 يمكا  إذ األماري  حيتمال بناه اىل بعضهم ف هب. وعدمه الت كي  عدم باستصبا 

 غاا عاىل ذباح عاا عباارة بإناه قلناا إذا كا باألصل احراز   يمك  ال بنبو تصوير 

 بنبو تصوير  ويمك  باألصل احراز  يمك  ال وجود  عنوان فإنه الرشعي  الطريق 

 فار  علياه يطارب ومل روحاه زهاق عاا عباارة نهبأ قلنا إذا كا باألصل احراز  يمك 

 العدم بنبو كانت لو حتى بل حمصل  سالب  فتكون اخلاص  بالطريق  النبر بو االدراج

 فاإن ماثال   اخلااص النبو عىل االوداج مقطو  كونه بعدم املوصوف كاحليوان النعتي

 بعاد ميالعاد العنوان ه ا فيستصبب حياته حال يف وهي سابق  حال  له النعت ه ا

 م  ال  وضعت امليت  ان نعلم وال ممك  النبوي  م  كال بن واحلاصل. روحه زهاق

 املركاب احتال ب  القول ه ا يالئم ما وفيها خمتلف  اللغويني وكلا  الرتكيب نبو 

 .ذكاة يلبقه مل ما بنه م  وغا  الصباح ع  نقلنا  ما وهو لألمري 

 ولعل اه الببري  وجمم  املصباح يف ما رجيحت اىل (اهلل ايد ) اخلوئي السيد وذهب

 لو حتى باألصل العنوان ه ا احراز امكان بعدم وقال هلا املعارض  األقوال يالحظ مل

 .جوابه مر وقد ذلك يف كاف الرتديد ألن بالرتجيح نقل مل

 ملاا النعتي العدم بنبو كونه تقتيض العنوان وحدة بن اىل العلم بهل بعض وذهب

 يكاون بن العناوان وحادة ياتقتضا وكيف اصال   له اسا  ال كالم اوه  روحه زهق
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 بن اىل مضافا  ! النعتي ؟ م  اخلاص  الكيفي  ه   عىل ثم آخر لبعض نعتا   املوضو  بعض

 ا  ماثال   كالعاامل بكا ا املوصاوف الا ا  اىل العقاالء ارتكاز ببسب تنبل النعو 

 .باألصل وجيء   بالوجدان جيء   اثباته فيمك  بالعلم املتصف االنسان

ا  بالوجادان وجايء باألصال جيء اثبا  امكان اىل ف هب اخلراساي املبقق وبم 

 يقاول وهاو عرفات كاا الثااي االحتال هو امليت  عنوان حقيق  يف مسلكه ان إىل نظرا  

 يف الكاالم تفصايل ومر   فيه االشكال مر   وقد. وامللك  العدم موارد يف االصل بجريان

 .تاملثب االصل مببث

 ميت  حيوان كون يف شك فلو وعليه. الثالث املسلك م  ذكرنا  ما هو والصبيح

 ؟ ال بم بطهارته واحلكم ذلك يف األصل اجراء يمك  هل

 سابقا   ميت  يك  مل احليوان الن ميت    كونه عدم بصال  إجراء يف حم ور ال بنه الظاهر

 ما كى كوناه معاد استصابا  يعارضه وال. االستصبا  فيجر  فيه نشك واآلن

 وبماا فق  احللي  هو الت كي  عىل يرتتب ال   فإن عندنا املقام يف نفسه يف جريانه لعدم

 وإنا طهارته يف الت كي  تؤثر فال حياته حال طاهرا   كان احليوان ان فاملفروض الطهارة

