االستصحاب
القسم الثالث

ب
قلم

لم
ه
السيدمرتضى ا ري

االستصحاب  -القسم الثالث | 5

التنبيه السابع
يف استصحاب األمور التدرجيية
والبحث يقع تارة يف االُمور غري قارة الذاا كالزمذا واخذى يف االُمذور قذارة
الاا إذا تقيد بالزما فهنا موضعا من البحث:
املوضع االول:
البحث يف االمور غري القارة وناكى الزما من باب املثال ويعلم من ذلك حكذم
غريه من االُمور التدرجيية .والزما يطلق عىل معينني:
األول :اآل الس ّيال وقالوا ال اشكال يف وجوده وأ ّ راسمه هو احلىكة التوسطية
كحىكة الشمس بني املرشق واملغىب بمعنى كو الشذمس بذني املبذدأ واملنتهذى فانذه
موجب لتحقق النهار وهاا ليس امىا تدرجييا إذ يصدق عىل كل آ من آنا النهار أ
الشمس بني املبدأ واملنتهى إال ا هاا الزما له وجود ممتد باعتبار تعدد اآلنا ال انذه
امى امتدادي .فهاا املعنى ال اشكال يف صحة استصحابه وهو من قبيل القسم الثالذث
من القسم الثالث من الكذي فذا النهذار وهذو اآل السذيال يوجذد بطلذو الشذمس
ويتحقق يف ضمن افىاد متعددة كام ذكىناه يف احلمىة مذع اخذتف افىادهذا يف الشذدة
والضعف.
الثاين :األمى التدرجيي وراسمه احلىكة القطعية كمجمذو اكذوا الشذمس بذني
املبدأ واملنتهى املوجب لتحقق النهار .وهاا من الكميا قال السبزواري (والكذم مذا
بالاا قسمة قبل) فهو قابل للقسمة اىل آنا .
وبعبارة ُاخى الزما قد يفحظ عىل نحو الكي وقذد يفحذظ عذىل نحذو الكذل
فاألول هو املعنى االول حيث يقال لكل آ من آنا كو الشمس بني املبدأ واملنتهى
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أنه هنار وبقاء هاا القسم بتحقق اآلنا املتفحقة .والثاين هو املعنى الثاين فالنهار عىل
هاا االطفق اسم ملجمو الساعا املحصورة وال يتحقق اال بتحقق املجمو وهذو
قابل للقسمة بخف األول فا اآل كالنقطة غري قابل للقسمة.
واملشهور بني الففسفة ا املعنى الثاين أمى ومهي ال واقعية له وانه نظري ما يىتسم
يف اخليال من الدائىة بالنقطة اجلوالة مع انه ليس يف الواقع إال نقطة وكاا ما يىتسم فيه
من اخلط املستقيم بقطىة املطى .والزما بمعنى الكم االمتدادي أمى يىتسذم يف اخليذال
بامتداد وجود اآل السيال وهو املوجود يف الواقع اخلارجي فقط .
ولكن صدر املتأهلني والسبزواري قاال بانه امى واقعي موجود بالوجود االنتزاعي
ومنشأ انتزاعه اآل السيال واملوجود قد يكو موجودا بوجود ما بحاائه وهذو األمذى
املتأصل وقد يكو موجودا بوجود منشأ انتزاعه وهو األمى االنتزاعي.
والاي يمكن ا ناكىه دليف للقول املشهور امىا :
األول :ا كل آ من اآلنا نسبته اىل الزما باملعنى الثاين نسبة اجلذزء اىل الكذل
وا كا انقسامه اىل االجزاء انقساما بالقوة ال بالفعل فانه كم متصذل يقبذل القسذمة.
والكل ال يوجد بوجود جزئه وليس كالكي حيث يوجد بوجود فىده فا اجلزئية مذن
شؤو املغايىة ولاا قالوا اهنا تنايف احلمل فف يقذال للخذل انذه سذكنجبني مذثف فذا
أساس احلمل هو االحتاد الوجودي .وال يقال لآل من آنا النهار انذه هنذار بذاملعنى
الثاين بل يقال بعض النهار ولو أطلق فهو من قبيل املجاز يف االسناد.
الثاين :انا لو سلمنا ذلك كام سلمناه يف الكليا غري التدرجييذة ولكنذه ال يذتم يف
االُمور التدرجيية وذلك ال الكل يوجد بوجود مجيع اجزائه فاملعترب هو االجتام فاذا
وجد اخلل والعسل مثف وجد السكنجبني واجلزء ا لذوحظ بحيذال ذاتذه يعذرب عنذه
باجلزء وا لوحظ بام انه معىوض للوحدة يعرب عنه بالكل فاألول مع قرص النظى عذىل
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حدوده اخلاصة والثاين مع قطع النظى عنها .وهاا ال يذتم يف االُمذور التدرجييذة لعذد
امكا اجتام اجزائها يف الوجود وهو املعترب يف حتقق الكل.
واجلواب عن األول :ا الكل لو مل يوجد بوجود جزئه لز ا يقذال ا االنسذا
ليس موجودا بل املوجود هو احليوا والناطق وكاا يف املىكبا االعتباريذة فيقذال ا
العسكى ليس موجودا وانام املوجود هم اجلنود .والصذحي ا اجلذزء قذد يفحذظ ال
برشط فيقبل احلمل وقد يفحظ برشط ال فف يقبل ولذاا قذالوا :ا اجلذنس والفصذل
يفحظا ال برشط ولالك حيمف عىل النو فا لوحظا برشط ال عذرب عذنهام باملذادة
والصورة.
توضيحه :أ هاين القيدين (ال برشط وبرشط ال) تارة يطلقا يف جمذال احلمذل
وتارة يف جمال اعتبار املاهية واالطفقا متغايىا وقد اشتبه األمى عىل بعض األعذامم
واملىاد من الفبرشطية يف جمال احلمل قطع النظى عن حدّ ه وعن كونه بحيال ذاته فذا
اليشء اذ الوحظ بحدّ ه ال يقبل احلمل واالحتاد حتى مع جنسه وفصله فاالنسا بحدّ ه
مغايى للحيوا بحدّ ه لتغايى احلدّ ين ،واذا لوحظ بام انه قابل لفنسجا مع احليوا كا
هو الف برشط فيص احلمل واالحتاد .واجلزئية وا كانت تنايف احلمذل إال انذه لذيس
مطلقا بل بلحامه برشط ال فا لوحظ ال برشط اي ال بحدّ ه اخلاص حيمل عىل الكذل
ويتحد معه واال فكيف حيمل اجلنس والفصل عىل النو وبالعكس؟! واحلمذل عمذل
نفيس وليس إخبارا باالحتاد الوجودي بني شيئني فحسب بل هو حلاظ الشذيئني بنحذو
الكثىة يف الوحدة فذا لوحظذا بنحذو الكثذىة ال يقبذل احلمذل وا رصحنذا باالحتذاد
الوجودي كام اذا قلت زيد متحد وجودا مع االنسا فا هاا ال يعترب محف.
واجلواب عن الثاين :ا اجتام االجذزاء عذىل نحذوين :اجذتام زمذاين واجذتام
امتدادي فاألول كاجتام االُمور غري التدرجيية يف زما واحد .والثاين اجتام االجزاء
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يض بوحدهتا عىل التفصيل اآليت يف الوحذدة ،فكذام يقذال ا
بحيث ال يتخلل بينها ما ّ
الكل غري التدرجيي يوجد بوجود االجذزاء جمتمعذة كذالك يقذال يف الكذل التذدرجيي
بوجوده باجتام االجزاء اجتامعا امتداديا ،فإ املقيذاس لذيس هذو اإلجذتام الزمذاين
فحسب بل اعم منه ومن االجتام االمتدادي .ومن هنا نى العى والعقفء يعتربو
النهار باملعنى الثاين موجودا .وهاا ليس من االُمور الومهية بل هو من قبيل التكثى يف
االدراك فا االمى الواقعي الواحد يتصور بوجوه متعددة كذام ذكىنذاه يف الفذىق بذني
املعني االسمي واحلىيف من أ االخذتف بيذنهام انذام هذو بلحذاظ املعنذى مذع اللذف
واالندماج فيكو حىفا وبدونه فيكو اسام وكالك الزمذا فذإ املوجذود اخلذارجي
واحد ولكن اللحاظ خمتلف .وكام أ وجود الفىد وجود للكي بالعىض كالك وجود
كل جزء من اجزاء األمذى التذدرجيي وجذود للكذل التذدرجيي بذالعىض فذالتكبرية يف
الصفة مثف ا لوحظت بحيال ذاهتا فهي تكبرية فقط وا لوحظذت باعتبذار تفحذق
االجزاء الصفتية فهي صفة.
ويتبني مما ذكىنا ا االشكال خاص بوجود الزما ومفاد (كا ) التامه فذام ذكذىه
السيد اخلوئي ايده اهلل من عطف مفاد (ليس) التامة عليه غري صحي فا عدمه لذيس
تدرجييا.
وحيث ذكىنا ا وجود الكذل التذدرجيي هذو وجذود اجلذزء بلحذاظ الكثذىة يف
الوحدة ففبد من تفسري الوحدة .والكف يقع يف ثفث جها :
اجلهة األوىل :ا الوحدة يف االُمور التدرجيية عذىل قسذمني اتصذالية واعتباريذة .
فاالُوىل كام يف الزما إذ ال انفصال فيه خارجا واالتصال الوحداين مسذاوق للوحذدة
الشخصية فالوحدة هنا وحدة حقيقية وإنّام الكثىة اعتبارية باعتبار تقسذيم الزمذا اىل
الساعا واآلنا فإنه أمى اعتباري والثانية ا تعتذرب املتكثذىا بذدو اتصذال امذىا
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واحدا كالصفة فاهنا مىكبة من مقوال خمتلفة وكالك الكف املتصل فانه وا كذا
من مقولة واحدة اال ا اجزاءه منفصلة بعضذها عذن بعذض بالسذكو بذل الكلمذة
الواحدة يمتاز بعض حىوفها عن بعض فالوحدة هنا اعتبارية والكثىة حقيقية بعكس
القسم األول.
اجلهة الثانية :ا الوحدة االتصالية راسمها وجود واحد متصل وهو واض وأما
الوحدة االعتباريذة فهذي دائذىة مذدار االعتبذار وهذو دائذى مذدار املصذال واملفاسذد
واملناسبا  ،فقد يعترب علم الطب مثف علام واحدا إذا كا قليل املباحذث وقذد يعتذرب
علوما متعددة إذا تكثى املباحذث ولذاا قلنذا بذإ وحذدة العلذو وكثىهتذا بحسذب
املصال .
ومصححا الوحدة االعتبارية اي مصححا االعتبار فيها كثرية ،فقذد يكذو
اعتبار الوحدة لوحدة العنوا كقىاءة القىآ مثف ولاا لو قىأ بعدها الشعى متصف هبذا
ال يعترب املجمو قىاءة واحدة الختف العنوا  .وقد يكو بوحدة الداعي والغىض
فيعترب الكف واحدا إذا كا الداعي إليه هو املوعظة مثف فإذا حتول بعد ذلك اىل كف
علمي اعترب متعددا وإ كا متصف به .وقد يكو من جهة وحدة املقتيض الطبيعي له
كالد السائل من املىأة احلائض فإنه يعترب حيضا مادا من العىق اخلذاص فذا تبذدل
العىق اىل عىق آخى كا استحاضة وا كا الد متصف الختف املقتيضذ الطبيعذي
له.
اجلهة الثالثة :ا املىكبا التدرجيية قد ال تقبل إال القسم األول من الوحدة وقذد
ال تقبل إال الثاين وقد تقبل األمىين .فاألول كالزما فإنه ال يقبل الوحدة االعتباريذة
إذ البد من كو االعتبار خمالفا لألمى التكويني وهو واحذد تكوينذا كذام انذه ال يصذ
اعتبار االسدية لفسد الواقعي وانام يص ذلك يف الىجل الشجا  .والثذاين كذالتكلم
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حلدوث الفصل القطعي الضوري بني اجزائه والثالث كالسفى فإذا حتىك من بلذد اىل
بلد ومل يتوقف يف الطىيق كا سفىا واحدا بالوحدة االتصالية وا توقف ولكن كذا
الغىض واحدا اعترب سفىا واحدا وا تكثى يف احلقيقة.
ومن هنا يتبني امىا :
األول  :أ ما ذكىه املحقق اخلىاساين قدس رسه من أ ختلل العذد يف املىكبذا
التدرجيية إذا مل يكن له اثى عند العقفء ال يض باالستصحاب صحي  ،وا اعذااض
السيد اخلوئي ‹ايده اهلل› كام يف مباين االستنباط غري وجيه فا نظىه اىل نذوعي الوحذدة
يض بالوحدة كام يف االُمور االتصالية كالزما أو ما هذو موضذو
وأ ّ ختلل العد قد ّ
للحكم بام انه واحد بالوحدة االتصالية كالسفى إذا اشاط فيه عد التوقذف .وقذد ال
يض بالوحدة وهي الوحدة االعتباريذة طبعذا فهذو ال يقذول بذأ الوحذدة االتصذالية
حمفومة وا توقف سيف الد مثف كام ربام يتوهم.
الثاين :ا ما ذكىه املحقق النائيني قدس رسه من ا السفى يتعدد اذا تعدد الغىض
وال جيىي فيه االستصحاب لكونه من القسم الثاين من القسم الثالث من الكي والد
يتعدد إذا تعدد املقتيض له صحي أيضا ملا ذكىناه .واعااض السيد اخلوئي ‹أيذده اهلل›
با الوحدة تدور مدار االعتبار سواء تعدد الداعي واملقتيض ا ال غري وارد ملا عىفت
من احتياج االعتبار اىل مصح .
املقام الثاين
فيام كا املأمور به مقيدا بالزما ويقع البحث يف موردين:
املورد األول :يف الشك يف بقاء الزما بنحو الشبهة املصداقية.
والزما يفحظ عىل وجهني:
الوجه األول :ا يفحظ مقدارا المتداد العمل فف يكو بنفسه قيدا له بل القيذد
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هو املىئي به وهو االمتداد الاي هو من شؤو الفعل وصفاته .والزما حينئا مقياس
للكمية وهو هباا املعنى من مقولة الكم كاملا الاي يفحذظ مقذدارا ملسذاحة القذام
مثف كام أنك لو طلبت قامشا بقيمة كاا فا القيمة املخصوصة مل تفحظ بنفسها جذزء
للمطلوب وإنام لوحظت بام اهنا مقياس ومىآة ملقدار القذام

املطلذوب .ومثذال هذاا

القسم  :زر احلسني عليه السف ساعة واحدة مثف.
الوجه الثاين :ا يفحظ بنحو الظىفية نحو زر احلسني عليه السف يو عىفة فانه
ليس مقياسا وحمددا بل املقصود ارتباط الزيارة بيو عىفة ارتباطا مىفيا ذ وبعبارة ادق
ذ ارتباط الزيارة وتقيدها بمقارنة يو عىفة .وهيئة العمل بالنسبة اىل هاا الزمذا مذن
مقولة متى.
اما يف الوجه االول فف خيتلف احلال بني ا يكو الزما عنوانا بسيطا نحو صذم
يف النهار ،او مىكبا نحو زر احلسني عليه السف ساعة واحدة ،فإ كف منهام لتحديذد
الوقت وامد الفعل فاذا شككنا يف انتهاء االمد املعترب جتب ادامة الصو والزيذارة ال
االصل عد انتهاء االمد ،فا السذاعة الواحذدة مذثف مذىآة ملقذدار الزيذارة املطلوبذة
وليست معتربة بنفسها فتجب الزيارة بمقدار يعلم حتقق املطلوب كام انه اذا شككنا يف
حتقق االمساك املعترب اي من الفجى اىل الليل جتب ادامتذه .ويمكذن استصذحاب بقذاء
الساعة الواحذدة وعذد حذدوث الليذل أو بقذاء النهذار .وال اشذكال يف صذحة هذاا
االستصحاب .والظاهى ا هاا القسم خارج عن حمل الكف .
واما الوجه الثاين وهو ا ال يكو حتديدا للكمية ومىآة ملقدار االمتذداد بذل هذو
مى مقار للعمل نحو جتب الصفة يف النهار مثف فهل يمكن اجىاء االستصذحاب
اذا شككنا يف بقاء النهار أ ال؟
وهاا القسم ينقسم اىل قسمني:
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القسم األول :ا يكو الزما مأخوذا عىل نحو النعتية نحو جتب عليك الصذفة
النهارية ،فف اشكال يف ا جمىد استصحاب بقاء النهار ال أثذى لذه ملذا ذكذى يف األصذل
املثبت من ا استصحاب الوجود املحمويل ال يثبت الوجود النعتي والبد مذن احذىاز
اتصا الصفة بوقوعها يف النهار .نعم اذا كا متصفا بكونه يف النهذار سذابقا كذام اذا
رشعنا فيها كالك يمكن استصحاب هاه الصفة امذا ا مل يكذن بنحذو كذا الناقصذة
مسبوقا كام اذا رشعنا هبا يف زما الشك ال يفيذد االستصذحاب  .فهذاا القسذم أيضذا
خارج عن حمل الكف  .ومن هنا يتبني ا جواب املحقق اخلىاساين ال جيذدي يف املقذا
فا حمل الكف هو القسم الثاين .
القسم الثاين  :ا يفحظ الزما ال عىل وجه النعتية بل عىل وجذه الظىفيذة نحذو
ّ
صل يف النهار .فهل يمكن اجىاء استصحاب بقاء الزمذا واثبذا وقذو الصذفة يف
النهار أ ال؟ وهاا يليق بكونه حمف للبحث .والظاهى جىيا االستصحاب.
ومنشذذأ االشذذكال فيذذه ا الواجذذب ملحذذوظ مىتبطذذا بالزمذذا بنحذذو الظىفيذذة.
واالستصحاب يثبت بقاء النهذار وحتقذق الصذفة وجذداين إال ا الظىفيذة ال يمكذن
احىازها بالك فا اثباهتا يتوقف عىل حجية االصل املثبت ،خصوصذا بنذاءا عذىل مذا
ذكىنا من عد الفىق بني احلى واالسم اال باالمجال والتفصيل.
وهناك طىق ّ
حلل االشكال:
الطىيق األول :ما ذكىه املحقق العىاقي مذن جىيذا االستصذحاب التعليقذي يف
املقا  .واملستصحب هو كو هاا العمل بحيث لو حتقق قبل زمذا الشذك لكذا يف
النهار قطعا .
واجلواب ا االستصحاب التعليقي غري جار اوال وعذىل تقذديى جىيانذه خمذت
باالحكا دو املوضوعا ثانيا كام سيأيت ا شاء اهلل تعاىل.

االستصحاب  -القسم الثالث | 13

الطىيق الثاين  :ما ذكىه مجاعة من االعامم من أ الزمذا املستصذحب ملحذوظ
بنحو (كا الناقصة) وا هاه الصفة وقعت يف زما قطعذا ونستصذحب كذو هذاا
الزما متصفا بالنهارية كام ذكىه السيد اخلميني ‹أيده اهلل› أو نستصحب حتقذق النهذار
فيه كام ذكىه السيد احلكيم قدس رسه يف املستمسك يف باب الصو ويف باب اليتمم يف
ضيق الوقت.
ومبنى الىأي األول ا الزما امد موهو وينقسم اىل قطع وهاه القطع كالنهذار
والليل وشهى كاا وسنة كاا كلهذا نعذو للزمذا فذاذا قلذت يف النهذار أي يف زمذا
متصف بالنهارية فاملستصحب أمى مىكب مذن الوصذف واملوصذو حيذىز أحذدمها
باألصل واآلخى بالوجدا .
ومبنى الىأي الثاين أ مى العمل هو االمد املوهو وهو أيضا مذى للنهذار.
فقوله صم يف النهار أي صم يف زما فيه النهار فاملستصحب هو كذو النهذار يف هذاا
الزما .
والسؤال يقع يف أ النهار والليل ونظائىمها هل هي اسذا لقطذع مذن الزمذا أ
أوصا هلا؟ ومعنى األول ا قطعة من الزما اسمها الليذل و ُاخذى اسذمها النهذار
وهكاا ومعنى الثاين ا ذلك من قبيذل الصذفة واملوصذو فالزمذا تعىضذه الليليذة
والنهارية وغري ذلك فهل النظى العىيف يؤيد األول أ الثاين؟ وهل بني الزما والنهذار
مغايىة الوصف واملوصو أ مغايىة الظى واملظىو ا ا النهار اسم لقطعة مذن
الزما ؟
ولعل القائل بالظىفية الحظ ا كو الشمس بني احلدين امى واقع يف النهار فظن
انه الزما مع ا الزما ليس هو حىكة الشمس وإنام هذي حمذددة للزمذا ومبينذة لذه
كالساعة والزما أمى آخى وراء ذلك .وكالك القول بالوصفية مع ا هذاه االسذامي
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املوضوعة لقطع الزما مل تفحظ بنحو الوصفية عىل الظاهى بل بعضها مل يعلم معناها
أيضا كاسامي أيا االسبو يف الفارسية مثف وال أقل من ا يقال ا الوصفية ال شاهد
هلا.
وكيف كا فقد اعاض الشيخ قدس رسه عىل هاا الوجه وتبعه املحقق النذائيني
قدس رسه والسيد اخلوئي ‹أيده اهلل › بأ هاا الزما متى كا هنارا حتذى يستصذحب
فا النهار وصف لقطعة خاصة .واحلاصل أ كو هاا الزما هنذارا لذيس لذه حالذة
سابقة حتى يستصحب وكاا كو النهار يف هاا الزما .
وقال بعض االعامم :ال تسمع هاه الذدعو نظذىا اىل ا هذاا الكذف يسذتلز
انكار الوجود االمتدادي للزما فانه لو كا ممتدا مل يكن له حال واستقبال.
واجلواب ا مقتىض االمتداد ليس عد تقسيمه اىل حذال واسذتقبال وذلذك ال
كام ذ كام
تقد كل يشء وتأخىه بالزما وتقد الزما وتأخىه بنفسه والزما امللحوظ ّ
هو املفىوض ذ ينقسم اىل اجزاء متقدمة وحالية واستقبالية والصفة مل تقذع يف جممذو
هاه القطع بل يف قطعة خاصة ففبد يف استصحاب النهاريذة فيهذا ا تكذو مسذبوقة
هباا الوصف.
الطىيق الثالث :وهو مقتىض التحقيذق يف املقذا ا احلذىو التذي متثذل ارتبذاط
املعاين االسمية بعضها ببعض ختتلف من حيث املفاد فقد يكذو مفذاد احلذى جتمذع
الشيئني يف الزما فحسب وقد يكو مفاده مضافا اىل ذلك نوعا من انذوا االرتبذاط
اخلاص .فاألول نحو ال صفة اال بطهور ،فا الباء ال يفيد اال اعتبار مقارنذة الصذفة
للطهور يف الزما  .والثاين كقولك زيد يف الدار فانه ال يفيد التجمع يف الزما فحسب
بل يفيد الظىفية ايضا وكاا زيد عىل السط فانه يفيد االستعفء وهكاا فا كا مفذاد
احلى حمض التجمع يكفي استصحاب الطىفني يف اثبا املطلوب فاذا شك يف بقذاء
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الطهارة نستصحب الطهارة ويتحقق كو الصفة بطهور وال حيتاج اىل اكثى من حتقذق
الصفة واتصا املصي بالطهارة إذ ال ارتباط بني الصفة والطهارة أزيد من التجمذع
الزماين واالستصحاب يفيد بقاء الطهارة يف الزما فف يكو من األصل املثبت.
وا كا مفاد احلى ارتباطا آخى وراء التجمع الزماين فاذا استصحبنا بقذاء زيذد
وعلمنا ا زيدا لو كا لكا عىل السط أويف الدار فاالستصذحاب ال يثبذت عنذوا
االستعفء أو الظىفية فاثبا كو زيد يف الدار ال يتم االعىل القول باالصل املثبت .
إنام الكف يف ا كلمة (يف) املستعملة يف الظى الزماين هل هو كالظى املكذاين
فيكو من القسم الثاين أ ال بل هو من القسم األول؟
الصحي أ الظىفية الزمانية ليست يف احلقيقة االتقار الشيئني يف الزما .
وربام يقال :إ العلو االدبية والعقلية متفقة عىل ا الزما واملكذا مىفذا وأ
الظىفية معنى عا ينقسم إليهام.
ولكن الواقع أ الظىفية يف الزما تعبري أديب والزما راسذمه احلىكذة ال حىكذة
الشمس فا الزما موجود وا مل تكن الشمس موجودة بل الظاهى ا راسمه احلىكة
الااتية يف األشياء وكيف كا فالزما ليس شيئا يقع فيه يشء آخى.
وأساس فكىة كو الزما مىفا هباا النحذو املتعذار هذو تصذور الزمذا عنذد
العى تصورا زمكانيا بمعنى تأثري التغري املكاين يف تصور التغري الزماين ،فذا تسذمية
قطع الزما باالسامء املختلفة ابتدأ بالليل والنهار الهنذام أول مذا الحظذه االنسذا
فسذمى زمذا غذىوب الشذمس إىل طلوعهذا لذيف
البدائي من ماهىة التغري الزمذاين
ّ
وبالعكس هنارا .والليل يف اللغة بمعنى السواد ولعذل النهذار بمعنذى الضذياء .وهذاا
التعبري البدائي انام نشأ من مفحظة سذواد املكذا يف هذاا الوقذت وبياضذه .وكذالك
الىبيع واخلىيف مثف فا التغذري انذام حذدث يف حيويذة األرض وخصوصذية املكذا
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ولكنهم سموا الزما ربيعا وخىيفا .وأما يف سائى القطذع التذي نشذأ تسذميتها مذن
التمد وزيادة احلاجة كأيا االسبو وعدد االشهى وأرقذا السذنني فلذم تكذن فيهذا
مفحظة املكا لعد تغري فيها.
إذ فالتفكى البدائي الاي هو األساس يف االفكار البرشية كا بالنسبة اىل الزما
تفكىا زمكانيا .ومن هنا استعملت (يف) بنحو العناية والتوسذع يف مجيذع االزمنذة واال
فالزما أمد موهو ال يقبل الظىفية.
املورد الثاين :يف الشبهة احلكمية .وتنقسم اىل ثفثة اقسا :
القسم األول :أ يكو الشك يف بقاء القيد وهو الزما بنحو الشبهة احلكمية.
القسم الثاين :ا يكو القيد مقطو العد ولكن حيتمل انشذاء حكذم آخذى فذيام
بعده.
القسم الثالث :أ يكو الشك يف أ الزما أخا عىل نحذو وحذدة املطلذوب أو
تعدده .فعىل األول ال يبقى احلكم بعد انتهاء الزما ويبقى عىل الثاين.
تفصيل البحث يف االقسا الثفثة:
القسم األول من الشبهة احلكمية :وهو عىل نحوين فإ الشبهة احلكمية مفهومية
وغري مفهومية ،فاألول نحو ( ّ
صل يف النهار) مع الشك يف أ النهار اىل الغىوب أ اىل
زوال احلمىة وكالشك يف أ نصف الليل يتحقق باعتبار كذو الليذل اىل الفجذى أ اىل
طلو الشمس .والشك يف هاه الصورة ينشأ مذن امجذال الذن

 .وأمذا الشذبهة غذري

املفهومية فهي ربام تنشأ من تعارض النصني كتعذارض االدلذة يف كذو منتهذى وقذت
العشاء نصف الليل أو طلو الفجى وربام تنشأ من فقدا الن

كام اذا كا الدليل لبيا

فأخا بالقدر املتيقن.
ثم ا االستصحاب تارة يىاد إجىاؤه يف القيد وتارة يىاد إجىاؤه يف احلكم.
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أما استصحاب القيد فا اريد بذه الزمذا نفسذه فذف يتصذور يف الشذبها غذري
املفهومية أي ما يكو الشك فيه من جهة فقدا الن