 .بكله إباح  يف تؤثر

 حتقاق عادم بصاال  بو االباحا  عادم اصاال  ان الارباءة مببث يف اوضبنا وقد

 عا  بجوبا  االصبا  ذكر وقد. لغو اجراءاا وان بصال   جيريان ال االباح  موضو 

 اماا اليشاء باان علام اذا فيا االباح  عدم باصال  احلرم  عدم بصال  معارض  اشكال

 ال وكا لك. نفساها يف جتر  ال االباح  عدم بصال  ان هناك وذكرنا. حرام واما مباح

 .الت كي  عدم كاصال  ح االبا موضو  يف االصل جير 

 يبتني فهو احلرم  اثبا  اجرائها م  ُاريد لو االباح  عدم بصال  ان ذلك يف والس  

 اآلخار عادم باستصبا  الضدي  بحد اثبا  قبيل م  فانه املثبت االصل حجي  عىل
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 يف اثارا   ياؤثر ال إذ لليشاء االباح  جعل عدم عىل يرتتب اثر فال ذلك به يقصد مل ولو

 الصال  معارض فال نفسها يف جتر  ال الت كي  عدم فاصال  إذن وارادته، ملكلفا نفس

 اجلعال ماتمم اىل حيتااج االعتباريا  العنااوي  انطباق ان ذكرنا اننا إال ميت  كونه عدم

 العنوان ه ا تطبيق الرشعي  االدل  م  واملالحظ للقانون خيض  انطباقها وان التطبيقي

 امليتا  فاان امليتا  موضاو  يعاني التطبيق وه ا ي ك   ومل هروح زهق ال   احليوان عىل

 موضاوعا   بادور  هو كان وان النجاس  كتطبيق رشعي حكم وتطبيقه اعتبار  عنوان

 . اخلاص  التكليفي  لالحكام

 الصل جمرى   موضوعه كان لو جير  ال وهو حكمي بصل امليت  عدم فاصال  إذن

 ا  ي ك   ومل روحه زهق ال   احليوان هو التطبيقي  االدل  ه   ببسب وموضوعه آخر

 اخاتالف ببساب خيتلاف املوضاوعي واالصل اخلاص  الطريق  عىل ينبر بو ي بح مل

 نبار قد انه يف وشككنا ينبر ان جيب مما وكان روحه زهق قد احليوان كان فاذا املوارد

 ألنه  ميت كونه عدم بصال  عىل يتقدم االصل وه ا منبورا   كونه عدم فاألصل ذبح بو

 يكاون مماا ذلك وغا ي بح ان جيب مما وهو ذببه يف الشك كان إذا وك ا سببي بصل

 كوناه األصل يثبت بنبو الشك يكون قد ولك . ميت    كونه الثبا  موجبا   فيه االصل

 ببقااء فانبكم فياه االسالم اشرتا  واملفروض ال ابح ارتداد يف شك إذا كا ميت  غا

 االساالم اشارتا  عادم م  مسلا   كونه بصل يف شك ول وك ا. ذببه وصب  اسالمه

 وال ذبباه، صاب  يثبات كفار  عادم استصابا  فإن الكفر هو املان  بكون والقول

 م  املثبت االصل مببث يف ذكرنا  ملا الصغر حال االسالم عدم استصبا  يعارضه

 يثبات ال العكاس بو االنتيا  منشأ حصول زمان إىل االنتيا  مصبح استصبا  ان

 زماان اىل العدم باستصبا  امللكا  اعدام اثبا  يمك  ال هنا وم  االنتياعي األمر

 الصيد حال بنه يف شككنا ثم سابقا   وحشيا   احليوان كان إذا وك ا. فيه نب  كا القابلي 
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 بصاب  احلكام يوجب وحشيته بقاء فاستصبا  اهليا   انقلب بم وحشيا   كان والرمي

 فار  حاال القبلا  مساتقبل بقائاه يف الشاك كاان اذا كا او امليت  عنوان ونفي ت كيته

 .االمثل  م  ذلك غا اىل.. االوداج

 اىل موكاول فببثه املقام يف الواردة الروايا  مقتىض واما األصل مقتىض كله ه ا

 .الطهارة كتا  يف حمله

 .الكيل استصبا  تنبيها  يف الكالم متام ه ا

  

 الرابع القسم

  

اد › اخلاوئي السيد اضافه الكيل با الستص راب  قسم هناك  ان بادعوى‹  اهلل اي 

 ما  فارد ضام  يف الكايل بتبقق علمنا لو انا وهو القسم، ه ا ع  غفلوا االصبا 

 الفارد ذلاك ضم  يف حتقق بنه يف وشككنا بيضا   آخر كيل بتبقق وعلمنا قطعا   االفراد

 كاان لاو الثااي الكايل وبن األول الكايل بانتفاء العلم م  آخر فرد ضم  يف بو األول

 اماا فهاو آخر فرد ضم  يف كان وان اليوال معلوم فهو األول الفرد ضم  يف متبققا  

 .حمتمله بو البقاء مقطو 

 الادار ما  خارج القاريش ذلك وان الدار يف قريش بوجود نعلم انا:  لك ذ مثال

 متبققاا   كان انه يف نشك ولكنا بيضا   الدار يف موجودا   كان العامل بان بيضا   ونعلم قطعا  

 البقاء معلوم فيكون آخر فرد ضم  يف بو اليوال معلوم فيكون القريش ذلك ضم  يف

 االقساام ما  يشء يف داخاال   ليس وه ا العامل بقاء استصبا  م  مان  فال حمتمله بو

 . وبينها بينه للفرق وذلك السابق 

 يف التبقاق لاوممع هنااك الكايل فاإن فواضاح األول القسم وبني بينه الفرق بما
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 فرد  يعلم مل هنا ولكنه الفرد بقاء يف الشك جه  م  بقائه يف والشك معلوم فرد ضم 

 . ضمنه يف حتقق ال  

 الطويال الفارد باني ماردد هنااك الكيل ان فهو الثاي القسم وبني بينه الفرق وبما

 ك ول الكيل بقاء يف الشك يف السبب وهو التبقق مشكوك الفردي  م  وكل والقصا

 هاو إن اا الكايل بقااء يف والشك اليوال معلوم ولكنه التبقق معلوم هنا الفردي  بحد

 . آخر فرد ضم  يف حتققه الحتال

 ضام  يف التبقق مقطو  هناك الكيل ان فهو الثالث القسم وبني بينه الفرق وبما

 مل هناا ولكناه منه آخر فرد حتقق يف الشك جه  م  بقائه يف والشك اليوال معلوم فرد

 . بصال   خاص فرد ضم  يف حتققه يعلم

 ثم قطعا   له واغتسل مثال   اجلمع  يوم بحد اجنب إذا بنه القسم هل ا الفقهي واملثال

 اجلناب  نفس هو هل املني ه ا خروج م  احلاصل  اجلناب  بن يف وشك منيا   ثوبه يف ربى

 .الغسل بعد حادث  جناب  هو بم السابق 

 حاال املعلوما  الطهاارة استصبا  بجريان يقولون  املسأل ه   يف واألصبا 

 الكايل استصابا  ما  راب  قسم يف اندراجه اىل ينتبهوا ومل االوىل اجلناب  ع  الغسل

 خاروج حال اجلناب  باستصبا  معارض الطهارة فاستصبا  املسلك ه ا عىل وبما

 فيكاون وبعاد  مرتفعاا   فيكون الغسل قبل حتققه يف للشك ارتفاعه يعلم ومل املني ه ا

 .االشتغال  قاعدة اىل الدور يصل التعارض وبعد باقيا  

 ذكرااا الا ي  املثاالني وبن مساتقال   قسا   ليس الراب  القسم ان الصبيح ولك 

 حتقاق يف الرتدياد كاان كلا ومثله الثاي القسم يف داخل والقريش العامل فمثال خيتلفان

 مارددة اجلناب  فان احلدث كمثال زمانني يف ناكا اذا وبما واحد زماهنا فردي  بني الكيل