أو تعارض النصني ،فا الشك

يف كو منتهى وقت الصفة مثف هل هو نصف الليل أو طلو الفجى ال يمكن دفعذه
باستصحاب الزما وليس هنا زما متيقن احلدوث ومشكوك البقاء فنستصحبه وهاا
واض .
وأما يف الشبها املفهومية فالصحي عد امكا استصحاب الزما فا الشذك
انام هو يف احلكم ومنشأه الشك يف وضع كلمة النهار مذثف وانذه هذل يمتذد اىل زمذا
الغىوب أو زوال احلمىة والشك يف احلكم سيأيت الكف فيه والشك يف وضع الكلمذة
ال يمكن فيه اجىاء االستصحاب كام ال خيفى .
وا اريد بالقيد الوقت بام انه من حذدود احلكذم فمىجذع االستصذحاب فيذه اىل
استصحاب احلكم نفسه وسيأيت الكف فيه.وا اريد به استصحاب الوقذت الذواقعي
الاي هو قيد للحكم فف جيىي ال الوقت الواقعي جمهول واالشارة ال يوجب العلم
واال كا كل جاهل بسيط عاملا كام ذكىنا تفصيله يف استصحاب الفىد املىدد.
فصل الشيخ واملحقذق اخلىاسذاين بذني مذا اذا أخذا
وأما استصحاب احلكم فقد ّ
الزما مىفا للحكم فيجوز استصحابه وما إذا أخا قيدا له فف جيوز استصذحابه فذا
القيد مك ّثى فف تتحد القضيتا .
واعاض عليهام املتأخىو بوجوه:
الوجه األول :ما ذكىه السيد اخلوئي ‹أيده اهلل› وهو أ هاا التفصيل ال وجذه لذه
فا حمل البحث هو صور كو الزما قيدا فام معنى تقسيمه اىل ما هو قيد ومى فا
املتعلق بالزما اما مطلق فف دخالة للزما فيه وأما مقيد وهو املقسذم يف كفمهذام فذام
معنى تقسيمه أيضا اىل مقيد ومى .
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ويمكن ا يضا اليه اشكال لزو تقسيم اليشء اىل نفسه واىل غريه .
واجلواب :ا الكف وا كا فيام اذا كا املذأمور بذه مقيذدا بالزمذا يف القضذيه
اللفظية إال انك قد عىفت يف أول البحث عن املقا الثاين ا الزما يف هاا القسم قذد
يفحظ مقياسا المتداد العمل فف يكو هو يف الواقع قيدا بذل مذىآة لقيذد يف القضذية
اللبية والقيد هو نفس االمتداد وقد يفحظ بذام هذو قيذد بنفسذه .ولعذل نظذى الشذيخ
واملحقق اخلىاساين يف التقسيم إىل الظىفية والقيدية هو هاين القسمني فا الظى قد
يكو حمددا كاملكيال وقد ال يكو كالك كالدار فاملىاد بالظى يف كفمهام هو ما كا
الظى فيه حمددا وخارجا واملظىو قيدا وداخف .واحلاصذل أ الزمذا قذد يكذو
حتت دائىة الطلب وال يتوقف فعلية احلكم عىل حضوره وهاا هو املىاد بكو الزمذا
مىفا وقد يكو فوق دائىة الطلب ويتوقف فعلية احلكذم عذىل حضذوره وهذو املذىاد
بكونه قيدا.
وأما ما اضفناه من االشكال فجوابه أ املىاد باملقسم هو املقيد يف القضية اللفظية
ومىحلة االثبا واملىاد باملقيد يف القسم هو املقيد يف مىحلة الثبو .
فظهى أ هاا التفصيل وجيه فا الشك لو كا يف الزما عىل نحو الظىفية كام لو
شك يف وجوب زيارة االما احلسني عليه السف ساعة أو ساعتني كذا الوجذوب ذا
فىدين طويل وقصري فيجىي استصحاب القسم الثاين من الكي .وأما لو كذا الشذك
فيه عىل نحو القيدية كالشك يف وجوب صفة العشذاء اىل نصذف الليذل أو اىل طلذو
الفجى فالواجب مىدد بني الصفة املقيدة بالزما الطويذل واملقيذدة بالزمذا القصذري
وحينئا فالقيدا متغايىا وال جيىي االستصحاب فا مىجع الشك اىل الشذك يف أ
الوجوب املنشأ هل هو املقيد هباا القيد أ بااك فذا املفذىوض ا الزمذا هذو القيذد
واقعا ال مثل املثال السابق الاي كا الزمذا فيذه مذىآة للقيذد واالصذل عذد جعذل
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وجوب املقيد بام بعد نصف الليل واملقيد بام قبله منتف قطعذا وال جيذىي استصذحاب
وجوب الصفة قبل نصف الليل ال املفىوض ا الزما قيذد والقيذد مكثذى فذارساء
الوجوب من املقيد باحد القيدين اىل املقيذد بذاآلخى إرساء للحكذم مذن موضذو اىل
موضو آخى اال اذا كا القيد يف نظى العى واسطة يف الثبذو بذف خصوصذية فيذه
كالتغري يف نجاسة املاء وأما يف ما نحن فيه فليس القيد كذالك والاديذد بذني القيذدين
يوجب الشك يف وحدة القضيتني الهنام متحدتا ا كا الوجوب مقيدا بطلو الفجى
ومتغايىتا ا كا مقيدا بانتصا الليل وحيذث انذه مذىدد بيذنهام فنشذك يف وحذدة
القضيتني ,واجىاء االستصحاب حينئا متسك بالعا يف الشبهة املصداقية.
الوجه الثاين :ما ذكىه املحقق النائيني وهو ا مىجع الشك يف صورة الظىفيذة اىل
الشك يف ا املقتيض للوجوب يقتيض دوامه اىل هاا الزما ا ال ؟ والشك يف املقتيض
ال جيىي فيه االستصحاب عىل مسلكه ومسلك الشيخ.
واجلواب عنه أوال ا احلق هو جىيا االستصحاب يف موارد الشك يف املقتيضذ
مى .وثانيا ا املورد ليس من الشك يف املقتيض ملا حققناه يف حمله من ا احلكم حمدّ د
كام ّ
باالمتثال وا االطاعة مسقطة للحكم واحلكم مغيى هبا واذا اطعنا وجوب الزيارة اىل
ساعة نشك يف حتقق املسقط والغاية الحتامل كو الغاية هذي السذاعتني فنستصذحب
احلكم .نعم هاا االشكال يتوجه لو قلنا بجىيا االستصحاب يف صورة كو الزمذا
قيدا.
الوجه الثالث :ا الشك لو كا يف موارد الظىفية مل يدخل يف القسذم الثذاين مذن
استصحاب الكي بل يدخل يف استصحاب الفىد املىدد .والوجه فيه ا الفذىق بيذنهام
انام هو يف كو االثى للجهة اجلامعة أو للفىد فعىل األول يكو من استصحاب الكذي
وعىل الثاين يكو من الفىد املىدد ،واملستصحب هنا هذو الوجذوب ،واألثذى املاتذب
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عليه هو وجوب االطاعة عقف وهو ليس أثىا للجهة اجلامعة وهو مطلق الوجوب بل
لكل فىد منه .وقد ذكىنذا يف استصذحاب الفذىد املذىدد ا أحذدمها لذو كذا مقطذو
االرتفا ال جيىي االستصحاب.
واجلواب عنه أوال أ االثى للجهة اجلامعذة وق ّلذام يكذو االثذى للفذىد وا كذا
املوضو مأخوذا عىل وجه العمو خصوصا يف االحكا العقلية فذا احلذد االوسذط
فيها يف احكا االفىاد من قبيل الواسطة يف العىوض وموضو احلكم هو نفس الكي
ولاا قيل با مىجع احليثيا التعليلية يف االحكا العقلية اىل احليثيا التقييدية.
وثانيا  :ا الشك يف كو الوجوب ممتدا اىل هذاا الزمذا أ ال ال يوجذب تعذدد
احلكم يف مىحلة الفعلية وال يتغري الوجوب اىل امى آخى بل هو امتداد لالك الوجوب
األول وا كا العنوا يف مىحلة التصور متعددا .
الوجه الىابع  :وهو اشكال مشاك الورود يف كثري من املوارد وهو ما ذكىه السيد
اخلوئي ‹أيده اهلل› من معارضة االستصحاب يف االحكا الكلية يف مىحلذة املجعذول
باستصحاب عد اجلعل.
وقد ذكىنا عنه أجوبة يف باب التفصيل بني االحكا واملوضوعا فىاجع.
والصحي يف املقا ا الزما لو أخا مىفذا (حسذب مصذطل الشذيخ عذىل مذا
اوضحناه) ومىآة للقيد الذواقعي وهذو االمتذداد فذا كذا التكليذف وجوبيذا جذى
استصحاب القسم الثاين مذن الكذي واالعااضذا غذري واردة كذام ب ّيذذنّا .وا كذا
التكليف حتىيميا كام اذا شككنا يف حىمة اجللوس اىل ساعة أو اىل سذاعتني فذاجللوس
قبل امتداده اىل ساعتني مشكوك احلىمة واالصذل الذرباءة وبعذد امتذداده اىل سذاعتني
يقطع بحصول املحى عىل التقديىين.
وأما لو أخا الزما قيدا فا كا التكليذف حتىيميذا كذام اذا شذككنا يف وجذوب
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اجللوس املقيد بكونه اىل الزوال أو املقيد بكونه اىل الغىوب فاجللوس اىل الزوال حمذى
قطعا والشك انام هو يف الزائد وال جيىي هنا استصحاب احلىمة النه من القسم الثذاين
من القسم الثالث من استصذحاب الكذي وذلذك ال احلىمذة منحلذة بحسذب تعذدد
مصاديق اجللوس يف كل آ اىل احكا حتىيمية مستقلة لكل منها اطاعة وعصيا ومع
زوال كل فىد من التحىيم بزوال الزما املقدّ ر فيذه اجللذوس يتحقذق فذىد آخذى منذه
بحدوث الزما اآلخى خفل الوقت املنتهي اىل الزوال وبعد انتهاءه يشك يف حذدوث
فىد آخى بحدوث الوقت ما بعد الزوال واستصحاب احلىمة املتحققة يف ضمن ذلذك
الفىد مع القطع بزواله داخل يف القسم املاكور .هاا مضافا اىل ا القيد مكثى كام ب ّيذذنّا
فالاديد بني القيدين يوجب الشك يف وحدة القضيتني.
وا كا التكليف وجوبيا فالصحي ما ذكىه الشيخ قدس رسه من عد جىيذا
االستصحاب ال الزما كذام انذه قيذد للمتعلذق (اجللذوس) كذالك قيذد للوجذوب
فوجوب اجللوس املقيد بكونه اىل الزوال مغايى للوجوب املقيد اىل الغىوب فف تتحذد
القضيتا  .وا شك يف دخالة القيد يف اهليئذة كفذى يف عذد اجلىيذا الشذك يف احتذاد
القضيتني بل هو كالك حتى لو شك يف كو مثل هاا القيد مكثىا للقضية.
القسم الثاين من الشبهة احلكمية :ا يعلم وجوب اجللوس اىل زما معني بنحذو
الظىفية أو القيدية ويعلم بانتفائه باالمتثال إال انه حيتمل حتقق وجوب آخى للجلذوس
يف الزما الاي بعده .ويظهى من كف املحقق النائيني ا مورد عد اجلىيا يف كذف
الشيخ هو هاا القسم .وقد ب ّيذنّا مورد كف الشيخ قدس رسه.
واالستصحاب يف هاا القسم ال جيىي النه من القسم الثاين من القسم الثالث من
استصحاب الكي مضافا اىل اشذكال تعذدد القضذيتني انذام الكذف يف االستصذحاب
العدمي وليس له اثى عمي اذ لو مل جيى كفى جىيا اصالة الرباءة .وكيف كا فالظاهى
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ا مورد الكف هو اعتبار الزما بنحذو القيديذة وانذه ال كذف يف جىيانذه بنذاء عذىل
الظىفية.
قال املحقق النائيني ا استصحاب العد ال جيىي يف املقذا ال يف مىحلذة اجلعذل
وال يف مىحلة املجعول اما األول فف استصحاب عد احلكذم االنشذائي ال يفيذد يف
مىحلة الفعلية وهو موضو وجوب االطاعة .وامذا استصذحاب عذد املجعذول أي
عد احلكم يف مىحلة الفعلية فف وجوب اجللوس بعد الزوال وعاؤه بعذد الذزوال،
وعد كل يشء بديل وجوده فوعاء عدمه أيضا بعد الزوال ،وعد الوجوب هباا القيد
ليست له حالة سابقة وبدو هاا القيد معلو االنتقاض بوجوبه قبل الزوال.
واجلواب عنه ا هاا يتوقف عىل كو التوقيت قيدا للوجود فيكو قيذدا للعذد
أيضا ولكن يمكن ا يكو قيدا للامهية فف مانع من استصحاب عد تعلق الوجوب
باجللوس بعد الزوال .
القسم الثالث من الشبهة احلكمية :أ يكو الشك يف أ الزما أخا عذىل نحذو
وحدة املطلوب فف يبقى احلكم بعد اقتضاء الزمذا املخصذوص أو عذىل نحذو تعذدد
املطلوب فيبقى .وهاا البحث عبارة ُاخى عن البحث عن أ القضاء هذل هذو بذأمى
جديد أو باألمى األول .وتفصيل الكف فيه يف ذيذل البحذث عذن املوسذع واملضذيق.
وناكى هنا ثفث صور من انحاء تعدد املطلوب.
الصورة االُوىل :ا يتعلق أمى بالطبيعي ال برشط وأمى آخى به برشط يشء كاألمى
بالصفة مطلقا واألمى هبا يف االوقا املعينة ،فهذاا يفيذد تعذدد املطلذوب مذع تعذدد
الطلب استقفال ،وال اشكال فيه عقف ،فا زال الوقذت يبقذى األمذى االول .ولكذن
الكف يف أ تعدد األمى هباا النحو مستقف مستهجن عند العقفء للزو اللغوية فذا
األمى باحلصة يغني عن األمى بالطبيعي .وهاا هو الوجه يف محل املطلق عذىل املقيذد يف
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مثل (اعتق رقبة) و(اعتق رقبة مؤمنة) وعد االخا بظهورمها يف األمى االستقفيل.
ولو س ّلم صحة ذلك عىفا فهنا ينشأ بحث آخى وهو أ األمى باحلصة هذل يشذتدّ
باندكاك األمى بالطبيعي فيه فا متعلق الوجوبني هو احلصة أ ال؟ وقد فصلنا القذول
يف حمله وذكىنا أ االشتداد باالندكاك يف االمور االعتبارية مستحيل وا اشتداد األمى
االعتباري انام يكو باعتبار املعترب إ ّياه شديدا واما االشتداد االنفعايل (االوتوماتيكي)
غري معقول فيه فا اشتداده كاصله تابع للجعل.
ويمكن أ يقال إ مىاد من قال بالك أيضا هاا املعنى املعقول من االشتداد وأ ّ
تكىر األمى يكشف عن اجلعل بنحو التأكيد .ولكن هاا القول يستلز خذىوج املذورد
عن حمل الكف فا مقتىض ذلذك ا يكذو اجلعذل يف الواقذع جعذف واحذدا مؤكذدا
للحصة فف يبقى وجوب الطبيعي بعد الوقت .مضافا إىل أ الطىيق العقفئي للجعل
املؤكد ليس هو األمى بالطبيعي بعد األمى باحلصة.
ويف هاه الصورة اذا شككنا يف أ األمى هل تعلق باحلصة املقيدة بالوقت فقط أ
ا امىا آخى تعلق بالطبيعي أيضا فهل جيىي االستصحاب بعد الوقت أ ال؟
مقتىض القول باالندكاك واالشتداد هو جىيا االستصحاب إذ مىجع الشك اىل
ا الوجوب بعد انتهاء الوقت هل انتفى رأسا أ تبدل اىل مىتبة ضذعيفة منذه فيجذىي
استصحاب القسم الثالث من القسم الثالث من الكي .واما بناء عىل بطف هاا املبنى
كام بينّاه فف جيىي االستصحاب ال األمى باملقيد كا وزال قطعا والشك يف تعلق امى
آخى بالطبيعي معارصا لزما تعلق األمى باملقيد وهاا مذن القسذم الثذاين مذن القسذم
الثالث من استصحاب الكي وال جيىي.
الصورة الثانية :ا يتعلق أمى بالطبيعي وأمذى آخذى بالتقيذد نحذو (جيذب عليذك
الصفة) و(ليكن هاه الصفة يف وقت كاا) وهاه الصورة خال من االشذكال العذىيف
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فا اتينا هبا يف الوقت فقد اطعنا األمىين وا مل نفعل اىل ا خىج الوقت سقط األمذى
الثاين وبقي األمى األول النه كا واجبا يف واجب.
ويف هاه الصورة لو شككنا يف ا املجعول هو األمذى باحلصذة فقذط أ أ هنذاك
أمىا هباا النحو املاكور دار األمى بني كو الواجذب مطلقذا أو مقيذدا بالوقذت فذا
األمى لو تعلق باحلصة فقط كا الواجب مقيدا بالوقت ولو تعلق هباا النحو املذاكور
كا الواجب مطلقا ويف مثل ذلك ال جيىي االستصحاب النه مذن مصذاديق الشذبهة
املصداقية لقوله (ال تنقض )..لعد احىاز وحدة القضذيتني الحذتامل التقييذد والقيذد
مكثى.
الصورة الثالثة :ما ذكىه املحقق اخلىاساين يف باب املوسذع واملضذيق .ويف تفسذري
مىاده اختف  .وما نختاره يف ذلك هو أ األمى متعلق بذالطبيعي برشذط يشء اال ا
الشك يف كيفية التقييد فانه قد يكو مقيدا الصل الطلذب وقذد يكذو مقيذدا لشذدته
وذلك ال روح احلكم مفكه فا كا املق ّيد باخلصوصية دخيف يف اصذل املذفك فذف
يتعدد املطلوب .وا كا دخيف يف شدة الزاميته ولو احتامال كا القضاء باألمى األول
واملطلوب متعددا.
واجلواب عنه ا احلكم االلزامي الشديد امى بسيط ال ينحل اىل الزا وشدته فا
شدة االلزا انام يأيت من قبل شدة احلكم اجلزائي املاتب عليه .ولو سلمنا فالشك لذو
كا يف ارتفا الشدة أو أصل احلكم فهو من قبيل القسم الثالث من القسم الثالث من
استصحاب الكي فيجىي ولو كا الشك يف أ األمى هل تعلق باملقيد أو هبذاا النحذو
القابل للبقاء مل جيى االستصحاب من جهة أ الشك يف القيد والقيذد مكثذى فذف حيذىز
وحدة القضيتني.
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التنبيه الثامن
يف االستصحاب التعليقي
وقد ابتدأ البحث فيه من القى الثالث عشذذى فقذال مجاعذة كالسذيد بحىالعلذو
بجىيانه ومجاعة كصاحب الىياض بعدمه واختار األول الشذيخ واملحقذق اخلىاسذاين
ومجاعة ممن تأخى عنهم واختار الثاين املحقق النائيني والسيد اخلوئي ومجاعة.
ومورد هاا البحث هو ا موضو احلكم لو حتقذق فاقذدا لذبعض الرشذائط ثذم
حصل تبدل يف حالة املوضو وشك يف انه بعد هاا التبدل هل ياتب عليه احلكم لذو
وجد الرشائط أ ال ؟ وقد مثلوا له بعصري الزبيب فا عصري العنب اذا غذف حيذى
فهل هاا احلكم التعليقي اي تىتب احلىمة عىل الغليا باق بعد حصول الزبيبية أ ال ؟
ووجه االلتزا بذه ا احلكذم لذه ثذفث مىاحذل :االنشذاء والتعلذق بالشذخ
والفعلية .واألول هو ما جيعله الشار أو أي مقنن آخى بعذد فذىض موضذو جذامع
للرشائط وهاه املىحلة واقعية قطعا .والثاين أ يكو املوضو حمققا ولو فاقدا لبعض
الرشائط كتحقق العصري قبل الغليا فاحلكم وا مل يكن حنيئذا فعليذا اال ا انطبذاق
املوضو يف اخلارج يقتيض تعلق احلكذم بذه تقذديىيا .والثالذث ا يتحقذق املوضذو
بجميع رشائطه .فا شك يف بقاء احلكم يف املىحلة االوىل كا مورد استصحاب عد
النسخ وسيأيت ا شاءاهلل تعاىل .وا شك فيه يف املىحلة الثانية كا من االستصذحاب
التعليقي .وا شك فيه يف املىحلة الثالثة كا من االستصحاب التنجيزي .وحيذث إ
استصحاب عد النسخ امجاعي مع انه ابعد من فعلية احلكم عن املىحلة الثانية فذيعلم
منه أ فعلية احلكم ليس دخيف يف االستصحاب بل قوامه فعلية اليقني والشك.
ووجه عد االلتزا به ا احلكم كام يتعلق باملوضو يتعلق بالرشائط فام مل تتحقق
الرشائط بامجعها ال يتحقق احلكم فاحلكم يف املىحلة الثانية أمى فذىي منذا ال فذىض
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رشعي وال يلتز العقفء بوجود هاه املىتبة من احلكم .ومنشأ توهم جىيانه هو الفىق
بني التعبري الوصفي( :العصري املغي حىا ) والتعبري الرشطي( :العصري إذا غف حيى )
ووجه الفىق أ األول ليس يف مضمونه موضو ورشط اال بتحليذل منّذا ،والثذاين يف
مضمونه موضو ورشط فالتحليل داخل يف أصل اجلعل.
وهاا الفىق غري صحي وذلك أل القضية الرشطية عىل قسمني :ثفثية وثنائيذة
والقسم األول ياكب من موضو وحكم ورشط نحو( :زيد أ جاءك فاكىمه) وهاه
اجلملة حتتوي عىل املفهو ( :زيد ا مل جيئك فف تكىمه) ويف مثل هاه اجلملة ارتباطا :
ارتباط للحكم باملوضو وارتباط هلاا االرتباط بالرشط .والاي يربز االرتباط الثذاين
اداة الرشط وماهىه أ املعلق عليه يف القضية اللفظية هو املعلق عليه يف القضية اللبيذة
ومن هنا ينفي االرتباط بغري املاكور فتنشأ القضية املفهومية اذ لو كا االرتبذاط ثابتذا
بني ارتباط احلكم واملوضو وأمى آخى لكا املعلق عليه يف الواقع أحد األمىين وهذو
خف ماهى التعليق يف اللفظ بأحدمها معينا.
وأما القسم الثاين فاالداة فيه ال متثل االربط املحمول باملوضذو نحذو (إ وجذد
العامل العادل وجب إكىامه) فليس هنا ارتباطا ولالك فليس للجملة مفهو إذ منشأه
يف القسم األول االرتباط الثاين وهو مفقود يف هاا القسم ولاا لو كا االرتبذاط ثابتذا
بني احلكم وأمى آخى أيضا نحو (ا وجد العامل اهلاشمي وجب اكىامه) مل يقتض ذلك
تعلق احلكم بأحد األمىين بذل يكذو احلكذم انحفليذا بالنسذبة اىل املوضذوعني فذا
موضوعية كل منهام ال تنايف موضوعية اآلخى .وحكم القضية الرشطية يف هاا القسذم
حكم القضية احلملية.
والتعبري الرشطي يف املقا (العصري اذا غف حيذى ) مذن القسذم األول فهذو يفيذد
ارتباطني :ارتباط احلىمة بالعصري وارتباط هاا االرتباط بالغليا فالنتيجذة أ احلىمذة
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ال توجد يف مى عد الغليا ملا عىفت من كيفية افادة املفهو .
ومن هنا تبني ا املىحلة الثانية للحكم أمى ومهي فا مقتىضذ القضذية الرشذطية
نفي مطلق االرتباط بني احلكم واملوضذو يف حذال فقذدا الرشذط بخذف التعبذري
الوصفي( :العصري املغي حىا ) فانه ال ينفي احلىمة عن العصري غري املعذي فانتخذاب
التعبري الرشطي ليس اال الفادة نفي االرتباط بني احلىمة والعصري غري املغي.
وأما توهم جعل احلىمة التعليقية وانه مقتىض القضية الرشطية فهذو خطذأ يتبذني
وجه االشتباه فيه مما ذكىنا حيث ا مقتىض القضية الرشطية ليس اال اجياب االرتبذاط
بني احلكم واملوضو يف صورة وسلب االرتباط بينهام يف صذورة أخذى وامذا جعذل
االرتباط بني املوضو واحلكم التعليقي يف غري صورة الرشط فهو أمذى خيذايل ولذيس
وراء احلكم الواقعي يشء غري اخليال.
وقد يتوهم أ مقتىض القضية الرشطية جعل املفزمة والسببية.
وقد ذكىنا جواب هاا التوهم سابقا يف االحكا الوضذعية وحمصذله أ املفزمذة
والسببية ونظائىمها ال تقبل اجلعل وا التعبري بمثل (جعلذت هذاا سذببا أو جذزءا أو
رشطا) تعبري اديب ال قانوين وا هاه األمور مما ينتزعه العقل وال فىق يف منشأ انتزاعذه
بني التعبريين (الرشطي والوصذفي) وا املفزمذا العقليذة كالتنذافى بذني الضذدين
وحصول االربعة من ضم اثنني اىل اثنني منشؤها نفس األمى واملىاد به ما حيلله العقذل
من ذا األمى اخلارجي.
هاا ويمكن االنتصار للقول بجىيا االستصحاب التعليقي بوجوه:
الوجه األول :أ منشأ انكاره هو ما ذكىه املحقق النائيني من أ الرشوط تىجذع
اىل املوضو وال تىجع يشء منها اىل اهليئة وأ الربها قائم عىل ذلك وحيث ا هذاا
ليس صحيحا وا بعض الرشوط كام نحن فيه تىجع اىل اهليئة وا الربهذا غذري تذا
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واملدعى خف الفهم العىيف فاالستصحاب التعليقي ال اشكال فيه.
واجلواب :أ منشأ انكاره ليس ذلك بذل هذو مذا ذكىنذا ومذا نسذب اىل املحقذق
النائيني والسيد اخلوئي وا كا ماهى كفمهام يف املقا إال أ العفمة الكاممي ذكذى
يف احلاشية ما يىفع هاا التوهم وقد سمعنا من السذيد اخلذوئي يف الفقذه مذا يؤيذد مذا
ذكىناه.
الوجه الثاين :ما ذكىه السيد احلكيم يف املستمسك وحمصله أ مبنى االنكذار هذو
عد االعتناء بلسذا الذدليل وعذد الفذىق بذني التعبذريين السذابقني مذع انذه جيذوز
االستصحاب إذا قال( :إذا وجد النهار فامسك) وال جيوز إذا قذال( :صذم يف النهذار)
مع ا مفادمها واحد .ولو كا املناط يف جىيا االُصول القضايا اللبية مل يبق هلا مذورد
فالغليا يف ما نحن فيه ليس هو الدخيل بحسب النظى الدقيق بذل هذو االسذكار بذل
اخلبث النفيس بنظى أدق.
واجلواب يعلم مما ذكىنا من الفىق بني التعبريين وا مبنى انكذار االستصذحاب
التعليقي هو العمل بمقتىض القضية الرشطية .وأمذا استصذحاب الزمذا فقذد ذكىنذا
جىيانه يف املثال الثاين أيضا وهو ملتز به .وأما ما ذكىه اخريا فهو خلط بني املفكذا
واملوضوعا ولو قلنا بأ املناط هو القضية اللبية فانام ندعيه يف املوضو دو املفك.
الوجه الثالث :ما ذكىه املحقق العىاقي من أ االنكار يبتني عىل كو احلكم أمىا
فىضيا ولو اقتىض ذلك منع جىيا االستصذحاب القتضذاه يف اجذىاء االستصذحاب
لفحكا الكلية بالنسبة اىل املجتهذد بطىيذق أوىل فذا املوضذو هنذاك بذتام اجزائذه
تقديىي كاستصحاب النجاسة يف املاء املتمم كىا بطاهى.
واجلواب :ا الفىق واضذ بذني املقذامني فاحلىمذة هنذا تقديىيذة ال واقعيذة لذه
والنجاسة هناك واقعية ولكن وعاء استصحاهبا مقد عىل وعاء حتققها وقد ذكىنا انذه
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ال يعترب يف االستصحاب كو املتيقن واملشكوك يف زما االستصحاب بل قد يتقدما
وقد يتأخىا وانام املفك هو تقد املتيقن يف وعائه عىل املشكوك واملفىوض أ املجتهد
يستصحب احلكم بلحاظ حتقق املوضو فيام بعد ولكن النجاسة املتقدمة عذىل الشذك
يف وعائها أمى واقعي ال تقديىي.
الوجه الىابع  :ما ذكىه بعض االعامم من أ املعترب يف االستصحاب هذو فعليذة
اليقني والشك دو فعلية املتيقن فيكفي كونه تقديىيا ومنشأ لألثى واحلىمة التقديىيذة
يف املقا أثىه احلىمة الفعلية بعد الغليا .
واجلواب :أ الوجود التقديىي ليس من انحاء الوجود حتى ا الففسفة حيذث
ذكىوا مىاحل للوجود من اخلارجي والاهني واخلطي والىسمي واللفظي واخليايل مع
أ بعضها من نسج اخليال مل يعدّ وا منها الوجود التقديىي .والتعبري عنه بالوجود تعبري
أديب ال واقعية له نظري احلكم االقتضائي الاي عذدّ ه املحقذق اخلىاسذاين مذن مىاحذل
احلكم فمىحلة الوجود االقتضائي ليس وجودا اال باالعتبار االديب مضذافا إىل أ مذا
نحن فيه أبعد من الوجود االقتضائي فا املوضو ليس مقتضيا للحكم .وأما تىتذب
الوجود الفعي عىل الوجود التقديىي فسيأيت الكف فيه.
ثذذم ا االستصذذحاب التعليقذذي معذذارض دائذذام باستصذذحاب تنجيذذزي وهذذو
استصحاب حلية العصري قبل الغليا حلية تنجيزية قطعية .وقال الشيخ قدس رسه ا
االستصحاب التعليقي مقد عىل التنجيزي وقد ذكى االعف لتقدمذه وجوهذا سذواء
منهم من وافقه يف أصل اجلىيا ومن خالفه.
والصحي أنه ال يتقد فهاا اشكال عىل أصل جىيا هاا االصل .والصحي أ
املستصحب هو عد احلىمة ال احللية غري جمعولة عندنا اال فيام كا مسبوقا باحلىمذة
أو يف مورد توهم احلىمة كام ذكىناه مىارا وهاا االستصحاب استصحاب شخصذ ال
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اشكال فيه .ولو اردنا استصحاب احللية مع فىض جمعوليتها فهو أيضا جار ال احللية
املوجودة قبل الغليا اما مطلقة أو مغياة بعد حتقق الغليا فالشك يف حتقق الكذي يف
ضمن فىد طويل أو قصري وجيىي استصحاب القسم الثاين من الكي.
وأما الوجوه التي ذكىوها يف بيا تقد االستصحاب التعليقي فهي كام يي:
الوجه األول :ما ذكىه السيد اخلوئي ‹أيده اهلل› كام يف مصذباح االُصذول وهذو أ
استصحاب االباحة استصحاب للكي ومذن رشوط استصذحاب الكذي أ ال يكذو
أحد الفىدين ثابتا واآلخى منتفيا باالصل ولاا مل جيى استصذحاب احلذدث إذا أحذدث
أحد باحلدث االصغى ثم رأ بلف مشتبها باملني ثم توضأ فا احلدث االصذغى جيذىي
استصحاب وجوده واالكرب جيىي استصذحاب عدمذه فذف يمكذن استصذحاب كذي
احلدث وكالك كي االباحة يف املقا فا االباحة املغياة حمىزة باالصل وعد االباحذة
املطلقة حمىزة باالصل أيضا.
واجلواب أوال :ا هاا الرشط ال دليل عليه وقد ذكىنا يف مثال احلدث وفاقا له ا
عد جىيانه من جهة احىاز الىافع جزءا باالصل وجزءا بالوجدا  .وجمىد اثبا أحد
الفىدين ونفي اآلخى باالصل ال يىفع العلم الوجداين بتحقق الكي وهذاا خلذط بذني
استصحاب الفىد املىدد والقسم الثاين من الكي.
وثانيا :ا اثبا االباحة املغياة باالصل ال وجه له فانه ا أريد به اثبا االباحذة
قبل الغليا فهو مقطو به وا أريد اثبا عد االباحة بعد الغليا فهو مذن االصذل
املثبت.
وثالثا :ا استصحاب االباحة لو كا مشكف فذف اشذكال يف استصذحاب عذد
احلىمة ألنه ليس مغ ّيا بالغليا لعد كونه جمعوال.
الوجه الثاين :ما ذكىه السيد اخلوئي ايضا عىل ما يف مباين االستنباط وهو موافذق
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ملا نقل عن املحقق العىاقي من ا استصحاب احلىمة املعلقة يوجذب التعبذد باحلىمذة
بعد الغليا وهاا يقتيض كو االباحة مغياة بالغليذا فذف يبقذى شذك يف عذد بقذاء
االباحة السابقة بعد حتقق الغليا .
واجلواب :ا اثبا كو االباحة مغياة باستصحاب احلىمة املعلقذة ال يكذو اال
باالصل املثبت .وقد تن ّبه لالك بعض االعامم ولكنه اعتار بذا ذلذك داخذل يف مذا
مى الكف يف اجلواب عنذه يف
ذكىه صاحب الكفاية من التفز يف وعاء االعتبار .وقد ّ
التنبيه األول مضافا اىل امكا العكس فا استصحاب االباحة أيضا ينفي احلىمة.
الوجه الثالث :ما ذكىه املحقق النذائيني قذدس رسه وهذو ا الشذك يف االباحذة
مسبب عن الشك يف احلىمة املعلقة فا جذى االستصذحاب فيهذا ارتفذع الشذك يف
االباحة الفعلية واألصل السببي مقد عىل املسببي .ثم اعاض عىل نفسه بأ السذببية
ليست رشعية .واجاب با اشااط كو السذببية رشعيذة خذاص باملوضذوعا دو
االحكا إذ ال يمكن فيها هاا الرشط إذ تلز لغوية جعذل احلكذم ا مل يسذتلز نفذي
ضده.
واجلواب :ا وجه تقد االصل السببي هو أنه لو جذى وكذا الاتذب رشعيذا
حتققت املفزمة بني اعتبار العلم بالسبب واعتبار العلم باملسذبب فذف جيذىي االصذل
املسببي واألمى لذيس كذالك يف عكسذه .واألحكذا واملوضذوعا يف ذلذك سذواء.
واللغوية انام تلز لو كا استصحاب احلىمة التعليقية ثابتا بدليل خاص.
الوجه الىابع :ما ذكىه بعض االعامم وهو نظري ما ذكىه املحقق النذائيني إال أنذه
حاول اثبا الاتب الرشعي بني احلىمة التعليقية واحلىمة الفعلية بعد الغليا بدعو
أ الشك هنا ليس متعددا وإنذام الشذك يف انذه مبذاح أو حذىا فاستصذحاب احلىمذة
التعليقية أثىه احلىمة الفعلية بعد كالغليا فف يبقى جمال لتوهم االباحة.
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واجلواب :ا احلىمة التقديىية والفعلية ا كانا جمعولني بجعل مستقل فهذو غذري
معقول ولو سلم فف دليل عىل املفزمة الرشعية بينهام بل املفزمة بينهام من املذدركا
العقلية فاثبا احلىمة الفعلية باستصحاب احلىمة التعليقية ال خيلو من شذبهة اثبذا .
وا كانا جمعولني بجعل واحد وانام االختف باالعتبار فف يوجد هنا تفز رشعي.
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التنبيه التاسع
يف استصحاب عدم النسخ
وقبل البحث عنه البد من ذكى امور:
األمى األول :أ الاي تبني لنا من مفحظة اآليا والىوايا وخصذوص قولذه
ِ
ِ
ِ
ِ
رش ر رلكُم ِم رن الدِّ ِ
يم
ين رما رو َّص بِه نُوحا روا َلاي رأو رحينرا إِ رلي رك رو رما رو َصينرا بِه إِب رىاه ر
تعاىل ( ر ر
ِ
ِ
ين رو رال رت رت رف َى ُقوا فِ ِيه )..هو أ الرشذيعة االسذفمية هذي
يموا الدِّ ر
يسى رأ رأق ُ
وسى روع ر
رو ُم ر
رشيعة مجيع االنبياء واملىسلني عليهم السف وأ كل ما أتى به نوح وابىاهيم وموسى
وعيسى عليهم السف مل يكن خمتلفا عام جاء به نبينا حممد صىل اهللّ عليه وآله وس ّلم يف
اخلطوط االصلية وأ االختف يف بعض اخلصوصيا انام نشأ من اختف االمم يف
التمد والتطور املوجب الختف حاجاهتم وأ ما جاء به حممد صىل اهللّ عليذه وآلذه
وس ّلم انام هو االسف باملعنى االتم االكمل وليس دينا جديذدا ناسذخا جلميذع مذا يف
الرشايع السابقة بل هو دين االنبياء كلهم وكلهم برشوا به ودعوا اليه .ففذي املعذار
االعتقادية كانت دعوهتم مجيعا اىل توحيد اهلل تعاىل والعلم بصفاته املقدسة كام وصف
نفسه ،ويف الرشايع كانت دعوهتم مجيعا اىل الصفة والصو والزكاة وحتى احلج ايضا
ويف االمور االجتامعية كانت دعوهتم مجيعا اىل حىمة اكل املال بالباطل وحىمة نكذاح
املحار وحىمة اخلمى اىل غري ذلك من الدعوا التي يشاك فيها مجيع االنبياء عليهم
الصفة والسف .
واحلاصل ا الرشايع كلها واحدة يف اخلطوط االصلية ودعائم الدين .واالسف
باملعنى اخلاص مكمل لتلك الرشايع .ومن هنا يعلم الوجه فيام أمى اهلل به نبيه صىل اهللّ
عليه وآله وس ّلم من اتبا ملة ابىاهيم عليه السذف يف اكثذى مذن موضذع مذن القذىآ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذن
يم رحنيفذا رو رمذا كرذا ر م ر
الكىيم منها قوله تعاىل ( ُث َم رأو رحينرا إِ رلي رك رأ اتَبِذع م َلذ رة إِب رذىاه ر
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ُامل ِ
ني) ويظهى الوجه ايضا يف الىوايا الواردة يف الصو واحلج وبيا كيفيذتهام يف
رشكِ ر
الرشايع السابقة بل نى يف تضاعيف الىوايا اهذتام االئمذة علذيهم السذف ببيذا
وحدة الرشيعة الساموية.
وأما وجود النسخ يف الرشايع فمام الكف فيه وقد بينا أ الوجه فيه هذو احتيذاج
االُمم حسب تطورها وتكاملها وانتهى ذلك اىل االسف باملعنى اخلاص فنسخ ما كا
من األحكا ال تفئم وضع األمة وأما سائى األحكا فهي امتداد للرشايع السابقة وال
ينايف ذلك أفضلية نبينا صىل اهللّ عليه وآله وس ّلم عىل سائى األنبياء.
ويتبني بام ذكىنا ا ما نقل عن املحقق النائيني قدس رسه من ا االحكا السابقة
اذا مل يمضها النبي االكى صىل اهللّ عليه وآله وس ّلم ال تعترب مذن الذدين غذري صذحي
ومثله القول با مجيع االحكا السابقة منسوخة وا ذلك مقتىضذ افضذليته صذىل اهللّ
عليه وآله وس ّلم.
األمى الثاين :ا النسخ موجود يف الرشايع السابقة ويف احكا رشيعتنا ايضا اىل ا
ُاكمل الدين كام يف اآلية املباركة (ال ريو ر رأك رمل ُت رلكُم ِدينركُم )..وقد ورد يف الىوايا أ
احاديث النبي صىل اهللّ عليه وآله وس ّلم حتتوي ايضا عىل الناسذخ واملنسذو واخللذط
بينهام هو الاي أوقع العامة يف كثري من االخطاء وقد ورد يف الىوايا ا النبذي صذىل
اهللّ عليه وآله وس ّلم كا يغسل رجله ويمس خفه قبل نذزول سذورة املائذدة واشذتبه
االمى عىل بعض الناس فلم يعلموا انه منسو  .وقد يقال ا النسذخ مل يقذع يف القذىآ
الكىيم ولكنا ذكىنا تفصيل اجلواب عنه يف مبحث حجية الكتاب.
األمى الثالث :أ بعض االمور يشبه النسخ فيوجب االشتباه ولكنها ليسذت منذه
وا كانت من حيثية بحثنا مشاركة له.
(منها) :االحكا التي جيعلها النبي صىل اهللّ عليذه وآلذه وسذ ّلم واالئمذة علذيهم
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السف باعتبار واليتهم تبعا للمصال املتغرية وحفظا للمجتمع االسفمي من الىكود
ِ
ين آ رمنُذوا رأطِي ُعذوا
فاالنحطاط .وهاه االحكا واجبة االطاعة كام قال تعاىل ( :ريا رأ ه رُّيا ا َلا ر
ِ
ول رو ُأ ِ
الى ُس ر
ويل األرم ِى ِمنكُم .)..وال تعترب هاه االحكا ناسخة لوقوعها يف
اهللَر رو رأطي ُعوا َ
منطقة الفىاغ .وقد ورد يف الىوايا أنا ال نحى ما أحله اهلل وال نحذل مذا حىمذه اهلل.
وليس املىاد بمنطقة الفىاغ خلو املورد عن احلكم الرشذعي بذل كذل مذا كذا احلكذم
االصي فيه غري مناقض للحكم الثانوي كام لو أمى االما بالسفى مع أنه مبذاح ابتذداء،
وكاملو فىضنا كو احلكم بالقرص يف السفى ختيرييا اال أ مجاعذة ممذن كذانوا خيذالفو
االئمة عليهم السف جعلوا االمتا شعارا هلم فيكو امىهم بوجوب القرص تعيينذا يف
قباهلم امىا يف منطقة الفىاغ .وكالك النهي التحىيمي عن املكىوها مثف.
وهاه االحكا ال توجب النسخ لبقاء احلكم األصي اال ا الواجب اطاعة هذاا
احلكم ما مل يغريه االما تبعا لتغري املصال نظري ما يوجبه املتعاقدا عىل انفسذهام فانذه
وا كا واجب الوفاء اال انه ال يىفع احلكم االصي وجيذب ا يكذو ذلذك ايضذا يف
منطقة الفىاغ (املؤمنو عند رشوطهم اال رشطا حلل حىاما او حى حفال).
و(منها) :األوامى والنواهي التي ينشئها الوايل املنصوب من قبذل اإلمذا كاملذك
االشا رضوا اهلل عليه فإ حكمه واجب االطاعة وا مل يكن ناسخا للحكم االويل.
(ومنها) :ما سنّه النبي صىل اهللّ عليه وآله وس ّلم من اجلزئيذة والرشذطية املكملذة
لفىائض اهلل تعاىل .فهاه أيضا ليست من النسخ .وكل ما عدّ ه املحقق النذائيني قذدس
رسه من متمام اجلعل ذ ولو فىضنا صدورها من النبي صىل اهللّ عليه وآله وس ّلم ذ ال
يعدّ نسخا ولكنها جتب اطاعتها وقد عدّ

سنن النبي صذىل اهللّ عليذه وآلذه وسذ ّلم يف

الىوايا عدال لفىائض اهلل.
ثم ا البحث عن استصحاب عد النسخ يشمل هاه االحكذا أيضذا حتذى لذو
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كانت صادرة عن الوالة املنصوبني.
األمى الىابع :ا األحكا بجميع أنواعها من األصلية واملوقتة إذا شك يف نسخها
فإ كا هناك إطفق ازماين أخا به وكاا ا كا هناك دليل خاص يذدل عذىل امتذداد
اهيم إِ َال مذن س ِ
ِ ِ
ِ
ذف ره نرف رسذ ُه)..
احلكم أو دليل عا كقوله تعاىل ( رو رمن ريى رغ ُ
ر ر
ب رعن م َلة إِب رى ر
وكقوله عليه السف ( :حفل حممد صىل اهللّ عليه وآله وس ّلم حفل ابدا اىل يو القيامة
وحىامه حىا ابدا اىل يو القيامة) وقوله عليه السف ( :خاوا به حتذى يذبلغكم عذن
احلي) وقوله عليه السف ( :خاوا باالحدث).
ّ
وا مل يكن يشء من ذلك فذإ قذانو العقذفء حيكذم بوجذوب األخذا بذاحلكم
األول .ولذذاا عذذدّ املحذذدث االسذذاابادي رمحذذه اهلل استصذذحاب عذذد النسذذخ مذذن
الضوريا وليس املىاد به أ شمول أدلة االستصحاب له رضوري بل املىاد أ عد
النسخ بنفسه اصل رضوري عند العقفء سواء كا االستصحاب حجة أ ال وسذواء
جى استصحاب عد النسخ أ ال فإ العقفء يعتربو القانو الصادر نافا املفعول
ما مل يصل خففه وال يعتنو باحتامل تبدل القانو فهاا أصل بىأسه كام ذكذىه السذيد
احلكيم قدس رسه يف أصالة القدرة.
إذ فالبحث عن جىيا االستصحاب يف عد النسخ بحث علمي بحت.
وهناك مناقشا عىل استصحاب عد النسخ وهي كام يي:
املناقشة األوىل :ا النسخ يف األحكا باملعنى الشامل الحكا الذوالة أيضذا كذام
ذكىناه عىل قسمني:
القسم األول :النسخ احلاصل من البداء .وهو تنبه املقنن لعد صذفحية احلكذم
واشتباهه من أول األمى وهاا القسم ال يتصور يف أحكا اهلل تعاىل.
القسم الثاين :النسخ بمعنى بيا حمدودية احلكم من أول األمى.
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فاذا شككنا يف النسخ باملعنى األول حيث يمكن ذلك كا جمذى لفستصذحاب
وهو استصحاب عد البداء ولكنه خارج عن حمل بحذث البذاحثني فذإهنم خصصذوا
البحث يف احكا اهلل تعاىل .واذا شككنا يف النسخ باملعنى الثاين كا مىجع الشذك اىل
أ احلكم املجعول حمدود أ مطلق .فهل جيىي هنا استصحاب احلكم أ ال ؟
اجلواب انه إذا كا احلكم يف مىحلة االنشاء شامف جلميع االزما كذا توسذعة
عىضية وا كا االمتذداد يف وعذاء اخلذارج طوليذا فذإ املتفىقذا يف وعذاء الزمذا
جمتمعا يف وعاء احلكم فإذا شككنا يف امتداد احلكذم بالنسذبة لزمذا خذاص جيذىي
استصحاب عد اجلعل فإ ثبو احلكم ملذدة مائذة سذنة مذثف جمعذول قطعذا ولكنذه
بالنسبة ملا بعدها مشكوك فاألصل عدمه .وعىل هاا فإ قلنذا بذا احلكذم هلذا امتذداد
قانوين يف اعتبار العقفء وا كا اصل حتققه آنيا فاذا شككنا يف امتذداد احلكذم جذى
استصحاب بقائه إال انه يعارض استصحاب عد اجلعل فيتساقطا وا انكىنا امتداد
احلكم كا االستصحاب العدمي بف معارض .وبذالك يظهذى ا استصذحاب عذد
معارضا دائام.
النسخ ال جيىي أو يكو
ر
والظاهى أ القوانني هلا امتداد زماين وبقاء يف االعتبار ولاا ورد يف القىآ األمذى
باتبا ملة ابىاهيم عليه السف فإ االتبا يتوقف عىل البقاء .ويشهد له أيضذا احلكذم
بالفسخ يف العقود فإنه يتوقف عىل بقاء األمى املنشأ .فاحلق هو معارضة االستصحاب
الوجودي يف األحكا باستصحاب عد اجلعل يف مقا االنشاء.
وهاه املناقشة ال مدفع هلا.
املناقشة الثانية :ما ذكذىه صذاحب الفصذول قذدس رسه وهذي أ جعذل احلكذم
بالنسبة جلامعة من املكلفني مقطو به وبالنسبة جلامعة ُاخى مشكوك فيذه وحيذث ا
املكلف هو موضو احلكم فاستصحاب بقاء احلكم املجعول لتلك اجلامعة مذن قبيذل
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ارساء احلكم من موضو اىل آخى.
وأجاب عنه الشيخ قدس رسه بوجهني سيأيت أحذدمها يف ذيذل املسذألة والوجذه
اآلخى هو أ ذلك انام يص لو كانت األحكا جمعولة بنحو القضية اخلارجية حيث ا
املوضو حينئا هو الكثىا املوجودة خارجا ولكنها جمعولة بنحذو القضذية احلقيقيذة
واملوضو فيها هو العنوا بأي وجود حتقق فاذا قلنا للفىد بإنه جيب عليذه احلذج فذإ
ذلك من باب أ املوضو احلقيقي وهو عنوا املستطيع واسطة يف العىوض وحينئذا
فاملوضو واحد يف القضيتني واالستصحاب جار.
واعاض عليه السيد اخلوئي ‹أيده اهلل› با الشك يف أصذل جعذل احلكذم بنحذو
يشمل هاه اجلامعة الحتامل اختصاصه بالك الزما .
وهاا كف صحي ولكنه غري وارد عذىل الشذيخ فإنذه بيذا لفشذكال األول أي
شمول اجلعل بحسب التوسعة العىضية هلاا الزمذا ولكذن مذورد اشذكال صذاحب
الفصول وجواب الشيخ هو بعد تسليم عد ورود االشكال األول ومىجع االشكال
اىل أ االمتداد املزعو للقانو يف نظى العقفء صوري الختف املوضذو  .ومىجذع
اجلواب اىل أ املوضو هو الطبيعي فاالمتداد حقيقي.
املناقشة الثالثة :ما ذكىه املحقق النائيني قدس رسه عذىل مذا يف أجذود التقىيذىا
وهو اشكال خمت

باستصحاب الرشايع السذابقة فذف يشذمل عذد النسذخ يف سذائى

األحكا التي مذى ذكىهذا يف املقذدما وحمصذل االشذكال أ األحكذا الرشذعية يف
الرشيعة االسفمية إما أ تكو ناسخة جلميع احكا الرشايع السابقة وأ ما كا فيها
مشاهبا لتلك األحكا فإنام هو من قبيذل جعذل احلكذم املامثذل ولذيس امتذدادا لتلذك
األحكا فهاه الرشيعة جديدة بتام املعنى وإمذا أ تكذو ناسذخة لذبعض األحكذا
وممضية للبعض اآلخى .فإ قلنا باألول فعد جىيا االستصحاب واضذ وا قلنذا
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بالثاين فاستصحاب بقاء حكم من الرشايع السابقة ال جيذىي إال اذا ثبذت االمضذاء يف
هاه الرشيعة واالستصحاب ال يثبت االمضاء اال عىل القول باألصل املثبت.
وأجاب السيد اخلوئي ‹أيده اهلل› عن الشق األول من الاديد بأنه غري معقول فإ
إلغاء حكم وجعل حكم مماثل له لغو وقبي وال يعقل صدوره من احلكيم وعن الشق
الثاين با ادلة االستصحاب كافية يف االمضاء .وأضا السيد البجنوردي قدس رسه
بأ مىجع االستصحاب اىل جعل احلكم املامثل وهاا بالطبع امضاء لتلك األحكا .
والصحي ا الشق األول معقول ولكنه خمالف لألدلة ولعل منشأ القول بكذو
هاه الرشيعة ناسخة جلميع أحكا الرشايع السابقة هذو مذا ذكذىه املحقذق اخلىاسذاين
قدس رسه يف الكفاية يف مبحث اجلمع بني احلكم الظاهىي والواقعي مذن أ املذوحى
اىل النبي وامللهم للويص ليس إال األحكا االقتضائية بمعنى املصال واملفاسذد وأمذا
األحكا املولوية فهي صادرة من النبي صىل اهللّ عليه وآله وس ّلم ولعل هاا هو الوجه
يف ما يى يف كلامهتم من ذكى الصفة بعد كلمة الشار املقدس .وعليه فاملطا يف كذل
ُامة هو النبي وهو املرش لفحكا مجيعها إما بىبط الشخصية أو بجعل احلكم اجلزائي
كام مى تفصيله يف حمله وكيف كا فهو رابطة بني املوىل والعبيد .وحينئا فكيذف يعقذل
متابعة النبي صىل اهللّ عليه وآله وس ّلم مع انه أفضل االنبياء هلم فيام رشعوه من أحكا
فيكو مطيعا ملن هو أدنى منه مىتبة ففبذد مذن أ تكذو األحكذا احكامذا جديذدة
يرشعها نبينا صىل اهللّ عليه وآله وس ّلم.
وهاا ليس مستحيف إال أ الكف يف صحته وا األحكا هل هذي صذادرة مذن
االنبياء عليهم السف فاالطاعة يف الرشذيعة هذي اطاعذة الىسذول أ ا االنبيذاء وا
كانت هلم الوالية يف جعل األحكا املوقتة إال أهنم من جهة أخذى مبلغذو عذن اهلل
تعاىل وا الرشيعة الساموية واحدة بخطوطها األصلية ومرشعها هو اهلل تعذاىل؟ وقذد
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عىفت تفصيل ذلك يف املقدمة االوىل .وما ذكىه املحقق اخلىاساين يستلز ماال يلتذز
به وال يمكن االلتزا به فإ مقتىض ذلك ا تكو االوامى والنواهي الواردة يف القىآ
الكىيم صادرة عن النبي األكى صىل اهللّ عليه وآله وس ّلم مع أ كذو القذىآ بتاممذه
منزال من اهلل تعاىل من رضوريا الدين.
واما الشق الثاين فلو سلمنا ا احلكم املجعول من قبذل اهلل تعذاىل املمتذد اىل هذاا
الزما حيتاج اىل امضاء من النبي صىل اهللّ عليه وآله وس ّلم فاستكشا االمضذاء مذن
أدلة االستصحاب ال معنى له فإ االستصحاب ال يتكفذل إال التوسذعة يف الكشذف
وبقاء املتيقن وأما امضاء احلكم املحتاج اىل االمضاء فف ربط لذه باالستصذحاب فذإ
مىجع التوقف عىل االمضاء اىل ا املتيقن جزء املوضذو وال شذك ا استصذحابه ال
يثبت اجلزء اآلخى.
والصحي ا األحكا االهلية ال معنى لتوقفها عذىل امضذاء النبذي فذإ مقتىضذ
الشق الثاين أ يكو األحكا من قبل اهلل تعاىل وال يعقل توقفهذا عذىل امضذاء النبذي
الاي هو عبد من عبيده وذلك ال معنى التنفيا واالمضاء قذد يكذو جعذل احلكذم
املامثل فإذا قال الشار جيب الوفاء بالنار كا مىجعه اىل جعذل الوجذوب ملذا أوجبذه
الناذر عىل نفسه وا عرب عنه باالمضاء فإ ُاريد من االمضاء يف املقا هاا املعنى فهذو
راجع اىل الشق األول وا اريد به التنفيا واالمضاء باملعنى احلقيقي بأ يكو احلكذم
غري نافا املفعول اال به فهو غري معقول يف أحكا اهلل تعاىل.
ثم ا الشيخ االنصاري سلك طىيقا آخى الستصحاب الرشايع السذابقة ليسذلم
من هاه االشكاال وهو أ أحكا الرشيعة السابقة ثابتة يف حذق مذدرك الرشذيعتني
قطعا إما بنحو الفعلية إذا حتقق املوضو والرشائط وإما بنحو التعلذق بالشذخ

كذام

ذكىناه يف االستصحاب التعليقي فذاذا شذك يف بقذاء احلكذم لذه بعذد ورود الرشذيعة
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الفحقة يستصحب ويثبت ذلذك بالنسذبة إلينذا أيضذا بضذميمة قذانو اإلشذااك يف
التكليف.
واجلواب عنه :ا اإلشااك ثابت يف األحكا الواقعية والظاهىية إال انه ال يفيذد
يف املقا ال بلحاظ األحكا الواقعية وال بلحاظ األحكا الظاهىية .أمذا األول فذف
اثبا احلكم الواقعي بالنسبة إلينا باستصحاب ُمذدرك الرشذيعتني لذه اليذتم اال عذىل
القول باألصل املثبت فإ املفزمة ليست رشعية إذ مل يىد دليل رشعذي جيعذل ثبذو
احلكم ُملدركهام موضوعا لثبو احلكم لنا .وأما الثاين فف مقتىض اإلشذااك حينئذا
ليس إال أ كل من حتقق لديه ما حتقق ملدرك الرشيعتني من رشائط استصحاب احلكم
ثبت له احلكم واملفىوض عد حتقق الرشائط لنا.
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التنبيه العارش
يف أصالة تأخر احلادث
مورد هاا البحث ما اذا تىتب اثى عىل تأخى يشء عن يشء فهل هناك اصل يثبت
هاا التأخى؟ حكي عن بعض القدماء أ أصالة تأخى احلادث اصل عقفئي بىأسه كام
ادعي ذلك يف أصالة العد أيضا .ولكن هاا مما ال شاهد عليه .ففبد مذن البحذث يف
جىيا االستصحاب واثبا تأخى احلادث به.
ويفحظ هنا أ التقد والتأخى أمىا اضافيا فصذدق كذل مذنهام يتوقذف عذىل
مفحظته بالقياس اىل امى آخى .واملقيس إليه قد يكو زمانا وقد يكو زمانيذا والثذاين
عىل قسمني:
األول :أ يكو املقيس واملقيس إليذه كفمهذا دخيلذني يف احلكذم ونصذطل لذه
أصالة تأخى احلادث يف املوضوعا املىكبة .الثذاين :أ يكذو أحذدمها دخذيف فقذط
ونصطل له أصالة تأخى احلادث يف املوضوعا البسيطة .فذاألول كاسذف الذوارث
فإنه إذا تقد عىل مو املورث أو القسمة ورث املال وإال فف واملوضو هنذا مىكذب
من اسف الوارث ومو املورث أو القسمة .والثاين كالشذك يف تقذد احلذدث عذىل
الطهارة وتأخىه يف مسألة تعاقب احلالتني فإ املوضو للحكذم بصذحة الصذفة هذو
الطهارة ولعدمها هو احلدث ال ا املجمو منهام موضو احلكم .ويف هاين القسمني
قد يكو األمىا جمهويل التاريخ وقد يكو أحدمها معلو التاريخ واآلخى جمهوله.
والبد ا يتقد البحث عن تفاصيل هاه االقسا بحث آخذى وهذو أ األثذى إذا
كا ماتبا عىل العنوا اإلنتزاعي من التقد والتأخى والتقار سواء كا املقذيس إليذه
زمانا أو زمانيا هل يمكن اثباته باالستصحاب أ ال .وهاه التقسيام التي ذكىناها ال
دخالة هلا يف مثل ذلك اصف بمعنى أنه ال خيتلذف احلكذم يف هذاا املبحذث بذني كذو
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املقيس إليه زمانا أو زمانيا واملوضو مىكبا أو بسيطا  .وإنام هاه التقسيام ختت

بذام

إذا كا األثى ماتبا عىل ذا الشيئني املشكوك فيهام التقد والتأخى أو التقار .
وعليه فالبحث يف مقامني أحدمها يف موارد تىتب األثى عذىل العنذوا اإلنتزاعذي
واآلخى يف موارد تىتب األثى عىل ذا املقيس واملقيس إليه.
والوجه يف تقسيم البحث اىل مقامني ما ذكىناه يف مبحث األصل املثبت من عذد
امكا اثبا العناوين االنتزاعية باستصحاب منشأ االنتزا أو مصذححه ففبذد مذن
اجىاء االستصحاب يف نفس العنوا االنتزاعي ولاا احتجنا اىل املقا األول وأمذا لذو
قلنا بأ استصحاب منشأ االنتزا أو مصححه يكفي يف اثبا العنوا االنتزاعي فذف
حاجة اىل البحث عن املقا األول بل يكفي املقا الثاين عن ذلك.
املقا األول :يف ما إذا شك يف التقد والتأخى والتقار وكا موضو األثى نفس
االمى االنتزاعي وله ثفث صور:
الصورة االُوىل :أ يكو أحدها مأخوذا بنحو كا التامة موضوعا للحكذم كذام
إذا قال املرش ( :إذا حتقق تقد اسف الوارث عىل مو املورث ورثه) وال اشكال ذذ
بناء عىل عد جىيا األصل املثبت ذ يف عد جىيا األصل الوجودي فيه بذل جيذىي
فيه أصالة عد حتقق التقد بف مانع .ومذن هنذا يعلذم أ مفذاد لذيس التامذة إذا كذا
موضوعا للحكم جى االستصحاب فيه بف اشكال.
نعم قد يكو هاا االستصحاب موردا ملعارضة استصذحاب اخذى فذيام إذا كذا
املورد موردا للعلم االمجايل كام إذا علمنا امجاال بأ أحد الوارثني مذن الوالذد والولذد
مثف ما قبل اآلخى وال نعلم باملتقذد فاستصذحاب عذد تقذد أحذدمها معذارض
باستصحاب عد تقد اآلخى وحيث ا موضو االرث هو عد تقد مو الوارث
مثف فاألصف يتساقطا ونحكم بعد التوارث بخف ما إذا احتملنا التقذار فذف
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يقع التعارض بينهام.
وكاا إذا كا لكل من تقد اليشء وتأخىه أثى رشعذي واملفذىوض العلذم بعذد
التقار فاستصحاب عد التقد يعارض استصحاب عد التأخى بف فىق بذني كذو
املقيس إليه زمانا أو زمانيا .ومثله ايضذا إذا كذا كذل مذن التقذد والتذأخى والتقذار
موضوعا لألثى.
واحلاصل أ ما ذكىناه من جىيا االستصحاب العدمي بف اشكال انام هذو مذع
قطع النظى عن املعارضة يف صورة العلم االمجايل.
الصورة الثانية :أ يكو أحد العنذاوين الثفثذة موضذوعا للحكذم بنحذو كذا
الناقصة كام إذا قال املرش ( :إذا كا اسف الوارث متقدما عىل مذو املذورث يىثذه)
فف اشكال هنا يف عد جىيا االستصحاب الوجودي لعد تقد احلالة السابقة وانام
الكف يف جىيا االستصحاب العذدمي وهذو يبتنذي عذىل جىيذا االستصذحاب يف
االعدا االزلية بدعو ا االسف قبل حتققه مل يكن متقدما عىل املذو فنستصذحب
عد التقد بعد التحقق .وقد ذكىنا بعض الكف فيه يف البحث عن اللباس املشذكوك
يف الفقه .والصحي جىيا االستصحاب فيه.
الصورة الثالثة :ا يكو أحد العناوين موضوعا للحكم بنحو املوجبة املعدولذة
املحمول كام إذا قال( :إذا كا مو املورث غري مسبوق باسف الذوارث فذف يذىث)
فاالستصحاب الوجودي بمعنذى استصذحاب عذد املسذبوقية بنحذو العذد النعتذي
يتوقف عىل جىيا األصل املثبت فإ النعتية ليست هلا حالة سابقة وإنام احلالة السابقة
للعد املحمويل (املسبوقية مل تكن) وللسالبة بانتفاء املوضو (املو مل يكذن مسذبوقا
قبل حتققه) واثبا العذد النعتذي باستصذحاب العذد املحمذويل أو السذالبة بانتفذاء
املوضو يتوقف عذىل حجيذة األصذل املثبذت .وأمذا االستصذحاب العذدمي بمعنذى
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استصحاب عد كو املو غري مسبوق فهو من االستصذحاب يف االعذدا االزليذة
وجيىي بناء عىل ما هو التحقيق.
املقا الثاين :فيام إذا شك يف أحد العناوين الثفثة مع كو األثى ماتبذا عذىل ذا
املستصحب دو األمى االنتزاعي والبحث فيه كام أرشنا اليه يقع يف ثفث مباحث:
األول :أ يكو املقيس إليه هو االزمنة التفصيلية وله قسام :
املبحث ّ
القسم األول :أ يكو الزما بنفسه دخيف يف احلكم كام إذا كا األثى ماتبا عىل
حتقق االسف قبل يو عىفة مثف.
القسم الثاين :أ ال يكو الزما بنفسه دخيف بل باعتبار حتقق جزء من املوضو
فيه كام إذا علمنا بتحقق جنابة وشككنا يف تقدمها عىل يذو اجلمعذة وتأخىهذا عنذه ال
خلصوصية ودخالة ليو اجلمعة بل لتحقق الصلوا املرشذوطة بالطهذارة فيذه وهذي
موضو األثى.
واالستصحاب جار يف القسمني بف اشكال .وقد ذكى صذاحب الكفايذة يف هذاا
املقا مطلبا نحن يف غنذى عذن البحذث عنذه بعذد تقذديم املقذا األول وهذو أ هذاا
االستصحاب هل يثبت أحد العناوين الثفثة إذا تىتب عليها أثذى رشعذا أ ال؟ وقذد
متسذذك يف اثباهتذذا بوجذذوه مذ ّذىالكف يف توضذذيحها أوال بحيذذث ال يذذىد عليذذه بعذذض
االعااضا ويف اجلواب عنها ثانيا يف مبحث األصل املثبت.
املبحث الثاين :أ يكو املقيس إليه امىا زمانيا واملوضو مىكبا وهو عىل قسمني
فإ احلادثني قد يكونا جمهويل التاريخ وقد يكو أحذدمها جمهذول التذاريخ واآلخذى
معلومه.
القسم األول :أ يكذو احلادثذا جمهذويل التذاريخ وهلذاا القسذم صذور أمههذا
صورتا ناكىمها بعكس الاتيب الاي يف الكفاية لسبب:
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الصورة االُوىل :أ يكو املوضو مىكبا من وجود أحدمها وعد اآلخى ويكو
العد ملحوما بنحو العد املحمويل وليس التامة فهذل يمكذن اجذىاء االستصذحاب
العدمي واحىاز املوضو بضميمة احىاز اجلزء اآلخى بالوجدا أ ال؟
اختلف الشيخ واملحقق اخلىاساين يف ذلك وتبع كف منهام مجاعة فذاهب الشذيخ
واتباعه إىل جىيا االستصحاب يف نفسه لوال التعذارض وذهذب املحقذق اخلىاسذاين
واتباعه اىل عد جىيانه يف نفسه .فالكف يف جهتني:
اجلهة االُوىل :يف امكا احىاز املوضو باستصحاب االمى العدمي واحىاز اجلزء
اآلخى بالوجدا كام إذا كا املوضو مو املورث وعد اسف الوارث ونحن نعلم
بكليهام اال اننا نشك يف املتقد منهام واملتأخى فهل جيىي استصحاب عد االسذف يف
نفسه اىل زما املو أ ال؟ فاهب الشيخ اىل جىيانه وتبعه مجاعة ثم حصذلت شذبهة
لد االعف يف ذلك فقيل ا أول من ابد الشبهة املريزا الشريازي وقيل هو الشذيخ
راي قدس رسمها وهو من اساتاة السيد صاحب العىوة واملحقق اخلىاساين.
اجلهة الثانية :يف ا االختف بني قول الشيخ واملحقق اخلىاساين هذل لذه ثمذىة
عملية أ هو بحث علمي بحت؟ بمعنى ا هاا االستصحاب مورد للمعارض دائذام
فاما ا ال جيىي أو جيىي ويسقط بالتعارض.
أما الكف يف اجلهة االوىل فقد ذكى الشيخ واتباعه انا نعلم بعذد حتقذق االسذف
ومو املورث يف زما ولنفىضه يو اخلميس مثف ثم علمنا بذتحققهام يذو السذبت
مثف إنام الشك يف تقد أحدمها عىل اآلخى فف نعلم ا االسذف حذدث يذو اجلمعذة
واملو يو السبت ا العكس فإذا كذا العكذس حتقذق املوضذو املطلذوب وحينئذا
فنجىي استصحاب عد االسف اىل الزما الواقعي الاي ما فيه املذورث واملذو
حمىز بالوجدا فيتحقق املوضو .
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ونفى املحقق اخلىاساين واتباعه جىيا هاا االستصحاب يف نفسه ولبيا وجهذه
عدة تقاريى:
التقىيى األول :ما ذكىه املحقق اخلىاساين بنفسه وهو أ االستصذحاب ال جيذىي
لعد اتصال زما اليقني بالشك .وحيث ا كفمه جممل يف املقا كسائى املوارد فف بد
من توضيحه ونحاول هنا تقىيىه عىل وجه يندفع بعض اعااضذا املتذأخىين عليذه
التي منها ما اورده السيد اخلوئي يف مباين االستنباط ومنها ما أورده السذيد احلكذيم يف
املستمسك يف اجلزء الثاين مبحث الوضوء.
وتوضي ذلك يتم بالتنبيه عىل امور ثفثة:
االمى األول :أ لدينا يف هاا املقا ثفثة أزمنة :زما العلم بعد حتقق يشء منهام
وهو يو اخلميس يف املثال السابق .وزما الشذك يف أنذه زمذا حذدوث االسذف أو
املو وهو يو اجلمعة فيه .وزما العلم بتحققهام وهو يو السذبت .ووعذاء التعبذد
باالستصحاب العدمي أي عد االسف مىدد بني اجلمعة والسبت للعلم بعدمه يذو
اخلميس واملطلوب هو استصحاب عد االسف اىل زما املو واقعا وزمانذه مذىدد
بني اجلمعة والسبت.
االمى الثاين :أ من رشائط جىيا االستصذحاب اتصذال زمذا اليقذني بالشذك
وليس املىاد اتصال زماهنام باملعنى الظاهى مذن اللفذظ فقذد ذكىنذا يف حملذه أ الشذك
واليقني زماهنام واحد وانام االختف يف زما متعلقهام بل املىاد اتصال زما القضذية
املتيقنة باملشكوكة بمعنى أنه ال يفصل بني الزما الاي نعلم اآل بتحقق املستصذحب
فيه والزما الاي نشك يف بقائه فيه علم وجداين أو تعبدي بخف القضية املتيقنة أي
علم بعد بقاء املستصحب .وذلك النه حينئا ليس من نقض اليقني بالشك بل نقض
له باليقني كام إذا علمنا بعدالة زيد يو اخلمس وشككنا فيها يو السبت ولكن علمنذا
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أو قامت البينة عىل عد عدالته يو اجلمعة فف يمكن استصذحاب العدالذة السذابقة.
وهكاا الكف فيام إذا احتملنا حتقق قضية متيقنة وجدانا أو تعبدا بني الزمانني وذلذك
ال التمسك بقوله عليه السف (ال تنقض )..حينئا متسك بالعا يف الشبهة املصداقية
له وال يقول به أحد.
انام الكف يف امكا الشك يف حتقق القضية املتيقنة بينهام وهاا هذو الذاي يدعيذه
املحقق اخلىاساين وهاا ما نبينه يف االمى الثالث.
االمى الثالث :أ هناك مسالك خمتلفة يف العلذم االمجذايل وقذد ذكىناهذا يف عذدة
مواضع منها يف مبحث استصحاب الفىد املىدد .ومسلك املحقق اخلىاساين فيه ذ بنذاء
عىل تفسرينا لعبارته أ العلم االمجايل له كشفا  :كشف ذايت ياعن به العقل وكشذف
عقفئي .أما الكشف الاايت فهو متعلق باجلامع االنتزاعي اي عنوا (أحدمها) وهذاا
املكشو ال ياتب عليه أثى ال عند الرش وال عند العقذفء فذا االثذى ماتذب عذىل
النجس يف الرش مثف ال عىل عنوا أحدمها والنجس ليس إال أحد االنذاءين واقعذا.
وأما الكشف العقفئي فحقيقته أ العلم وا تعلق ذاتا باجلامع االنتزاعي (أحذدمها)
أال أ هاا العنوا مل يفحظ بنحو املوضوعية بذل بنحذو املىآتيذة بخذف املذأخوذ يف
الواجب التخيريي عىل مسلكنا فا عنوا أحدمها مأخوذ عىل نحو املوضوعية .وأمذا
يف هاا املقا فهاا العنوا حدّ للعلم ال للمعلو بمعنى أ العقل ينتزعه وجيعله مذىآة
يعذني الواقذع ويكشذف عنذه بضذميمة االشذارة العقفئيذة
واملىئي به هو الواقع وانام ّ
فاملكشو ذاتا وا كا اجلامع إال أ العقفء يعتربو هاا العلذم بضذميمة االشذارة
كاشفا عن الواقع بنفسه .ومن هنا ذكى الشيخ يف ذيل حديث قاعدة احلليذة (كذل يشء
حفل حتى تعى احلىا منه بعينه) أ املعىفة باليشء قد تكو بعينه وبعنوانه الواقعي
وقد تكو بعنوا آخى يشري إليه .ومن هنذا أيضذا ذكذى املحقذق اخلىاسذاين يف أقسذا
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الوضع واملوضو له أ تصور املوضو له حال الوضع قد يكذو بااتذه وقذد يكذو
بوجهه .وهاا ماكور يف املنطق أيضا .وهو املىاد من قوهلم :الكي وجه للفىد .وقوهلم:
تصور اليشء بوجهه تصوره بوجه.
واحلاصل أ الفىق بني العلم التفصيي والعلم االمجايل هو أ املوضو يف األول
متصور بااته ويف الثاين بوجهه وعنوانه فاملكشو بالعلم االمجذايل بحسذب الكشذف
العقفئي هو نفس الواقع .ويعرب عن هاا الكشف بالكشف الناق

.

وبناء عىل هاا فالشبهة املصداقية يف املكشو بالكشف الاايت غري معقول ولكنه
بالنسبة للمكشو بالكشف العقفئي ممكن نظري ما يقال من اشتباه احلجة بالفحجة
وأما اشتباه العلم الوجداين بذالفعلم فغذري معقذول .واملذدعى يف املقذا هذو الشذبهة
املصداقية للمعلو بالعلم االمجايل بحسب الكشف الناق

.

قال املحقق اخلىاساين( :األمى السذابع :أنذه قذد عىفذت كذو القطذع التفصذيي
بالتكليف الفعي علة تامة لتنجزه ال يكاد تناله يذد اجلعذل اثباتذا أو نفيذا فهذل القطذع
االمجايل كالك؟ فيه اشكال ال يبعدا يقال :إ التكليذف حيذث مل ينكشذف بذه متذا
االنكشا وكانذت مىتبذة احلكذم الظذاهىي معذه حمفومذة جذاز االذ مذن الشذار
بمخالفته احتامال بل قطعا).
واملستفاد من هاه العبارة أ العلم االمجايل من هاه اجلهة حكمه حكذم االمذارة
وكشفه كشف ناق

فيمكن أ يلغيه الشار ويمكن أ ينفاه.

بعد تبني مبنى صاحب الكفاية نطبقه عىل ما نحن فيذه ونقذول :إنذا نعلذم امجذاال
بحدوث االسف إما يو اجلمعة وإما يو السبت وهاا احلدوث مكشو لنذا قطعذا
ولكنا ال نعلم وقت هاا املكشذو فذا كذا وقتذه الذواقعي يذو اجلمعذة كذا هذو
املكشو بالعلم االمجايل وا كا وقته يذو السذبت كذا هذو املكشذو وموضذو
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البحث هو احلدوث ال التحقق حتى يقال :انه يذو السذبت معلذو تفصذيف فذالعلم
االمجايل منحل.
وحينئا فاملىاد يف املقا هو استصحاب عد االسذف املعلذو يذو اخلمذيس اىل
الزما الواقعي حلدوث املو فا كا الوقت الذواقعي لذه هذو يذو اجلمعذة امكذن
االستصحاب التصال زما اليقني بالشك فا زما اليقني هو يو اخلمذيس وزمذا
االستصحاب هو يو اجلمعذة .وأمذا إذا كذا وقتذه الذواقعي يذو السذبت مل يمكذن
االستصذذحاب ال زمذذا اليقذذني الذذاي هذذو يذذو اخلمذذيس مل حيذذىز اتصذذاله بزمذذا
االستصحاب وهو يو السبت الحتامل حتقق القضية املتيقنة بحذدوث االسذف يذو
اجلمعة وذلك للعلم االمجايل بحدوثه إما يو اجلمعة وإما يو السبت وقد عىفذت أ
احلدوث متيقن ومكشو ولكنه مشذكوك الوقذت وهذو بوقتذه الذواقعي مكشذو
بضميمة االشارة العقفئية فيحتمل أ يكو املكشو أي القضية املتيقنة يو اجلمعة
وحيتمل أ يكو يو السبت وعي االحتامل األول ال يتصل زما اليقني بزما الشك
والبد يف جىيا االستصحاب من احىاز االتصال وإال كا متسذكا بالعذا يف الشذبهة
املصداقية.
وهباا البيا تبني أ االعااض عليذه بانذه يبتنذي عذىل رسايذة العلذم اىل االُمذور
اخلارجية واملحقق يف حمله خففه كام يف املستمسك غري وارد عليه .وكالك االعااض
بأ ذلك يبتني عىل امكا الشبهة املصداقية يف الصفا النفسية وهو غري معقذول كذام
يف مباين االستنباط.
واجلواب عام ذكىه املحقق اخلىاساين هباا التوضي الاي ذكىناه هو منع املقدمذة
الثالثة فإ الكشف العقفئي املدعى يف العلم االمجايل ممنو وال أقل من منع اطفقذه.
واملعلو بالعلم االمجايل هو الكي وهو ال حيكي اال عذام يطابقذه ال عذام ينطبذق عليذه.
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وجعله مىآة ليشء وضم االشارة الومهية اليه ال يوجذب كونذه مكشذوفا .وإالّ لكذا
اجلاهل البسيط عاملا فا كل جاهل بسيط يعلم امجاال بتحقق أحد األمىين أو االُمذور
من احلقائق العلمية واحلوادث التارخيية .ويلز منه أيضا وجوب االحتيذاط لذو تذىدد
االمى بني احلىمة واالباحة مثف لكو احلىمة مكشوفا واقعا مع أ تنجز العلم االمجايل
يتوقف عىل كو الطىفني تكليفا الزاميا.
التقىيى الثاين :وهو يتوقف عىل مقدمتني:
املقدمة االُوىل :أ االستصحاب إذا كا جمىاه جزءا من املوضو ففبد يف جىيانه
من كو اجلزء اآلخى حمىزا بالوجدا أو بالتعبد واالفاحىاز جزء املوضو بنفسه لغو
ال أثى له.
املقدمة الثانية :أ اجلزء اآلخى يف حمل الكف ليس لذه حمذىز فذإ املحذىز ملذو
املورث إما أ يكو العلم التفصيي وإما أ يكو العلم االمجايل .أما العلم التفصذيي
فهو حمقق يف املقا اال ا مى املو املعلو بالعلم التفصيي هو يو السبت وهو يو
العلم بتحقق االسف أيضا فليس هو زما االستصحاب فذف يفيذد فذيام ذكىنذاه مذن
احىاز اجلزء اآلخى يف وعاء االستصحاب .وأما العلم االمجايل بحدوث املو إمذا يف
يو اجلمعة وإما يف يو السبت فهو إنام يفيد إذا كا كل من طىيف الاديد موردا لألثى
وإال فهو ليس إال كالشبهة البدوية كام إذا علمنا باباحذة يشء وحىمذة آخذى .وهذو يف
املقا ليس كالك فا املو لو كا يو السبت ال أثى له إذ ال فائذدة يف احذىاز اجلذزء
اآلخى خارج وعاء االستصحاب كام عىفت نعم طىفه اآلخى وهو املو يو اجلمعذة
له هاا األثى .إذ فعد جىيا االستصحاب انام هو لعد حتقق رشطه.
واجلواب عنه :ا املقدمة الثانية ممنوعة فا اجلزء اآلخى لوحظ فيهذا القيذاس اىل
االزمنة التفصيلية وهو خارج عن حمل البحث.
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توضي ذلك :أ تقسيم الزما قد يكو بمفحظة االسامي التي جعلت لقطذع
خاصة منه كيو األحد والسبت مثف وقد يكو بمفحظة احلوادث الواقعة فيه كزما
ميفد املسي عليه السف وزما هجىة الىسول صىل اهللّ عليه وآله وس ّلم فنقول مثف:
ا زما ميفد املسي قبل زما اهلجىة وا مل نعلم تفصيف وقذت يشء مذنهام واألول
يسمى بالزما التفصيي والثاين بالزما االمجايل .وحينئا فإذا استصحبنا عد االسف
اىل زما مو املورث كا هاا الزما بمفحظة هاا احلذادث معلومذا عنذدنا وقذابف
للتعىيف فيكو وقو املو يف ذلك الزمذا معلومذا بالوجذدا فنستصذحب عذد
االسف اىل ذلك الزما الواقعي وهو زما حدوث املو .
التقىيى الثالث :ا املعترب يف االستصحاب هو صدق البقذاء عذىل التعبذد بتحقذق
يشء أو عدمه واما إذا مل يصدق البقاء فذف يكذو استصذحابا وا امكذن ذلذك بذأمى
تعبدي آخى .وعليه ففبد يف استصحاب عد االسف يف املقا ا يصدق عليه احلكم
ببقاء عد االسف املتيقن السابق فا كا مذو املذورث يف يذو السذبت ال يصذدق
احلكم بالبقاء واقعا لتخلل االسف بني يذو اخلمذيس ويذو املذو الذاي هذو يذو
السبت .و ا كا مو املورث يف يو اجلمعة كا استصحاب عد االسف اىل يذو
اجلمعة ابقاءا للمتيقن السابق وحيث إنا ال نعلم زما املو فصذدق البقذاء مشذكوك
فف جيىي االستصحاب.
واجلواب عنه هو اجلواب عن الوجه السابق فا هاا االشكال أيضذا يبتنذي عذىل
مفحظة االزمنة التفصيلية وأما استصذحاب عذد االسذف اىل زمذا املذو واقعذا
يصدق عليه االبقاء بف اشكال .ومورد البحث قياس املستصحب اىل أمى زماين ال اىل
نفس الزما التفصيي.
التقىيى الىابع :وهو مطابق ملا ذكذىه السذيد احلكذيم ونسذبه اىل املحقذق العىاقذي
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ونحن ناكىه بترص وتوضي .
وهو أ االستصحاب يتكفل لبيا امتداد اليشء وال يثبت تقار الشيئني ابتذداء
إال أنه قد يفيده إذا كا التعبد باالمتداد كافيا يف ثبو املقارنة.
توضي ذلك :أنا إذا شككنا يف مقارنة األمىين فتارة ال نشك يف االمتذداد اصذف
كام إذا علمنا ببقاء الطهارة مخذس سذاعا مذثف وشذككنا يف حتقذق الصذفة يف هذاه
الساعا اخلمس وعدمه فالشك يف املقارنة موجود ولكن ال شك يف االمتداد وهنا ال
اشكال يف عد إمكا اثبا املقارنة باالستصحاب .وتذارة يكذو الشذك يف املقارنذة
ناشئا من الشك يف االمتداد كام إذا شككنا يف بقاء الطهارة اىل زما الصذفة وال شذك
يف كفاية االستصحاب حينئا يف اثبا واقع املقارنة ملا ذكى يف مباحذث االستصذحاب
يف االُمور الزمانية من امكا اثبا املعنى احلىيف إذا مل يكن مفذاده أزيذد مذن التجمذع
الزماين واملفىوض أ واقع املقارنة هو املوضو ال عنواهنذا .وتذارة يكذو الشذك يف
املقارنة مقارنا للشك يف االمتداد ولكنه ليس ناشذئا منذه فذف يكفذي يف ثبوهتذا اثبذا
االمتداد وحينئا ال جيىي االستصحاب.
وما نحن فيه من هاا القبيل فا عذد االسذف مشذكوك يف مقذدار امتذداده ويف
مقارنتذذه ملذذو املذذورث ولكذذن مقذذدار امتذذداد عذذد االسذذف املحتمذذل لذذو اثبتنذذاه
باالستصحاب ال يكفي يف ثبو املقارنة إذ غاية امتداده هنايذة يذو اجلمعذة وحيتمذل
حدوث املو يو السبت فاالمتداد ال يثبت املقارنة وأكثى من هاا املقذدار ال يمكذن
استصحابه للعلم بتبدله بالوجود.
واجلواب عنه :أ ما ذكذى صذحي إال أ املقذا مذن القسذم الثذاين وذلذك ال
املفىوض أ املقيس إليه هو الزما االمجايل واحلاق ما نحن فيه اىل القسم الثالث يبتني
عىل القياس اىل االزمنة التفصيلية ولاا ورد يف االشذكال ا غايذة امتذداده هنايذة يذو
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اجلمعة مع أ املعترب كام ذكىناه يف اجلواب عن االشكال الثاين والثالث هو حلاظ زما
حتقق املو امجاال وال دليل عىل اختصاص االستصحاب بالتعبذد بالبقذاء بذالنظى اىل
االزمنة التفصيلية وكام يشمل (ال تنقض اليقني بالشك) صورة العلم بعذد االسذف
يو اخلميس والشك فيه يو اجلمعة كالك يشمل صورة العلم به قبل مو زيد بيو
مثف والشك فيه قبيله بساعة وإ مل نعلم ساعة موته فذا املذفك وهذو صذدق نقذض
اليقني بالشك موجود يف املقامني وال دخالة للعلم بالزما تفصيف يف ذلك .وكذالك
يشمله الدليل العقفئي.
تكملة:
ذكىنا يف تقىيى اشكال املحقق اخلىاساين كيفية امكا الشذك يف اتصذال القضذية
املتيقنة باملشكوكة عىل مسلكه وقد ذكى املحقق النائيني وجها يف تصويى ذلك وحمصذل
ما ذكىه أنه لو كا لنا إناءا نعلم تفصيف بنجاستهام ثم حصل لنا علم امجايل بطهذارة
أحدمها فهو عىل ثفث صور:
الصورة االُوىل :أ يكو العلم بالطهارة جممف من مجيع اجلها كذام إذا اخربنذا
من نعلم صدقه بطهارة أحدمها .وحينئا فف مانع من اجىاء استصذحاب النجاسذة يف
كل منهام مع قطع النظى عن املعارضة.
الصورة الثانية :أ يكو العلم بالطهارة مبينا مذن مجيذع اجلهذا قبذل عذىوض
االمجال كام إذا رأينا إصابة املطذى ألحذدمها معينذا ثذم اشذتبه بذاآلخى فحصذل العلذم
االمجايل.
الصورة الثالثة :أ يكو العلم بالطهارة مبينا من جهة وجممف مذن جهذة كذام إذا
علمنا بإصابة املطى لفناء الرشقي ومل نميزه حال العلم ثم اشتبه الرشقي بالغىيب.
ويف هذاتني الصذورتني ال جيذذىي استصذحاب النجاسذة الهنذذام مذوردا للشذذبهة
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املصداقية لقوله عليه السف ( :ال تنقض اليقني بالشك).
والكف هنا يف تفسري كف املحقق النائيني يف هاا املقا  .وقد ذكذى االعذف مذن
تفماته لالك وجها ونحن ناكى وجها آخى.
أما ما ذكىوه فهو أ زما اليقني ليس متصف بزما الشك لفصذل زمذا العلذم
بالطهارة عىل أحد الوجهني بينهام واملعترب يف جىيا االستصذحاب أ ال يفصذل بذني
وعاءي اليقني والشك زما ال يكو زما العلم وال الشك وهاا الرشط غري حاصل
يف املقا ال كف منهام وا علمنا بنجاسته سابقا إال انه حيتمل أ يكو متعلذق العلذم
بالطهارة يف الزما املتوسط فف حيىز اتصال زما اليقني بالشك واجىاء االستصحاب
حينئا متسك بالعا يف الشبهة املصداقية.
ولو كا هاا هو مقصوده فريد عليه اعااضا :
االعااض األول :أ القطع بكو املستصذحب متعلقذا للعلذم بخذف احلالذة
السابقة يف أحد االزمنة املتوسطة ال يض باالستصحاب فضف عن احتامله فإذا علمنذا
بعدالة زيد يو اخلميس ثم علمنا بفسقه يو اجلمعة وشككنا يو السبت بنحو الشك
الساري يف بقاء عدالة يو اخلميس بمعنى اننا نحتمل االشتباه يف فسق يو اجلمعة فف
اشكال يف جىيا االستصحاب وال يض هاا القطذع املتوسذط لعذد بقائذه يف وعذاء
االستصحاب واملقا من هاا القبيل فا القطع بالطهارة قد ارتفع بحصذول االشذتباه
بينهام.
يمى يف
تم فانام هو يف الصورة الثانية دو الثالثة إذ مل ّ
االعااض الثاين :ا هاا لو ّ
هاه الصورة زما نقطع بطهارة هاا االناء الاي هو مورد االستصحاب وال فىق بني
العلم بطهارة االناء الرشقي مع عد متييزه والعلم بطهارة أحدمها مع عد متييذزه كذام
يف الصورة االُوىل .ووضوح االعااض الثاين يشذهد أ هذاا لذيس مقصذود املحقذق
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النائيني قدس رسه.
وأما ما يظهى لنا من مفحظة كلامته يف ابواب متفىقة هو أ مىاده أمذى آخذى وراء
ذلك.
بيانه ا مسلك املحقق النائيني يف العلم االمجايل هو أنه عىل قسمني:
األول :أ يكو متعلذق العلذم هذو عنذوا أحذدمها وال يكذو للعلذم ارتبذاط
باخلارج.
الثاين :أ يكو العلم االمجايل مىتبطا باخلارج بوجه.
ومثال القسم األول الصورة االُوىل من الصور الثفث التي ذكىناها ومثله ايضذا
ما إذا تواتى امجاال وجود عامل يف الدار مثف بأ اخربنا به مجاعة كثرية وكل منهم اخربنا
بوجود أحد من العلامء غري ما ذكىه اآلخىو فمقتىض جتمذع اإلحذتامال يف املحذور
الواحد املعرب عنه بالتواتى االمجايل هو العلم بوجود عامل يف الدار ولكن هذاا العلذم ال
يتعلق بأمى واقعي يف اخلارج بل بالعنوا االمجايل.
والقسم الثاين هو مورد اشتباه املعلو بغريه والصورة العلمية فيذه مىتبطذة بذأمى
واقعي يف اخلارج والبد مذن االلتذزا حينئذا بانكشذا الواقذع وذلذك ال الصذورة
العلمية يف هاه الصورة ليست كالصورة السابقة متعلقة بالعنوا االمجذايل ابتذداء بذل
هي مىتسمة عن الواقع اخلارجي وحاكية عنه وانام نشأ االمجال من اشتباه ذي الصورة
بغريه فيص عقف أو عىفا القول با ما اعلم بنجاسذته قذد اشذتبه عذي وال يمكذن يل
متييزه والعلم االمجايل يف القسم االول حيقق قضية منفصلة مانعة اخللو تقول امذا هذاا
نجس أو ذاك وال مانع من نجاستهام .ويف القسم الثاين حيقق قضذية منفصذلة حقيقيذة
وهي أ االناء الاي رأيت املطىقد أصابة إ ّما هاا أو ذاك وال يمكن االجذتام لوحذدة
املعلو كام ال يمكن اخللو.
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وهباا البيا يعلم الوجه يف حتقق الشبهة املصداقية يف املقا ويعلذم أيضذا امكذا
حتقق العلم االمجايل يف موارد الدورا بني االقل واألكثى يف قبال من زعم عد امكانه
بدعو أ االقل متيقن وما زاد عنه مشكوك فإ ذلك انام يتم يف الصورة االُوىل وأمذا
إذا علمنا با كل آنية يف اجلانب الرشقي قد أصابه املطى ومل نعلم اهنا ثامنية أ عرشة ال
يص القول بأ طهارة الثامنية معلومة وطهارة الزائد عليها مشكوكة فا مقتىض تعلق
العلم االمجايل حينئا بالواقع ا ثامنية أوا متعينة ممتازة قذد أصذاهبا املطذى ال أ عذدد
الثامنية متيقن وما زاد مشكوك.
ومن هنا يعلم الوجه يف ما ذكىه القدماء من وجوب القطع بذالفىاغ أو الظذن اذا
شك يف مقدار الفوائت من الصفة للعلم االمجايل بوجوب احد املقذدارين أو املقذاديى
وال ينحل العلم بالتيقن باالقل الرتباط العلم بالواقع اخلارجي وسبق العلم بمقذداره
أوال ثم عىض االمجال من جهة الكثىة .وقد حكم بالك مجاعة من املتأخىين واحتاط
بعضهم منهم املحقق البهبهاين يف حاشية املذدارك والسذيد بحذى العلذو يف املصذابي
وصاحب العىوة واملحقق النائيني ولعل السيد الربوجىدي احتاط يف ذلك أيضا.
وتبني بالك ا هاه الفكىة ليست خمتصة باملحقق النائيني بل هلذا جذاور يف فقذه
القدماء .وقد ّبني املحقق املاكور هذاا الوجذه يف مسذألة قضذاء الفوائذت ويف مسذألة
وجوب الفح

عن املخص

إذا كا ما احىز من االحكا بمقدار املعلو باالمجال

لعد انحفل العلم االمجايل نظىا اىل ا املعلذو باالمجذال معنذو بذام هذي مدونذة يف
الكتب املعتربة وقد بينا ا مثل هاا العلم االمجايل ال ينحل بذالعلم التفصذيي باالقذل.
وم ّثل لالك مثاال خارجيا وهو أ املدين اذا سجل ديونه يف قائمة ومل جيمعهذا وتذيقن
اهنا بالغة الفا مثف وشك يف الزايد فمقتىض عد حتقق العلذم االمجذايل جذواز اتذف
القائمة وكفاية دفع املتيقن.
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واحلاصل أ اساس الفكىة عند املحقق النائيني هو أ املعلو باالمجذال إذا كذا
مسبوقا بعلم تفصيي ولو بعنوا يمنع من جىيا االستصحاب يف نفسه من جهة عد
اتصال زما اليقني بالشك.
وقد تبني بام ذكىنا ا هناك وجوها من الفذىق بذني هذاين القسذمني مذن العلذم
االمجايل:
األول :ا القسم األول يتقو بمنفصلة مانعة اخللو والقسم الثاين يتقو بمنفصلة
حقيقية.
الثاين :ا اشتباه املعلو باالمجال بغريه ممكن يف القسم الثاين دو األول فإ نسبة
الصورة العلمية إليهام يف األول عىل سواء.
الثالث :أ الاديد بني االقل واالكثى يف املعلو باالمجذال يف القسذم األول غذري
معقول النحفل العلم االمجايل لتيقن األقل والشك يف األكثى ولكنه معقول يف القسم
الثاين فا املعلو باالمجال معني بعنوانه ومشكوك يف كميته كام إذا علم بإصذابة املطذى
لكل اناء رشقي وشك يف كميته .ومن هنا ذهب املحقذق النذائيني اىل وجذوب القطذع
بالفىاغ يف قضاء الفوائت كام ذكىنا.
الىابع :أ قيا احلجة التفصيلية عىل ثبذو احلكذم االلزامذي يف مقذدار املعلذو
باالمجال يوجب انحفل العلم االمجايل يف القسم األول دو القسذم الثذاين فذا قيذا
البينة عىل نجاسة أحد االناءين يف القسم الثاين ال يوجب تعني املعلو باالمجال الذاي
هو معلو بعنوانه بخف القسم االول إال اذا قامت البينة عىل أ هاا االناء هو االناء
الاي علمت نجاسته أوال أو قامت عىل نجاسة هاا وعد نجاسة اآلخذى .واحلاصذل
أنه البد يف انحفله من تبدل املعلو باالمجال اىل املعلو بالتفصيل.
وهناك وجوه اخى من الفىق غري هاه الوجوه.
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ولو فىضنا عد ارادة املحقق النائيني هاا الوجه الاي ذكىناه كام هو مقتىض فهم
تفماته فيام رأينا فف أقل من كو هاا الوجه حمتمف يف نفسه.
وحمصذله أ العلذم
وتفصيل اجلواب عن هاا الوجه قد ذكىناه يف موارد متعذددة
ّ
االمجايل ال يكشف إال عن اجلامع وال ربط له بالواقع أصف وكذو منشذئه هذو العلذم
التفصيي ال يستوجب ذلك المىين:
األول :ما أوضحناه مىارا من أ الصورة االرتسامية ال حتكذي عذام أخذا منذه
وانام حتكي عام تطابقه .وكالك مجيع الصور فذاذا أخذا صذورة مذن آلذة مصذنوعة
املصورة وانام
لاسم عىل كل علبة من علبها فا الصورة حينئا ال حتكي عن تلك اآللة
َ
حتكي عام يف العلبة .وكاا الصورة االرتسامية يف الاهن املذأخوذة مذن زيذد مذثف انذام
حيكي عن ّ
الكي إالّ أ ّ الكي قد يكو ذا أفىاد متعددة وقذد ينحرصذ يف فذىد ولذالك
ضم االشذارة الومهيذة مذع التمييذز واال
يتوقف العلم باجلزئيا بام أهنا جزئيا عىل ّ
فالصورة صورة للكي وما أخا منه ليس إال مقدمة وجودية هلا.
وعليه فالعلم االمجايل وا كا منشؤه الصورة االرتسامية عن أمى واقعي إال أنذه
ال ربط هلا بالعلم فا الصورة بعد التصويى ال حيكي إالّ عن اجلامع وانذام حتكذي عذن
الواقع ما دا التمييز وذلك بضم االشارة أيضا وأما بعد التمييز فف تعترب الصورة علام
تفصيليا النقطا االرتباط النفيس بني الصورة والواقع اخلارجي كام انه ال حيكذي عذام
يطابقه أيضا اذا انقطع االرتباط النفيس بينه وبينها وانام حيكي عن الكي.
الثاين :ا العلم االمجايل ذ كام ذكىناه يف حمله ذ يتحقق اذا كا حذدّ العلذم مغذايىا
حلدّ الواقع فحدّ العلم هو العنذوا االنتزاعذي (أحذدمها) وال يمكذن أ يكذو هذاا
العنوا حدّ ا للواقع وهاا العنوا االنتزاعي قد يكو متعلق العلم ابتداء بنفسذه وقذد
يكو العلم به ناشئا عن تعلق العلم بامى واقعي واشتباهه بغريه فاملعلو باالمجال هذو
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عنوا أحدمها والعلم بالواقع ليس االمبدأ لوجوده فف ربط للعلذم االمجذايل بذالواقع
وكو أحدمها الواقعي مبدأ لتعلق العلذم بعنذوا أحذدمها ال يوجذب اختصاصذه بذه
وكونه مىآة له.
والاي يوض ذلك انا لو رأينا قطىة د مثف أصابت أحد االناءين بعينه ثم اشتبه
باآلخى وكا ما أصابه يف الواقع ماء رما مثف ولكن قطىة من بول أصابت أحدمها ال
بعينه ونحن مل نعلم به فف يقال أ العلم االمجذايل خمذالف للواقذع أل مبذدأ حصذوله
خمالف له بل هو مطابق للواقع النه ال حيكي إال عن اجلذامع االنتزاعذي وهذو يتحقذق
بتحقق كل واحد من الفىدين.
هاا متا الكف يف اجلهة االُوىل من املسألة.
اجلهة الثانية :يف بيا الثمىة خلف الشيخ واملحقق اخلىاساين .اذ قذد يقذال بذا
هاا البحث ليس له ثمىة عملية ال استصحاب عد مذو املذورث مذثف اىل زمذا
اسف الوارث لو كا جاريا يف حد ذاته فانه معارض دائام باستصحاب عذد اسذف
الوارث اىل زما مو املورث .وهاا ما ذكىه الشذيخ قذدس رسه وذهذب كثذري مذن
االعف اىل حتقق الثمىة للخف وا مل ياكى بعضهم هاه املسألة مستقلة إال أنه يظهى
ذلك من مطاوي كلامهتم.
ومىجع البحث اىل أ إجىاء األصل العدمي يف كل موضو مىكب مذن أمذىين
عدمي ووجودي واحىاز املوضو بضميمة احىاز اجلزء اآلخذى بالوجذدا هذل هذو
معارض دائام باصل يف اجلانب اآلخى أ يف خصوص ما اذا كذا لفصذل اآلخذى أثذى
مضاد ألثى هاا األصل؟ فاهب الشيخ اىل األول وذهب اآلخىو اىل الثاين وأ هناك
موارد ليس فيها تعارض أما مورد املعارضة فمثالذه الشذك يف تقذد مذو كذل مذن
املتوارثني وتأخىه كاألب واإلبن فإ لعد مو كل منهام اىل زما مو اآلخذى أثذى
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وهو إرثه من ماله .وأما عد املعارضة فله أمثلة كثرية:
منها :الشك يف تقد مو كل من األخوين وتأخىه مع كو أحدمها ذا ولد دو
اآلخى فإ استصحاب عد مو ذي الولد اىل زما مو اآلخى له أثى وهذو االرث
وأما استصحاب عد مو اآلخى ال أثى له أل طبقته متأخىه عذن طبقذة الولذد فذف
يىث.
ومنها :ما إذا أجاز املىهتن يف بيع الىاهن داره مثف ثم رجع يف اجازتذه وشذك يف
تأخى الىجو عن البيع فيص أو تأخى البيع عنه فف يص فقالوا بجىيا استصحاب
عد رجو املذىهتن اىل زمذا البيذع وال يعارضذه استصذحاب عذد البيذع اىل زمذا
الىجو .
ومنها :الشك يف تقد الصفة عىل احلدث وتأخىه عنه فنستصذحب عذد حتقذق
احلدث اىل زما الصفة فتاتب عليه صحتها وال اثى الستصحاب عذد الصذفة اىل
زما احلدث.
ومنها :أنه لو كا املاء قليف ثم القى النجاسة وأصذب كذىا وشذككنا يف املتقذد
منهام واملتأخى فاستصحاب عد الكىية اىل زما املفقاة يوجب احلكذم بنجاسذة املذاء
بف معارض.
ونحن نجعل مورد البحث هاا املثال األخري.
أما عىل مسلك املحقق اخلىاساين فاستصحاب عد الكىيذة اىل زمذا املفقذاة ال
جيىي يف نفسه ففبد من مفحظة االُصول املتأخىة عنه رتبة كقاعدة الطهارة .وأما بناء
عىل مسلك الشيخ فقد يقال بأ هاا االستصحاب جيىي والبد من احلكم بالنجاسذة.
ولكن املستفاد من كفمه هو سقوط هاا االستصذحاب بالتعذارض مذع استصذحاب
عد املفقاة اىل زما الكىية وهاا األصل ينفي موضو النجاسة .والكف يف أ هاا
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األصل ونظائىه من االُصول النافية يف موضوعا األحكا ومتعلقاهتا هل جيىي دائام
فيعارض األصل املثبت للتكليف أ هو خمت

ببعض املوارد كام ذكىنا.