 ُاخارى جنابا  فهاي آخر زمان يف بو الغسل قبل ب  االُوىل اجلناب  زمان يف حتققها بني
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 اخارى حماتمال  فياه بن إال األول القسام يف داخال اناه فااحلق الغسل بعد حدثت

 . اهلل شاء ان سن كرها

 بن الثااي القسم يف املالك فالن لثايا القسم يف داخل والقريش العامل مثال بن بما 

 فاان القبيل ه ا م  واملقام اليائل بو الباقي الفرد ضم  يف الكيل حتقق يف الشك يكون

 ضم  يف بو قطعا   زائال   فيكون القريش الفرد ه ا ضم  يف العامل حتقق يف هو انا الشك

 الفردي  بحد بوجود نعلم بنا وهو فارقا   ليس الفرق م  ذكر وما. باقيا   فيكون آخر فرد

 يكاون ان الثااي القسام رشائا  ما  وليس آخر قسا   جيعله ال ه ا فإن القريش وهو

 جيار  ول ا املقام يف موجود وهو ذكرنا ما هو فيه املالك بل التبقق مشكوكي الفردان

 يف املتبقاق احلياوان باأن هناك ُاورد فكا والدف ، االشكال م  هناك جرى ما كل فيه

 العاامل بأن هنا القول يمك  ك لك القضيتان تتبد فال الفيل ضم  يف غا  لبقا ضم 

 وكاا. اجلاوا  هاو واجلاوا . غا  ضم  يف املتبقق غا القريش ضم  يف املتبقق

 كا لك عدماه واألصال الطويل الفرد حدوث عىل متوقف الكيل بقاء بأن هناك ُاورد

. عدماه واألصل القريش غا فرد وثحد عىل متوقف العامل بقاء بأن هنا القول يمك 

 .اجلوا  هو واجلوا 

 :بربع  فيه فاملبتمال  الثاي املثال وبما

 اهلمداي املبقق م  يظهر وه ا شخصيا   االستصبا  يكون بن: األول االحتال

 .رساا قد  اآلميل والعالم 

 .بيحالص وهو األول القسم قبيل م  كليا   استصبابا   يكون بن: الثاي االحتال

 . الثاي القسم يف داخال   يكون بن: الثالث االحتال

 . (اهلل بي د ) اخلوئي السيد ذكر  كا مستقال   قسا   يكون ان وهو:  الراب  االحتال

 بخاروج حدثت التي وهي الشخصي  اجلناب  حتقق بن فمنشأ  األول االحتال بما
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 بو الغسل قبل كان هل وانه حتققه زمان الشك مورد ان اال معلوم اليه املشار املني ه ا

 .فردي  ذا كليا   كونه يوجب ال وه ا بعد 

 الشخصاي  للجها  كان ان األثر ان م  سابقا   ذكرنا  ما هو الثاي االحتال ومنشأ

 هبا ا املوجودة اجلامع  للجه  األثر كان وان الشخص استصبا  م  كان الوجود يف

 شاخص عاىل مرتتباا   لايس هناا ألثارا ان وحيث الكيل، استصبا  م  كان الوجود

 ال اجلنابا  فاستصابا  اجلناب  طبيعي عىل مرتتب هو بل الشخصي  املاهي  ب  اجلناب 

 .كليا   إال يكون

 القسام يف الشخصاي  اهلويا  ان ما  ساابقا   ذكرنا  فلا األول القسم م  انه وبما

 االختالف ان ثوحي متعددة املردد الفرد واستصبا  الثاي القسم ويف متبدة األول

 البياان وهبا ا. األول القسام يف داخال فه ا الشخصي  اهلوي  تعدد يوجب ال باليمان

 اجلامعا  للجها  هنا األثر ألن املردد الفرد استصبا  يف داخال   ليس الببث ان يعلم

 . متعددة وهناك متبدة هنا الشخصي  اهلوي  وألن للفرد وهناك

 وظهار. الشخصاي  اهلوي  تعدد توهم هو لثالثا االحتال منشأ ان ظهر هنا وم 

 ياشخص فاالستصبا  للفرد كان لو االثر فان الراب  االحتال يف املناقش  وجه بيضا  

 للكايل األثر كان وان متبدة كانت ان مردد غا واما متعددة اهلوي  كانت ان مرددا   اما