والبد قبل البحث من ذكى مقدمة:
وهي أ موضو احلكم كالنجاسة يف حمل البحث أو متعلق احلكم كالصذفة إذا
شك يف تقد احلدث عليها وتأخىه من االُمور املىكبة والاكب يف املقا عىل قسمني:
القسذذم األول :أ يكذذو موضذذو احلكذذم أو متعلقذذه عنوانذذا متحذذدا بالوحذذدة
االعتبارية ملحوما فيه نحو تىابط بني االجزاء ال جمىد جتمعها يف الزما .
القسم الثاين :أ يكو موضو احلكم نفس االجزاء بوصف جتمعهذا يف الزمذا
سواء كانا عدميني أو وجوديني أو خمتلفني.
أمذا يف القسذم األول فقذذد ذكىنذا سذابقا أ إثبذذا العنذوا االنتزاعذي املذذأخوذ
موضوعا بنحو كا التامة أو ليس التامة بإجىاء االستصحاب يف أحد االجزاء واحىاز
اآلخى بالوجذدا أو التعبذد غذري ممكذن إال عذىل القذول باألصذل املثبذت بذل جيذىي
استصحاب عد هاا العنوا .
وأما يف القسم الثاين فف إشذكال يف اجلملذة يف امكذا احذىاز املوضذو بذاجىاء
االستصحاب يف أحد اجلزءين واحىاز اآلخى بالوجدا كام انذه ال اشذكال يف امكذا
نفذذي املوضذذو باستصذذحاب نقذذيض احذذد اجلذذزءين يف اجلملذذة أيضذذا ولذذاا قلنذذا إ
استصحاب الطهارة اىل زما الصذفة يكفذي يف احلكذم بصذحتها أل املطلذوب هذو
التجمع الزماين فقط ووقو الصفة حال الطهارة من لواز هاا االستصحاب ال مذن
لواز املستصحب حتى يتوقف عىل حجية االصل املثبت .ويف هذاا القسذم ال جتذىي
أصالة عد املىكب فا املىكب ليس امىا آخى وراء االجزاء بخف القسم األول فا
املىكب االعتباري جيىي فيه استصحاب العد  .وكام تتعذدد االجذزاء يف هذاا القسذم
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كالك نقائضها ،وكام يكفي يف احىاز املوضو احىاز أحد اجلزءين بالوجدا واآلخى
باألصل كالك يكفي يف احىاز عدمه استصذحاب أحذد نقيضذيهام فيكفذي يف احلكذم
ببطف الصفة استصحاب عد الطهارة إذا كانت مسبوقة بالعد وكذالك يكفذي يف
احلكم بطهارة املاء القليذل استصذحاب عذد املفقذاة .وذلذك أل الصذفة يف األول
والنجاسة يف الثاين مىكب من أمىين واستصذحاب العذد يف أحذدمها يكفذي يف نفذي
املىكب.
ويف حمذذل البحذذث استصذذحابا  :استصذذحاب عذذد الكىيذذة اىل زمذذا املفقذذاة
واستصحاب عد املفقاة اىل زما الكىية .ومقتىضذ األول ثبذو النجاسذة بذاحىاز
أحد جزءي موجبها وهو املفقاة بالوجدا واحىاز اآلخى وهو القلة باالستصذحاب.
ومقتىض الثاين الطهارة بنفي أحد جزءي املوضو وهو املفقاة بمعنى أنه يثبذت عذد
حتقق املفقاة يف طول مدة القلة ،إال أ الكف يف جىيا األصل الثاين ومنشذأ الشذبهة
أ ّ املفقاة املوجبة للنجاسة هل أخا بنحو رص الوجذود موضذوعا هلذا أو بنحذو
مطلق الوجود.
والضابط يف رفع الشك يف مثل هاه املوارد هو مفحظة القىائن يف تعيني أحدمها
وذكىنا سابقا أ اليشء لو أخا متعلقا لألمى ففبد من أ يكو بنحو رص الوجذود
إذ ال يمكن اجياد مجيع افىاد الطبيعي فا الطبيعي كلام أخا فيه القيود ال خيىج عذن
كونه كليا قابل االنطباق عىل افىاد متعددة وكلام حتقق يف اخلارج من افىاده ال يوجذب
ضيقا يف مفهومه بحيث ال يمكن حتقق فىد آخى يقبل االنطباق عليذه ففبذد ا يكذو
املطلوب هو اجياد فىد منه فقط وهاا واض  .وكذاا احلذال لذو كذا الطبيعذي مذوردا
لإلخبار فا قولنا رضب زيد ال يمكن ا حيمل عىل مطلق الوجود لعد امكا حتقذق
مجيع افىاده .واألمى بالعكس يف النواهي فاهنا حتمل عىل مطلق الوجود لنفس القىينذة
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العقلية فا املمكن هنا هو تىك املجمو واال فاك بعض االفىاد رضوري كام ذكىنا.
وقد يتوهم ا املتعني يف اجياب املفقذاة للنجاسذة هذو رص الوجذود فذا أول
املفقاة توجب النجاسة واملفقاة الثانية ال توجب شيئا فإ املتنجس ال يتنجس فاملؤثى
هو رص الوجود .ولكن من املمكن أخا الطهارة يف موضو التنجس وحينئا تؤخا
املفقاة بنحو مطلق الوجود فنقول :كل طاهى إذا القذى نجسذا يف أي وقذت يتذنجس
فيكو خىوج صورة مفقاة املتنجس للنجاسة خىوجا موضوعيا .وأما املفقاة فتعترب
بنحو مطلق الوجود أي يكو املؤثى منها كل نحو من املفقاة واردا أو مورودا قليف أو
كثريا اىل غري ذلك من انحاء املفقاة ويف كل زما من االزمنذة ومذع كذل نجذس مذن
االعيا النجسة أو املتنجسة.
والظاهى أ املتعني هو أخا مطلق وجود املفقاة .وذلك أل منشأ القذول بتعذني
رص الوجود هو الكرب املتقدمة (املتنجس ال يتنجس) وهي ال تقتيض كو املفقاة
بنحو رص الوجود موجبة للنجاسة إذ قد تكو املاء القليل نجسا قبذل املفقذاة مذن
جهة ُاخى كالتغري .ويتصور ذلك بوجهني( :أحدمها) أ يكو املاء القليل جزءا من
كى سابقا فينحرص تنجسه يف التغري فاذا تنجس به ثم انفصل عنه فهو متنجس من غري
ّ
جهة املفقاة( .الثاين) أ يكو املاء وإ كا قليف قد تغري باملجاورة بنذاءا عذىل كونذه
موجبا للنجاسة كام هو االحوط .وبعد مفحظة كو املوضو مطلق وجود املفقاة ال
يبقذذى جمذذال لفشذذكال يف االستصذذحاب بأنذذه مذذن األصذذل املثبذذت المكذذا اجذذىاء
استصحاب عد حتقق كل مفقاة يف كل زما من األزمنة اىل زما حتقق الكىية.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أ املوضو هو رص وجذود املفقذاة فهذل جيذىي
استصحاب عدمها اىل زما الكىية أ ال؟
قد يتوهم عد جىيانه من جهة أ ما يمكن اجىاء األصل فيه هو حصذة واحذدة
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من املفقاة وهي املفقاة بني احلدين (من زما القلة اىل زما الكىية) وحيث ا سذائى
احلص

مقطوعة العد يثبت عد حتقذق رص وجذود املفقذاة وهذاا مذن أوضذ

مصذذاديق األصذذل املثبذذت ،ولذذاا قذذالوا بعذذد امكذذا نفذذي رص وجذذود الكذذي يف
استصحاب القسم الثاين من الكي مع أ الفىد الطويل جيىي فيه أصالة العد وغذريه
مقطو العد .
واجلواب عنه أنا نستصحب عد رص وجود املفقاة اىل زما الكىية وال نىيذد
اثبا عد رص الوجود باستصحاب عد الفىد مذن املفقذاة .ومذا ذلذك اال نظذري
استصحاب عد املفقاة اىل زما معني حيث يكذو أصذل املفقذاة مشذكوكا .وهذاا
االستصحاب جار بف شبهة وما نحن فيه مثله أيضا ال فىق بينهام من جهة لزو املثبتية
وعدمه.
ثم ا السيد اخلوئي ‹أيده اهلل› اعاض عىل الشيخ يف استصحاب عد املفقاة اىل
زما الكىية بوجهني أحدمها نقيض واآلخى ّ
حي:
أما النقيض فهذو أ الز ذلذك عذد صذحة الصذفة إذا شذك يف بقذاء الطهذارة
ملعارضة استصحاب الطهارة اىل زما الصفة باستصحاب عد الصفة مذع الطهذارة
أو يف زما الطهارة وهاا ال اشكال يف فساده من جهة أنه مورد صحيحة زرارة .وأمذا
احلي فبا متعلق االستصحاب لو كا عد املفقاة بااهتا فهذو متذيقن احلذدوث وإ
كا عد املفقاة بوصف كوهنا يف زما القلة فف أثى له إذ املفىوض أ املوضو ليس
امىا خارجا عن ذا اجلزءين (املفقاة والقلة) فف يعتذرب عنذوا التقيذد والتوصذيف
واالجتام ففبد من كو جمى االستصحاب ذا املفقاة وقد عىفت إنه ال جيىي.
وقد ذكى هاا االشكال ردا عىل الشيخ يف مبحث خيار العيذب إذا شذك يف تقذد
العيب عىل الفسخ وتأخىه.
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واجلواب أما عن النقض فبا الصفة يف مورد صذحيحة زرارة معلومذة التذاريخ
والشيخ قدس رسه ال يقول بجىيا استصحاب العد يف معلو التذاريخ فذف يكذو
هاا نقضا عليه .ولكن سيأيت ا استصحاب العد يف معلو التاريخ جار أيضا ولكن
جىيانه يف مورد الصحيحة يتوقف عىل العلم بوقو حدث جمهول التاريخ ليستصحب
عد وقو الصفة اىل زما احلدث وهو غري مفىوض يف مورد السؤال يف الصذحيحة
فاالستصحاب يف مورد الصحيحة ال جيىي اال يف الطهارة .نعم لو كا املفىوض حتقق
حدث جمهول التاريخ وحتقق صذفة معلذو التذاريخ فاستصذحاب الطهذارة أو عذد
يعارض باستصحاب عد الصفة اىل زما احلدث بناءا عذىل
احلدث اىل زما الصفة ر
مسكنا لصحة التعبد بامتداد عد الصفة يف زما الطهارة اىل اول زما حتقق احلدث.
وأما اجلواب عن ّ
احلل فبالنقض واحلل.
أما النقض فبا استصحاب عد الكىية اىل زما املفقذاة مذورد هلذاا االشذكال
أيضا فا متعلق االستصحاب إ كا عد ذا الكىية فهو معلو التحقق وإ كذا
عد الكىية مقيدا بزما املفقاة فف أثى له إذ املفىوض كو املوضو ذا جزءين.
وأما ّ
احلل فبا متعلق االستصحاب هو عد ذا املفقاة اىل زما الكىية ولكن
وعاء االمتداد ليس هو وعاء اليقني بحذدوث املفقذاة وحذدوثها قبذل حتقذق الكىيذة
مشكوك وليس املستصحب هو املفقاة مقيدة بالقلة حتى يىد االشكال بذاخلىوج عذن
حمل الكف .
هاا متا الكف يف الصورة االُوىل من جمهويل التاريخ يف املوضوعا املىكبة وكا
املفىوض فيها أ املوضو مىكب من وجود يشء وعد آخى بنحذو العذد املحمذويل
ومفاد ليس التامة.
الصورة الثانية :أ يكو املوضو مىكبا من وجود يشء وعد آخى بنحو العذد
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النعتي ومفاد ليس الناقصة كام لو فىضنا كو املوضو للنجاسة هو املفقذاة بوصذف
كوهنا يف زما عد الكىية فيقع الكف يف امكا اثبا املوضو باالستصحاب تذارة
ويف امكا نفيه به تارة ُاخى .
أما اثبا املوضو به فف اشكال يف عد امكانه فإ عد الكىيذة وإ كانذت لذه
حالة سابقة إال أهنا بنحو العد املحمويل ومفاد ليس التامة واجىاء األصذل يف العذد
مى الكف يف عد جىياهنا واهنا
املحمويل الثبا العد النعتي من االُصول املثبتة وقد ّ
تبتني عىل القول بأ هاه الفىوق من التكثىا االدراكية وأ احلقيقة فيها أمى واحذد
فف مانع من استصحاب العد بنحو السالبة املحصذلة وا كذا املوضذو مذن قبيذل
املوجبة املعدولة املحمول مثف وكاا العكس .ولكن قد بينذا هنذاك فسذاد هذاا القذول
ونظائىه.
واما نفي املوضو باالستصحاب فف مانع منه بناء عىل جىيا االستصذحاب يف
االعدا االزلية كام هو احلق فإ املفقاة قبل حتققها مل تكن موصوفة بوقوعها يف زمذا
عد الكىية فنستصحب هاا العد بعد حتققها أيضا.
ثم ا السيد اخلوئي ‹أيده اهلل› نسب اىل صذاحب الكفايذة القذول بعذد جىيذا
األصل النايف يف املقا وأمهى عجبه منه إذ هو قائل باالستصحاب يف االعدا االزلية.
والبد من مفحظة أ نسخ الكفاية ختتلف يف ذلذك ففذي النسذخة املحشذى بحاشذية
املشكيني مل يتعىض لفصل النايف أصف ويف نسخة حقائق االُصول تعىض لذه وقذال
بجىيانه فلعل السيد اخلوئي الحظ النسخه االوىل فقط واستظهى مذن عذد التعذىض
القول بعد اجلىيا .
وإىل هنا انتهى كفمنا يف جمهويل التاريخ من املوضوعا املىكبة.
القسم الثذاين :أ يكذو أحذد احلذادثني معلذو التذاريخ واآلخذى جمهولذه ولذه
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صورتا :
الصورة االُوىل :أ يكو املوضو مىكبا من أمى وجودي وآخى عدمي عىل وجه
النعتية والكف فيها هو الكف يف الصورة الثانية من القسم األول ،فىاجع.
الصورة الثانية :أ يكو املوضو مىكبا من أمى وجودي وآخى عدمي مذن دو
حلاظ االتصا بينهام فيكو االمى الوجودي مأخوذا بمفاد كا التامة واالمى العدمي
مأخوذا بمفاد ليس التامة واملفذىوض أ أحذدمها معلذو التذاريخ واآلخذى جمهولذه.
والكف تارة يف استصحاب عد اجلزء املجهول التاريخ و ُاخى يف عد اجلزء املعلو
تارخيه.
ومثال االول انا لو فىضنا أ زما الكىيذة معلذو ولنفىضذه أول الذزوال مذثف
وزما املفقاة مىدد بني كوهنا قبل الزوال أو بعده فهل جيىي استصحاب عد املفقاة
اىل زما الكىية أ ال؟ فيكو البحث يف استصحاب عد اجلزء املجهول تارخيه.
واألكثذذى يقولذذو بجىيانذذه .والوجذذوه التذذي ذكىناهذذا يف تقىيذذى عذذد جىيذذا
االستصحاب يف جمهويل التاريخ الجتىي هنا اال الوجه األول .وذلك ال الوجه الثاين
يبتني عىل عد احىاز اجلزء اآلخى ال بالتفصيل وال باالمجال واملفىوض يف املقذا أنذه
معلو بالتفصيل .والوجه الثالث يبتني عىل كو املورد من الشذبهة املصذداقية للبقذاء
واملقا ليس من هاا القبيل للعلم بزما االستصحاب تفصيف .والوجه الىابذع يبتنذي
عىل كو االمتداد غري مثبت لعنوا املقارنة وهو يثبتها يف املقا للعلم بتذاريخ اآلخذى
تفصيف .وأما الوجه االول فيجىي يف املقا كام هو واضذ باملقايسذة ولكذن املحقذق
اخلىاساين الاي هو صذاحب الوجذه األول مل يذاكىه يف هذاا القسذم وقذال بجىيذا
استصحاب جمهول التاريخ هنا .وأما بناءا عىل مسلكنا فهو جار هنا بطىيق ُاوىل.
وأما استصحاب عد اجلزء املعلو التاريخ أي عد الكىية يف املثذال السذابق اىل
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زمذذا املفقذذاة فذذاألكثى عذذىل عذذد جىيانذذه .وهذذؤالء بعضذذهم قذذالوا بعذذد جىيذذا
االستصحاب يف جمهويل التاريخ أيضا الحذد الوجذوه املتقدمذة هنذاك فذاكىوا نفذس
الوجوه يف املقا أيضا فا املفك يف تلك الوجوه موجود هنا أما الوجه األول فواض
وأما سائى الوجوه فف مىجعها مجيعا اىل عد العلم التفصيي بالزما الاي ينتهي فيه
أمد االستصحاب وهو موجود يف املقا لعذد العلذم بزمذا املفقذاة تفصذيف .وإنذام
الكف مع من كا يقول بجىيا االستصحاب هناك فاهب بعضهم اىل عد اجلىيا
هاا وبعضهم اىل جىيانه وهو االقو .
والوجه يف جىيانه هو ما ذكىنذاه مذن اجلذواب عذن االشذكاال االربعذة التذي
ذكىناها يف استصحاب جمهويل التاريخ وهو أنا ال نحتاج يف االستصحاب إال اىل العلم
بالزما الاي نستصحب فيه اليشء بوجه والزما هنا وإ مل يكن معلوما بالقياس اىل
االزمنة التفصيلية للعلم تفصيف بحصول الكىية أول الزوال ولكنه معلذو بالقيذاس
اىل احلادث اآلخى فف مانع من اجىاء االستصحاب فنشري اىل الزمذا الذواقعي الذاي
وقع فيه املفقاة ونستصحب عد حتقق الكىية إليه .واليقني والشك قد يتعلقذا معذا
بأمى واحد ولكن من جهتني خمتلفتني فيمكن مثف أ نعى زيدا بشخصذه وال نعىفذه
بانه ابن عمىو او بكى مثف.
وقد ذكى املحقق النائيني وجوها لفشكال يف ذلك ونحذن نذاكىها ونذاكى ّ
كذل
وجه يمكن أ يقال يف املقا .
الوجه األول :هو النقض بمورد صحيحة زرارة كام تقذد وقذد بينذا انذه خيذت
بالقول بجىيا االستصحاب يف معلو التاريخ وذكىنا أيضا ا جواب السيد اخلوئي
طي كلامته .واجلواب عنذه
ال يىفع االشكال .واملحقق النائيني اشار اىل هاا النقض يف ّ
مهى مما تقد .
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الوجه الثاين :ا مقتىض ما ذكىناه يف توضي كذف املحقذق النذائيني يف تصذويى
الشبهة املصداقية لليقني عد جىيا هاا االستصحاب وذلذك ال عذد الكىيذة قذد
انتقض يقينا بحصول الكىية يف أول الزوال وحيتمل أ تكو املفقاة قد حصلت بعذد
الزوال فاستصحاب عد الكىية اىل زما املفقاة ال جيىي الحتامل عد اتصال اليقني
بالشك فالتمسك بقوله عليه السف (ال تنقض )..متسك بالعا يف الشبهة املصداقية.
وتقد اجلواب عنه أيضا.
الوجه الثالث  :ما ذكىه املحقق النائيني عىل مذا يف تقىيذىا الشذيخ حممذد عذىل
الكاممي وهو ذ بتوضي منا وزيادة ذ أ املستصحب ا كذا عذد الكىيذة يف زمذا
املفقاة بنحو القيدية فليست له حالة سابقة وا كا بنحو الظىفية با يشار اىل الزما
الواقعي للمفقاة فهو استصحاب لعد الكىية بالنظى اىل الزما وانام جعلت املفقذاة
مشرية إليه .وحينئا فيشكل بعد حصول زما نشك فيه ففيام قبل الزوال نعلم بعذد
الكىية وفيام بعده نعلم بالكىية فأمد االستصحاب هو الزما التفصيي وعنوا املفقاة
مشري إليه كالعنوا املعلو باالمجال املشري اىل االمى الواقعي واالزمنة التفصيلية لذيس
فيها مورد للشك يف الكىية وال يمكن للمعلذو باالمجذال أ يعذني أمذىا واقعيذا واال
خلىج عن كونه جممف فلو جى هاا االستصحاب جلى يف الفذىد املذىدد فذا الفذىد
الواقعي هناك معلو بالعنوا االمجايل.
واحلاصل أ هاا العنوا الاي جعلتموه مشريا اىل الزما الاي ينتهي فيذه أمذد
االستصحاب ا كا مع ّينا ومب ّينا له ففبد من القول بجىيا االستصذحاب يف الفذىد
املىدد أيضا وإالّ فكيف يمكن االستصحاب اىل أمد جمهول.
واجلواب عنه تارة بالنقض و ُاخى باحلل.
أما النقض فباستصحاب عد الكىية اىل زما املفقذاة يف جمهذويل التذاريخ وهذو
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يقول به فإ نفس اإلشكال وارد هناك بف فىق االيف كو زما الكىية أيضذا جمهذوال
ومن الواض أ هاا ال يقتيض كو هاا العنوا االمجايل معىفا ومعينا للواقع.
وأ ّما ّ
احلل فبأ ّ استصحاب الفىد املىدد إنذام يقذال فذيام إذا كذا املتذيقن معلومذا
بعنوا امجايل واملتيقن يف املقا معلو بالتفصيل وإنام الاديد يف زما بقائه فف ربط له
باستصحاب الفىد املىدد .ثم أ الزما أيضا لذيس معلومذا بعلذم امجذايل فذا العلذم
االمجايل هو املتعلق بالعنوا االنتزاعي (أحدمها) والزما فيام نحن فيه معلو تفصيف
وال تىديد فيه إال أ املعى للزما تارة يكو اسامي لقطع منه وتارة يكو احلوادث
الواقعة فيه كميفد املسي عليه السف وهجىة الىسول صىل اهلل عليه وآله وس ّلم.
وقد يتوهم امكا ادخال البحث يف استصحاب الفىد املىدد بتقىيب آخى وهو ا
املعلو مىدد بني عد الكىية املنتهية فيام قبل الزوال وعد الكىيذة املنتهيذة فذيام بعذده
فاملتيقن مىدد بني الفىدين واملستصحب هو عنوا أحدمها مع ا أحد فىديذه مقطذو
الزوال واآلخى مقطو البقاء.
واجلواب عنه أوال ا االختف يف الغاية ال يكثى االفذىاد فذف يقذال للموجذود
الواحد باعتبار انتهائه اىل غاية إنه مغايى لنفسه باعتبار انتهائه اىل غاية ُاخى  .وثانيا أ
الكف يف عد الكىية وال ميزيف األعدا فلو فىضنا امكا تكثذري الفذىد بالغايذة فهذو
خمت

باملوجودا وال يمكن القول به يف االعدا .
فظهى مما ذكىنا ا االستصحاب جيىي يف معلو التاريخ أيضا.
وحتصل أ استصحاب عد الكىية اىل زما املفقاة واستصحاب عذد املفقذاة

اىل زما الكىية جيىيا ويتعارضا يف مجيع الصور ويتساقطا طبعا فيصل الذدور اىل
قاعدة الطهارة.
هاا متا الكف يف املبحث الثاين وهو أ يكو املقيس إليه امىا زمانيا واملوضذو
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مىكبا.
املبحث الثالث :أ يكو املقيس إليه أمذىا زمانيذا واملوضذو بسذيطا بمعنذى أ
املوضو ليس مىكبا من وجود أحذد األمذىين وعذد اآلخذى كذام إذا كانذا متضذادين
كالطهارة واحلدث إذا شك يف املتقد منهام واملتأخى فإ املوضو لألثى هنا ليس مىكبا
من وجود أحدمها وعد اآلخى بل كل منهام موضو لألثى فاملىاد استصحاب أحدمها
معينا لياتب عليه أثىه .وكالك يف الطهارة والنجاسة اخلبثيتني.
وأصول االقوال هنا ثفثة:
القول األول :أ األصلني جيىيا ويتعارضا ويتساقطا من أجل عذد امكذا
التعبد بالضدين فيصل الدور اىل األصل املتأخى كقاعدة االشتغال يف املثذال األول إذا
مس كتابذة القذىآ وكقاعذدة الطهذارة يف املثذال
أراد الصفة وكاصالة الربائة إذا أراد ّ
الثاين .وهاا هو املشهور.
القول الثاين :التفصيل بني معلو التذاريخ وجمهولذه .فذاذا كذا أحذدمها معلذو
التاريخ جى استصحابه دو جمهول التاريخ وإذا كانا جمهذويل التذاريخ مل جيذى شذي
منهام ففي األول يىجع اىل حكم معلو التاريخ ويف الثاين اىل االُصول املتأخىة .وهذاا
هو الاي ذكىه املحقق اخلىاساين تبعا للمذريزا الشذريازي أو الشذيخ راي قذدس اهلل
ارسارهم.
القول الثالث :ما ذكىه املحقق احلذي قذدس رسه وهذو البنذاء عذىل ضذد احلالذة
السابقة.
وهنا أقوال فىعية يظهى الكف فيها ضمنا.
وقبل البحث البد من االشارة اىل الفىوق بني هذاا املبحذث واملبحذث السذابق.
والفىق االساس بينهام هو أ الاديد املانع من جىيا االستصحاب أو املتوهم مانعيته
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يف البحث السابق إنام هو يف وعاء التعبد ومى الشك وهو يف هاا املبحذث يف وعذاء
اليقني والقضية املتيقنة .ففي املبحث السابق كا املستصحب عد االسذف اىل زمذا
مذذو املذذورث وحيذذث إ زمذذا املذذو مل يكذذن معينذذا حذذدث الاديذذد يف وعذذاء
االستصحاب وكا هاا الاديد مؤثىا يف عد جىيا األصل اآلخى .ولكذن الاديذد
هنا يف القضية املتيقنة فإذا كا متطهىا وشك يف زما حدوث احلذدث هذل هذو قبذل
الزوال أو بعده فا املتيقن مىدد بني زمانني.
ويتفى عىل هاا فىوق بني املبحثني.
الفىق األول :أ شبهة كو االستصحاب من استصحاب الفىد املىدد مل يكن هلا
وجه يف املبحث السابق ولكنها واضحة يف هاا املبحث فا مىجع استصذحاب الفذىد
املىدد اىل كو القضية املتيقنة معلومة باالمجال .وهو كالك يف املقا أل الاديد هنا يف
القضية املتيقنه كام ذكىنا بخف املبحث السابق.
الفىق الثاين :ا االستصحاب هنا ملحوظ بلحاظ االزمنة التفصذيلية أل املذىاد
استصحاب الوضوء اىل الزما احلارض وهو زما الصفة ولكنذه يف املبحذث السذابق
ملحوظ بلحاظ زما احلادث االخى.
الفىق الثالث :ا االشكال يف املقا خمت

بمجهول التاريخ سواء كا االمذىا

جمهويل التاريخ أ كا أحدمها معلومه وذلك أل الاديد الاي هو منشأ االشكال إنام
هو يف وعاء املتيقن والاديد يف هاا الوعاء خمت
املبحث السابق خمت

بمجهول التاريخ ولكن االشكال يف

بمعلو التاريخ أل الاديد يف وعاء التعبذد الذاي هذو مذى

حتقق احلادث اآلخى فاالشكال خيت

بام اذا كا احلادث االخى جمهول التذاريخ وهذو

مورد العلم بتاريخ املستصحب واما استصحاب جمهول التاريخ فف اشكال فيه للعلم
بوعاء تعبده وهو زما احلادث اآلخى الاي هذو معلذو التذاريخ إال اذا كانذا جمهذويل
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التاريخ فف خيت

االشكال بأحدمها.

والصحي من االقوال هو األول لعد االشكال يف جىيا استصحاب كذل مذن
الطهارة واحلدث كام سيأيت واملفىوض ا كف منهام معلو احلدوث ومشكوك البقاء.
وأما القول الثاين فلتقىيبه وجوه:
الوجذذه األول :ا االستصذذحاب ال جيذذىي يف جمهذذول التذذاريخ النذذه مذذن قبيذذل
استصحاب الفىد املىدد ملا عىفت من أ وعاء القضية املتيقنة مىدد بني وعذاءين فهذو
معلو باالمجال وال جيىي فيه االستصحاب اما مطلقا أو فيام إذا كا أحدمها مقطذو
االرتفا .
توضيحه :أ الشك بعد ما كا يف زما حذدوث احلذدث مذثف فامذا ا نقصذد
استصحاب نفس احلدث الواقعي أو أحد احلدثني .أما األول فلذيس بمتعلذق لليقذني
أل متعلقه هو األمى اجلامع بينهام وقد ذكىنا مىارا انه ال حيكي عن الواقع .وأما الثاين
فهو مورد لفشكال الاي نقلناه عن املحقق النائيني يف التنبيه الاي افىدناه للبحث عن
استصحاب الفىد املىدد وهو أنه ال يبقذى الشذك يف املعلذو باالمجذال إذا كذا أحذد
الفىدين مقطو االرتفا بل الشك يف بقاء أحدمها معينا فف تتحد القضيتا .
واجلواب عنه أوال :أ الاديد من حيث الزما ال يوجب تعدد اهلوية الشخصية
واستصحاب الفىد املىدد خيت

بام اذا كانا فىدين دو ما اذا كا املعلو فىدا واحذدا

وكا الشك يف عوارضه.
وثانيا :أ األثى ماتب عىل الكي يف املقا ال عىل الفىد فهاا االستصحاب داخل
يف القسم الثاين من الكي إذ الفىق بينه وبني استصذحاب الفذىد املذىدد ا األثذى عذىل
األول ماتب عىل اجلهة اجلامعة وعىل الثاين عىل الفىد.
واحلاصل أ االستصحاب يف املقا إما انه من استصحاب الشخ

ا قلنا بعد
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تعدد اهلوية الشخصية أو القسم الثاين من الكي ا قلنا به.
الوجه الثاين :أ االستصحاب يف جمهول التاريخ مورد للشبهة املصذداقية لقولذه
عليه السف (التنقض )..وذلك ال احلدث واقعا ا كا قبل الزوال يف املثال السابق
فهو منتقض بضده وهو متيقن أيضا وا كا بعده فهو غري منتقض وحيث انه حمتمذل
لألول فيحتمل كونه موردا لنقض اليقني باليقني فف جيىي االستصحاب.
واجلواب أوال بالنقض يف استصحاب معلو التاريخ فذإ نفذس االشذكال وارد
هناك أل احلدث لو كا متأخىا فالطهارة املعلومة التذاريخ منقوضذة قطعذا باحلذدث
وهو متيقن أيضا.
وثانيا باحلل وهو أ منشأ هاا التوهم أ ما ينطبق عليذه عنذوا املعلذو معلذو
فاحلدث قبل الزوال وهو مكشو بالعلم حيتمل نقضه باألمى املتيقن .ولذيس كذالك
فا ما ينطبق عليه عنوا املعلو ليس معلوما واليشء حيكي عام يطابقه ال عذام ينطبذق
عليه واملعلو هنا هو عنوا أحد احلدثني وهاا العنذوا وا صذدق عذىل كذل واحذد
منهام إال انه ال يكشف عنه بل يكشف عن نفذس العنذوا االنتزاعذي وهذو مشذكوك
البقاء وليس موردا الحتامل انتقاضه باملتيقن .بل هو كالك حتى لو قلنا بذا املعلذو
هو طبيعي احلدث ال العنوا االنتزاعي فإنه أيضا ال حيكي عن الفىد وانام حيكذي عذن
الكي.
الوجه الثالث :ا ماهى (ال تنقض) أو منرصذفه هذو خصذوص املذوارد التذي ال
يكو فيها تىديد يف القضية املتيقنة بلحاظ االزمنة التفصيلية .وقد عىفت أ ما نحذن
فيه الاديد يف نفس القضية املتيقنة .ومفاد االحاديث أ ما تيقنذت بحدوثذه يف زمذا
معني ال تنقضه بالشك .وليس لنا فيام نحن فيه زما معني نشري اليذه ونحكذم بوقذو
احلادث فيه.
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واجلواب عنه ا دعو االنصذذىا والظهذور ال وجذه لذه وال يسذمع دعذو
االنرصا بف شاهد مع اطفق الدليل .ومقتىض االدلة من الىوايا وبنذاء العقذفء
عد الفىق بني األزمنة التفصيلية واالمجالية بالنسبة حلدوث املتيقن .مضافا اىل أ هاا
ال يمكن االلتزا به فاذا شك يف زما الوضوء انه يف أي ساعة توضأ مذع العلذم بذا
وضوءه ال يلبث أكثى من ساعة فيحتمل ا يكو وضوءه قبل وقذت الصذفة بسذاعة
ونصف فف يكو متطهىا أو قبذل نصذف سذاعة فهذو متطهذى وال اشذكال حينئذا يف
استصحاب الوضوء مع أنه غري متيقن يف يشء مذن االزمنذة التفصذيلية ال بالنسذبة اىل
الزما املتقد بساعة ونصف ليحكم بانتقاضه وال بالنسبة اىل املتقذد بنصذف سذاعة
ليحكم ببقائه .وكاا ال اشكال يف االستصحاب اذا أراد الصفة وهذو ال يعلذم بزمذا
حدوث وضوئه أصف مع احتامل االنتفاض.
الوجه الىابع :ا حقيقة االستصحاب هو ابقاء ما كذا أو التوسذعة يف الكشذف
بقاء وعنوا البقاء مل يعلم صدقه يف استصحاب جمهول التاريخ فا احلذدث يف املثذال
السابق إذا كا قبل الزوال فهو منتقض بالوضوء جزما وانام احتامل البقذاء يف صذورة
كونه بعده وحيث إ كف منهام حمتمل فف نعلم بصدق عنذوا البقذاء عليذه .وبعبذارة
ُاخى  :املستصحب كي احلدث وله فىدا أحذدمها مقطذو االرتفذا واآلخذى عذىل
تقديى حدوثه غري متصل بزما حدوث األول للعلم بالطهارة وقت الزوال.
واجلواب عنه :ما مى بيانه من أ الاديذد بذني الزمذانني ال يوجذب تعذدد اهلويذة
الشخصية فاالستصحاب شخص والشك يف بقاء الفىد من جهة الشذك يف حتققذه يف
أحد الزمانني والقطع ببقائه عىل تقديى وبزواله عىل تقديى آخى فهو حمتمل البقاء ومنشأ
الشك الشك يف زما حدوثه.
وأما القول الثالث فلبيانه وجها  ،امجايل وتفصيي:
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أما البيا االمجايل الاي أشار إليه املحقق احلي قدس رسه فهو أنا لو علمنا باحلالة
السابقة عىل املتعاقبني فنحن نعلم بانتقاضها فإذا علمنا باحلدث السابق فف اشذكال يف
انتقاضه سواء تقد احلدث أو الطهارة وأما الطهارة منهام فهي حالة مقطوعة احلدوث
ومشكوكة البقاء فيستصحب وأما احلدث مشكوك احلدوث الحتامل وقوعها عقيذب
احلدث السابق.
وأما البيا التفصيي فهو أ ضد احلالة السابقة جيىي فيه االستصحاب سواء كا
معلو التاريخ أو جمهوله وأما احلالة املوافقة هلا فف جيذىي فيهذا االستصذحاب سذواء
كانت معلومة التاريخ أو جمهولته .أما ضد احلالة السابقة كالوضذوء يف املثذال السذابق
فاذا كا جمهول التاريخ وكا تاريخ احلدث معلوما جى استصحاب الوضوء وذلك
النه من قبيل استصحاب القسم االول من الكي ا قلنا بأ الزمذا ال يوجذب تعذدد
اهلوية ومن قبيل استصحاب القسم الثاين ا قلنا باجيابه له .وإنام مل نقل باالستصحاب
الشخص أل االثى ماتب عىل اجلهة اجلامعة  .وأما اذا كا الوضوء معلذو التذاريخ
فف اشكال يف جىيا استصحابه النه من القسم األول وليس فيه تىديد بني الفىدين.
وأما احلالة املوافقة للحالة السابقة فف جيذىي فيهذا االستصذحاب أمذا اذا كانذت
جمهولة التاريخ كام اذا توضأ أول الزوال وشك يف أ احلدث كا قبل الزوال أو بعده
ففنه من القسم الثاين من القسم الىابع مذن استصذحاب الكذي الذاي ادعذاه السذيد
اخلوئي ‹أيده اهلل› وانكىناه بعد تقسيمه اىل قسمني وهو أ يعلم بوجود كي يف ضذمن
فىد وانتفاء ذلك الفىد ثم علمنا بتحقق عنوا كي آخى وشذككنا يف حتققذه يف ضذمن
ذلك الفىد األول فيكو زائف أو يف ضمن فىد آخى فيكو باقيا.
والوجه يف دخول املسألة يف هاا القسم هو أ احلدث احلاصل حيتمل انطباقه عىل
نفس احلالة السابقة عىل احلالتني با يكو النو احلاصل مثف حتقذق عقيذب احلذدث
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السابق فاحلدث الكي املتحقق انام ينطبق عىل احلدث السابق والنو الفحق ال يوجب
حدثا .واملفىوض أ احلدث السابق معلو االرتفا .
واالستصحاب يف هاا القسم ال جيىي لوجهني:
الوجه األول :ا املستصحب لو كا احلدث املتقيد بالنو فهو ال أثى له بل االثذى
لاا احلدث وا كا املستصحب هو ذا احلدث فهو معلذو باالمجذال للشذك يف
زما حصوله وانه قبل الزوال أو بعده وهاا العلم االمجايل منحل للعلم باحلدث قبذل
الزوال إما بالنو وإما باحلالة السابقة عىل احلالتني .نعم احلدث املتقيد بذالنو معلذو
امجاال وغري منحل إال انه ليس موضوعا لألثى.
واجلواب أ املستصحب هو ذا احلدث اال انه معلو تفصيف بعنوانذه والنذو
املعى له فليس احلدث معلوما باالمجال ملا ذكىناه مذىارا مذن أ املعلذو
هو العنوا
ّ
املعى فهاا
باالمجال هو املتقو بالعنوا االنتزاعي كأحدمها وهو هنا متقو بالعنوا
ّ
معلو تفصيف ولكن املعلو تفصيف قد يكو مب ّينا بجميع جهاته وخصوصياته وقذد
يكو مب ّينا بعنوانه .واملقا من هاا القبيل.
الوجه الثاين :ا حقيقة االستصحاب هو االبقاء تعبدا ففبد من أ يكو املتيقن
أمىا قابف للبقاء التعبدي وليس يف املقا حدث مقطو به غذري احلذدث السذابق عذىل
احلالتني وهو غري قابل للبقاء للعلم بارتفاعه واحلذدث اآلخذى غذري معلذو الحذتامل
تعاقب احلدثني.
واجلواب ا االستصحاب ليس ترصفا يف االُمور اخلارجية تعبدا بل هو ترصذ
يف الصور النفسية وتوسعة للمنكشف واحلدث بعنوا السابق عذىل احلذالتني معلذو
حتققه وزواله واحلدث بعنوا النو معلو حتققه ومشكوك زواله .وهاا املقدار كذا
يف االستصحاب.
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وأما احلالة املوافقة للحالة السابقة إذا كا معلو التاريخ كام إذا علم بكونذه نذائام
وقت الزوال وشك يف وقت الوضوء فالوجه يف عد جىيا االستصذحاب فيهذا هذو
الوجه الثاين فا احلدث الواقعي املعلو هو احلذدث السذابق عذىل احلذالتني ومل يعلذم
حدث غريه بل يمكن نفي غريه باألصل فيحكم بانتفاء الكي .وأما الوجه األول فذف
يأيت هنا لعد الاديد.
واجلواب عنه مهى مما قدمناه .واحلكم بانتفذاء الكذي النتفذاء أحذد فىديذه قطعذا
واآلخى باألصل ال يتم اال عىل القول باألصل املثبت كام مى بيانه يف استصحاب القسم
الثاين من الكي .فتبني بالك البيا التفصيي لكف املحقق واجلواب عنه.
ثم إ بعض االعامم وافق املحقق إال فيام كذا املوافذق للحالذة السذابقة معلذو
التاريخ فقال بجىيا االستصحاب حينئا فيهام وتعارضهام ووافق املشهور يف النتيجة.
واالشكال انام هو يف تقىيبه لعد جىيا االستصحاب يف جمهول التاريخ وهو أنه
ا اريد استصحاب الفىد من احلدث فهو ال جيىي لدورانه بني ما هو مقطو االرتفا
وما هو مشكوك احلدوث وا ُاريد استصحاب الكي فهو الجيىي لعد اتصال الفذىد
األول بالثاين وانفصاهلام بتحقق الوضوء بينهام فف يصدق االبقاء.
والظاهى ا ما ذكىه يىجع اىل الوجه الىابع للقول بعد اجلىيا يف جمهول التاريخ
مطلقا وقد مى ذكىه فاجلواب عنه هو اجلواب املتقد مضافا اىل ا االشكال ال خيذت
بمجهول التاريخ املوافق للحالة السابقة بذل جيذىي يف املخذالف هلذا أيضذا فذف وجذه
للتفصيل الاي ذكىه .وال حيتمل أ يكو مىاده استصحاب القسم الثاين من القسذم
الثالث من الكي فانه خيت

بام اذا شككنا يف الفىد الثاين مع العلم بتحقق الفىد األول

 .واملقا من قبيل استصحاب القسم الثاين من ّ
الكي .
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التنبيه احلادي عرش
إذا خص

عا يف قطعة من الزما بالنسبة لبعض االفىاد وشذك يف مذا بعذد أ

ذلك الفىد حمكو بحكم العا أو اخلاص فهل هذو مذورد للتمسذك بعمذو العذا أو
استصحاب حكم املخص

.

مثال ذلك قوله تعاىل (اوفوا بالعقود) فا مفاده لزو كل عقذد يف كذل آ  .وقذد
خص

ذلك بأدلة اخليار الدالة عىل عد لزو العقد يف فاة من الزما فمنها ما تدل

عىل ختصيصه من أول االمى كدليل خيار املجلس ومنها ما تدل عليه بعد مذدة كذدليل
خيار العيب والغبن بناء عىل أ مهذور العيذب والغذبن رشط رشعذي لثبذو اخليذار
فالكف يف أنه بعد زوال اخليار هل يتمسك بعمذو اوفذوا بذالعقود فيكذو الزمذا أو
املخص
يستصحب حكم
ّ

فيكو جايزا؟

والكف انام هو بناء عىل جىيا االستصحاب يف االحكا الكلية وأمذا بنذاء عذىل
رأي السيد اخلوئي ‹أيده اهلل› من عد جىيذا االستصذحاب فيهذا ففوجذه للبحذث
أصف .والبد أ خيت

مقومذا يف دليذل التخصذي
البحث بام اذا مل يكن الزما
ّ

واال

فف اشكال يف عد جىيا االستصحاب لعد احتاد القضيتني.
ومن هنا يعلم أ حمور البحث هو جواز التمسك بالعمو اللفظي يف مثذل ذلذك
وليس البحث بحثا استصحابيا غاية األمى انه يف صورة عد جواز الىجو اىل العمو
يصل الدور اىل االصول العملية واالستصحاب يف مقدمتها فا تم اركانه جذى واال
فاملورد جمى لسائى االصول املتأخىة فمحل البحث هو مباحث العا واخلاص وانذام
ناكىه هنا تبعا لفعف .
وكيف كا فقد ذهب املحقق الثاين قدس رسه اىل جواز التمسذك بالعذا حينئذا
مطلقا وتبعه مجع من املحققني .ويف املقا تفاصيل تنشذأ مذن انحذاء االعذااض عذىل
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املحقق الثاين ونحن نقترص باكى االعااضا ومنه يعلم وجوه التفصيل.
أما بيا وجه ما ذهب اليه املحقق الثاين فهو أنه يف مثل ذاك يسذتفاد مذن العمذو
كاوفوا بالعقود شموال شمول افىادي وشمول ازماين فمفاده وجذوب الوفذاء بكذل
عقد مستمىا أي يف كل زما  .ومنه يعلم ا الشمول االزماين متأخى رتبة عن الشمول
االفىادي واذا ورد ختصي

لبعض االفىاد يف بعذض االزمنذة فتختلذف املذوارد فقذد

يكو موردا للتمسذك بذالعمو االفذىادي وقذد يكذو مذوردا للتمسذك بذاالطفق
االزماين .فاذا كا املخص

واردا يف أول أزمنة حتقق موضو العا كخيار املجلذس

وشككنا يف أ عد وجوب الوفاء بعقد البيع هذل خيذت

بذام قبذل االفذااق أ هذو

مستمى كا مىجع البحث اىل ا عقد البيع هل هو خارج عذن دليذل اوفذوا بذالعقود
بلحاظ الشمول االفىادي أ ال؟ وذلك ال عقد البيع اذا قلنا باستمىار عذد لزومذه
ففزمه عد شمول دليل وجوب الوفاء له اصف فيكو ختصيصذا افىاديذا .وإ قلنذا
باختصاص عد اللزو بام قبل االفااق ففزمه التقييذد االزمذاين للعذا وأمذا أصذل
وجوب الوفاء فهو ثابت للبيع اال انه يبتدئ من زما االفااق .ويف مثل ذلك يىجذع
يف زما الشك اىل العمو االفىادي فيحكم عىل البيع باندراجه حتت وجذوب الوفذاء
وحتقق لزو العقد بعد االفااق وذلك ال التخصذي
الشك يف التخصي

االزمذاين مقطذو بذه فيبقذى

االفىادي وخىوج البيع عن دليل اللزو رأسا فنتمسك بأصذالة

العمو فيه.
ويفحظ أ التمثيل بخيار املجلس انام يذتم بنذاء عذىل ثبوتذه باالمجذا ال بذدليل
(البيعا باخليار ما مل يفاقا فاذا افاقا وجب البيع) فانه يدل عىل االنقطا .
وأما اذا كا املخص

واردا يف خفل ازمنة حتقق موضو العا كخيذار العيذب

والغبن بناء عىل أ مهورمها رشط يف اخليار رشعا فا العقد الز حينئا قبل الظهذور
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وجايز بعده ثم نشك يف أنه مستمى أ خيت
فيسقط بعد املطالبة وهاا خيت

بأول الزما بمعنى أ يكو اخليار فوريا

بالتقييد االزماين وليس هنا ختصذي

افذىادي فذا

العقد داخل يف وجوب الوفاء يف فاة من الزما قطعا وهو قبل مهور العيب والغبن.
ويف مثل ذلك يىجع يف زما الشك اىل االطفق االزماين.
وقد اعاض عليه بوجوه:
االعااض األول :ما ذكىه الشيخ قدس رسه من أ الزما قد يكو مكثىا للفىد
وقد ال يكو فعىل األول ال اشكال يف الىجو اىل االطذفق اللفظذي وعذىل الثذاين ال
يص ذلك فاذا قال املوىل أكى كل عامل يف كل يو وعلمنا بعذد وجذوب اكذىا زيذد
العامل يف يو من االيا ثم شككنا يف وجوبه بعده فالقول بعد وجوب االكىا حينئذا
ختصي

زائد يف العا الدال عىل أ وجوب كل يو فىد من افىاد الوجذوب وامذا اذا

كا من قبيل اوفوا بالعقود الاي مل يفحظ فيه كو الزما قيذدا فذف وجذه للتمسذك
باالطفق فا خىوج الفىد يف زما أو اىل االبد ال يوجب زيادة ختصي

يف العا .

واجلواب عنه ا هاا الكف ال يتم يف يشء من الوجهني السابقني .أمذا الصذورة
االوىل فف االمى فيها دائى بني التخصي

االفذىادي وعذد التخصذي

رأسذا كذام

عىفت واما الصورة الثانية فف دخول الفىد يف العذا قطعذي اال ا االمذى دائذى بذني
تقييد يف االطفق االزماين كثريا أو قليف وأما ختصي

العا فف يوجد هنا قطعا .

ولعل مىاد الشيخ الفىق بني العمو االستغىاقي واملجمذوعي فيجذوز التمسذك
باالول يف صورة الشك دو الثاين وا اوفوا بالعقود من الثذاين .وقذد ذكىنذا يف حملذه
عد الفىق بينهام من جهة اصالة العمو ال مىجعهذا اىل اصذالة التطذابق بذني املذىاد
اجلدي واملىاد االستعاميل وهو جار فيهام وانام الفىق بينهام كثىة احلكذم بذاالنحفل يف
األول ووحدته يف الثاين.
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االعااض الثاين :ما ذكىه املحقق اخلىاساين بعد ذكى تفاصيل ال يىتبط بالبحذث
وبعد تسليم قول الشيخ يف ما اذا كا الزما مكثىا وتسليم قول املحقق الثاين يف ما اذا
كا الزما غري مكثى وكا مورد التخصذي

مذن أول ازمنذة حتقذق موضذو العذا

فينحرص اعااضه يف صورة كو الزما غري مكثذى وكذو التخصذي

مذتخلف بذني

أزمنة املوضو كمورد خيار العيب والغبن بناء عىل اشااط مهورمها.
وحاصل ما ذكىه يف الكفاية وحاشية الىسائل يتوقف بيانه عىل مقدمذة وهذي أ
كثىة احلكم تابعة لتكثى املوضو وال يعقل تكثى احلكم بدو تكثذى املوضذو فذدليل
اوفوا بالعقود ال يمكن أ يتكفل الثبا فىدين من اللزو لعقذد واحذد وانذام يثبذت
احكاما متعددة بحسب تعدد العقود فلكل عقد لزو واحد.
وحينئا فاملفىوض يف حمل البحث ثبو اللزو للعقد يف أول االمى فهاا فىد من
اللزو لفىد من العقد ثم يأيت وعاء التخصي

وعد اللزو فا ثبت بعد ذلك لزو

آخى بعد انتفاء اللزو االول ففبد ا يتكفله دليل آخى وال يمكن اثباته بالدليل االول
وااللز اما وحدة املتعدد واما تعدد الواحد وذلك النه اما ا يعترب هاا العقد الواحد
متعددا ليثبت لكل منهام فىد من اللزو وإما أ يعترب هاا احلكم املتعدد واحذدا وهذو
غري ممكن اذ ال يمكن ا يكو هاا اللذزو اسذتمىارا وجوديذا ل ّلذزو االول لتخلذل
النقيض وال يمكن ا يتخلل نقيض اليشء الواحذد بذني اجذزاء وجذوده واالنفصذال
مساوق للتعدد كام أ االتصال مساوق للوحدة الشخصية وهكاا الكف فيام اذا قال:
اكى كل عامل يف يو السبت ثم علمنا بعد وجوب اكذىا زيذد وقذت الذزوال وهذاا
االشكال ال جيىي فيام اذا كا التخصي

من أول االمى لعد لزو ختلل النقيض فف

مانع من التمسك باألصل اللفظي هناك.
واجلواب عنه :ا املوارد عىل قسمني ففي مثل املثال الثاين أي أكذى كذل عذامل يف
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يو السبت ذ بمعنى أ يكو إكىا كل عامل يف جممو هاا اليو واجبا فلو تىكه يف آ
من آناته عىص فاطاعته واحدة وعصيانه واحد ذ نلتز بأنه اذا ورد ختصي

عىل إكىا

عامل وقت الزوال فالقول بوجوب اكىامذه بعذده ال يسذتلز تعذدد احلكذم .وال ينذايف
الوحدة هنا ختلل النقيض وذلك ال االحكذا املاابطذة ذذ بمعنذى أ يكذو احلكذم
الواحد متعلقا بامور كثرية ذ ليست الوحدة فيها منافية لكثىة املتعلق بل وحدهتا تابعذة
رصح من أول االمذى بوجذوب
لوحدة املفك واحلكم اجلزائي املاتب عليها .ولاا لو ّ
االكىا قبل الزوال وبعده بساعة بنحو يكو املجمو موضوعا للحكم ال يتوهم فيه
تعدد احلكم لتخلل النقيض كاألمى بالصفة مع تفذىق اجزائهذا وأوضذ منذه االمذى
باحلج فالوحدة هنا وحدة تنشأ من وحدة احلكذم وانفصذال وعذاء العمذل ال يوجذب
تعدد احلكم وانام يوجب االنفصال التعدد اذا كانت الوحدة وحدة اتصالية .هاا كلذه
فيام اذا كا احلكم امىا متعلقا بالامة.
واما اذا كا احلكم من اوصا املوجود اخلارجي كالعقد املتصف بذاللزو فذف
يمكن االلتزا بام ذكىناه يف القسم السابق من وحدة احلكم بوحدة املذفك بذل احلكذم
هنا متعدد اال انا نلتز بتعدد احلكم ووحدة املوضو وال دليذل عذىل وجذوب وحذدة
احلكم اذا احتد املوضو وانام يقال ذلك من جهة عد اقتضاء املوضو الواحذد أكثذى
من حكم واحد غالبا فاذا اقتىض الوضع االلتزا بتعدد احلكم مع وحدة املوضو كذام
فيام نحن فيه فف مانع عقي من االلتزا به .واملقتيض له يف املقا هو اجلمع بذني االدلذة
فا مقتىض اوفوا بالعقود هو ثبو اللزو لكل عقد يف مجيع االزمنة ومقتىضذ دليذل
اخليار هو عد اللزو يف زما فلوال دليل اخليار كا اللزو امىا واحدا ال االتصال
الوحداين مساوق للوحدة الشخصية اال ا مقتىض اجلمع بني الذدليلني هذو االلتذزا
بتحقق فىدين من اللزو .
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االعااض الثالث  :ما ذكىه بعض االعامم وحاول دفعه وهذو خمذت
االول مما ذكىنا أي ما اذا كا التخصي

بالقسذم

من أول األمى.

وحاصله أ التمسك باصالة العمذو يف هذاه الصذورة يشذكل بمعارضذة الز
اصالة االطفق وذلك ال مفاد العمو اال فىادي هو ثبو اللزو لكل فىد من افىاد
العقد ومفاد االطفق االزماين ا كل ما ثبت له لزو فهو مستوعب جلميذع األزمنذة
والزمه بعكس النقيض ا كل ما مل يثبت له لزو يف مجيع االزمنة فليس له لزو اصف
فمقتىض العا هو ثبو اللزو بعد زما التخصي

ومقتىض االطفق بفزمه عذد

اللزو ولواز االصول اللفظية حجة.
وهاا نظري ما يقال من ا مقتىض عكس النقيض هو تذىجي التخصذ
االمى بينه وبني التخصي

اذا دار

فاذا قال كل عامل جيب إكىامه كا عكسه كل مذن مل جيذب

إكىامه فليس بعامل فاذا ورد ال تكى زيدا نحكم بموجب هاا العكس أنذه لذيس بعذامل
أيضا.
واجلواب عنه عىل ما ذكىوه هناك أ التمسك بأصالة العمذو انذام هذو يف مذورد
االرادة.

الشك يف املىاد ال الشك يف كيفية
وهو ذكى هاا اجلواب أخريا مضافا اىل جوابني آخىين يف املقا .
ولكن هاا اجلواب ال يص يف املقا حتى لو قلنا به يف مسذألة دورا االمذى بذني
التخصي

والتخص

مع أنه هناك أيضا غري مفيد.

والفىق بني املقامني ا الشك هناك يف كيفية االرادة كام ُذكى واال فخىوج زيد عن
وجوب االكىا معلو بخف املقا فإ الشك يف املىاد فإ مقتىض العا هذو ثبذو
اللزو ومقتىض االطفق بفزمه عد اللزو .
وأما جوابه الثاين فهو أ الفز يف املقا ال يمكن التمسك بذه النذه فذى ثبذو
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امللزو وهو غري ثابت فانه عبارة عن استيعاب اللزو جلميع االزمنة إذا ثبت لزو يف
وقت واملفىوض العلم بعد االستيعاب خلىوج أول االزمنة عن اللزو قطعا كام هذو
املفىوض بل يلز من وجود الفز عد امللزو قال :النه موضوعه ومع رفعذه يىفذع
احلكم فيلز من وجوده عد الوجود .
ولكن هاا اجلواب ال ينطبق أيضا ال املفزمذة بذني األصذل والعكذس انذام هذو
مفزمة بني القضيتني من حيث الكرب البعد االنطبذاق يف اخلذارج ولذيس املقصذود
التمسك باصالة االطفق وتطبيقه يف املقا ثم التمسك بفزمذه بذل نتمسذك بفزمذه
ابتداء وال حاجة يف ثبو موضو الفز خارجذا مذن ثبذو موضذو امللذزو ال
املفزمة ليست االبني الكربيني.
واالشكال ليس بمهم اصذف حتذى حيتذاج اىل جتشذم االجابذة عنذه ال مقتىضذ
االطفق االزماين هو االستيعاب جلميع االزمنة بعد ثبو أصل اللزو وعكسه عد
اللزو أصف إذا مل يكن مستوعبا جلميع االزمنة بعد ثبو أصل اللزو واملفىوض يف
املقا عد ثبو أصل اللزو مذن أول االمذى ولذيس مقتىضذ االطذفق هذو ثبذو
االستيعاب وا مل يثبت اللزو ابتداء أي قبل حتقق موضذوعه فذف منافذاة بذني العذا
واملطلق بفزمه.
هاا مضافا اىل ما ذكىناه يف مسألة التخصي

والتخص

من أ بناء العقذفء يف

التمسك بأصالة العمو وأصالة االطفق هو ثبو احلكم يف املوارد املشكوكة ال نفيه
عن بعض املوارد واالُصول العقفئية البد من االخا هبا بحدودها العقفئيذة فاالخذا
بعكس النقيض فيها خارج عن حدود األصل العقفئي فمقتىض أصالة االطفق هذو
استيعاب اللزو جلميع االزمنة إذا ثبت أصله وأما انتفاء أصله إذا انتفذى االسذتيعاب
فليس موردا لنظى العقفء يف هاا األصل.
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االعااض الىابع :ما ذكذىه املحقذق النذائيني قذدس رسه وقذد بنذاه عذىل مخذس
مقدما مع تطويل وتفصيل وال ُّيمنا يف املقا اال ذكى مقدمتني منها.
االُوىل :املقدمة الىابعة وهي أ استمىار احلكم عىل قسمني فقد يكو االستمىار
فوق دائىة احلكم وقد يكذو حتتهذا أمذا األول فكقذول املذوىل اخلمذى حذىا باحلىمذة
املستمىة ومعنى كونه فوق دائذىة احلكذم أ احلكذم مذأخوذ يف موضذو االسذتمىار
فمىجعها اىل قضيتني املحمول يف االوىل موضو يف الثانيذة (اخلمذى حذىا ذذ احلىمذة
مستمىة) فاالستمىار من شؤو احلكم .والثاين كقولذه  :اخلمذى يف كذل زمذا حذىا
ومعني كونه حتت دائىة احلكم أ االستمىار أخا يف موضو احلكم بمعنى أنه الحظ
رشب اخلمى مستمىا وحكم عليه باحلىمة ونعرب عن االول أيضا باالسذتمىار األصذي
للحكم وعن الثاين باالستمىار التبعي له وذلذك النذه باالصذالة اسذتمىار يف مىحلذة
املوضو .
الثانية :املقدمة اخلامسة وهي ا بني هاين القسمني فىق ثبويت وفىق اثبايت .أمذا
الفىق الثبويت فهو أ جعل أصل احلكم واسذتمىاره يف القسذم األول البذد أ يكذو
بجعلني وال يمكن جعلهام بجعل واحد وهو يف القسم الثذاين البذد ا يكذو بجعذل
واحد.
بيا ذلك :أ املجعول يف القسم األول متعذدد فذا املحمذول يف القضذية االُوىل
وهي اخلمى حىا موضو يف القضية الثانية وهذي احلمذىة مسذتمىة ففبذد مذن كذو
اجلعل أيضا متعددا بخف املجعول يف القسم الثذاين فانذه امذى وحذداين وهذو نفذس
احلىمة وانام االستمىار أخا يف املوضو .
وأما الفىق االثبايت فهو أ رفع الشك بالتمسك باألصل اللفظي يف القسم األول
غري ممكن إذا كا الشك يف أصل احلكم فاذا شككنا يف أصل احلىمة اليمكن التمسك
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بالعمو فا مقتىض احلكم باستمىار احلىمذة هذو أ احلىمذة متذى مذا وجذد فهذي
مستمىة أل مىجع القضايا احلملية اىل القضايا الرشطية والقضية الرشذطية انذام تذدل
عىل حتقق التايل بتحقق املقد والتدل عىل حتقق املقد وعليه فاذا شككنا فيام نحن فيذه
يف أصل حتقق اللزو بعد خيار املجلس ال يمكن التمسذك باألصذل اللفظذي الثباتذه
وهاا بخف القسم الثاين فا القضية املجعولة حينئا هو (رشب اخلمى يف كل زمذا
حىا ) وهو ال يتوقف إال عىل حتقق املوضو فمتى ما حتقق تبعته احلىمة فذاذا شذككنا
يف حتقق احلىمة نتمسك باألصل اللفظي الثباته.
قال :و(اوفوا بالعقود) من القسم االول بمعنى انه يدل عىل ثبو اللذزو لكذل
عقد ثم االستمىار لكل لزو وذلك النه ليس له متعلق كرشذب اخلمذى حتذى يكذو
االستمىار مأخوذا يف املوضو فليس هنا فعل للمكلف حتذى يفحذظ يف كذل زمذا
وحيكم عليه باللزو  .قال :وهاا مىاد الشيخ قدس رسه وقد غفل عنذه مذن اعذاض
عليه.
هاا وقد علق السيد اخلوئي ‹أيده اهلل› عىل الفىق الثبويت املاكور انه كف متني اال
انه خيت

بام إذا كا الشك يف النسخ ومىحلة اجلعل فذإ اجلعذل األول ال يمكذن أ

يتكفل بيا استمىار احلكم أيضا بل البد من بيانه بجعذل آخذى كقولذه عليذه السذف
(حفل حممد صىل اهللّ عليه وآله وسذ ّلم حذفل اىل يذو القيمذة .)...وأمذا يف مىحلذة
املجعول فف مانع من جعل احلكم املستمى كذام هذو احلذال يف جعذل امللكيذة املسذتمىة
والزوجية الدائمة.
ولكن الظاهى أ جعل استمىار احلكم بجعل مستقل ال يمكن مطلقا كذام ذكذىه
املحقق االصفهاين قدس رسه وا اختلفنا معه يف الوجه والبيا .
وذلك ال اجلعل الثاين ا كا اخبارا عن االستمىار فمعنذاه ا احلكذم باجلعذل
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األول جمعول مستمىا إال أ اجلعل الثاين لبيا ذلك وا كا انشاء فهذو لذيس انشذاء
لفستمىار واقعا بل هو انشاء حلكم جديد يف أمد جديد فاذا قال آجىتذك هذاا الذدار
سنة ثم قال مدد االجارة لسنتني فهاا اجلعل الثاين وا كا بحسب الظذاهى انشذاء
للتمديد واالستمىار اال انه بحسب االعتبار االديب ونحن ال نمنع اجلعل االديب ولكنه
بحسب االعتبار القانوين ليس اال جعف الجارة جديدة مدهتا سنة ثانية .وبالك مهذى
وجه النظى يف الفىق الثبويت.
وأما الفىق االثبايت ففيه انه ال يفيد فيام ذكذىه أمذا إذا كذا التخصذي

مذن أول

االمى وأردنا اثبا أصل اللزو بعد زما اخليار فذأل ّ املىجذع يف التمسذك باألصذل
اللفظي الثبا اللزو ليس قضية (اللزو مستمى) حتى يتذوهم أ القضذية التثبذت
موضوعها بل هو قضية (كل عقد الز ) وأما إذا كا التخصي

يف الوسذط فذاملىجع

الثبا اللزو وا كا هو االطفق االزماين اال أ اصل الثبو معلذو قبذل حتقذق
اخليار فاألصل الحاجة إليه الثبا أصل اللزو وإنام نحتاج إليه الثبا استمىاره يف
مجيع األزمنة حتى فيام بعد ورد التخصي

أو التقييد.

هاا يف احلكم الوضذعي وأمذا احلكذم التكليفذي فقذد بينذا سذابقا أنذه فذيام قبذل
التخصي

وما بعده أمى واحد ال تعدد فيه يف قبال قول املحقق اخلىاساين فاألمى فيذه

أوض .
فظهى أ احلق ما ذكىه املحقق الثاين قدس رسه من أ املىجع هو العذا يف مجيذع
رصح فيه باالستمىار الزماين ولكذن بقيذد االتصذال
املوارد إال أنه لو فىضنا ا العا ّ
فاذا ورد خمص

يف الوسط ال يمكن الىجو اىل العا لعد امكذا اثبذا االتصذال

وهاا بخف االطفق اذ ال يثبت اال أصل االستمىار الزماين.
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التنبيه الثاين عرش
يف بيان املراد بالشك
الظاهى أ املىاد بالشك هذو مذا يقابذل اليقذني ال خصذوص اإلحذتامل املسذاوي
الحتامل اخلف فكل احتامل مل يصل اىل حذد اليقذني شذك يف املقذا وعليذه فيجذىي
االستصحاب وا من باخلف .
ولكن يمكن ا يتوهم ا هاا ينايف مذا ذكىنذاه يف وجذه حجيذة االستصذحاب.
وذلك ال الوجه األول مما متسكنا به هو بنذاء العقذفء وقلنذا ا بنذاءهم يعتمذد عذىل
اإلطمينا االحسايس واملصال االجتامعية فيدور االستصحاب مدار اإلطمينا فذف
يكو حجة إذا كا الظن عىل خففه والوجه الثاين الاي متسكنا به هو األخبار وهذي
تشتمل عىل لفظ اليقني والشك واملتبادر من الشك هو اإلحتامل املتساوي الطىفني.
واجلواب عنه يعلذم ممذا ذكىنذاه هنذاك مذن الفذىق بذني اإلطمينذا االحسذايس
واإلطمينا االدراكي فإ اإلطمينذا االدراكذي يعتمذد عذىل غلبذة درجذة اإلحذتامل
رياضيا واإلطمينا االحسايس ال يعتمد االعىل االنفعذال النفيسذ وإسذتقىار الذنفس
وبينهام عمو من وجه فإ النفس قد ال يفارقها القلق مع العلم بذاألمى وقذد يطمذئن
النفس لدرجة ضعيفة من اإلحتامل حسب املحاسبة الىياضية.
وعليه فف منافاة بني حصذول اإلطمينذا االحسذايس باالستصذحاب مذع عذد
حصذذول الظذذن بذذل وحصذذول الظذذن بذذاخلف  .نعذذم لذذو كذذا اإلحذذتامل املخذذالف
لفستصحاب موجبذا لفطمينذا االدراكذي الشخصذ ال جيذىي االستصذحاب ال
اإلطمينا الشخصذي حجة عنذدنا كذام سذيأيت يف بيذا معارضذة االستصذحاب مذع
االمارا العقفئية.
وأما ما ذكى من أ الشك يف األخبار حممذول عذىل اإلحذتامل املتسذاوي الطذىفني
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فاجلواب عنه أ هاا مصطل املنطقيني واال فاملرصح به يف كتذب اللغذة ا الشذك يف
قبال اليقني كام يف الصحاح والقاموس وجممع البحىين بل يف االخري انه متفق عليه بني
أهل اللغة.
هاا مضافا اىل ا نفس الىوايا تشهد عىل ذلذك ففذي صذحيحة زرارة االوىل:
(قلت فا حىك يف جنبه يشء وهو ال يعلم ؟ قال :ال ) وهاا امذارة غذري معتذربة عذىل
النو موجبة للظن به ومع ذلك حكم اإلما عليه السف بعد االعتناء به .ثم إنه عليه
السف جعل اليقني غاية للحكم فام مل يصل اإلحتامل املخالف اىل درجة اليقني جيذىي
االستصحاب.
ويف صحيحته الثانية( :فإ مننت انّه قد أصابه ومل اتيقن ذلك فنظى فلم أرفيذه
شيئا)  .فإ عد الىؤية اعم من أنه باق عىل منه أو أنه قد إرتفع فيشذمل صذورة بقذاء
الظن باخلف وقد حكم اإلما عليه السف بجىيذا االستصذحاب .واوضذ منذه
ذيلها ( :فانك ال تدري لعله يشء اوقع عليك) ومن الواض أنه احتامل موهو أبذداه
اإلما عليه السف إلجىاء االستصحاب.
هاا متا الكف يف تنبيها االستصحاب.
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اخلامتة
ويقع البحث يف اخلامتة عن ُامور:
األمر األول:
ا املعترب يف االستصحاب هو وحدة القضيتني املتيقنذة واملشذكوكة وهذاا ممذا ال
كف فيه سواء كا مستند االستصحاب بناء العقفء أو األخبار فا بناء العقفء عذىل
البقاء وصدق عنوا النقض خيتصا بصورة كو املشكوك فيه هو نفس املتيقن.
ولكن الشيخ االنصاري قدس رسه اعترب احىاز بقاء املوضو أيضا تبعا لذبعض
من تقد عليه والبحث يقع يف جهتني:
اجلهة االُوىل :يف اعتبار احىاز بقاء املوضو .
اجلهة الثانية :يف أ امليزا يف الوحدة املعتربة هل هو النظى العىيف أو النظى الدقيق
العقي أو لسا الدليل.
أما يف اجلهة االُوىل فف بد اوال من بيا املىاد باملوضو فانذه يطلذق تذارة يف قبذال
املحمول وتارة بمعنى املحل املستغني عن احلال كقذوهلم العذىض يتقذو يف وجذوده
باملوضو وتارة بمعنى املعىوض وهو املىاد هنذا فذا موضذو االستصذحاب قذد ال
يكو موضو القضية يف قبال املحمول الاي هو املعنى االول كام إذا تىتب األثى عىل
عدالة زيد فيستصحب ولكن املوضو الاي البد مذن احذىازه يف االستصذحاب هذو
نفس زيد وهو معىوض املستصحب مع أ موضو القضية عدالة زيد .والفىق بينذه
وبني املعنى الثاين ا املوضو هناك موضو للعىض ويف املقا قذد ال يكذو عذىض
أصف بل يكو املستصحب عارضا للموضو والعارض غري العىض فقد يطلق عذىل
الوجود أيضا كام قذال يف املنظومذة (ا الوجذود عذارض املهيذة) فاملوضذو هنذا هذو
معىوض املستصحب.
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واعترب الشيخ تقىره يف وعائه سذواء كذا ذهنذا كموضذو الوجذود فذإ وعذاء
عىوضه الاهن كام قال (ا الوجود عارض املهية تصورا واحتذدها هويذة) أو خارجذا
كقولك زيد قائم فا املوضو هنا هو زيد اخلارجي.
والاي يمكن ا يستدل به عىل هاا االعتبار اما مطلقا أو يف اجلملة وجوه:
الوجه األول :ما يستفاد مما ذكىه املحقق العىاقي وهو أ الشيخ ال يقول بجىيا
االستصحاب يف الشك يف املقتيض وإذا شك يف بقاء املوضو مل حيىز املقتيض.
واجلواب عنه :هو ما ذكىناه من اجلواب عذن التفصذيل بذني الشذك يف املقتيضذ
والشك يف الىافع مع غض النظى عام يف االستدالل من االشذكال عذىل فذىض تسذليم
أصل التفصيل.
الوجه الثاين :ما ذكىه املحقق اخلىاساين بنحو اإلحتامل وهو أ اآلثار املاتبة عىل
قسمني فا بعضها يتوقف عىل وجود املوضو كوجوب االكىا واالقتذداء وبعضذها
ال يتوقف عليه كجواز تقليده فا حجية الىأي ال يتوقف عىل بقاءه ففي هذاا القسذم
جيذوز االستصذذحاب اذا شذذك يف بقذذاء املوضذذو بخذذف القسذذم األول إذ ال معنذذى
الستصحاب العلم مثف الثبا وجوب االكىا مع فىض الشك يف بقاء زيد.
وهاا الكف وا كا صحيحا يف نفسه إال انه ال يكو دليف ملدعى الشيخ اذ هو
يدعي اعتبار احىاز بقاء معىوض املستصحب واما اعتبار وجود ما يتوقف عليه تىتب
االثى فهو خارج عام نحن فيه وال خيت

بمعىوض املستصحب فاذا كا املاتب عذىل

استصحاب بقاء زيد وجوب اكىا عمىو توقذف االستصذحاب عذىل وجذود عمذىو
لتوقفه عىل االثى الرشعي املتوقف عىل وجوده .فهاا الوجه ال يفيد اذ النسبة بينه وبني
املدعى عمو من وجه فإ مفاده هو وجوب احىاز تىتب االثى وهو قد يتوقذف عذىل
معىوض املستصحب وقد ال يتوقف.
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الوجه الثالث :ا املستصحب عىل قسمني :القسم األول ما ال يكذو معىوضذه
مأخوذا يف لسا الدليل كام اذا كا األثى ماتبا عىل العدالة بنحو كا التامة وحيث ا
وجودها حيتاج اىل معىوض فنقول البد يف االستصحاب حينئا من بقاء املوضو وهو
زيد فاعتبار بقاء املوضو حينئا منشؤه عد امكذا حتقذق العدالذة بدونذه الهنذا مذن
االعىاض املتقومة باملوضوعا فاستصحاب العدالة مع عد احذىاز بقذاء زيذد غذري
معقول فا حتققه بدو موضوعه غري معقول وحتققذه يف ضذمن موضذو آخذى غذري
معقول أيضا الستلزامه انتقال العىض من موضو اىل آخى وهو مستحيل السذتلزامه
كو العىض آناما بف موضو وهو آ االنتقال مضافا اىل اختف القضذيتني حينئذا
لتغايى العىض القائم بزيد مع العىض القائم بغريه وقد تقىر لزو احتادمها.
واجلواب عنه :ا االستصحاب اما توسعة يف الكشف بقاء أو ابقاء ملا كذا  .امذا
عىل االول فاالستصحاب ترص يف الصور الاهنيذة ال االُمذور اخلارجيذة وحقيقتذه
احلكم بتوسعة االنكشا فكام كا اليشء منكشفا حدوثا كالك هذو منكشذف بقذاءا
فالعدالذذذة املتيقنذذذة سذذذابقا منكشذذذفة باالستصذذذحاب ال اهنذذذا باقيةباالستصذذذحاب
فاالستصحاب توسعة يف اليقني ال ابقاء للعدالة.
واما بناء عذىل كونذه ابقذاء ملذا كذا فذف حاجذة ايضذا اىل احذىاز بقذاء موضذو
املستصحب فا املتوقف عىل املوضو هو وجود العىض تكوينا اما لكذو املوضذو
من علل قوا العىض وإما لكوهنام وجودا واحدا ينسب اىل اجلوهى تارة واىل العىض
الاي هو حدّ من حدود اجلوهى اخى كام ا املاهيا الطولية املتحققة يف ضمن فذىد
واحد وجودها من هاا القبيل بمعنى ا الوجود الواحد ينسب اىل املاهيذة الشخصذية
تارة واىل كل ماهية مما هي فوقها تارة اخى وهاا هو احلق كام ذكىناه يف باب املشتق.
وكيف كا فاملتوقف عىل املوضو هو وجود العىض تكوينا ال وجوده اعتبذارا.
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ولاا قلنا ا االستصحاب ال يثبت لواز الوجود مطلقا الهنا الزمة لليشذء بوجذوده
التكويني ال االعتباري فاحلكم ببقاء العدالة اعتبارا ال يتوقف عىل بقاء زيد.
القسم الثاين :ا يكو العىض مذأخوذا يف لسذا الذدليل بنحذو كذا الناقصذة.
وحينئا فقد يكو طى النسبة ذا املوضذو كذام اذا قذال :الىجذل اذا كذا عذادال
فاكىمه وقد يكو طى النسبة صفة من الصفا كام اذا قذال :اذا كذا العذامل عذادال
فاكىمه.
اما يف الصورة االوىل فف اشذكال يف توقذف االستصذحاب عذىل بقذاء املوضذو
وذلك النه جزء املوضو لفثى الرشعي اذ املفىوض ا موضو االثذى الرشذعي هذو
وجود الىجل واتصافه بالعدالة سواء كا الشك يف العدالة من جهة الشك يف بقائه او
من جهذة اخذى بحيذث لذو كذا باقيذا أيضذا لشذك يف عدالتذه اال أ الكذف يف ا
االستصحاب هل يفيد يف احىاز بقاء ذا الىجل أ البد من احىازه بالوجدا ؟ فذاذا
أردنذذا استصذذحاب العدالذذة البذذد مذذن احذذىاز املوضذذو بالوجذذدا وال يكفذذي فيذذه
االستصحاب.
قذذد يقذذال ا استصذذحاب بقذذاء وجذذود الىجذذل ال يفيذذد يف املقذذا و ذلذذك ال
استصحاب العدالة بدو احىاز الىجل ال يفيد لعذد احتذاد القضذيتني فذأ القضذية
املعلومة هي ثبو العدالة للىجل املوجود ال االعىاض ال تعىض ذوا املاهيذا
بل تعىض املاهيا املوجودة والقضية املشكوكة هي ثبو العدالة لاا الىجل ال
وجوده مشكوك فيه فثبت أنذه البذد مذن احذىاز وجذود الىجذل والبذد مذن احذىازه
بالوجدا فا احىازه باالستصحاب ال يفيد يف احتاد القضيتني ال احتادمها ليس مذن
آثار استصحاب وجود الىجل رشعا فف يتم اال عىل القول باألصل املثبت هاا مضافا
اىل ا استصحاب جزء املوضو املىكب انام يص فيام اذا كا اجلزء اآلخى حمذىزا امذا
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بالوجذذدا أو باالصذذل يف عذذىض هذذاا اجلذذزء ال يف طولذذه فذذا احذذىاز العدالذذة
باالستصحاب لو كا مع احىاز ذا الىجل بالوجدا تىتب عليه االثى وأما لو كذا
مع احىاز ذا الىجل باالستصحاب فا جىي كل منهام يف عىض اآلخى تىتب االثى
ايضا واما ا كا جىيذا احذدمها متفىعذا عذىل جىيذا اآلخذى مل ياتذب االثذى ال
االستصحاب األول بف اثى يف حني جىيانه ال األثى للمىكب فف جيىي حتى ينضذم
إليه األصل اآلخى يف رتبته وياتب األثى .واملقا مذن هذاا القبيذل فذا استصذحاب
عدالة الىجل متوقف عىل وجوده ففبد من احىاز وجذوده بالوجذدا وامذا اجذىاؤه
مقدمة الستصحاب العدالة فهو من األصل املثبت فا بقاء العدالذة ببقذاء الىجذل أو
احتاد القضيتني ببقاء الىجل ليس من آثاره الرشعية .وكالك الكف يف احىاز العدالذة
باستصحاب ذا الىجل اذا كا منشأ الشك يف بقائها الشك يف بقائه.
واجلواب عنه ذ مع قطع النظى عام يف هاه التقسيام من االشكال ذذ أنذه ال مذانع
حينئا من استصحاب املوضو املىكب وهو الىجل املوجود العذادل واملفذىوض انذه
بقيد كونه عادال له حالة سابقة .ونظري هاا االشكال وارد يف استصحاب العد االزيل
ومن هنا ذهب بعض االعامم اىل عد جىيانه.
بيانه :ا املىأة يف قولنا (املىأة اذا مل تكن قىشية تى الد اىل مخسني) طى لنسبة
سلبية ناقصة ونسبة اجيابية تامة وحلاظ النسبة االوىل ال يتوقف عىل وجذود املذىأة ال
السلب اعم من سلب املوضو ولكن حلاظ النسبة الثانية يتوقف عىل وجودها .وعليه
فاملوضذذو يف هذذاه القضذذية هذذو املذذىأة املوجذذودة فذذاذا أردنذذا اثبذذا عذذد القىشذذية
باستصحاب عدمها االزيل مل يمكن ال القضية املتيقنة هي ماهية املذىأة التذي ليسذت
بقىشية واملشكوكة التي هي موضو االثى موضوعها املىأة املوجودة فف يمكن اثبا
السالبة بانتفاء املحمول باستصحاب السالبة بانتفاء املوضو  .وهاا عكس ما نحن فيه
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فا موضو املتيقنة هناك هو ذا املىأة وموضو املشكوكة هو املىأة املوجودة وفذيام
نحن فيه بالعكس فموضو املتيقنة هو الىجل املوجود وموضو املشكوكة هذو ذا
الىجل والوجه يف عد اجلىيا يف املقامني واحد وهو عد احتاد القضيتني بلحاظ أخا
الوجود يف أحدمها.
ويفحظ أ ما ذكىناه هنا من اجلواب ال جيىي يف استصحاب العذد االزيل فذا
املوضو املىكب ليس له حالة سابقة ولكنا دفعنذا االشذكال يف حملذه بتعذدد اللحذاظ
بمعنى ا املىأة يف النسبة السلبية تفحظ بف قيد الوجذود ويف النسذبة االجيابيذة بقيذده
فاملوضو هو ماهية املىأة ال بقيذد الوجذود اال اننذا حذني نحكذم عليهذا بىؤيذة الذد
نفحظها موجودة.
ولكن بعض االعامم التز باالشكال يف استصذحاب العذد االزيل واجذاب يف
املقا با الوجود بحسب الفهم العذىيف ملحذوظ بنحذو احليثيذة التعليليذة أو القضذية
احلينية ال بنحذو احليثيذة التقييديذة .وهذاا اجلذواب لذو تذم كذا دافعذا لفشذكال يف
استصحاب العد االزيل أيضا فا املوضو هناك ليس املىأة املوجودة بنحو التقييد بل
بنحو احليثية التعليلية أو القضية احلينية فتتحد القضيتا اال ا هاا اجلواب حمل تأمذل
فا موضو االعىاض عقف وعىفا هو املاهية املوجودة ال نفذس املاهيذة كذام ذكذى يف
الفلسفة أيضا .والفلسفة القديمة عندنا انعكاس للمفذاهيم العىفيذة ال علذم بحقذائق
االشياء كام زعموا .وقد ذكىوا ا اللواز منها ما هو الز للامهية ومنها مذا هذو الز
للوجود بل ذهب بعضهم اىل أ الز املاهية هو الز الوجودين.
وأما يف الصورة الثانية وهي كو صفة يف لسا الدليل حمموال عىل صذفة ُاخذى
كقوله :اذا كا العامل عادال فأكىمه واملفىوض الشك يف بقاء كل منهام فيمكن فىضذها
بنحو ال جيىي فيها اجلواب السابق وذلك بأ يقال ا الىجل كا عادال ولكنه يف أول
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أزمنه حتقق العلم مشكوك العدالة وهو اآل مشكوك العلم أيضا فاملوضو املىكب مل
يكن متحققا يف زما أصف .وال يمكذن استصذحاب العدالذة مسذتقف واستصذحاب
العلم مستقف لياتب عليه األثى وذلذك ال العدالذة املعلومذة كانذت وصذفا لذاا
الىجل ال للعامل وموضو األثى هو العامل العادل واستصحاب عدالتذه وعلمذه بذدو
االرتباط ال يثبت العنوا املىتبط اال باألصذل املثبذت .ولذو فىضذنا كذو كذل مذنهام
مسبوق الوجود فيأيت فيه االشكال املتقد .
واجلواب عنه  :أ العامل يف املثال ليس معىوض املستصذحب واقعذا وا كذا يف
ماهى القضية موضوعا فا العى ال يى العلذم والعدالذة أمذىين طذوليني أحذدمها
يعىض اآلخى بل يىامهذا عىضذيني يعىضذا ذا املتصذف هبذام ولذوال ذلذك مل جيذى
االستصحاب يف كثري من املوارد فاذا شككنا يف بقاء االطفق يف املاء باملعنى االعذم اذ
حيتمل انقفبه اىل غري املاء بسلب االطفق فالذاي نعلذم بذه هذو الغسذل هبذاا املذايع
واستصحاب اطفقه ال يثبت انا غسلنا املتنجس باملايع املطلق االباالصل املثبت .وكاا
اذا القى يشء شيئا متنجسا باالستصذحاب فذيمكن أ يقذال ا املفقذى هذو اجلسذم
واستصحاب نجاسته ال يثبت مفقاة اجلسم املتنجس.
واجلواب هو ما ذكىنا من أ العى ال يى يف هاه املوارد عناوين طولية مقيذدة
بل عناوين عىضية مىكبة وهاا اجلواب هو الظاهى من كلام املحقق النذائيني قذدس
رسه.
ولكن بعض األعامم مل يىتض هاا القول وقال ا مورد النزا هو ا العامل بام أنه
عامل اذا كا عادال كاا.
وهاا النحو من التقييد مذع انذه مل يذاكى يف الكلذام ومل يذىد يف االدلذة مل يعلذم
العتباره وجه صحي ثبوتا ومل يعلم ا املىاد به احليثية التعليلية أو التقييدية.
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فظهى مما ذكىنا ا اعتبار بقاء املوضو يف االستصحاب كام ذكىه الشذيخ بجميذع
شقوقه ال وجه له.
اجلهة الثانية :يف أ املعترب يف احتاد القضيتني هل هو النظى العىيف او لسا الذدليل
او الدقة العقلية؟ واملىاد بالدقة العقلية املفاهيم الفلسفية القديمة ويمكذن أ يضذا
إليه طىق االستكشا احلديثة واالحتاد حيصل بني القضيتني باحتاد الثابت واملثبت لذه
وال يقدح االختف يف العوارض .وحيث ا الغالب من موارد االختف بني لسا
الدليل والنظى العىيف هو الشبها احلكمية والغالب من موارد االختف بذني الدقذة
العقلية والنظى العىيف هو الشبها املصداقية عندنا فنقسم املبحث اىل مبحثني:
املبحث األول :يف موارد االختالف بني لسان الدليل والنظر العريف.
والبحث يف مقامني:
املقا األول :يف الفىق بينهام يف تشخي

املثبت له .ويتلوه البحث عن أ مقتيض

االدلة هو اعتبار لسا الدليل يف ذلك أو النظى العىيف.
ال اشكال يف أ لسا الدليل وهو قضية لفظية يكشذف عذن قضذية لبيذة  .فذىبام
يكو املوضو يف القضيتني واحذد وقذد خيتلذف املوضذو فذيهام ويستكشذف ذلذك
باملناسبا والقىائن .فاذا قال مثف (الىجل اذا كا جمتهدا جيوز تقليده) فلسا الدليل
مىكب من ثفث اجزاء :املوضو واملحمول والرشط ،فالقضية ثفثية ،فا كا املعترب
لسا الدليل كا املوضو هو الىجل والرشط ليس اال ما علق عليه احلكم بمعنى ا
ارتباط املحمول باملوضو ال يتحقق اال يف هاه الصورة .وكذالك اذا قذال (اخلذرب اذا
كا املخرب به ثقة جيب األخا به) .ولكن العى ال يوافق التثليث بل حيكذم بموجذب
املناسبا واملىتكزا العقفئية ا املوضو هو الىجل املجتهد وخرب الثقة ال عنذوا
الىجل أو اخلرب باعتبار انه يى ا احلكم باتّبا الىأي ال يناسب الىجولية وانام يناسب
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املجتهد واحلكم بوجوب األخا ال يناسب اال الوثوق باملخرب.
وقد يتوافق النظى العىيف ولسا الدليل بمعنذى ا العذى يذى ا املوضذو يف
القضية اللفظية هو املوضو يف القضية اللبية كام اذا قال (الااب احذد الطهذورين) أو
قال (املجتهد جيوز تقليده) فا املوضو يف لسا الدليل هو الااب واملجتهد وال يى
العى هنا مناسبة توجب احلكم عىل خذف أصذالة التطذابق بذني القضذية اللفظيذة
واللبية.
ولكن بعض االعامم جعل مورد التوافق موردا لفختف بدعو أ الااب لو
تبدل اىل خز أو آجى فا كا املعترب هو لسا الذدليل فاملوضذو لذيس باقيذا لعذد
صدق الااب وأما لو كا املعترب هو النظى العىيف فهو باق وذلذك أل االخذتف يف
نظى العى ليس يف الصورة النوعية بل يف العذوارض فذا اخلذز لذيس اال الذااب
املطبو املتامسك .ثم ذكى موردا آخى لفختف وهو أنه لو قال مثف (أكى كل عامل)
وشككنا يف بقاء وجوب االكىا بعد سلب العلم منه بالنسيا مذثف فمقتىضذ التقيذد
بلسا الدليل هو عد وجوب االكىا لعد صدق املوضو ومقتىض النظى العىيف هو
بقاء الوجوب بدعو أ املوضو يف نظىهم هو ذا زيد بعذد صذدق عنذوا العذامل
فنقول هاا كا واجب االكىا سابقا واآل أي يف مى الشك جيب اكىامه أيضا.
ولكن الصحي ا العى ال يىي بقاء املوضو يف املوردين امذا يف املثذال األول
فام ذكىه من أ الصورة النوعية مل تتبدل وانام تبدلت العوارض وا كذا صذحيحا يف
نفسه اال ا املعترب يف بقاء املوضو ليس بقاء الصورة النوعية وذلك ال بعض االمور
وا مل تكن مؤثىة يف الصورة النوعية اال اهنا مقومة للعنوا وقد ذكىنا تفصيل ذلك يف
وحمصله ا املعترب يف االستحالة هذو تبذدل الصذورة
مبحث االستحالة من املطهىا .
ّ
النوعية واملعترب يف البيع واالستصحاب هو بقاء العنوا املقو وبيذنهام عمذو مطلذق
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فمثف اذا با عبدا فبانت جارية فاالختف بينهام ليس اختففا يف الصورة النوعية اال
أ مقتىض اختف االغىاض املعاملية فيهام يوجذب اخذتف العنذوا املقذو للبيذع
فالبيع باطل ال جايز بخيار ختلف الرشط وكالك يف الدجاج والذديك حيذث ختتلذف
االغىاض يف تىبيتها كام يف القذى واالريذا  .وكذالك يف االستصذحاب فذاذا تغذري
العنوا املقو ال حيكم بوحدة القضيتني عىفا كتبديل الااب باخلز نعم حيكم ببقذاء
االستقاار العىيف والنجاسة الرشعية فا زواله يتوقذف عذىل تبذدل الصذورة النوعيذة
كاستحالة الد لبنا واملني حيوانا .واحلاصل ا بعض االُمور يعترب مقوما للعنوا وا
مل يكن زواله مغريا للصورة النوعية كاختف اجلبن واللبن أو العبذد واجلاريذة وهذاا
هو املفك يف وحدة القضيتني يف االستصذحاب أو وحذدة املبيذع واملقبذوض وبعذض
االُمور يوجب زواله تغري الصورة النوعية كاسذتحالة الذد لبنذا وهذاا هذو املذفك يف
الطهارة.
واما يف املثال الثاين فلام ذكىناه يف مبحث األصل املثبت من أ األثى لذيس للفذىد
وانام هو للكي وا الاي جيب اكىامه هو العامل ووجود زيذد يف اخلذارج باالضذافة اىل
كل حد من حدوده وجود لالك احلد وهو باالضافة اىل هاا احلد (العامل) جيب إكىامه
 .فا العامل اينام وجد وباي وجود حتقق جيب اكىامه.
ولكن يمكن ا يكو ما ذكىه هنا ناشئا عام ذكذىه هذو مذن الفذىق بذني العمذو
االستغىاقي واملطلق الشمويل خففا لغريه فقال :ا املوضو يف مثل أحل اهلل البيع هو
نفس الطبيعة اال أنه بلحاظ الوحدة يف الكثىة ولكنه يف مثذل أكذى العلذامء هذو نفذس
االفىاد والكثىا  .فلو أراد ذلك فيام نحن فيه فاجلواب عنه ذ مضذافا اىل االشذكال يف
نفس املبنى كام ذكىنا تفصيله يف حمله ذ انه حتى لو فىضنا كو املوضو هذو الكثذىا
اال أنه ليس امللحوظ فيه االفىاد بام هي هي بل باعتبار حتقق الطبيعة فيها.
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املقا الثاين :يف أ املدار يف تشخي

املثبت له هو النظى العىيف ال لسا الذدليل.