 البقااء ممعلاو بحاداا وان الفارد تعادد هاو هال الشك منشأ ان مالحظ  م  فالبد

 الواحاد الفارد حااال  تعادد هاو ام الثاي القسم يف فيدخل اليوال مقطو  واآلخر

 املناي ها ا ما  احلاصال  الشخصاي  اجلنابا  ان عرفت وقد األول القسم م  فيكون

 فاناه الكايل بقاء يف الشك منشأ وهو حتققه زمان يف الشك وانا التبقق معلوم اخلاص

 االرتفاا  مقطاو  فهو املني خروج وهو سببه لتبقق ا  تبع الغسل قبل متبققا   كان ان

 واملفروض الفرد تعدد يوجب ال اليماي واالختالف البقاء مقطو  فهو بعد  كان وان
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 ان فظهار. للتعدد موجب فال اخلاص املني ه ا خروج وهو شخيص واحد السبب ان

 .له وجه ال الراب  القسم

 نعلم ال بانا املسأل  ه   يف احلدث استصبا  يف اهلمداي املبقق ناقش وقد ه ا

 املناي ها ا كون الحتال وذلك فق  حمتمل  الثاني  واجلناب  االوىل اجلناب  ببدوث اال

 السبب بتعدد نقط  كنا لو نعم. آخر مني خروج عدم واالصل السابق االحتالم سبب

 نايامل وجاد الغسال وبعاد بااجلا  الساابق  اجلناب  كانت اذا كا االستصبا  جرى

 خروج م  احلاصل  اجلناب  فنستصبب بعد  بم الغسل قبل كان خروجه ان يف فنشك

 واحاد سابب املعلاوم فاان الساابق املثاال بخاالف وه ا. بارتفاعه العلم لعدم املني

 .حمتمل اآلخر والسبب

 حياث ما  إال لايس الساابق واملثاال ذكار  ال   املثال بني الفرق ان والصبيح

 الثاي القسم يف املثال وه ا الكيل م  األول القسم استصبا  يف السابق املثال دخول

 واماا االغتساال قبل اما السابق املثال يف املني ه ا م  احلاصل  اجلناب  الن وذلك. منه

 واجلنابا  األول القسم يف فيدخل الشخصي  اهلوي  تعدد يوجب ال اليمان وتعدد بعد 

 املوجاب السابب تعدد جه  م  املني جخرو م  للباصل  مغايرة اجلا  م  احلاصل 

 ال الفارق وها ا. الكيل م  الثاي القسم يف الثاي املثال فيدخل الشخصي  اهلوي  لتعدد

 .املثالني كال يف االستصبا  جريان يف يؤثر

 املثال يف تعدد  املقطو  الن وذلك بصال   املثالني بني فرق ال انه يقال ان يمك  بل

 فاان املقاام يف لاه بثار ال السابب وذا  سبب هو با السبب ال السبب ذا  هو الثاي

 املناي يكاون ان املبتمال بن إال للجناب  مستقلني سببني كانا وان واجلا  املني خروج

 سبب هو با اجلناب  سبب يتعدد فلم بخرى جلناب  موجبا   يكون فال الغسل قبل خارجا  

 حيتمال بيضا   السابق املثال يف فإنه كليها يف موجود سبب هو با السبب تعدد واحتال
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 .اجلناب  بقاء حيتمل ول ا هلا اغتسل ما غا ُاخرى جلناب  سببا   املني ه ا يكون ان

  