وربام يتوهم ا املناط هو ماهى لسا الدليل نظىا اىل ا الشار املقدس هنى عن نقض
اليقني بالشك وهو دليل االستصحاب ففبد يف حتقق االستصحاب من مفحظذة مذا
يىاه الشار نقضا لليقني وعليه فاملعترب هو مفحظة ما جعله الشار موضوعا للحكم
بموجب لسا الدليل.
واجلواب عنه بوجهني امجايل وتفصيي:
اما الوجه االمجايل فهو أنا ال ننكى وجوب مفحظة ما جعله الشار موضوعا اال
ا املدعى ا الدخيل يف االطاعة والعصيا هو القضية اللبية ال اللفظية واستكشذافها
يتوقف عىل مىاعاة القضية اللفظية بضميمة القىائن احلاليذة واملناسذبا واملىتكذزا
العقفئية.
وأما الوجه التفصيي فهو أ دليل حجية االستصحاب عذىل مذا ذكىنذا هذو بنذاء
العقفء واالخبار .واالول يبتني عىل االطمينا االحسايس واالستصحاب ترص يف
الصور النفسية فام يثبت به بقاءا هو ما أثى يف النفس ثبوتا وما وجده االنسا باحساسه
وشعوره موضوعا يف مىحلة الثبو هو املوضو يف مىحلة البقاء وال اشكال يف أنه يف
مثل (الىجل اذا كا عاملا فاكىمه) هو ذا الىجل بوصف العلم.
وأما األخبار فا قلنا بأهنا امضاء حلكم العقفء وارشاد اليه فالكف هذو الكذف
ال املفك حينئا هو احلكم املىشد إليه .وأ قلنا بأ احلكم فيها تأسييس فف اقل مذن
االلتزا بأ العقفء يىو املناسبة بني احلكم واملوضو واليه يشري قوله عليه السذف
(وال ينبغي لك ا تنقيض اليقني بالشك) ا مل نقل بأنه اشارة اىل االرشذاد اىل احلكذم
العقفئي .وعليه فيدور احلكم حسب حدود التناسب العقفئي امللحوظ بذني احلكذم
واملوضو ويكو نقض اليقني بالشك تابعا ملا يىاه العقفء نقضا فلذيس امذىا تعبذديا
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حمضا.
املبحث الثاين  :يف موارداالختالف بني النظر العريف والدقة العقلية.
والبحث يف مقامني أيضا:
املقا األول :يف الفىق بينهام وهو يظهى يف موارد:
أحدها :ما ذكىناه يف استصحاب االُمور التدرجييذة وهذو أ الوحذدة قذد تكذو
حقيقية وقد تكو اتصالية وقد تكو اعتباريذة عىفيذة فذاالُوىل كالوحذدة الشخصذية
والثانية كالزما واحلىكا غري املنفصلة فاهنا أيضا كالوحذدة احلقيقيذة مذن جهذة أ
االتصال الوحداين مساوق للوحذدة الشخصذية والثالثذة كذالتكلم والسذفى اذا اعتذرب
واحدا من جهة وحدة الغىض مع ختلل االنفصال حقيقة ففي مثل ذلذك يعتذرب عنذد
العى أمىا واحدا وبالدقة العقلية ُامورا كثرية منفصلة بعضها عن بعض .وقد ذكىنذا
هناك الضابط يف تشخي

الوحدة العىفية.

فمن هاه اجلهة يكو النظى العىيف يف الوحدة بذني القضذيتني أوسذع مذن النظذى
العقي وقد يكو بالعكس كام اذا قال املوىل أكى العامل فوجب اكىا زيد لكونذه عاملذا
ثم شككنا يف بقاء وجوب االكىا فا استصذحابه جيذىي بنذاء عذىل النظذى الفلسذفي
وذلك الحتاد القضيتني فا القضية املشكوكة هي زيد جيب اكىامه وهي عني القضذية
املتيقنة والعامل حد وسط لثبو وجوب االكىا لزيد وال يمنع ذلك من تعلق احلكذم
واقعا بزيد .وال ينايف ذلك كو العارض ذاتيا ملا ذكىه السبزواري يف حاشية االسذفار
من أ مطلق الواسطة يف العىوض ال تنايف كو العارض ذاتيا واال يلذز ا ال يكذو
موضو العلم مبحوثا عنه يف العلو أل موضذوعا املسذائل واسذطة يف العذىوض
لثبو حمموالهتا ملوضو العلم .ومن هنا قال املحقق اخلىاساين ا األثى لو كا للكي
يمكن اثباته للفىد باالستصذحاب ولذيس ذلذك مذن األصذل املثبذت .وذكىنذا وجذه
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الضعف فيه يف مبحث األصل املثبت مذن جهذة منذع ذلذك عىفذا وا وافذق النظذىة
الفلسفية.
فتحصل ا مثل هاه الواسطة يف نظى العى يمنع من وحدة القضيتني ويف نظذى
وقذدمى تفصذيل
الفلسفة ال يمنع فام قيل من أ النظى العىيف أوسع دائام غري صحي .
ّ
هاا املطلب يف مبحث االصذل املثبذت حيذث منعنذا جىيذا االستصذحاب حتذى يف
الوسائط اخلفية.
ولعل بعض االعامم حيث ادعى يف املبحث السابق مساعدة النظى العىيف لكو
املوضو ذا زيد كا نظىه اىل هاه النظىة الفلسفية.
ولكن االعف ذكىوا للفىق بني النظى العىيف والنظى العقي عدة موارد.
منها :ما ذكىوه من ا النظى العقي لو كا هو املفك مل جيى االستصحاب يف يشء
من االحكا الرشعية لوجهني:
أحدمها ما ذكىه السيد اخلميني «أيده اهلل» وهو أ ما يدركذه العقذل أو جيعذل يف
لسا الدليل علة للحكم هو املوضو بحسذب النظذى العقذي الذدقيق ال احليثيذا
التعليلية مىجعها اىل احليثيا التقييدية مع ا املوضو بحسب النظى العذىيف هذو مذا
جيعل يف لسا الدليل موضوعا مثال ذلك :ا يقول الشذار اخلمذى حذىا ويكشذف
العقل بالدورا والاديد ا االسكار هو العلة فهو املوضو حقيقة أو يقذول الشذار
الىجل اذا كا عاملا فأكىمه فالعامل هو املوضو حقيقة .واملىاد باحليثيا التعليليذة مذا
يكو موضو األثى هو املتحيث وتكو احليثية علة للحكم وباحليثيا التقييديذة مذا
يكو موضو األثى فيها نفس احليثية.
واجلواب عنه :هو ما ذكىناه يف مبحث األصل املثبت ا قوهلم احليثيا التعليلية
مىجعها اىل احليثيا التقييدية انام هو يف األحكا العقلية العملية فذا قيذل ا العقذل
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حيكم بأ رضب الولد حسن النه تأديب كا مىجعه ا التأديب حسن بذل التأديذب
أيضا حسن النه احسا فاحلكم العقذي االويل ا االحسذا حسذن .وأمذا االحكذا
العقلية النظىية فليست اال انعكاسا عن اخلارج وهي من املدركا العقلية ال منشئاهتا
كالقسم السابق وحينئا فاالدراك إنام يص اذا كا مطابقا للواقع فا جعذل الشذار
احلكم عىل موضو بعلة فاالدراك الصحي ا ينعكس املوضو موضوعا والعلة علة
فا انعكس كا خطأ ال ادراكا ففبد ا يميز بني االحكا العقلية العمليذة التذي هذي
من افعال العقل ومنشئاته واالحكا العقلية النظىية التي هي من انفعاالته وادراكاته.
الوجه الثاين ما ذكىه السيد اخلوئي «أيده اهلل» وهو ا املوضو اذا كا مقيذدا يف
لسا الدليل ثم زال القيد تغري املوضو لتغايى ما هو برشط يشء مع ما هو برشذط ال
فا قال املاء اذا كا متغريا كاا ثم زال التغري ال يمكن استصذحاب حكمذه .والفذىق
بينه وبني الوجه السذابق ا احليثيذة التقييديذة هنذاك هذو املوضذو يف نظذى العقذل ال
املتحيث والقيد هنا ليس موضوعا وانام التقيد جزء املوضو كام يف املنظومة (تقيد جزء
وقيد خارجي).
واجلواب عنه  :ا هاا انام يبتني عىل ما ذكىه املحقق النائيني يف مبحث الواجذب
املرشوط وهو أ القيود كلها تىجع اىل املوضو وا احليثيذة التعليليذة ال معنذى هلذا.
وهاا غري صحي أل القيد يىجع اىل احلكم والعلة واسطة يف ثبوتذه .وانكذاره يبتنذي
عىل ما ذكىه املحقق النائيني من أ العلية اذا كانت ذاتية لز ا تكو النجاسة املعلولة
من االمور الااتية ال االحكا الرشعية واذا كانت بجعل الشار لز اجلعذل التذأليفي
بني اليشء وخارج املحمول اىل آخى ما ذكذىه يف مبحذث الواجذب املرشذوط وذكىنذا
اجلواب عنه .وقد ذكىنا هناك ا هاه القيود ليست علة يف الواقذع حتذى يبحذث عذن
ذاتيته وجعليته وانام هي مىو جلعل احلكم.
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ومنها ما ذكىه بعض االعامم وهو مذورد تبذدل الصذورة النوعيذة فذا العذى
والعقل خيتلفا فيه فاذا ما الكلب مثف فا الصورة النوعية بذالنظى الذدقيق العقذي
غري باقية وشيئية اليشء بصورته ال بامدته والصورة النوعية الكلبية هي النفس الكلبية
وهي غري باقية وانام الباقي مجاد والقول بانه جثة الكلذب مبنذي عذىل املسذاحمة النتفذاء
املضا اليه وهو النفس الكلبية ولكن العى يى ا الكلذب هذو هذاا اجلسذم وا
حياته من العوارض فري املوضو باقيا .نعم اذا تبدل اىل ملذ أو حتجذى تنتفذي عنذه
الصورة الكلبية عىفا أيضا.
واجلواب عنه :انه مل يقم بىها عذىل أ الصذور النوعيذة هذي النفذوس حتذى يف
احليوانا واالختف بني احلقائق ليس مبتنيا عىل اختف الفصول واالجناس عذىل
ما ياكى يف الفلسفة القديمة .والعلم احلديث قد اثبت ضعف الفلسذفة القديمذة عذن
تشخي

حقائق الكو  .ويف رواية سليام املىوزي ا اهلل خلق خلقا خمتلفا بذاعىاض

وحدود.
هاا مضافا اىل ا موضو الدليل انام حيمل عىل املعنذى العذىيف ال عذىل مصذطل
الففسفة أو غريهم فالنزا جيب أ يكو يف هاا املقذا ال يف وحذدة القضذية املتيقنذة
واملشكوكة وخصوصا يف النجاسة فاهنا تعىض اجلسم قطعا حتى يف نظذى العقذل وال
يتوهم ا حيكم العقل بأ معىوض النجاسة هو النفس الكلبية.
ومنها :ما يقال من ا الشار اذا حكم بنجاسة الد مثف ثم زال عني الد وبقذي
اللو فالعى حيكم بعد بقاء املوضو ال الد من اجلواهى واللو من االعذىاض.
ولكن الفلسفة تقيم الربها عىل ا هاا اللو هو عني الد وذلك السذتحالة انتقذال
العىض من موضو اىل آخى فف يتقو اللذو بذالثوب مذثف بذدو وجذود االجذزاء
الدموية للزو حتقق العىض بف موضو آناما.
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واجلواب عنه :ا الفلسفة كام تقول باسذتحالة هذاا تقذول أيضذا بامكذا تذأثري
العىض يف يشء فيمكن ا يكو الباقي اثىا للعذىض ال عينذه فذف يلذز انتقالذه مذن
القصذار مذع أ اشذعة الشذمس
موضو اىل آخى كام أ الشمس توجب اسوداد وجه ّ
ليس فيها سواد فيمكن أ يكو اللو الباقي من تأثري الد ال نفس لونه كام أنه يمكن
أ يكو اللو االمحى الباقي بعد غسل احلناء من تأثريه يف البرشة ال بقاء العىض.
ومنها :ما يمكن أ يقال :أنه إذا قال املوىل :املاء املتغري بالنجاسة نجس فذالعى
حيكم بأ املوضو هو املاء املتغري .ولكن الفلسفة ال تقبل ذلك فإ العىض ال يتقذو
بالعىض واملتغري من االعذىاض فذف يكذو جذزء مذن مقذو العذىض اآلخذى وهذو
النجاسة.
واجلواب عنه :أ العىض قد يتقو بالعىض نظري الكيفيا املختصة بالكميا .
مضافا اىل أ النجاسة ليست من االعىاض بل هي مذن االعتباريذا وهذي تعذىض
االعىاض كام تعىض اجلواهى.
املقا الثاين  :أ امليزا لتشخي

املوضو هل هو النظى العقي أ العىيف؟

يمكن أ يتوهم ا امليزا هو النظى العقي أل االلفاظ موضوعة للمعاين النفس
االمىية فحكم العقل هو امليزا وال يعتنى بام يىاه العى مصداقا .فالنقض املنهي عنه
هو ما يىاه العقل نقضا لليقني.
واجلواب عنه :أ االستصحاب يبتني عىل أحد أمىين بناء العقفء واألخبار .أما
األول فليس فيه لفظ ومعنى وإنام هو بناؤهم عىل بقاء احلالذة السذابقة المذور نفسذية
واجتامعية فليس هنا عنوا النقض أو الوحدة أو غريمها فالوحدة املعتربة هنا من جهة
أ االطمينا االحسايس الاي هو االساس يف االستصحاب إنام يؤثى يف بقذاء احلكذم
للموضو الاي رآه موضوعا أوال وشعى به نفسه وتأثى به.
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وأما األخبار فالوارد فيها كلمة النقض وهنا حمل الكذف يف أ املذىاد بذه املعنذي
العىيف أو العقي وحيث إ اللغة ماهىة اجتامعية ففبد يف فهم املىاد من االلفذاظ مذن
مىاجعة فهم املجتمع .ولكن ذكىنذا سذابقا أ هذاه اجلملذة ورد مذورد الكنايذا
واالعتبارا االدبية فف عربة بكلمة النقض وال بكلمة الوحدة كام توهم أما الوحذدة
ففهنا مل تىد يف رواية واما النقض فلام ذكىنا من أنه كناية عن اعتبار اليقذني باحلذدوث
يقينا بالبقاء وهاا االستعامل من قبيل االستعارة بالكناية فقذد شذ ّبه اليقذني باحلذدوث
باليقني بالبقاء يف النفس وهاا استعارة ختييلية ثم ذكى أحذد لذواز كذو اليقذني يقينذا
بالبقاء وهو عد جواز نقضه بالشك النه نقض ألمى متامسك االجزاء وهي احلدوث
والبقاء بأمى غري متامسك وهو الشك فاملجعول حقيقة هذو املكنذي عنذه وهذو اعتبذار
اليقني باحلدوث يقينا بالبقاء .وال معنى للىجو اىل العى يف فهم معنى النقض كام ال
معنى له يف فهم معنى كثري الىماد اذا قيل زيد كثري الىماد بل املعترب املعنى املكنذي عنذه
وهو اجلود .وقد ورد مجلة اليقني ال ينقض بالشك يف كلام االدباء كصاحب بن عباد
فهي مجلة مشهورة يؤتى هبا كناية عن ما ذكىناه.
األمر الثاين :قاعدة اليقني
مما ياكى يف اخلامتة تبعا للشيخ قدس رسه هو الكف حذول قاعذدة اليقذني .وقذد
ذكىنا يف اوائل مبحث االستصحاب الفىق بينه وبينها وبني قاعدة املقتضذذي واملذانع.
وأ الاي يميز قاعدة اليقني عنهام هو أ الشك فيه متعلق بعني ما تعلق به اليقني حتى
من جهة احلدوث والبقاء ولاا يعرب عنها بالشك الساري.
وهاه القاعدة يف مىحلة االثبا تىتبط بقاعدة الفذىاغ وباالستصذحاب بمعنذى
االشااك يف االدلة فالبحث يف مقامني:
املقا األول :يف ارتباطها بأدلة قاعدة الفىاغ.
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والكف يف جهتني:
اجلهة االُوىل يف بيا املىاد من قاعدة الفىاغ التي تىتبط هباه القاعدة وبيا النسبة
بينهام .واجلهة الثانية يف امكا االستدالل عىل هاه القاعدة بأدلة قاعدة الفىاغ.
أما يف اجلهة االُوىل فنقول :قاعدة الفىاغ هلا معنيا :
األول قاعدة الفىاغ احلقيقي .وهي أ يشك بعذد العمذل يف صذحته مذع احذىاز
الفىاغ من العمل إما بالقطع كام اذا اتينا باجلزء األخري وإما بفوا املذواالة فذيام تعتذرب
فيه املواالة مع الشك يف االتيا باجلزء االخري وإما بحصول املنايف للعمل مع الشك يف
اتيا اجلزء االخري ايضا .وبأحد هاه االُمور حيصل الفىاغ احلقيقي.
الثاين :قاعدة الفىاغ البنائي وهي أ يشك يف صحة العمل بعد الفىاغ مع القطذع
بصحته اثناء العمل.
وبينهام عمو من وجه .فذاذا قطذع بذالفىاغ احلقيقذي مذع عذد حصذول القطذع
بالصحة اثناء العمل جى القاعدة االوىل فقط .واذا شك يف اجلزء االخذري مذن دو
قطع بالفىاغ بحصول املنايف أو فوا املواالة مع العلم بالصذحة اثنذاء العمذل كذام اذا
شك يف صحة الغسل من جهة الشك يف اجلزء االخري فف يعلم بذالفىاغ لعذد اعتبذار
املواالة وعد العلم باجلزء االخري واملفىوض أنه كذا عاملذا بالصذحة والتامميذة اثنذاء
الغسل فتجىي القاعدة الثانية فقط.
واختلف الفقهاء فبعضهم يقولذو باعتبذار القاعذدة االُوىل فقذط وهذو االقذو
وذهب آخىو اىل اعتبار الثانية فقط ومنهم املحقق العىاقذي والسذيد احلكذيم قذدس
رسمها وذهب مجاعة اىل اعتبارمها معا ومذنهم الشذيخ الطذويس يف النهايذة وصذاحب
اجلواهى قدس رسمها.
والاي يىتبط بقاعدة اليقني منهام هو القاعدة الثانية والنسبة بينهام عمذو مطلذق
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الختصاص قاعدة الفىاغ البنائي بالشذك السذاري يف صذحة العمذل بعذد العلذم هبذا
وشمول قاعدة اليقني هلا ولسائى موارد الشك الساري من مفاد كا وليس الناقصذتني
والتامتني.
وأما يف اجلهة الثانية فنقول :هناك روايتا استدل هبام عىل قاعذدة الفذىاغ البنذائي
ومها رواية حممد بن مسلم ورواية فقه الىضا.
أما االوىل فهي ما رواه الصدوق بسنده عن حممد بن مسلم عن ايب عبد اهلل عليذه
ّ
صىل فلم يدر أثفثا صىل أ أربعا وكذا يقينذه
السف أنه قال (ا
شك الىجل بعد ما ّ
حني انرص انه كا قد اتم مل يعد الصفة وكا حني انرص أقىب اىل احلق منه بعذد
ذلك) .ورواه ابن إدريس يف مستطىفا الرسائى نقف من كتاب نوادر املصنفني ملحمد
بن عىل بن حمبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أيب عمري عن حممذد بذن مسذلم إال أ
فيه( :أقىب منه اىل احلفظ).
والكف تارة يف سندها واخى يف داللتها:
أما سند الصدوق اىل حممد بن مسلم فهو ضعيف يف املشيخة النه هكاا :عي بذن
أمحد بن عبداهلل بن أمحد بن أيب عبد اهلل عن أبيه عذن جذده عذن أمحذد بذن أيب عبذداهلل
الربقي عن حممد بن خالد الربقي عن عفء بن رزين عن حممد بذن مسذلم .وعذي بذن
أمحد وابوه مل يوثقا.
ولكن املحدث النوري صح السند بدعو أ هاين الىجلني ليس هلذام كتذاب
فاملستند إما أ يكو كتاب املحاسن للربقي أو كتاب عفء بذن رزيذن وللصذدوق اىل
كتابيهام طىق صحيحة.
واجلواب عنه :أ هاا كام انه حمتمل كالك حيتمل نقله عن كتاب حممد بن مسلم
املسمى بأربع مائة مسألة وليس له اليه طىيق غذري هذاا الطىيذق .مضذافا اىل أ كتذب
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الربقي أي اجزاء املحاسن كثرية بعضها مشهورة وبعضذها غذري مشذهورة فذيمكن أ
يكو املستند هلاه الىواية تلك االجزاء غري املشهورة التي ال يصذ التعويذل عليهذا.
وأما كتاب عفء بن رزين فنسخه متعددة وخمتلفة بالزيادة والنقيصة ولعل هاه الىواية
ليست اال يف النسخة الواصلة إليه من هاا الطىيق.
ويمكن دفع هاه االحتامال بقول الصدوق يف أول الفقيه انذه ال ينقذل اال عذن
الكتب املشهورة فا كا من املحاسن كا من اجزائه املشذهورة وا كذا مذن كتذب
عفء كا من النسخ املشهورة وأما كتاب حممد بن مسلم فهو غري مشذهور فذف ينقذل
عنه.
واجلواب أنه يقول بعد دعو نقله عن الكتب املشذهورة وعذدّ ها (وغريهذا مذن
االصول واملصنفا التي طىقي اليها ماكورة يف الفهىست) وبناء عىل هاه اجلملة فف
خيت

النقل بالكتب املشهورة .هاا مع انا نفحظ نقله من الكتب غري املشهورة كثريا

كتفسري عي بن إبىاهيم وكتاب العلل لفضل بن شاذا وقد اثبتنا عذد صذحة اسذناد
الكتاب اليه ..اىل غري ذلك.
واما نقل ابن ادريس فالكف فيه من جها ثفث:
اجلهة االوىل :النظىة العامة يف كل ما يىويه يف مسذتطىفاته وقذد تذوهم صذاحب
الوسائل أ كلها متواتىة النه ال يعمل باخلرب الواحد واجلواب عنه واض فانه مل يظهى
منه العمل هباه االخبار مضافا اىل انه ال يقترص يف العمل باالخبذار املتذواتىة .وهذو ال
ينقل الىوايا مسندة وليس له طىيق اليها وانام ينقلها بطىيق الوجادة استنباطا منه ا
الكتاب لفف .
وقد يتوهم امكا اثبا صحتها من جهة كونه اهل خربة يف تشذخي
املؤلفني.

خطذوط
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واجلواب عنه :انه كونه من أهل اخلربة يف احلذديث والىجذال غذري معلذو وقذد
حكى صاحب مفتاح الكىامة يف باب صفة االستخارة عن العفمة انه قال بعذد نقذل
عبارة عن ابن ادريس فيها اشتباها رجالية كثذرية (انذه قليذل االطذف يف احلذديث
والىجال) وهو كالك فانه ينقل عن أبذا بذن تغلذب ويوصذفه بانذه صذاحب البذاقى
والصادق عليهام السف ويىوي يف ضمن احاديثه ما يىويه هو عن معمى بن خفد عن
الىضا عليه السف مع انه تويف يف زما الصادق عليه السف ونظذريه كثذري يف كتابذه.
والعجب من صاحب الوسائل انه كيف اعتمد عىل مثل هاا الكتاب واعجب منه انذه
صح من عند نفسه يف بعض املوارد وأبدل اسم أبا بن تغلب اىل ابا بن عثام .
اجلهة الثانية :النظىة اخلاصة يف رواياته عن كتاب نوادر املصنف ملحمد بذن عذىل
بن حمبوب ويمكن القول بجواز االعتامد عليها باخلصوص نظىا اىل انه يقول :وجدهتا
بخط جدي أيب جعفى الطويس قدس رسه  .ويؤيد ذلك ا السيد بذن طذاوس قذدس
رسه وهو من أهل اخلربة نقل يف كتاب االقبال كثذريا عذن كتذاب نذوادر املصذنفني أو
املصنف مدعيا أيضا انه بخط جده أيب جعفى الطويس وربام يوجذب ذلذك االطمينذا
باعتباره .نعم يمكن اخلدشة يف ذلك أيضا با املعىو يف كتب الىجال ا كتاب ابذن
حمبوب اسمه اجلامع ومل ياكىوا له كتابا باسم نوادر املصنفني او نوادر املصذنف اال أ
تعدد االسم ممكن.
اجلهة الثالثة :يف الكف يف خصوص هاه الىواية بعد الفىاغ عن صحة السذند اىل
حممد بن عىل بن حمبوب فانه يىوُّيا عن يعقوب بن يزيد عن ابن أيب عمري عن حممد بن
مسلم .واالشكال انام هو يف نقل ابن أيب عمري عذن حممذد بذن مسذلم فذا االول مذن
الطبقة السادسة ووفاته يف سنة  217والثاين من الطبقة الىابعة ووفاته حوايل سنة 150
فف يمكن نقله عنه .وهاا ال خيت

هباه الىوايذة فنقذل ابذن أيب عمذري عنذه كثذري وال
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خيت

به أيضا فكثريا ما ينقل رجال الطبقة السادسة غريه عن حممد بن مسذلم ففبذد

من االلتزا بحا الواسطة فتكو الىواية مىسلة.
ويمكن أ يقال بأ وسائط ابن أيب عمري عن حممد بن مسلم رجال موثقو كأيب
أيوب اخلزاز ومحاد يف غري هاه الىواية مع أنه لذو كذا غذري معلذو احلذال البذد مذن
االعتامد عليه بناء عىل أ مىاسيله معتربة.
واجلواب عنه :ا ذلك انام يص يف املىاسيل باهبا الواسطة وأما يف موارد حا
الواسطة فيحتمل كو الواسطة متعددا ونحن ال نقول بوثاقة مشايخ مشاخيه.
وكيف كا فاعتبار الىواية حمل تأمل.
أما الكف يف داللتها فالظاهى اهنا ال تدل عىل قاعدة الفذىاغ البنذائي فضذف عذن
قاعدة اليقني التي هي أوسع منها وذلك ال موردها هو خصوص مذا اذا كذا يقينذه
حني انرص انه قد اتم صفته فف يشمل غري مذورد قاعذدة الفذىاغ احلقيقذي ومبنذى
الفىاغ البنائي عىل الصحة ا شك بعد اليقني هبا وإ مل يكن متيقنا بالتام  .وأما ذيلهذا
فهو بمنزلة التعليل وال يظهى منه بيا قاعدة كلية فف يستفاد منه كرب قاعذدة الفذىاغ
فكيف بقاعدة اليقني.
ويمكن أ يقال :ا مستند فتاو االئمة عليهم السف اصول علم يىثوهنا كذابى
عن كابى كام رصحوا به يف عدة روايا واالصل املعتمد عليه هنا احد القاعدتني.
واجلواب عنه :أ هاا املورد مورد انطباق قاعدة الفىاغ احلقيقي أيضا فيحتمل أ
تكو هي االصل يف ذلك.
وأما الىواية الثانية فهي رواية فقه الىضا (وكل سهو بعذد اخلذىوج مذن الصذفة
فليس بيشء وال اعادة فيه النك قد خىجت عىل يقني والشك ال ينقض اليقني).
وهاه الىواية من حيث الداللة ال اشكال فيها فا قوله والشك ال ينقض اليقذني
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ماهى يف قاعدة الفذىاغ البنذائي .وامذا مذن حيذث السذند فذيمكن تصذحيحها بعمذل
االصحاب وقد نقل الشيخ يف الىسائل عبارة مجع من القدماء املطابقة هلاه العبارة ممذا
يدل عىل اعتامدهم عليها وا كا الشيخ مل ينقل عبارة فقذه الىضذا واكتفذى بالىوايذة
االوىل .ولكن املفيد قال يف املقنعة( :فا عىض له شك فيه بعد فىاغه منه وقيامذه مذن
مكانه مل يلتفت اىل ذلك وقىض باليقني عليه) .وهاه العبارة نقذل ملفذاد هذاه الىوايذة.
وقال الشيخ الطويس بعد نقل قاعدة الفىاغ احلقيقي( :فا انرص من حال الوضذوء
وقد شك يف يشء من ذلك مل يتلفت اليه وميض عىل يقينه) .وقد ذكى املحقق يف نكذت
النهاية ا هاا اشارة اىل قاعدة الشك الساري ..اىل غري ذلك من عباراهتم الدالة عذىل
اعتامدهم عىل هاه الىواية مضافا اىل ما ذكىنا مىارا من اعتامد مجع من االصحاب عذىل
هاا الكتاب يف فتاواهم كعي بن بابويه وابنذه الصذدوق والشذيخا والسذيد املىتىضذ
قدس اهلل ارسارهم .وقد ذكىنا انه نفس كتاب التكليف للشذمغاين كذام ذكذىه السذيد
حسن الصدر يف رسالة أفىدها هباا الصدد باسم (فصل القضا يف كتاب فقه الىضذا).
وتفصيل الكف يف مبحث االمجا .
ولكن ذكىها هناك مفصف عد االعتامد عىل هاا الكتاب وعد كونه رواية عذن
املعصومني عليهم السف وانام هو ما استفاده الشلمغاين من الىوايا .
املقا الثاين :يف ارتباط هاه القاعدة باالستصحاب وأدلته .والبحث يف جهتني:
اجلهة االوىل :يف البحث عذن النسذبة بذني جمذى هذاه القاعذدة واالستصذحاب
والظاهى أ النسبة بينهام عمو من وجه ففي مورد تصادقهام قد يكونا متخذالفني يف
احلكم وقد يكونا متوافقني .فاذا علمنا بعدالة زيد يف يذو اجلمعذة وبقائهذا اىل يذو
السبت وشككنا يو االحد يف بقاء عدالته يو السبت بنحو الشذك السذاري فتجذىي
فيه القاعدتا ونتيجتهام حكم واحد وهو بقاء العدالة الستصحاهبا مذن يذو اجلمعذة
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ولسبق علمنا هبا يو السبت .واذا علمنا هبا يو اجلمعة وبعدمها يو السبت وشككنا
فيها يو االحد بنحو الشك الساري بالنسبة اىل العلم بالعد يذو السذبت فبمقتىضذ
استصحاب عدالة يو اجلمعة نحكم بعدالتذه يذو السذبت وبمقتىضذ قاعذدة اليقذني
وسبق العلم بالعد يو السبت نحكم بعدمها .فهاا مورد تصادقهام مع التخذالف يف
النتيجة .
وأما موارد قاعدة االستصحاب دو قاعدة اليقني فاكثى من ا حتىص وهي مجيع
موارد الشك يف البقاء مع بقاء العلم باحلدوث .وأما افااق قاعدة اليقذني فقذد انكذىه
بعضهم وادعى بعضهم ندرهتا ويمكن ا تاكى له عدة موارد:
منها موارد استصحاب العد االزيل بناء عىل عد جىيانه فذاذا علمنذا بذأ هنذدا
قىشية ثم شككنا فيه بنحو الشك الساري فقاعدة اليقني جاريذة وأمذا االستصذحاب
فليس له جمى يف املقا اال يف العد االزيل وعي القول بعد جىيانه يف االعدا االزلية
يبقى املورد خاصا بقاعدة اليقني.
ومنها  :مورد تعاقب احلادثني فإذا علمنا بالوضوء ثم شذككنا فيذه بنحذو الشذك
الساري وعلمنا بتحقق وضوء وحدث ومل نعلم املتقد منهام واملتأخى فاالستصحابا
ال جيىيا إما لعد اتصال زما اليقني بزما الشك كام هو رأي املحقق اخلىاساين وإما
للتعارض كام هو رأي الشيخ وأما قاعدة اليقني فف مانع من جىياهنا اال انه يبتني عذىل
أ يكو دليلهذا مغذايىا لذدليل االستصذحاب كذام يدعيذه بعذض وذلذك أل دليذل
االستصحاب وهو (ال تنقض اليقني بالشك) ال يشمل مورد التعذارض بالذاا كذام
نحن فيه بمعنى أنه ال ينعقد له مهور بالنسبة اىل هاا املذورد وذلذك أل عذد امكذا
التعبد بالضدين كالقىينة املتصلة لعد الشمول وحينئذا يشذمل املذورد دليذل قاعذدة
اليقني بف مانع .وال يتوهم أ قاعدة اليقني تعارض جممو االستصحابني وذلك أل
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توهم التعارض االُصول الطولية أي املختلفة بالىتبذة انذام يكذو يف مذورد التعذارض
بالعىض أي موارد العلم االمجايل فا حجية االصول هناك مسلمة إال أ تنجيز العلم
االمجايل مانع من التمسك باالُصول ولكن املانع يف املقا هو تعذارض االستصذحابني
بالاا املانع من شمول دليل حجيتهام للمورد كام بينا فذف مذانع مذن جىيذا قاعذدة
اليقني .وأما إذا قلنا بأ دليلها هذو نفذس دليذل االستصذحاب وأ املسذتفاد مذن (ال
تنقض اليقني بالشك) كلتا القاعدتني فالتعارض انام هو بالاا  .وعد ُ امكا التعبذد
بالضدين كام يمنع من انعقاد الظهور لفستصحاب يف مورديه هنا كذالك يمنذع مذن
مهور شمول قاعدة اليقني للمورد.
فتحصل أ مورد تعاقب احلادثني يص أ جيعل من موارد افااق قاعدة اليقذني
إذا قلنا بمغايىة دليله لدليل االستصحاب.
ومنها  :كل مورد شك فيام يتقن به أوال بنحذو الشذك السذاري مذن دو العلذم
باحلالة السابقة كام إذا علمنا بالوضوء أول الذزوال ثذم شذككنا فيذه ومل نعلذم باحلالذة
السابقة أصف فإنه مورد قاعدة اليقني فقط.
اجلهة الثانية :يف أ أدلة االستصحاب هل تدل عىل حجيذة قاعذدة اليقذني أ ال؟
وهاه االدلة عىل قسمني :القسم األول ما يدور األمى فيها بني إرادة قاعدة اليقني فقط
وإرادة االستصحاب فقط والقسم الثاين ما يدل عىل االستصحاب قطعا وانام البحذث
يف أنه يدل عىل القاعدة أيضا مع داللته عىل االستصحاب ا ال يدل.
أما القسم األول فقد بحثنا عنه يف اوائل بحث االستصحاب ومنه مذا روي عذن
امري املؤمنني عليه السف (من كا عىل يقني فأصابه شك فليمض عىل يقينذه) وقذدمى
االشكال فيه سندا وداللة .ومنه رواية اسحاق بن عامر (اذا شككت فابن عىل اليقذني،
قلت هاا أصل قال :نعذم) .وقذدمى االشذكال يف داللتذه وسذنده أيضذا .ومنذه ذيذل
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صحيحة زرارة الثالثة (فا مننت انه اصابه فنظى فلم أر شيئا قال :تغسله وال تعيد.
قلت ومل؟ قال :النك كنت عىل يقني من طهارتك وشككت وال ينبغي لك ا تذنقض
وقدمى االشكال يف داللته أيضا.
اليقني بالشك)
ّ
وأما القسم الثاين فهو مجلة (ال تذنقض اليقذني بالشذك) فاهنذا تذدل عذىل حجيذة
االستصحاب قطعا وإنام الكف يف اطفقه وشموله بالنسبة اىل قاعدة اليقذني .فذاهب
الشيخ واملحققا النائيني العىاقي اىل عد امكانه ثبوتذا .وذهذب مجاعذة مذن أعذامم
العرص اىل عد مساعدة القىائن املحتفة بالكف الرادة االطفق منها وا امكن ذلذك
ثبوتا .وهنا احتامل ثالث وهذو التمسذك بذاالطفق بعذد دفذع االشذكاال  .وعليذه
فالبحث يف مقامني :مقا الثبو ومقا االثبا .
أما يف املقا األول :فالظاهى أ جعل الكرب الواحدة املتكفلة لبيا القاعدتني ال
اشكال فيه ثبوتا بأ حيكم الشار مثف بعد االعتناء بالشك بعذد اليقذني سذواء كذا
متعلق اليقني متحدا مع متعلق الشك حتى يف الزما أو خمتلفذا معذه مذن هذاه اجلهذة
فيشمل القاعدتني .وبعبارة ُاخى ال يعتنى بالشك بعد اليقذني سذواء كذا سذاريا او
طارئا وال حماور فيه عقف.
ولكن قد بني الشيخ واملحققا النائيني والعىاقي وجوها للمنع عن ذلذك .وقذد
تصد لدفعه السيدا اخلوئي واخلميني «أيدمها اهلل» بام ال نحتاج اىل ذكذىه والبحذث
عن خصوصياته بعد صحة أصل املدعى.
إال أنه يمكن ا يستدل ملا ذكىه الشيخ بام مل ياكىه يف وجوه املنع وهذو أ اليقذني
عىل مسلكه مستعمل يف املتيقن ولاا ذكى أ املصح للتعبري بالنقض هو كو املتذيقن
أمىا مربما ومن هنا ذهب اىل عد شمول دليل االستصحاب ملوارد الشك يف املقتيض
عىل ما مى تفصيله يف اوائل االستصحاب وعليه فا اريد من الذدليل كلتذا القاعذدتني
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البد ا يىاد به املتيقن بلحاظ االستصحاب ونفس اليقني بلحاظ قاعذدة اليقذني فذا
مورد النقض وعدمه فيها هو نفس اليقني فيلز منه استعامل اللفظ يف اكثى من معنى.
واجلواب عنه أوال :ا استعامل اللفظ يف أكثى من معنى ليس مسذتحيف بذل هذو
واقع ولاا مل نتعىض يف حمله جلواب أدلة االستحالة وانام اكتفينا باكى مذوارد الوقذو
وأدل دليل عىل امكا اليشء وقوعه .وقد ذكى املىحو الشيخ حممد رضا أبو املجد يف
رسالة له يف ذيل كتابه وقاية االذها موارد عديدة هلاا االستعامل .ومنها قول الشاعى:
أي املكا تىيد ثم من الاي متيش إليه اجبته املعشوقا) فا املىاد باملعشوق مكا وهو
( ّ
قرص املتوكل بسامىاء وانسا وهو حبيبه .نعم هو خمالف للمتعار ففبد مذن اقامذة
قىينة عليه.
وثانيا :ا هاا االشكال يبتني عىل أ يكو املستعمل فيذه يف املجذازا غذري مذا
وضع له فيختلف املستعمل فيه يف املقا وهو غري صحي بل املستعمل فيذه دائذام هذو
نفس املوضو له إال أ التطبيق يف النفس خمتلف يف موارد احلقيقة واملجاز ولاا يص
االرضاب يف قولنا (زيد شجا بل اسد) .ويص التعجب يف قوله (قامت تظللني من
عي من نفيس  .قامت تظللني ومن عجب ذ شذمس تظللنذي مذن
الشمس ذ نفس اعز ّ
الشمس) فلو كا املىاد من األسد الشجا مل يكن وجه لفرضاب ولو كا املىاد مذن
الشمس اجلسم االنساين املشار إليه مل يكن وجه للتعجب.
أما املقا الثاين فالقىائن عىل اختصاص األدلة املعربة بذ (ال تنقض اليقني بالشذك
بموارد االستصحاب أربعة:
القىينة األوىل :قوله عليه السف (وال ينبغي لك أ تنقض اليقني بالشذك ابذدا)
فانه اشارة اىل أ القاعدة املىاد تأسيسها قاعدة عقفئية فهو يمنع من انعقاد االطذفق
وذلك ملا ذكىناه سابقا من أ االستصحاب أمى مىتكز عند العقفء وأما قاعدة اليقذني
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فليست قاعدة عقفئية.
واجلواب عنه يتوقف عىل البحث يف أ التناسب امللحوظ بني اجزاء الكف هذل
يفحظ باعتبار املعاين االستعاملية أ املعاين اجلدية؟
الصحي أ االرتباط بني اجزاء الكف إنام يفحظ بحسذب املعذاين االسذتعاملية
سواء كا بلحاظ املعنى اجلدي متناسبا أ ال؟ ولاا ص التعجذب يف الشذعى السذابق
فانه ال يناسب املعني اجلدي إذ ال عجب يف تظليل جسم االنسا مذن الشذمس وإنذام
يناسب املعنى االستعاميل .ويف قولنا زيد كثري الىماد إنّام ص التعبذري بذالكثىة باعتبذار
املعنى االستعاميل وأما املىاد اجلدي وهو اجلود فف يناسب الكثىة .وقد ذكىنا أ مجلذة
ال تنقض اليقني بالشك من قبيل االستعارا وأ املىاد اجلدي هو بيا اعتبار اليقذني
باحلدوث يقينا بالبقاء وإذا امكن إرادة املعنى األعذم فيعتذرب يف املىحلذة السذابقة عذىل
االعتبار األديب اعتبارا  :احدمها أ اليقني باليشذء بذاق بنحذو التوسذعة يف الكشذف
فينشأ منه االستصحاب واآلخى أ الكاشف باق فتنشأ منه قاعدة اليقني ثم يعذرب بانذه
ال ينبغي أ تنقض اليقني بالشك وال يفحظ يف تناسب (ينبغذي) مذع كلمتذي اليقذني
والشك التناسب من جهة املعنى اجلدي وهو إرادة املعنى األعذم مذن القاعذدتني بذل
يفحظ من جهة املعنى االستعاميل .واليقني يف املىحلة االستعاملية مستعملة يف معناهذا
احلقيقي فتناسبه كلمة (ال ينبغي) أي ال يتيرس لك ا تذنقض اليقذني وهذو أمذى مذرب
بالشك وهو أمى غري مرب وا مل يناسب املعنى اجلدي باعتبار ا قاعدة اليقذني قاعذدة
مستحدثة فا املعنى اجلدي حتى يف االستصحاب ال يناسبه التعبري مذن جهذة أخذى
وهو النقض إذ من خيالف االستصحاب ال ينقض اليقني حقيقذة فذا املفذىوض أنذه
شاك فعف وإنام يناسب التعبري بالنقض مع املىاد االسذتعاميل مذن كلمذة اليقذني ويذىاد
باملجمو ابىاز االعتبار النفيس وهو أ اليقني باحلدوث يقني بالبقاء اعتبارا.

| 120

فتحصل أ مناسبة ال ينبغذي إنذام تفحذظ مذع املعنذى االسذتعاميل لليقذني وهذو
حاصل.
القىينة الثانية  :وهي ما ذكىه املحقق اخلىاساين يف حاشيته عذىل الىسذائل وتبعذه
أكثى من تأخى عنه .وبيا ذلك ا كل ما أخا موضوعا حلكم يف قضذية فذانام يفحذظ
بالفعل كام هو مقىر يف املنطق ومعنى ذلك أ املوضو البد أ يكو موجودا يف حال
اجلىي والنسبة .وعليه فإذا قال ال تذنقض اليقذني بالشذك وأراد االستصذحاب فقذط
فاليقني والشك موجودا بالفعل إال أ متعلق اليقني احلدوث ومتعلق الشك البقذاء
ولكنه إذا أراد قاعدة اليقني فاليقني غري موجود يف زما اجلذىي وإنذام كذا موجذودا
وانعد .
واجلواب عنذه يظهذى ممذا تقذد  .وذلذك ال اليقذني وا مل يكذن باقيذا بحذدوده
التكوينية إال أنه غري معترب وإال مل يص التعبري حتى يف االستصحاب فانه لذيس باقيذا
فيه أيضا وإنام املعترب بقاؤه بحدوده االعتبارية أي بعذد اعتبذاره يف الذنفس يف املىحلذة
السابقة باقيا بنحو التوسعة يف الكشف أو ابقاء الكاشف أو املعنى األعم من األمذىين
وهو هباه احلدود االعتبارية باقية يف املقامني .
القىينة الثالثة  :ما ذكىه الشيخ قدس رسه وتبعه السيد اخلوئي «أيده اهلل» وهو أ
جعل قاعدة اليقني لغو بلحاظ نسبتها مع نسبة االستصحاب.
توضيحه :أ دليل القاعدة لو كا مغايىا لدليل االستصذحاب امكذن التمسذك
بقاعدة اليقني سواء كانت النسبة عموما من وجه أو عموما مطلقا وال يلز منه حماور
اللغوية وذلك أل النسبة ا كانت عموما مطلقا يبقى لفستصحاب موارد كثرية وا
كانت عموما من وجه دخلت املسألة يف التعارض بالعمو من وجه ومذن مىحجذا
ذلك الباب أ يكو املجمع بحيث لو أدخل حتت أحدمها مل يبق لآلخى مورد إال نادرا
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ففبد من ادخاله حتت اآلخى وقد عىفذت ا مسذلك القذو أ مذورد افذااق قاعذدة
اليقني نادر ففبد من ادخال مورد االجتام أيضذا يف دليذل قاعذدة اليقذني إال أ أدلذة
مى .وأما ا كا دليذل القاعذدة
قاعدة اليقني املستقلة خمدوشة إما سندا وإما داللة كام ّ
متحدا مع دليل االستصحاب كام هو املفىوض وقلنا بأ النسبة بينهام عمو من وجذه
ففي مورد توافقهام ال أثى لقاعدة اليقني ويف موارد ختالفهام يتعارضا ويتساقطا فذف
أثى أيضا هلا ويف مورد افااقها يص التمسك هبا إال أهنا موارد نادرة وقد ذكذى السذيد
اخلوئي عىل ما يف مباين االستنباط أ محل املطلق عىل الفىد النادر قبي .
وال خيفذذى أ مذذا ورد يف مبذذاين االسذذتنباط مذذن تعارضذذهام يف مذذورد التخذذالف
وتساقطهام غري صحي ملا مى آنفا من أ عد امكا التعبد بالضدين كالقىينة املتصذلة
الدالة عىل عد شمول الدليل ملوارد التعارض بالاا إذا كا الذدليل املتكفذل لبيذا
القاعدتني واحدا كام هو املفىوض.
واجلواب عن هاه القىينة أ قب محل املطلق عىل الفىد النادر إنذام هذو يف مذا إذا
قلنا بأ املىاد باملطلق خصوص الفىد النادر من جهة شدة التخالف بني مقا اإلثبذا
ومقا الثبو بحيث يستهجن عىفا ذكى املطلق وإرادة هاا الفىد كاستهجا ختصي
األكثى  .وأما إذا قلنا بأ املطلق يشمل الفىد النادر أيضا فف قب فيه أصذف .واملذدعى
أ قوله عليه السف (ال تنقض) يشمل بجامع واحد كلتا القاعدتني وقد ذكذى السذيد
اخلوئي نظري ذلك يف (رفع ماال يعلمو ) حيث التذز بذام هذو الصذحي مذن جىيذا
استصحاب عد التكليف وا بقي جلىيا الرباءة الرشعية مورد نادر ملذا هذو املسذلم
عندهم من تقد االستصحاب عىل الرباءة حتى يف صورة التوافق وسيأيت الكف فيذه
البحث اآليت ا شاء اهلل تعاىل.
القىينة الىابعة :وهاا هو الوجه املختار ويتوقف بيانه عىل مقدمتني:
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املقدمة االُوىل :أ مىجع التمسك باالطفق اللفظي اىل التمسك باصالة التطابق
بني القضيتني اللبية واللفظية بحسب احلدود بعد التطابق بحسب املوضو فاذا ورد يف
القضية اللفظية (اعتق رقبة) البرشط واحتملنا أ يكو املوضو يف القضية اللبية هو
الىقبة ال برشط فيطابق اللفظ أو بشذىط يشء أو بشذىط ال فأصالة التطذابق يقتضذذي
األخا بنفس املوضو املاكور يف القضية اللفظية فمبنى التمسك بذاالطفق اللفظذي
هو إحىاز وحدة املوضو بااته يف القضيتني ثم التمسك بأصالة التطذابق مذن حيذث
حدود املوضو بينهام .وكالك الكف يف اإلطفق من جهة املحمول .وهاا بخذف
التمسك باالطفق املقامي فإنه ال يتوقف عىل احذىاز املاهيذة املشذاكة كذام ذكىنذا يف
االطفق اللفظي فإذا قال( :أكى زيدا واخاه وعمىا وأخاه وبكذىا) فبقىينذة كونذه يف
مقا بيا تفصيل من جيب إكىامه نستكشف عذد وجذوب إكذىا أخذي بكذى .هذاا
واالطفق املدعى يف املقا هو من القسم األول.
املقدمة الثانية :أ احد الظواهى االجتامع ّية املتأصلة هذي بيذا املقاصذد بنحذو
االستعارة والكناية .وهاا أمى مشاك يف مجيع احلضارا  .والقضذية اللفظيذة ختذالف
يرصذح بمقصذوده .وهذاا أمذى
القضية اللبية يف هاه املوارد إذ املفىوض أ املتكلم مل ّ
تىغب إليه النفوس البرشية وله ُاصول يف النفس وال خيت

ذلك بالكنايذا األدبيذة

بل حتى التلقينا النفسية املاكورة يف علم الطب النفيس من هاا الباب أيضا فيصور
االنسا املىيض نفسه بمظهى االنسا الصحي للتأثري يف النفس .بذل ومنذه االحذف
أيضا فاهنا عبارة عن جتي االُمور الواقعية يف النفس بغري صورها االصلية فيظهى العلم
مثف بصورة رشب اللبن.
ثم ا االعتبارا األدبية ختتلف بحسذب اخذتف احلضذارا البرشذية فكذا
التعبري باحلامر مذثف يف بعذض احلضذارا السذابقة داال عذىل حتمذل املشذاق والصذرب
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واملقاومة ومن هنا وصف مىوا اخلليفة األموي باحلامر ثم اصب هاا التعبري داال عىل
البفدة واحلمق .ومن هنا كانت التعابري األدبية حاكية عن ثقافة املجتمع وحاكية عذن
وضعها اإلجتامعي ولاا قيل إ قول اإلما أمرياملؤمنني عليذه السذف (أمذا واهلل لقذد
تقمصها ابن أيب قحافة وإنه ليعلم أ حمي منها حمل القطب من الىحذى ينحذدر عنذي
السيل وال يىقى اىل الطري) يدل عىل نوعية بيئته واملنطقة التي كذا يعذي

فيهذا واهنذا

كانت منطقة جبلية وهي مكة املكىمة .وعليه فف يفحظ التناسب بني املعنى احلقيقذي
والكنائي بحسب ذوقنا وثقافتنا بل البد من مفحظة التناسب بينهام يف زمذا صذدور
الكف وطىيقة التعبري آنااك.
إذا عىفت ذلك فنقول :قضية (ال تنقض اليقني بالشك) من هاا القبيل بمعنى أ
القضية اللفظية مغايىة للقضية اللبية فإ املىاد اجلدي مل يتعلق بنفس اليقذني والشذك
فإ من خيالف االستصحاب أو خيالف قاعدة اليقني ال ينقض يقينا بشذك بذل املذىاد
اجلدي إما هو بيا اعتبار اليقني باقيا وا شك فيه فيكو قاعدة اليقني أو بيا اعتبذار
اليقني باحلدوث يقينا بالبقاء فيكو االستصحاب أو بيا األمىين بجامع .وانام يعلذم
هاا املىاد اجلدي بداللة االقتضاء بعد العلم بعد إرادة املعنى االستعاميل وهذو النهذي
عن نقض اليقني بالشك أي الوسوسة والقلق النفيس كام يف بعض الىوايا .
اذا تبني أ القضية اللفظية هنا خمالفة للقضذية اللبيذة تبذني أ ال جمذال للتمسذك
باالطفق اللفظي الختصاصه كام عىفت بصورة احتاد القضذيتني موضذوعا وحممذوال
وكو الشك يف أخا كل منهام (ال برشط) أو (برشط يشء) أو (برشط ال) .
وحينئا ففبد أ يكذو املذىاد اجلذدي أحذد االُمذور الثفثذة :قاعذدة اليقذني أو
االستصحاب أو املجمو منهام والبد يف تعيينه من مواجعة التعابري املشاهبة يف املجتمع
الاي صدر فيه هاا القول .ومن املعلو أ االستصحاب مىاد من هاه اجلملة بقىينذة
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ورودها يف موارد ال حيتمل اال االستصحاب كام هو مورد روايا الباب فهذو متذيقن
وإرادة غريه غري معلومة فف وجه للقول به متسكا باالطفق أو بمجىد تناسبه مع إرادة
املجمو أو إرادة خصوص القاعدة.
األمر الثالث :تقدم االمارات عىل االُصول
واالقوال فيه ثفثة:
القول األول :التقد مطلقا كام هو الىأي املشهور بني املتأخىين.
القول الثاين :تقد االمارة املخالفة دو املوافقة كام هو املستفاد من بعض كلام
صاحب الكفاية واخاناه سابقا.
القول الثالث :التعارض وعد تقديم أحدمها عىل اآلخذى كذام هذو مذاهى كذف
السيد بحىالعلو يف مبحث استصحاب حكم املخص
ثم القائلو بالتقديم اختلفوا يف انه من باب التخصي

عىل ما حكاه الشيخ.
أو الورود أو احلكومذة.

والبد قبل البحث من توضي هاه املصطلحا وله بيا امجايل وتفصيي.
أما البيا االمجايل فهو أ احلكم إذا ثبت بدليل لفظي كقولذه أكذى العلذامء فقذد
خيىج منه بعض االفىاد وقد يدخل فيه أفىاد أخى .وكل من هاا اخلىوج والدخول لذه
اقسا  .فاخلىوج قد يكو تكوينيا وقد يكو تعبديا .والتكويني قد يكو بذف معونذة
من التعبد وقد يكو بمعونة منه والتعبدي قذد يكذو بلسذا املعارضذة وقذد يكذو
بلسا املساملة.
يعذرب عنذه
فإ خىج فىد من العمذو خىوجذا تكوينيذا بذف معونذة مذن التعبذد ّ
بالتخص

كخىوج اجلاهل من العا ّ املاكور.

وا خىج بمعونة منه يسمى بالورود التضييقي كخىوج اخلرب الواحد مثف عذن
عمو القاعدة العقلية القاضية بقب العقاب بف بيا خىوجا تكوينيا ألنه بيذا واقعذا
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إال أ كونه بيانا يتوقف عىل دليل حجيته فهو بمعونة من التعبد.
يعرب عنه بالتخصي
وا خىج خىوجا تعبديا بلسا املعارضة ّ

كام إذا قال أكذى

كل عامل ثم قا الدليل عىل ثبو حكم مضاد أو مناقض لبعض أفىاد العامل كقوله :ال
جيب أكىا العامل الفاسق أو حيى إكىا العامل الفاسق.
يعرب عنه باحلكومة التضييقية كام إذا قذال
وا خىج خىوجا تعبديا بلسا املساملة ّ
يف املثذذال السذذابق العذذامل الفاسذذق لذذيس عاملذذا .فالنتيجذذة العمليذذة متحذذدة مذذع نتيجذذة
التخصي

والرس يف اختيذاره أ
إال أنه تعبري أديب ونفي للحكم بلسا نفي املوضو
ّ

األول قد تىكز يف اذهذا املك ّلفذني امذا بلحذاظ التناسذب العذىيف الوثيذق بذني
احلكم ّ
املوضو واحلكم واما بلحاظ االهتام به يف االعف بحيث يصعب عليهم قبول نفيذه
عن بعض األفىاد بالرصاحة فيختار الشار احلكيم طىيقذا لبيذا مقصذوده ال جيذىح
عواطفهم وشعورهم جتاه احلكم األول.
وأما دخول فىد يف العا فقد يكو تكوينيا بف معونة من التعبذد وهذاا لذيس لذه
اسم خاص كام إذا أصب اجلاهل عاملا.
فيعرب عنه بالورود عىل وجذه التوسذعة
وأما الدخول التكويني بمعونة من التعبد ّ
كأدلة حجية احلجج بالنسبة اىل حكم العقل بحسن العقاب مع البيا .
وأما الدخول التعبدي املحض فيعرب عنه باحلكومة عىل وجه التوسعة كام إذا قذال
بعد قوله أكى العلامء :املتقي عامل .وهذاا أيضذا تعبذري أديب ينتخبذه املرشذ للتذأثري يف
العواطف واملشاعى العمومية بالنسبة اىل احلكم األول واالستفادة منها يف جعل احلكم
الثاين فهو يف احلقيقذة جعذل للحكذم بلسذا جعذل املوضذو  .ونظذري هذاا كثذري يف
االعتبارا االدبية وال خيت

بالترشيعيا فمنه قولك زيد أسذد فذا شذهىة االسذد

بالفتك وخو الناس منه أصب سببا لتأثري هاا االسم يف مشذاعىهم فيسذتفيد منهذا
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املتكلم للتعبري عن فتك أحد وشجاعته.
فتبني أ احلكومة التضييقية ليس إال بيانا ألوسعية مقا االثبا عن مقا الثبو
وأ العمو ليس بمىاد واقعا ولكن احلكومة عىل وجه التوسعة جعذل حلكذم جديذد
ولكنه بلسا جعل املوضو .
وأما البيا التفصيي فيتم يف ضمن مباحث:
املبحث األول يف الفىق بني التخصي

واحلكومة عىل وجه التضييق والكف يف

جها :
اجلهة االوىل :أ التخصي

يتوقف عىل وجود قضية لفظية يتكفل لبيا احلكذم

عىل عنوا عا ووجود قضية ُاخى أو دليل عقي يتضذمن بيذا انتفذاء احلكذم عذن
بعض االفىاد ولكن احلكومة عىل وجه التضييق عىل ثفثة أقسا :
القسم األول ما يشارك التخصي

يف الظاهىة املاكورة وهو ما تبني مذن البيذا

االمجايل ويسمى باحلكومة الواقعية.
القسم الثاين ما ال يتوقف عىل وجود قضية عامذة ليتكفذل الذدليل احلذاكم بيذا
أوسعية مقا االثبا عن مقا الثبو بل قد ال يكو هناك عا أصذف كقولذه عليذه
السف (كل يشء لك حفل حتى تعى احلىا منه بعينه) وقوله صىل اهللّ عليذه وآلذه
وس ّلم (رفع ما ال يعلمو ) بناء عىل ما فرسناه به من أ احلكم الثابذت يف الواقذع اذا مل
يصل إليكم ما يثبته فوجوده كعدمه.
فاملعترب يف القسم األول أ يكو هناك قضية عامة واملعترب يف الثذاين أ ال يكذو
لنا دليل يثبت احلكم .وهاا القسم من احلكومة يسمى احلكومة الظاهىية وهي تنزيذل
احلكم املوجود يف الواقع غري الثابت بدليل منزلة عدمه وهي مفذاد هذاتني القاعذدتني
والرسيف هاا الترشيع أيضذا هذو التذأثري يف
(كل يشء حفل )..و(رفع ماال يعلمو ).
ّ
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املشاعى النفسية وذلك أل حمتمل احلىمة لو تكذىر مذن املكلذف إرتكابذه بذف ّ
معذار
املنجزة فانشاء املعار الرشعي يف هذاه املذوارد
رشعي يستوجب جتىؤه عىل املحىما
ّ
ملنع جىأته عىل املحار .
فظهى أ الفىق بني احلكومة الواقعية واحلكومة الظاهىية أ األوىل تنفي احلكذم
واقعا بلسا نفي املوضو والثانية تنفي احلكم تنزيف فهو نفذي الثذى احلكذم ذذ وهذو
التنجز ذ بلسا نفي احلكم.
وتبني بالك أ الوجه ملا استشكله بعض االعامم عىل املحققني من أنه ال وجذه
لتقسيم احلكومة اىل واقعية وماهىية إذ ال أثذى هلذاا التقسذيم والبذد يف التقسذيم مذن
اختف االقسا من حيث اآلثار.
القسم الثالث :ما ليس فيه تنزيل كام كا يف القسمني السابقني فإ القسذم األول
تنزيل للعامل مثف منزلة اجلاهل والقسم الثاين تنزيل للحكم منزلة عدمذه فمىجعهذا يف
احلقيقة اىل سلب حد الطبيعي عن بعذض افذىاده اعتبذارا بخذف هذاا القسذم فإنذه
كالتخصي

نظري قوله صىل اهللّ عليذه وآلذه وسذ ّلم (ال رضر وال رضار) فذإ مفذاده

لتقذو
انتفاء احلكم الاي ينشأ منه الضر عىل ما قويناه تبعا للشيخ فليس فيذه تنزيذل
ّ
احلكومة التنزيلية بوجود احلكم واقعا واملفىوض أ مفاده نفي احلكم واقعا .والفىق
بينه وبني التخصي

أ املخص

ال ينظى اىل الدليل العذا ويف الذدليل احلذاكم هنذا

يفحظ الدليل املحكو .
واحلاصل أ القسم األول والثالث مذن احلكومذة التضذييقية كذل مذنهام خيذت
بظاهىة من مواهى التخصي
األول يشارك التخصي

دو اآلخى وبالك يظهى الفىق بذني الثفثذة .فالقسذم

يف إخىاج فىد من افىاد الطبيعي عذن احلكذم العذا الثابذت

بقض ّية لفظية إال أ أحدمها بلسا نفي احلكم واآلخى بلسا نفي املوضو  .والقسذم
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الثالث يشارك التخصي
املخص

يف أنذه نفذي للحكذم ال مذن جهذة التنزيذل إال أ الذدليل

ال ينظى اىل العا فإ قوله ال تكى العامل الفاسق ليس فيذه مفحظذة لقولذه

أكى العلامء والدليل احلاكم يفحظ احلكم الثابت بالدليل املحكو فينفيذه فذا قولذه
صىل اهللّ عليه وآله وس ّلم (ال رضر والرضار) يفحظ كل حكم رضري من األحكذا
الثابتة باألدلة العامة فينفيه.
اجلهة الثانية أ احلكومة التضييقية املشتملة عىل التنزيل قد يكو ترصفا يف عقذد
الوضع إما يف موضو احلكم كقوله الفاسق ليس عاملا وإما يف متعلقة كقوله ال ربا بني
الوالد والولد وقد يكو ترصفا يف عقد احلمل وهو ينحرص يف القسم الثاين ملا بيناه من
أ القسم الثالث ال يشتمل عىل التنزيل نعم ا قلنا بأ القسذم الثالذث يشذتمل عذىل
تنزيل أيضا فقاعدة ال رضر وال حىج مثال للترص يف عقد احلمذل كذام قيذل .وأمذا
التخصي

فليس إال نوعا واحدا.

اجلهة الثالثة :أ املخص

قد يكو لفظا وقد يكو دليف عقليا بمعنى أ العقل

قد يدرك بأ مقا االثبا أوسع من مقا الثبو فإذا قال الشار (جيب االستهفل)
يدرك العقل بأ هاا احلكم ال يشمل املكفوفني فهو كاشف عن هاا األمى وليس هاا
ترصفا يف موضو حكم الشار  .وهاا املخص

يسمى خمصصا لبيا.

وأما احلكومة عىل وجه التضييق فف اشكال يف حتققها يف األدلذة الرشذعية وأمذا
العقل فف يعقل يف أحكامهذا احلكومذة التضذييقية فإهنذا كذام عىفذت تعبذري أديب عذن
التخصي

والعقل ليس إال مدركا لواقع التخصي

وليس لذه اخذتف يف التعبذري

ويرصح تارة ويىمز أخى .
حتى يفحظ تناسب احلال
ّ
إنّام الكف يف أ األحكا العقفئية املمضاة من الشار هل هلذا قابليذة احلكومذة
عىل وجه التضييق أ ال ؟ وقد ذهب بعض االعامم أهنا كاالحكا العقلية ليست هلذا
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قابلية احلكومة .ولاا اعاض عىل املحققني قوهلم بأ االمارا مقدمة عىل االُصذول
باحلكومة التضييقية مع أ ّ حجيتها من باب بناء العقفء.
ولكن الصحي أ العقفء لو سلمنا بناءهم عىل حجية خرب الثقة مثف واعتربوها
كالعلم وامىض الشار هاا احلكم العقفئي كا هاا احلكم حاكام عذىل دليذل حجيذة
االستصحاب مثف .واملنع عن ذلك يستند اىل اخللط بني حكم العقل وحكم العقذفء
وقد عىفت وجه عد حكومة االحكا العقلية وأما االحكا العقفئية فف مذانع مذن
أ تكو مشتملة عىل اعتبار نفيس فهم يدركو أ العلم هو االحتامل اجلزمي %100
وأ خرب الثقة ال يفيد ذلذك اجلذز والقطذع ولكذنهم ملصذال اجتامعيذة يعتذربو يف
أنفسهم خرب الثقة علام والتنزيل ال يتوقف عىل البيا اللفظذي وإنذام يتقذو باالعتبذار
النفيس .وقد ذكىنا أ الكنايا واالعتبارا األدبية مربزة لإلعتبارا النفسية وهذي
كام يمكن أ تربز باللفظ كالك يمكن أ تربز بالفعل واالعتبارا األدبية ليست إال
جتليا لفُمور بغري صورها الواقعية إما يف منطقة الفشعور كذام يف االحذف إ مل تكذن
مىتبطة بام وراء الطبيعة ومن إلقاءا املفئكة وإما يف منطقة الشعور كاعتبار خرب الثقة
علام .واالنسا بام إنه موجود منطقي ال يعتقد بأهنا علم ألنه يى أ احذتامل اخلذف
فيها موجود ولكنه بام انه موجود احسايس يعتربها علام .واجلىي العقفئي ليس هذاه
احلىكة املحسوسة يف املجتمع فحسب وإنام هو مسبوق بعمل نفيس البد من مفحظته
يف كل مورد.
اجلهة الىابعة :أ التخصي

يتوقف عىل مفحظة النسبة بني املخصذ

وأما احلكومة التضييقية فف تتوقف عىل كو الدليل احلاكم اخ

والعذا

من املحكو سذواء

يف ذلك ما يشتمل عىل التنزيل وما ال يشتمل كدليل ال رضر بناء عىل ما ذكىناه يف حمله
من أنه ليس ترصفا يف عقد احلمل كام ذكىه املحقق النائيني واتباعه.
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اجلهة اخلامسة :أ بعض األدلة تأبى التخصي بمفحظة شدة تناسذب احلكذم
ذق
واملوضو فيها عىفا أو تأكيد الشار يف بياهنا كقوله تعاىل (إِ َ ال َظ َن رال ُيغنِي ِم رن احلر ِّ
رشيئا )..أو قوله صىل اهللّ عليه وآله وسذ ّلم (ال رضر وال رضار) وكقولذه تعذاىل ( رو رمذا
رج رع رل رع رليكُم ِيف الدِّ ِ
ين ِمن رح رىج) .ويف هاه املوارد يلجأ الشار اىل احلكومة واحلكومة
ال مانع منها يف هاه املوارد إذ ال متس الشعور العىيف جتاه احلكم األول.
وهباا الوجه اجبنا عن اإلعااض الاي ذكىه بعض االعامم ر ّدا عذىل الشذيخ يف
قوله بأ (ال رضر) نفي للتسبيب اىل احلكم الضري .فذاعاض عليذه بذأ تعبذري ال
رضر حينئا يأبى عن التخصي

مع أنا نى بالضورة ورود التخصي

عليذه كثذريا

يف أحكا اخلمس والزكاة واجلهذاد وغريهذا .فاجبنذا عنذه بذأ هذاا التعبذري ال يذأبى
احلكومة عىل وجه التضييق لو سلمنا كو هاه االحكا رضرية وتفصيله يف حمله.
اجلهة السادسة :أ املحقق النائيني ذكى فىقا آخى بني التخصي

واحلكومة عذىل

وجه التضييق عىل ما نقل يف أجود التقىيىا وهو أنا لو شككنا يف التخصذي

جيذوز

التمسك بالعا وأما لو شككنا يف احلكومة ال جيوز التمسك به ألنذه متسذك بالعذا يف
الشبهة املصداقية إذ ال فىق يف ذلك بني احتامل انتفاء املصداق تكوينا أو تعبدا.
ولكن يف هاا الوجه تأمل فإ املوضو حممول عىل املصاديق التكوينية وال فذىق
بني التخصي

واحلكومة يف بيا أوسعية مقا االثبا عن الثبو وال أثى الختف

التعبري من هاه اجلهة .والعى يقيض بالتمسك بالعا ما مل يثبت األوسذعية املذاكورة
مطلقا.
املبحث الثاين  :يف بيا الفىق بني الورود التضييقي واملجمذو مذن التخصذي
واحلكومة التضييقية.
ذكىنا أ الورود التضييقي نفي للموضو تكوينا بمعونذة مذن التعبذد وذلذك ال
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يتوقف عىل كو الدليل املذورود ذا مقذامني مقذا االثبذا ومقذا الثبذو بخذف
التخصي

واحلكومة التضييقية فإهنام يتكفف الثبا أوسعية مقا االثبا عن مقا

الثبو .
ويتفى عىل ذلك أ الدليل املورود قد يكذو قضذية عقليذة وقذد يكذو قضذية
رشعية فاألول كاملثال الاي ذكىناه وهو ورود أدلذة حجيذة احلجذج عذىل دليذل قذب
العقاب بف بيا والثاين كام إذا رش يف القانو أ كل مذواطن لذه حذق االنتخذاب يف
املجلس الترشيعي ثم رش يف قانو آخى أ كل من جتسس لدولة اجنبية مثف تسذلب
عنه اجلنسية وحينئا ال حيق له االنتخاب طبعا إال أ ذلك يتوقف عىل كو املوضذو
يف الدليل العقي أو الرشعي املورود ملحوما بحدوده االعم مذن احلذدود االعتباريذة
والتكوينية وإال فلو كا موضو قب العقاب بف بيا البيا التكويني أو موضو حق
االنتخاب املواطن التكويني مل يكن أثى للدليل املثبت للبيا أو النايف للمواطنة اعتبارا.
وأمذذا التخصذذي

واحلكومذذة التضذذييقية فيختصذذا باألحكذذا الترشذذيعية فذذإ

االحكا العقلية ليس هلا مقامذا بذل مقذا الثبذو فيهذا عذني مقذا االثبذا وهذو
حضورها يف النفس ولاا قالوا إ االحكا العقلية ال تقبل التخصي

فليس املىاد منه

أ األحكا العقلية واسعة الشمول بل هي بسعتها وضيقها حارضة عند الذنفس فذف
معنى لتخصيصها.
املبحث الثالث :يف الفىق بني الورود عىل وجذه التوسذعة واحلكومذة عذىل وجذه
التوسعة.
الورود التوسعي كام ذكىنا عبارة عن اجياد املوضو تكوينذا بمعونذة مذن التعبذد
والبد كام عىفت من كو املوضذو يف الذدليل املذورود اعذم مذن املعنذى االعتبذاري
والتكويني .وأما احلكومة التوسعية فهي عبارة عن انشاء حكذم جديذد بلسذا حتقذق
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املوضو والبد يف احلكومة عىل وجه التوسعة من كذو املوضذو ملحومذا بحذدوده
التكوينية واملحمول حكام قابف جلعل املامثل له وكفمها ممكنا يف األحكذا الرشذعية
أما الورود كام إذا رش يف املثال السذابق (أ كذل مذن ولذد عذىل ارض الذوطن يعتذرب
مواطنا) .وأما احلكومة فامثلتها كثرية .وأما يف االحكا العقلية فف اشذكال يف امكذا
الورود فيها كأدلة حجية احلجج بالنسبة اىل حسذن العقذاب مذع البيذا بنذاء عذىل أ
املوضو للحكم العقي هو البيا باملعنى االعم من التعبدي والتكويني.
إنّام الكف يف امكا احلكومة يف االحكا العقلية فيام إذا كا املوضو موضذوعا
تكوينيا .وقد أنكىه السيد اخلوئي أيده اهلل عىل ما يستفاد من مباين االستنباط حيذث
ادعى أ تقد االمارا عىل االستصحاب من باب احلكومة .ثم اعاض عذىل نفسذه
بأ الشك مأخوذ يف حجية االمارا كام هو مأخوذ يف حجية االستصحاب ايضا فذام
وجه تقديمها عليه؟ وأجاب بأ الشك يف االستصحاب مأخوذ يف لسا الذدليل فذف
مانع من رفعه بدليل حجية االمارة ولكنه يف االمارة مأخوذ بحكم العقل حيث حيكم
بعد امكا جعل االمارة ملن كا عاملا وجدانا باخلف  .فف يعقل تقد دليل حجيذة
االستصحاب عليه وإال تلز احلكومة يف االحكا العقلية.
ويف هاا تأمل واحلق التفصيل بني االحكا العقلية فام كا منها ال تناله يد اجلعل
وكا املوضو فيها ملحوما بحدوده التكوينية فف يمكن فيهذا احلكومذة وال الذورود
كاملنجزية واملعارية للقطع بنذاء عذىل اختصاصذهام بذالقطع التكذويني وعذد امكذا
جعلهام تعبدا ابتداء أما عد امكا الورود فيها أل املوضو تكويني وأما عد امكا
احلكومة فيها لعد امكا جعل املنجزية واملعارية ابتداء فاهنذا مذن خمتصذا القطذع
ومن املدركا العقلية الواقعية فف ختضع للتعبد ابتداء ومن هنا اعاض عىل املحقذق
اخلىاساين يف قوله بجعل املنجزية واملعارية يف االمارا  .وأما إذا كا احلكم العقي مما
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يمكن جعله تعبدا فف مانع من احلكومة فيها .وله مثاال :
األول :حكم العقل بتقييد موضوعا االحكا الرشعية بالقدرة .وهو املعرب عنه
باملخص

اللبي فا العقل يدرك أ كل حكم رشعي واقعي ال يشمل العاجز لعذد

امكا اجياد الداعي والزاجى فيه وهو الغىض من جعل االحكذا الرشذعية .ومىجذع
ذلك اىل درك العقل تضييق احلكم الرشعي لئف يشمل العاجز .وال مذانع حينئذا مذن
اعتبار الشار بعض القادرين عاجزا كمن كا احلكم بالنسبة إليه حىجيذا مذثف فذإ
مىجع ذلك اىل حتديد دائىة احلكم الاي انشأه أكثى ممذا حذدّ ده العقذل وهذاا ال ينذايف
التحديد العقي.
الثاين :حكم العقل يف موارد جعل احلجية لفمارا رشعذا بتقيذده بعذد كذو
املكلف عاملا باخلف لعد امكا تعبده باالمارة حينئا وال مذانع يف مثذل ذلذك مذن
اعتبار الشار من قامت عنده البينة مثف عاملا فا ذلك يىجع اىل تضييق مورد حجيذة
سائى االمارا أكثى من التضييق العقي.
كام إنه لو كا احلكم العقي يف املثالني اجيابيا كام لذو حكذم بذا احلكذم الرشذعي
خاص بالقادرين اوحجية االمارا خاصة بالشاك ..فف مانع ايضا من اعتبار الشار
من كا يف حىج غري قادر ومن قامت عنده البينة غذري شذاك إذ ال فذىق بذني الصذيغة
االجيابية والصيغة السلبية واملناط هو املؤد وإ كانت احلكومة يف األولني عىل وجذه
التوسعة ويف الثانيني عىل وجه التضييق.
فظهى مما ذكىنا امكا جعل احلكومة يف حكم العقل بعد امكذا جعذل االمذارة
للعامل باخلف فا موضوعه العامل باملعنى االعم من الوجداين والتعبدي وما نسب اىل
السيد اخلوئي أيده اهلل يف مباين االستنباط من أ املوضو هو العذامل الوجذداين وأ
العقل جيوز جعل االمارة ملن كا عاملا باخلف تعبدا غري صحي فإ ذلك يقتضذذي

| 134

امكا التعبد بالنقيضني مع أنه يمكن الورود حينئا.
ثم اعلم أ هاه االُمور ُامور عقفئية وا مل تكن عندهم هاه املصطلحا فاملهم
يف تشخي

هاه املعاين الدقة يف الامجة احلىفية الفكذار العقذفء فذف ُّيمنذا إذا كذا

بعض ما ذكىنذاه خمالفذا ملذا ذكذىه االُصذوليو أو بعضذهم فاننذا لسذنا بصذدد تىمجذة
مصطلحاهتم مع اختففهم يف بياهنا وإنام املقصود بيا هاه املعذاين حسذب مىتكذزا
العقفء.
اىل هنا انتهينا من توضي هاه املصطلحا فلنرش يف بيا تقد االمذارا عذىل
االستصحاب والبحث تذارة يف االمذارا املخالفذة ملذؤد االستصذحاب وتذارة يف
املوافقة له فالبحث يف مقامني:
املقا األول :يف االمارة املخالفة ملؤد االستصحاب وهلا صور أربع:
الصورة االُوىل :ا تكو كل من االمارة واالستصذحاب ممذا بنذى عذىل حجيتذه
العقفء كام هو املختار يف االستصحاب وخمتار مجاعة يف خرب الثقذة ويف هذاه الصذورة
البد من مىاجعة العقفء يف كوهنام مىتبني وا أ ّيا منهام مقد عنذدهم فإنذا نذى أهنذم
يقدمو االقىار عىل اليد والبينة عىل االقىار فإذا كا االستصحاب مثف معتربا عندهم
برشط عد قيا البينة أو اخبار الثقة فف يبقى موضو حلجية االستصحاب يف مذورد
خرب الثقة عىل خففه.
والتخص
ويدور أمى هاا التقد بني الورود
ّ

من جهة الاديد يف األمى املىتكذز

عند العقفء فإذا كا مناط حكمهم أ اليقني باحلدوث يعترب باقيا اىل زما قيا احلجة
فهو من الورود أل حجية االستصحاب معتربة حينئا برشط ال أي برشط عد قيذا
احلجة فبعد قيامها ال يبقى موضو االستصحاب تكوينا بمعونة من التعبد العقفئذي
وإ كا مناط حكمهم عد االعتناء باالحتامل االدراكي املخذالف لليقذني فهذو مذن
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التخص

أل املفىوض أ املخالف هنا امارة وليس جمىد االحتامل االدراكي.

الصورة الثانية :أ يكو االستصحاب حجة عقفئيذة واالمذارة حجذة بالتعبذد
الرشعي كخرب الثقة عىل مسلك بعضهم والبينة عىل مسلكنا يف بعض املوارد ويف هذاه
الصورة ال اشكال يف ورود دليذل حجيذة االمذارة عذىل االستصذحاب أل موضذو
حجيته هو عد قيا احلجة.
الصورة الثالثة :أ يكو االستصحاب حجذة تعبديذة واالمذارة حجذة عقفئيذة
بحيث يعتربو تلك االمارة علام عىفيا كموارد اليد والفىا

مع عد قيا املدعي أو

التشكيك يف النسب فيخربو بموجبهام بل حيلفو وا كا األخبار واحللف حىامذا
بغري علم إذ يىو األمى معلوما وال يشمل دليل حىمة العمل بالظن هذاه املذوارد وال
يعترب نقض اليقني بمثل ذلك نقضا بالشك فدليل حجية االمارة عنذد العقذفء مقذد
عىل دليل االستصحاب بالورود.
وهاه الصور الثفث ليست موردا للنقا

وإنام الكف يف الصورة الىابعة وهذي

أ تكو االستصحاب حجة تعبدية واالمارة حجذة تعبديذة رشعيذة إمذا تأسيسذا أو
امضاء حلكم العقفء ولكن ال تكو من القسم السابق وهنا مورد اخلف .
وقد ذهب املحقق االصفهاين اىل تقد االمارة بالورود وتبعذه بعذض االعذامم.
وتقىيبه أ املىاد باليقني يف أدلة االستصحاب هو احلجة وبالشك هو الفحجة فمفذاد
األدلة (ال تنقض احلجة بالفحجذة) إمذا بتنقذي املنذاط القطعذي أو بمناسذبة احلكذم
واملوضو ويدل عىل ذلك القىائن اخلارجية والداخلية .أما االُوىل فهي أنه ال اشذكال
يف جىيا االستصحاب يف مؤديا االمارا ولو كا املىاد باليقني خصوص العلم مل
جيى االستصحاب يف موارد قيا سائى احلجج مع عد العلذم الوجذداين .وأمذا الثانيذة
فف مورد بعض روايا االستصحاب هو الطهارة احلدثية واخلبثية وال حيصل العلم
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الوجداين يف اغلب مواردمها بل يبتني احىازمهذا عذىل قيذا احلجذة كأصذالة الصذحة
وقاعدة الفىاغ وأصالة الطهارة وغريها.
وقد ذكىنا اجلواب عن ذلك يف مبحث جىيا االستصحاب يف مؤد االمارا
وحاصله أ العلم الوجداين او االطمئنا عىل االقل حيصل يف موارد الطهارة احلدثية
واخلبثية قطعا وا كا قابف للزوال بتشكيك املشذكك ولذيس املذىاد بذاليقني الصذفة
الثابتة يف النفس التي ال تزول بالتشكيك مضافا اىل ا االلتذزا بذالك يسذتلز عذد
جىيا االستصحاب يف ما إذا كا املتيقن جزء من املوضو لعد صدق احلجة عليذه
بمعنى ما حيتج به املوىل عىل العبد وبالعكس إذ ال أثى له يف مىحلة اليقني وإنام األثى يف
مىحلة االستصحاب .وأما القىينة اخلارجية فقد ذكىنا اجلواب عنه مفصف هناك وبينا
امكا جىيا االستصحاب يف مؤد االمارا مع إرادة احلجة من اليقني.
ويمكن تقىيب الورود بوجه آخى هو الصحي وهذو أ قولذه عليذه السذف (ال
تنقض اليقني بالشك) فيه احتامال :
االحتامل األول :ما ذكىناه مىارا من انه مذن قبيذل االسذتعارة بالكنايذة فالقضذية
الواقعية مستبطنة وهو أ اليقني باحلدوث يعترب كاشفا يف مىحلة البقاء أيضا ويكذو
املىاد االستعاميل من لفظ اليقني اليقني بحدوده االعتبارية ومن الشذك القلذق النفيسذ
وعرب بذه عذن االحذتامل االدراكذي وا كذا قويذا واملعتذرب حينئذا يف حذدود اعتبذار
االستصحاب هو القضية الواقعية وهي مضمىة فف يمكن األخذا باطفقهذا والقذدر
املتيقن منها أ االحتامل غري املعترب ال يعتنى به بالنسذبة اىل كاشذفية اليقذني يف مىحلذة
البقاء .وقوله (فإ حىك يف جنبه يشء وهو ال يعلم) يدل عىل عد االعتناء باالحتامل
غري املعترب وا كا قويا .وأما االحذتامل الناشذ مذن االمذارة الرشذعية أو العقفئيذة
املعتربة فلم يعلم شمول دليل االستصحاب لعد االعتناء به وأ يكو اليقني كاشذفا
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عن البقاء حتى يف قباله .فاذا قا الدليل املعترب عذىل خذف االستصذحاب كذا مذن
الورود التضييقي لوصول اليقني اىل حدّ ه التكويني بمعونة التعبد.
االحتامل الثذاين :أ يكذو املذىاد بقولذه (ال تذنقض) عذد االعتنذاء بذاالحتامل
املخالف للحالة السابقة بام أنه احتامل إدراكي وأما إذا كا االحتامل االدراكذي مذدعام
باحلجية التعبدية من الشار فالدليل قارص عن شموله ففبذد مذن االلتذزا بذالورود
أيضا.
وهاا الوجه مما أشار إليه املحقق اخلىاساين يف حاشيته عىل الىسائل ولكن املحقق
االصفهاين والسيد اخلوئي اعاضا عىل هاا املسلك بوجهني:
الوجه األول :أ عد نقض اليقني لو كا بداعي الشك ص ما ذكى من الفذىق
بني كو االحتامل مدعام باحلجية وعدمه ولكن املمنو هو نقض اليقني حذال الشذك
سواء كانت هناك امارة رشعية أ مل تكن.
وزاد يف مباين االستنباط أنه لو كا كالك ألمكن القول بعد شمول الذدليل إذا
استدعى زيد مثف نقض اليقني بالشك.
الوجه الثاين :أ شاهد التعميم مهور الىوايا يف حرص الناقض يف اليقني لقوله
عليه السف (ولكن تنقضه بيقني آخى) .وهاا الوجه يأيت عىل االحتامل األول أيضا .
واجلواب أما عن الوجه األول فبأ ماهى الباء السببية فاملفاد ا اليقني ال يذنقض
بسبب الشك وليس املناط حال الشك كام توهم .وأما استدعاء زيد فف وجذه لذاكىه
أل الكف يف عد جواز نقض اليقني بام يليق به الناقضية .واحلاصل أ اليقني حمدود
تكوينا بحصول الشك فريتفع عند حدوثه إال أ االعتبار الرشعي أو العقفئي يقيض
بعد حمدودية اليقني هباا احلد التكويني فيبقى يقني اعتباري حتى بعذد هذاا الشذك .
وهاا االعتبار يف خصوص موارد االحتامل االدراكي اخلذال

مسذلم وأمذا يف قبذال
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احلجة الرشعية فف دليل عليه .
مبذدوة
وأما عن الوجه الثاين فبأ الظاهى أ منشأ التوهم هو توهم كذو اجلملة
ّ
بذ (إنام) وهي اداة احلرص وقد نقل الىواية يف أوائذل مبذادي االسذتنباط هكذاا (وإنذام
مبذدوة بذذ (لكذن)
تنقضه بيقني آخى) مع أ اجلملة يف الىواية غري مبدوة هبا وإنام هي
ّ
وهي ال تفيد احلرص .وذكى خصذوص اليقذني ناقضذا يف الىوايذة إنذام هذو مذن جهذة
خصوصية يف مورد السؤال وهذو أ قيذا االمذارة عذىل انتقذاض الوضذوء أمذى غذري
متعار فينحرص ناقضه باليقني.
ثم ا الشيخ ذهب اىل أ تقديم االمارا عىل االستصحاب من بذاب احلكومذة
وتبعه عليه املحقق النائيني والسيد اخلوئي ومجاعة وهاا يبتني عىل كو االمذارة علذام
مى اشكال السيد اخلوئي فيه بأ الشك مأخوذ يف دليلهام فف وجه للتقديم
تعبدا .وقد ّ
ومى جوابنا عن جوابه.
ومى جوابه عنهّ .
ّ
وهنا احتامل ثالث وهو أ يكو التقديم من باب التخصي

وهو مما البذد مذن

االلتزا به بعد فسذاد القذول باحلكومذة والقذول بذأ املذىاد بذاليقني والشذك احلجذة
والفحجة وبعد عد تسليم ما ذكىنا من الوجهني يف الورود متسذكا بذاطفق الذدليل
وبعد العلم بأ حجية االمارا لو كانت مقترصة عىل غري موارد قيا االستصذحاب
عىل خففها مل يبق هلا اال موارد نادرة.
ويبقى االشكال يف هاا القول بأ التعبري يف دليل االستصحاب (ال ينبغي لك أ
تنقض اليقني بالشك) آب عن التخصي
مفحظة وهي أ إباء التعبري عن التخصي

بمناسبة االرتكاز العىيف املوافق لذه .وهنذا
إنام هو فيام إذا كا املمنو النقض بسبب

الشك وأما بناء عىل ما ذكىه السيد اخلوئي من ا املمنو النقض يف حال الشذك فهذو
أمى تعبدي ال يوافقه االرتكاز العىيف فف مانع حينئا من التخصي

.
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هاا متا الكف يف املقا األول.
املقا الثاين :فيام إذا كانت االمارة موافقة لفستصحاب فهل تتقد عليه أ ال؟
ماهى من تقد عىل الشيخ هو عذد التقذد ولذاا كذانوا يتمسذكو باألصذل يف
عىض الدليل وانقلب األمى بعد التحول الاي أوجده الشيخ يف املباين االصولية حتى
ذكى املحقق اخلىاساين أ من مفاسد القول باحلكومة لزو اعتبار األصل واالمذارة يف
عىض واحد إذا كانا متوافقني فاعترب هاا من املفاسد املس ّلمة.
والبد من مفحظة ما ذكى يف مفك التقد يف صورة املخالفذة لنذى هذل يشذمل
صورة املوافقة أ ال؟
أما التخصي

ففوجه لفلتزا بذه يف صذورة التوافذق ال التخصذي

خذاص

بموارد تعارض الدليلني يف مىحلة اجلىي العمي.
وأما احلكومة التضييقية فقد عىفت أ املحقق اخلىاسذاين يذى أ الزمهذا عذد
التقد حني التوافق إال أ القائلني هبا يقولو بالتقد وذلذك أل الشذك وهذو أحذد
ركني االستصحاب يىتفع بموجب دليل االمارة الاي اعتربها علام فف يبقى موضو
االستصحاب.
وأما قول املحقق اخلىاساين فيمكن تأييده بأ احلكومة عىل وجه التضييق تشاك
مذذع التخصذذي
التخصي

يف بيذذا أوسذذعية مقذذا االثبذذا عذذن مقذذا الثبذذو ففذذيام ال جيذذوز

ال جتوز احلكومة فقوله (العامل الفاسق ليس بعامل) ال يكو حاكام عىل قوله

(ال تكى الفساق) لعد التخالف يف مىحلة اجلىي العمي.
ولكن يمكن اخلدشة فيه بأ احلكومة لو كانت دائىة مدار لزو التخصي
ما ذكى وأما لو كانت دائىة مدار امكانه فف فا التخصي

ص

ممكن يف املقا وا مل يكذن

الزما إذ ال ريب يف امكا تضييق الشار دائىة اعتباره بمخص

متصل كذام إذا قذال
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(ال تنقض اليقني بالشك إال فيام إذا كانت امارة موافقة أو خمالفة) وإنام الكذف يف أنذه
إذا ورد خمص

منفصل فهل هناك ملز للتخصي

وللزو التخصي

أ ال؟

موردا :

املورد األول :اشتامل الدليل اخلاص بموضو حلكم مناقض أو مضاد ملا اشذتمل
عليه الدليل العا الشامل لالك املوضو فبقىينذة عذد امكذا التعبذد بالضذدين أو
سذواء كذا يف األحكذا الواقعيذة كذاكىا العلذامء أو

النقيضني نحكذم بالتخصذي
الظاهىية كحجية االمارا .

املورد الثاين :اختف القضيتني من حيث املؤ ّد والنتيجة بحيذث يوجذب حتذري
املكلف وا مل يكن موضو القضيتني واحدا كام ذكىناه يف وجه ختصي
لدليل االستصحاب بناء عىل التخصي

دليل االمارة

فإ موضو الدليلني خمتلذف فهذو يف األول

خرب الثقة مثف ويف الثاين اليقني إال أهنام يف مىحلة اجلىي العمي إذا ختالفا يوجبا حتري
املكلف فنلتز بالتخصي

لزوما.

واحلكومة دائام من قبيل األول إذ هو ترص يف املوضو ففبذد مذن وحدتذه يف
القضيتني فقوله (ال تنقض اليقني بالشك) بناء عىل مسذلك احلكومذة حمكذو بذدليل
االمارة من جهة رفع موضوعه وهو الشك فف حاجة اىل التخالف يف مىحلة النتيجذة
واجلىي العمي كالصورة الثانية حتى يقال بعد التخالف يف حمل الكف .
وأما تقد االمارة يف موارد التخالف بناء عىل الوجه األول للورود فيقتيض عذد
تقدمها عند التوافق وذلك أل مبناه عىل أ املىاد باليقني والشذك احلجذة والفحجذة
فصدر الكف يدل عىل أ احلجة ال تنقض بالفحجة عذىل اخلذف وذيلذه عذىل أهنذا
تنقض باحلجة عىل اخلف ومن الواض عد شموله ملورد حتقق احلجة عىل الوفاق.
وأما بناء عىل كو االستصحاب حجة عقفئية فف مانع عند العقذفء مذن البنذاء
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عىل ثبو امللكية لزيد مثف باعتبار البناء عىل احلالة السابقة وباعتبار كونه مقتىض اليد
معا وال منافاة بينهام.
وأما تقدمها بناء عىل الوجه األول مما ذكىنامها يف تقىيب الذورود فذيمكن انكذار
جىيا االستصحاب يف مورد االمارة املوافقة أل توسعة القضية املضذمىة يف الذنفس
ليشمل هاا املورد غري معلو كمورد املخالفة.
وأما تقدمها بناء عىل الوجه الثاين منهام فالتمسك باطفق ال تنقض لدفع احذتامل
خف احلالة السابقة يف مورد املوافقة حمل تأمل.
وكيف كا فالصحي عندنا هو حجية االستصحاب عند العقفء وأ الىوايا
مىشدة اليها فاحلق هو تقد االمارة عليه يف صورة املخالفة وجىيانذه معهذا يف صذورة
املوافقة.
األمر الرابع :وجه تقدم االستصحاب عىل سائر األصول العقلية والرشعية
والكف يف مقامني:
املقا األول :يف تقدمه عىل االُصول العقلية وهي ثفثة الربائة العقلية واالحتياط
العقي والتخيري بناء عىل كونه أصف مستقف كام هو الصحي العذىل مذا ذكذىه السذيد
اخلوئي من رجوعه اىل الرباءة .فهنا ثفثة مباحث:
املبحث األول يف تقدمه عىل الرباءة العقلية:
اجلديى بالتقديم أ االختف يف جىيا الرباءة العقلية وعدمذه لذيس مذن جهذة
حكم العقل بقب العقاب بف بيا حتى يقال ا االستصحاب بيا فا هذاه القاعذدة
ال خيتلف فيها العلامء وانام النزا صغىوي وهو أ احتامل التكليف هل ينجزه أ ال؟
وقد ذهب اىل تنجيزه والقول باالحتياط العقي الشذيخ املفيذد والشذيخ الطذويس
قدس رسمها واملتأخىو يقولو بالرباءة العقلية.
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والبحث يف املقا طويل وتفصيله يف حمله إال أنه البد مذن بيذا املسذلك املختذار
وهو أ البرش بالنسبة اىل مقاصده الشخصية إذا كا هناك حمبوب لزومذي أو مكذىوه
لزومي وكا احتامل الوصول اىل األول واالبتعاد عذن الثذاين بسذلوك طىيذق خذاص
 %100أي يكو مقطوعا فف اشكال يف أنه يسلك ذلك الطىيق لوال املوانذع وأمذا إذا
مهذام كذام إذا كذا يف االنذاء سذم
كا درجة االحتامل اقل من ذلك فا كا املحتمذل ّ
مهلك فف اشكال انه يبتعد عنه وا كا االحتامل  %5ما مل يكن منشؤه االوها  .وأمذا
إذا كا املحتمل غري مهم إال أنه لزومي أيضا فذإذا كذا االحذتامل قويذا كذام إذا كذا
ينجذز يف املقاصذد
بدرجة ُّ %90يتم به أيضا .ومن هنا مهذى أ االحذتامل بنفسذه قذد ّ
الشخصية وهاه املحاسبة بني أمهية املحتمل ودرجة االحذتامل قذد جيىيذه االنسذا يف
أعامله بصورة ارتكازية غري شاعى بالتفاصيل.
ثم ا امتثال االوامى االهلية بالنسبة اىل أفعال االنسا من قبيل الغايا واملقاصد
ففبد فيه من مفحظة هاا القانو إال أ الكف يف الصغى وهو أ االوامذى االهليذة
مجيعها هل هي بمنزلة املقاصد املهمة جدا حتى جيب االهتام هبا باالحتامل الضذعيف
ما مل يكن موهوما أو أهنا من قبيل املقاصد املتوسطة االمهية فنفحظ ما كذا منهذا قذد
دل الدليل عىل امهيتها جدا فينجزه االحتامل الضعيف وما مل يدل الدليل عىل امهيته فف
ينجزه اال االحتامل القوي وا مل يكن علام.
ولتحقيق االمى البد من مفحظة ا وجوب االطاعة يف التكاليف املولوية االهلية
هل هي من قبيل ربط الشخصية أو من قبيل استبطا الوعيد عىل الاك بنحذو اللذف
واالندماج وقد ذكىنا تفصيل ذلك يف مبحث االصل املثبت وذكىنا ا احلق هو الثاين
وأ التكاليف املولوية االهلية إنام جيب امتثاهلا الندماج االحكذا اجلزائيذة فيهذا بنحذو
اللف ويفحظ يف شدة اجلزاء وخفته تناسب العمل للجزاء وقوة الدواعي النفسية اليه
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فىب عمل بمفحظة مفسدته يستحق جزاء ضذعيفا إال أ تشذديد اجلذزاء بمفحظذة
ّ
شدة ميل االنسا إليه ورب عمل يستحق جزاء شديدا إال أ عد الىغبة اليه يقتيضذ
جعل جزاء خفيف من جهة كفايته يف اجيذاد الذىاد يف نفذس املكلذف .ثذم ا بعذض
االحكا اجلزائية مل تدو فاملحكم فيها هو العى والعادة وبعضذها مدونذة كاحكذا
احلدود والديا وغريها وكالعقوبا االخىوية فهاه االحكا اجلزائية حتدد الوعيد.
ثم ا العقل حيكم بأ املعترب يف موضو احلكم اجلزائي أ يكو املكلف مقرصا
يف عد انفعاله باألمى االهلي وهو يتحقق بكو احلكم قابف للتأثري فذإذا كذا معلومذا
فف اشكال يف أنه يوجب حتقق واز معاكس للذدواعي النفسذية يف املكلذف فيتحقذق
موضو احلكم اجلزائي إذا خالف األمذى أل التقصذري منذه وكذاا إذا كذا املحتمذل
مى.
مقطو االمهية أو كا االحتامل قويا كام ّ
بناء عليه فا كانت االحكا الرشعية من قبيل ربط الشخصية ففبد من تنزيلهذا
منزلة املقاصد املهمة للبرش وذلك أل احلكذم يذىتبط بشخصذية البذاري جذل وعذف
فمخالفة كل حكم يعترب هتكا ملقامه الشامخ وال فىق بذني االحكذا حينئذا وأمذا إذا
كانت من قبيل الوعيد عىل الاك كام هو الصحي فإ قطعنذا بامهيذة أحذد التكذاليف
فاالحتامل ما مل يكن موهوما ينجزه وإال فف بد من االحتامل القوي.
فتبني أ األصل االويل يف االحكا الرشعية هو الرباءة العقلية مذا مل يعلذم امهيذة
املحتمل أو يصل االحتامل اىل درجة قوية .وأما األمى االحتياط فقد يكو واجبا نفسيا
وقد يكو لبيا امهية املحتمل وقد يكو لتقوية االحذتامل .وأوامذى الشذار املتعلقذة
باالحتياط من قبيل بيا امهية املحتمل ويمكن للشار تقوية االحذتامل بجعذل العلذم
التنزيي فيتحقق موضو احلكم اجلزائي.
هاا هو حقيقة الرباءة العقلية وحاصلها أ الرباءة هي إدراك العقل لعد تنجيذز
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االحتامل ما مل يصل اىل درجة قوية تكوينا أو بتنزيل الشار  .وحيث ا االستصحاب
من موارد تقوية االحتامل رشعا وعىفا فف اشكال يف تقدمه عىل الرباءة العقلية.
وتفصيله أ الرباءة العقلية ا كذا املذىاد هبذا هذو إدراك العقذل لعذد منجزيذة
االحتامل فاالستصحاب املثبت للتكليف ال ينافيه أصف وا كا املىاد هبا هو النتيجذة
احلاصلة من عد تنجيذز االحذتامل وهذو الاخذي

يف العمذل باعتبذار عذد تنجيذز

االحتامل وعد وجود دليل عىل التكليف فاالستصحاب وارد عليها النذه دليذل عذىل
التكليف بمعونة من التعبد.
وأما االستصحاب النايف للتكليف فىبام يتوهم لغويذة اعتبارهذا يف مذورد حكذم
العقل بالرباءة العقلية.
ولكن الصحي أنه وا مل يؤثى يف مىحلذة العمذل إال ا الغذاءه منذا للحكمذة
وذلك لوجوه ثفثة :أوال ا االستصحاب كام ذكىنا مىارا له منشذأ نفيسذ يف املشذاعى
البرشية فالغاءه جىح ملشاعى هم بف موجب وبف فائذدة ماتبذة عليذه وثانيذا ا ابقذاء
االستصحاب له مصلحة تىبوية للمكلفني وهو أ تىك املكلف للتكليف املحتمل مع
بقاء احتامله يوجب جىأته عىل املحار الواقعية وأما لذو كذا تىكذه مذن جهذة حكذم
العقفء وامضاء الشار بعد وجود التكليف واقعا فذف ياتذب عليذه هذاه املفسذدة
وثالثا أ االستصحاب يوجب استقىارا لنفس املكلف واطمينانذا لذه بعذد العقذاب
وذلك أل العقل كام يدرك قب العقاب بف بيا كالك يدرك اقبحية العقاب مع بيا
عد التكليف واالستصحاب بيا لعد التكليف.
املبحث الثاين يف تقدمه عىل االحتياط العقيل:
واالحتياط العقي يتحقق يف موردين مورد العلم االمجايل ومورد أمهية املحتمل.
أما مورد العلم اإلمجايل ففبد من أ يكو حمل الكف فيه كو االستصحاب يف
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أحد الطىفني مثبتا للتكليف ويف اآلخى نافيا له وأما إذا كانا مثبتني أو نافيني فهو مورد
البحث اآليت (تعارض االستصحابني).
وال بد من مفحظة الوجه يف لزو املوافقة القطعية يف العلم االمجايل فاملشهور أ
العلم االمجايل ينجز وجوب املوافقة االحتاملية لكشفه عن أحد الوجوبني مذثف وهذو
هباا احلد من الكشف ينجز متعلقه ولاا يقال ا العلذم االمجذايل علذة تامذة للموافقذة
االحتاملية ولكنه بالنسبة اىل وجوب املوافقة القطعيذة لذه وجذه آخذى فذاهب املحقذق
النائيني اىل أنه من جهة تعارض األصلني للزو الاخي

يف املخالفذة القطعيذة مذن

جىياهنام وهو قبي عقف ملعارضته مع وجوب املوافقة االحتاملية الاي دل عليه العلذم
بكشفه الاايت.
ولكن السيد اخلوئي مل يىتض هاا القول أل وجوب املوافقة القطعيذة ال يذفز
وجوب املوافقة االحتاملية ففي موارد عد امكا املخالفة القطعية كام إذا حى السذري
اما يمينا وإما شامال فاملوافقذة االحتامليذة حاصذلة ال حمالذة وال معنذى لتنجيذز العلذم
االمجايل ما هو حمقق بالضورة فلو كا وجوب املوافقة القطعيذة ناشذئا مذن وجذوب
املوافقة االحتاملية وجب القذول بعذد وجوهبذا يف هذاا املثذال وال يلتذز بذه املحقذق
النائيني .هاا مضافا اىل أ األصل يف كل من الطىفني ّ
يىخصه بحدّ ه فذف يعذارض مذا
نجزه العلم االمجايل من اجلامع بينهام فتارك الظهى واجلمعة ال يعاقب باك كذل مذنهام
ّ
ولكنه يعاقب باكهام معا.
ومن هنا ذهب السيد اخلوئي اىل أ السبب يف وجوب املوافقة القطعية أ العقذل
جيوز اجلمع بني الاخيصني للزو التضذاد مذن حيذث املنتهذى أل مقتىضذ العلذم
ال ّ
االمجايل أ هاا ا مل يكن حىاما فالك احلىا وبالعكس فلو رخذ
منهام لز تىخي

الشذار يف كذل

احلىا الذواقعي ووقذو املكلذف يف حذرية مذن أمذىه ال احذتامل
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التكليف يف كذل مذنهام مذفز الحذتامل العقوبذة فاألصذف يتعارضذا فذإذا سذقط
الاخيصا كا احتامل التكليف مفزما الحتامل العقوبة فتجب املوافقة القطعية.
وقد ذكىنا يف حمله اجلواب عن هاا الوجه مفصف  .وا الصحي يف وجه تنجيذز
العلم االمجايل للموافقة القطعية هو أ احتامل التكليف إذا كا مقوما للعلم اإلمجذايل
يعد من اإلحتامال القوية عند العقفء .وقوة االحتامل يتحقق بوجهني :
األول :قوته بنفسه وذلك بتجمع االحتامال يف حمور واحد فذإذا أخربنذا مجاعذة
ّ
معني غري ما يعينه اآلخىو فف إشكال يف عذد
كل بانفىاده بمجيء رجل من أقاربنا ّ
حصول العلم بمجيء كل منهم بعينه إال أ احتامل جميء رجل من أقاربنا عذىل وجذه
اإلمجال احتامل قوي يزداد قوة بكثىة األخبار بمجيء رجل معني منهم وذلك لتجمع
والرسذ فيذه أ االخبذار
هاه االحتامال يف املحور الواحد وهو اجلامع بذني األخبذار
ّ
بمجيء زيد مثف له احتامال الصدق والكاب واحتامل جميء عمىو له احتامال أيضا
فمضوهبام أربعة احتامال أحدها كاب املخربين معذا وهذاا االحذتامل ينفذي جمذيء
رجل من أقاربنا عىل اإلمجال وأما االحتامال الثفث اآلخذى فيذدل عذىل جميئذه فذإذا
أخربنا بالك رجل ثالث يف ضمن اخباره بمجيء بكى فمضوب االحذتامال ثامنيذة
سبعة منها تدل عىل جميئه وواحدة تدل عىل عدمذه وهذو احذتامل كذاب الثفثذة معذا
وهكاا يتضاعف احتامل جميء رجل من أقاربنا ويبقى احتامل اخلذف واحذدا حتذى
يصل اىل درجة نطمئن بمجيئه أو نعلم به إذا كانت النسبة بحيث يعذد هذاا االحذتامل
الواحد كالصفى .وهاا هو السذبب يف حجيذة التذواتى اإلمجذايل  .وهذاا معنذى جتمذع
االحتامال يف حمور واحد ونعرب عنه باالطمينا االدراكي وهذو حجذة قطعذا وقذائم
مقا العلم املوضوعي والطىيقي.
الثاين :أ يكو االحتامل مقوما للعلم االمجايل .

االستصحاب  -القسم الثالث | 147

توضي ذلك  :أنا إذا احتملنا كو هاا االناء نجسا وكا احتامل عدمذه مسذاويا
الحتامل وجوده نعرب عنه بالشبهة البدوية واحتامل النجاسة فيه  %50ولكن إذا علمنذا
بنجاسة أحد االناءين فلو لوحظ كل منهام عىل حدة كا احتامل النجاسة فيه  %50إال
أ جممو اإلحتاملني قد أوجد علام هبا وهاا يوجب قوة االحتامل من جهة أ احذتامل
انطباق املعلو باإلمجال عىل كل منهام  %50وهاا هو الفىق بينه وبني الشبهة البدوية .
ومن هنا نفحظ أ أطىا العلم كلام كثى ضعف تنجيز االحذتامل حتذى يصذل اىل
درجة من الضعف يلحقه بالشبهة البدوية ويعرب عنه بالشبهة غري املحصورة ويفحذظ
أ قوة االحتامل يف املورد األول كا ينشأ مذن جتمذع  100شذبهة بدويذة مذثف حتذى
يتجمع احتامالهتا يف حمور واحد ويوجب االطمينا وهنا ينشذأ العلذم الوجذداين مذن
جتمع إحتاملني فقط.
واحلاصل أ االحتامال املولدة للعلم االمجايل ا كا منحرصذا يف عذدد قليذل
ينجز كل منها متعلقه وا كا موزعا يف عدد كثري ال ينجز وذلك أل احتامل انطبذاق
املعلو باالمجال عىل كل من األطىا يف األول احتامل قوي ويف الثاين احتامل ضعيف
يلحقه باالوها .
ومهام كا فإ قلنا بأ لزو املوافقة القطعية من جهة تساقط االُصول فذام نحذن
فيه خارج عن ذلك وال جتب فيه املوافقة القطعية لعد تعارض االستصحاب املثبذت
للتكليف يف طى والنايف له يف طى آخى ومقتىض العلم االمجايل تنجز مذا تعلذق بذه
وهو عنوا أحدمها فف جيب إال املوافقة االحتامليذة احلاصذلة بموافقذة االستصذحاب
املثبت.
وأما بناء عىل ما ذكىنا من أ وجوب املوافقة القطعية ليس اال مذن جهذة تنجيذز
االحتامل املقو للعلم االمجايل وأنه من االحتامال القوية عند العقفء وهو يقو مقا
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القطع الطىيقي ال املوضوعي فحجيته ختت

بام اذا مل يكذن هنذاك منجذز او معذار يف

احد اطىا العلم فاالستصحاب يىفع التعادل بني االحتاملني يف تقويم العلم االمجايل
فريج أحدمها وحينئا فف يعتني العقفء بذاإلحتامل اآلخذى وال اقذل مذن الشذك يف
احلجية املساوق للقطع بعدمها .وعليه فاالستصحابا يوجبا انحفل العلم االمجذايل
ويسقطانه عن احلجية وهبام يعترب أحد االحتاملني علام بالتكليف واآلخى علام بعدمه .
وأما مورد أمهية املحتمل ففبد من مفحظة درجة االمهية فقذد يكذو بحيذث ال
يعتنى فيها حتى باحلجج العقفئية وقد يكو بحيث يعترب فيها احلجج العقفئيذة فذإ
كا من قبيل األول كام يفحظ أ قول الطبيب مع أنه حجة عقفئيذة ال يعتنذى بذه يف
األمىاض اخلطرية بل البد من تشكيل جلنذة طبيذة ليحصذل العلذم ويف مثذل ذلذك ال
اشكال يف عد تقد االستصحاب عىل االحتياط العقي .
وإ كا من قبيل الثاين فاالستصحاب مقد لكونه حجة عقفئية.
املبحث الثالث يف تقدمه عىل التخيري العقيل:
وللتخيري صور كثرية ناكى احداها وهي دورا األمى بني املحاورين يف الواقعذة
الواحدة مع تساوي االحتاملني قوة واملحتملني أمهية وال اشكال يف التخيري حينئذا اي
حكم العقل بعد استحقاق العقاب عىل الفعل والاك .واملشذهور أ التخيذري أصذل
بىأسه ولكن السيد اخلوئي ذهب اىل انه يىجع اىل الرباءة العقليذة نظذىا اىل أ املوافقذة
االحتاملية للتكليفني حاصل ال حمالة إذ ال خيلو املكلف مذن الفعذل والذاك واملوافقذة
القطعية غري ممكن فالعلم االمجايل يف مثل ذلك ال يكشذف عذن الواقذع عنذد العقذفء
لتقومه باحتاملني متضادين فعد تنجز التكليف من جهة قصذور الكاشذف ال قصذور
القدرة .
وبناء عىل هاه النظىية فوجه تقد االستصحاب عليه واض ملا مى من تقدمه عىل
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الرباءة العقلية.
والصحي انه ال قصور يف العلم االمجايل هنا من حيذث الكشذف وانذام مل يتنجذز
التكليف للقصور يف القدرة وذلك النه اذا دار االمى بني حىمة السذري يمينذا وحىمتذه
شامال ال تتنجز حىمة املخالفة القطعية لعد القدرة اذ ال يمكن اجلمع بينهام واملوافقذة
االحتاملية حاصلة ال حمالة واذا دار االمى بني وجوب السري يمينذا ووجوبذه شذامال ال
تتنجز وجوب املوافقة القطعية لعد القدرة ايضا فاذا دار االمى بذني املحذاورين فذف
متكن املخالفة القطعية وال املوافقة القطعية فف يتنجز التكليفا لعد القذدرة ال لعذد
الكاشف اذ ال فىق يف كاشفية العلم االمجايل بني هاا املورد وسائى املوارد.
فالكف فيه من جهة تقد االستصحاب هو الكف يف سائى موارد العلم االمجايل
اي عد التعادل بني االحتاملني لوجود مثبت للتكليف يف احدمها.
هاا متا الكف يف االٌصول العقلية وتقد االستصحاب عليها .
املقا الثاين  :يف تقدمه عىل االصول الرشعية فمنها الرباءة الرشعية وهي املستفادة
من حديث (رفع ما ال يعلمذو ) واملذىاد االسذتعاميل منذه تنزيذل احلكذم املوجذود أو
املحتمل الوجود منزلة العد  .واالعتبار البد من أ خيالف األمى التكويني فذف يقذال
لألسد الواقعي هاا أسد تنزيف إال أنه يكفي يف خمالفته توهم االمى التكذويني فيجذوز
تنزيل احلكم املوجود واقعا واملتوهم الوجود ايضا مقذا عدمذه .واملذىاد اجلذدي منذه
اعف عد االمهية لألحكا الرشعية بمىتبة ينجزها االحتامل حسذب القذانو الذاي
ذكىناه يف الرباءة العقلية.
إنام الكف يف أ املستفاد من ماهى حديث الىفع هل هذو رفذع احلكذم الذاي ال
يعلم وجوده وعدمه كام هو مقتىض فهم املشهور حيث اعتربوا أخا الشك يف موضو
األصل أ أ ماهىه رفع احلكم الاي ال يعلم وجوده فاللسا مطلق بالنسبة اىل العلم
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بعدمه إال أ املخص

اللبي خيىجه وهو حكم العقل بذأ الىفذع التعبذدي البذد أ

يكو يف مورد عد العلم بالعد وإال فف معنى لىفع احلكم الاي نعلذم عدمذه فعذىل
األول يكو االستصحاب حاكام بوضوح عىل دليل الرباءة مطلقا.
وأما عىل الثاين فاالستصحاب املثبت للتكليف مقد عىل حديث الىفع عىل وجه
احلكومة ألنه علم تعبدي بوجود التكليف واملىفو يف احلديث هو ما اليعلم وجذوده
بحسب املىاد االستعاميل واملفك يف احلكومذة هذو املذىاد االسذتعاميل ال اجلذدي .وأمذا
االستصحاب النايف للتكليف فتقدمه عىل حديث الىفع باحلكومة يبتني عىل ما ذكىناه
يف تفسري هاه املصطلحا مذن أ احلكومذة تصذ يف األحكذا العقليذة وحيذث ا
املخص ذ

العقذذي حلذذديث الىفذذع يثبذذت ارتفذذا التكليذذف الذذاي ال يعلذذم عدمذذه

فاالستصحاب يقد عليه ألنه علم تعبدي بعدمه .
هاا كله بناء عىل داللة حديث الىفع عىل احلكم الظاهىي وأما لو كا مفاده أمىا
آخى وراء ذلك فسيأيت تفصيله يف البحث عن قاعدة الطهارة ا شاء اهلل تعاىل.
وأما جىيا استصحاب عد التكليف وعدمذه فقذد بحثنذا عنذه مفصذف يف أول
الرباءة وجممف يف األصل املثبت.
ومن االُصول الرشعية قاعدة الطهارة املستفادة من موثقة عامر (كل يشء نظيذف
حتى تعلم أنه قار فإذا علمت فقد رق ُار وما مل تعلم فليس عليك).
وقد مى الكف يف تصحي سنده يف ضمن أدلذة االستصذحاب .إنذام البحذث يف
تقد االستصحاب عليها والكف تارة يف استصحاب النجاسة وتارة يف استصذحاب
الطهارة فالبحث يف مقامني:
املقا األول :يف تقد استصحاب النجاسة عليها  .وال إشكال يف حكومته عليهذا
إذا قىئ احلديث كام ضبطناه بأ يكو الغاية العلم بأنه رق ِار بنحذو الصذفة املشذبهة ال
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الفعل املاي بقىينة مقابلتها بالنظيف ووجه احلكومة واض ألنه علم تعبدي .
وأما إذا قلنا بأ التناسب ووحدة السياق اليفيدا وثوقا وأ هاه الكلمذة فعذل
بطىو القاارة وهاا معلذو وجذدانا واال فكيذف يستصذحب
ماض فالغاية هو العلم
ّ
طىوها سابقا فالتقد من جهة الذورود إال أ هذاا االحذتامل
ويكفي يف صدق املاي ّ
مضافا اىل أنه خف الظاهى يىد عليذه ذذ بنذاءا عذىل مسذلك القذو مذن أ املوضذو
مشكوك الطهارة والنجاسة ذ أ املشكوك بوصف أنه مشكوك مل يعلذم طذىو القذاارة
عليه فإنه يف زما العلم بطىو القاارة مل يكن مشكوكا .
املقا الثاين :يف تقد استصحاب الطهارة .وال بد من مقدمة وهي أ مفذاد هذاه
القاعدة هل هو حكم ماهىي ووميفة عملية للشاك أ أنه حكم تنزيي؟
املشهور أ الطهارة قسام واقعية وماهىية وكل منهام حكم رشعي إال أ الثذاين
أخا يف موضوعه الشذك كسذائى االحكذا الظاهىيذة ولذاا ال يقولذو بذاالجزاء إذا
انكشف اخلف ألنه حكم مادا الشك فإذا علمنا بالقاارة جيب تىتيب آثار القذاارة
من أول األمى ولكن املحقق اخلىاساين أشار اىل وجه آخى يف مبحث االجزاء واعاض
عليه من تأخى عنه وهو الصحي عندنا ولكن بتقىيب منا وهو أ احلكذم هنذا تنذزيي
بمعنى أ النجس الواقعي ما مل يعلم نجاسته منزل منزلة الطاهى فيعترب طذاهىا بنحذو
االعتبار االديب من جهة حلوق أحكامه به .والنتيجة أ النجاسة الواقعيذة باقيذة إال أ
اآلثار املاتبة عىل النجاسة بعضها ذاتية هلا وبعضها جعلية والتنزيذل إنذام هذو بلحذاظ
اآلثار اجلعلية القابلة للىفع وأما اآلثار الااتيذة فذف يشذملها التنزيذل سذواء قلنذا بذأ
النجاسة والطهارة أمىا تكوينيذا كذام قذال الشذيخ أ قلنذا بذأهنام أمذىا اعتباريذا
يستبطنا أحكاما تكليفية هي كاملقو هلا كام رشحنذاه يف مبحذث االحكذا الوضذعية
فعىل املسلكني ختتلف اآلثار .واآلثار الااتية للنجاسة عىل مسلك الشذيخ هذي العلذل
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التكوينية حلصوهلا واآلثار التكوينيذة هلذا كتنجذيس املفقذي بالىطوبذة وعذد امكذا
مطهىية املاء النجس أل فاقد اليشء ال يعطيذه ومذن الواضذ أ التنزيذل ال يذؤثى يف
اآلثار التكوينية فإذا نزل الشار املتقي منزلذة العذامل ال يذؤثى فيذه مذن جهذة حصذول
الكامال النفسية.
واآلثار الااتية هلا عىل مسلكنا هي االحكا التي تعترب كذاملقو بالنسذبة هلذا عذىل
تفصيل ذكىناه يف مبحث االحكا الوضعية فتنجيس املفقي بالىطوبة وعد مطهىيذة
املاء النجس من مقوما النجس الواقعي ال يمكن حتقق النجس من دو حتقق هذاه
االحكا واعتبارها بدوهنا لغو ال معنى له فهاه اآلثار ال ختضع للتنزيل وإنام اخلاضذع
له سائى االحكا كوجوب طهارة البد والثياب واملسذجد للمصذي .وهذاا التنزيذل
يىتب هاه األحكا يف مورد عد العلم بالنجاسة بنحذو احلكومذة الواقعيذة فالصذفة
حينئا واجدة للرشط واقعا .ولكنه بالنسبة لآلثذار الااتيذة بنحذو احلكومذة الظاهىيذة
فيعقل فيها انكشا اخلف فف نحكذم بطهذارة مذا غسذل باملذاء املشذكوك إذا تبذني
نجاسته .وعىل هاا فالتنزيل مزدوج .
أما تقد االستصحاب عىل القاعدة فبناء عىل رأي املشهور من باب احلكومة أل
موضوعها الشك اوعد العلم بالطهارة والنجاسة وأما بناء عىل التنزيذل فبالنسذبة اىل
اآلثار الااتية التي قلنا فيها باحلكومة الظاهىية فاالستصحاب حاكم عىل القاعدة ألنه
علم تعبدي وال معنى للتنزيل الظاهىي مع العلم بالوفاق بحكم العقل  .وأما بالنسبة
اىل اآلثار اجلعلية التي قلنا فيها بحكومة القاعدة حكومة واقعية فالقاعدة جتىي حتذى
مع العلم الوجداين باخلف لاتب األثى عىل التنزيل وهو االجزاء فإذا كذا املكلذف
عاملا بالطهارة فصىل ثم علم بالنجاسة حيكم بأ صفته حمىزة للرشذط واقعذا لقاعذدة
الطهارة  .وكالك فيمن صىل باستصذحاب الطهذارة فذف يتقذد االستصذحاب عذىل
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القاعدة إذ ال حيكم العقل بعد امكا التنزيل مع العلم أو قيا احلجة عىل الطهارة .
ومن هنا يظهىا ما اعاض عىل املحقق اخلىاساين يف مبحث االجذزاء غذري وارد
ومن االعااضا أ الز التنزيل هو طهارة ما غسل باملاء املشكوك حتى بعد العلذم
بالنجاسة  .وقد عىفت اجلواب عنه بلحاظ ازدواجية التنزيل .
وإنام قلنا أ نظىية التنزيل هو الصحي لوجهني :
الوجه األول  :أ تقسيم األحكا اىل ماهىية واقعية غري صذحي ملذا ذكىنذاه يف
رشح حقيقة األحكا يف مبحث األحكا الوضعية مذن أ االعتبذارا عذىل قسذمني
أدبية وقانونية :واالعتبارا األدبية عبارة عن إعطاء حد يشء لشذذيء آخذى لغذىض
ماتب عليه بنحو خيالف املىاد اجلدي املىاد االستعاميل حتى لو سئل القائل عن كونذه
جا ّدا يف كفمه ألجاب بالنفي .واالعتبارا القانونية أمور متطذورة عذن االعتبذارا
األدبية بتوضي ذكىناه هناك ومنها األحكا الشذىعية والعقفئيذة تكليفيذة ووضذعية
وهي أحكا متأصلة يتطابق فيها املىادا فإذا سذئل املعتذرب عذن كونذه جذا ّدا ألجذاب
باالثبا .
ومورد الكف أي قاعدة الطهارة من القسم األول فلذو سذئل املعتذرب عذن كذو
اليشء املشكوك طهارته املحكو بطهارته حسب القاعذدة نظيفذا واقعذا وانذه جذا ّد يف
اعتباره طاهىا ألجاب بالنفي .وهاا معنى االعتبار األديب فقوله نظيف اعطاء لذه حذد
النظيف من جهة تىتب آثاره وأحكامه  .فهاا ليس من سنخ االحكذا الواقعيذة ألنذه
ليس اعتبارا متأصف فإذا كا هاا االعتبار يف زماننا اعتبارا أدبيا فهو كذالك يف زمذا
الشار بطىيق أوىل أل االعتبذارا القانونيذة تتطذور عذن االعتبذارا األدبيذة وال
عكس.
الوجه الثاين :االستشهاد بقوله عليه السف (فإذا علمت فقذد قذار ومذا مل تعلذم
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فليس عليك) فإ ماهى قوله (إذا) احلدوث عند احلذدوث وال يعقذل تذأثري العلذم يف
حدوث القاارة الواقعية .والقاارة الظاهىية ال جتتمع مع العلم ففبد أ يكو املذىاد
القاارة التنزيلية فالايل شارح للصدر.
وقد يقال :إنه حمتمل للوجهني فإنه لو مل يكن الشك مذأخوذا يف موضذوعه كذا
ماهىا يف احلكومة التنزيليذة وحيذث إنذه أخذا يف موضذوعه فيحتمذل جعذل احلكذم
الظاهىي أيضا .
وبعد ما ذكىناه يعلم بطف هاا القول أل الشك مل يؤخا يف املوضو وإنام جعل
العلم غاية للتنزيل .
ومن هنا يعلم احلال يف قوله عليه السف (كل ما كا فيه حفل وحى فهذو لذك
حفل حتى تعى احلىا بعينه فتدعه).
األمر اخلامس :تعارض االستصحابني
وفيه صور:
الصورة االُوىل  :أ يكو بني االستصحابني تنا بالذاا بذأ يكذو أحذدمها
مثبتا للوجود واآلخى مثبتا للعد كاستصحاب اجلعل مع استصحاب عذد املجعذول
يف الشبها احلكمية بناء عىل رأي السذيد اخلذوئي ↔أيذده اهلل≈  .وكمذورد تعاقذب
مى الكف فيه يف أصالة تأخى احلادث فاملثذال األول للتنذاقض والثذاين
احلادثني الاي ّ
للتضاد واملىاد به التضاد املعقول يف األحكا الرشعية ال املصطل املخت

باألعىاض

وبيا مورده يف مبحث اجتام األمى والنهي ومبحذث اجلمذع بذني احلكذم الظذاهىي
والواقعي.
ويف هاه املوارد ا قلنا بحجيذة االستصذحاب مذن بذاب بنذاء العقذفء والىؤيذة
االحساسية فف يمكذن رؤيذة النقيضذني وال جمذال حلجيذة االستصذحابني  .وا قلنذا
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بحجيته تعبدا بقوله عليه السف ( :ال تنقض اليقني بالشك) فوضوح استحالة اجلمع
بني النقيضني يكو كالقىينة املتصلة املانعة من انعقذاد االطذفق فيذه لشذمول مذورد
التعارض بالاا .
الصورة الثانية  :أ يكو التنايف من جهة عذد قذدرة املكلذف عذىل اجلمذع بذني
مقتىض االستصحابني فيكو من باب التذزاحم وقصذور القذدرة كاستصذحاب بقذاء
الوقت املقتيض لوجوب الصفة واستصحاب نجاسة املسجد املقتيض لوجوب االزالة
 .والكف يف هاه الصورة هو الكف يف سائى موارد التزاحم .
الصورة الثالثة من صور التعارض:
أ يكو التنايف بالعىض بذأ ال يكذو بذني املذؤديني تنذاقض وال تضذاد إال أ
مؤد أحدمها موضو حلكم مضاد ملؤد اآلخى ويعرب عن األصلني حينئا باألصذل
السببي واملسببي بشذىط كو السذببية رشعيذة كذام إذا غسذلنا الثذوب املتذنجس بذامء
مستصحب الطهارة فإ مقتىض استصحاب الطهارة يف املاء هو تىتيذب آثارهذا التذي
منها طهارة ما غسل به وهو مضاد ملؤد استصحاب النجاسة يف الثوب  .قال الشيخ:
املتسأمل عليه بني املتأخىين هو تقد األصل السببي عىل املسببي ولكن يظهى من بعض
كلام الشيخ الطويس والعفمة واملحقق (قدس اهلل ارسارهم) التعارض بينهام .
وقبل البحث البد من ذكى مقدمة وهي:
انه ال اشكال يف أ مىكز التنايف هو مؤد االستصذحاب املسذببي وهذو نجاسذة
الثوب وأما طهارة املاء فف يتناىف فيها األصف وتوضي ذلك يتوقف عذىل مفحظذة
أمىين :
األمى األول  :أ استصحاب نجاسة الثوب ال يثبذت نجاسذة املذاء إال باألصذل
املثبت بأ يتمسك بعكس النقيض للقاعدة الرشعية (كل ماء طاهى يطهى ما غسل به)
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وعكسه (كل ما ال يطهى ما غسل به فليس بطاهى) وعكس النقيض ليس من اللذواز
الرشعية بل ذكىنا مىارا انه ال يتمسك به حتى بالنسبة اىل االُصول اللفظية فضف عذن
االُصول العملية .ولاا قلنا بأ قولنا (كل عامل جيب إكىامه) ال يثبت أ زيدا الفاسذق
الاي ال جيب إكىامه ليس بعامل .فلو فىضنا عد جىيا استصحاب طهارة املاء جلهذة
من اجلها كتعاقب الطهارة والنجاسة فاستصذحاب النجاسذة يف نفسذه قذارص عذن
اثبا نجاسة املاء.
األمى الثاين  :أ استصحاب طهارة املاء يثبذت مجيذع اآلثذار الرشذعية هلذا ومنهذا
طهارة ما غسل به فيثبت طهذارة الثذوب .واالستصذحاب يثبذت األحكذا الرشذعية
املاتبة عىل موضوعه إما بجعل احلكم املامثل كام ذكىه الشيخ أو بذالتفز بذني اعتبذار
اليقني باليشء واعتبار أحكامه الرشعية .
فثبت باألمى األول عد تأثري استصحاب نجاسة الثوب يف اثبذا نجاسذة املذاء
وباألمى الثاين تأثري استصحاب طهارة املاء يف اثبا طهارة الثوب فينايف استصذحاب
نجاسة الثوب .
والوجه يف تقد األصل السببي عىل املسببي عىل القول بحجية االستصحاب من
باب بناء العقفء واض للقطع بعد بنائهم عىل االذعا ببقاء مؤد األصل املسذببي
كام ذكىه الشيخ فقال (ا العقفء يبنو عىل بقاء زيد بعد غيابه فريتبو آثار البقاء مذن
ثبو نفقة الزوجة ونحو ذلك وال يعتنو بأصالة عد وجوب النفقذة مذثف) وذكذى
ذلك أيضا السيد احلكيم يف حقذائق االُصذول وإنذام نستشذهد بقذوهلام لتأييذد املىتكذز
العقفئي وبنائهم عىل عد االعتناء باالحتامل االدراكي املخذالف إال إذا كذا مذدعام
بحجة معتربة كاألصل السببي يف املقا  .وال أقل من الشك يف احلجية املساوق للقطذع
بعدمها .

االستصحاب  -القسم الثالث | 157

واما عىل القول بأ مدرك حجية االستصحاب التعبذد بقولذه عليذه السذف (ال
تنقض اليقني بالشك) فيختلف األمى فيه وضوحا وخفاء بحسب املسالك .
فاملسلك األول ما قويناه من أ املذىاد توسذعة الكشذف بقذاء يف قبذال اإلحذتامل
اإلدراكي املخالف وأما توسعته يف قبال بقية احلجج فف يدل عليه إما ألنه كنايذة عذن
قضية مضمىة جدية وهو توسعة الكشف واملىاد االستعاميل عد نقض اليقني بذاملعنى
االعتباري بالقلق والوسوسة ،وإما أل املىاد عد نقض اليقني بسذبب الشذك ،ال يف
حال الشك .وعليه فف يشمل دليل االستصحاب هاا املورد ألنه نقض لليقني باحلجة
وهو األصل السببي.
واملسلك الثاين ما ذكىه املحقق اإلصفهاين وتبعه بعض األعامم مذن أ املذىاد ال
تنقض احلجة بالفحجة .وعليه فف يشمل دليل االستصحاب مورد األصذل املسذببي
أيضا ألنه نقض باحلجة وهو األصل السببي .
والعجب عمن سلك هاا املسلك يف أصل حجية االستصحاب ولكنه يف املقا مل
يستنتج هاه النتيجة الواضحة وإنام ذهب اىل وجه آخى بعيد سيأيت الكف فيه .
واملسلك الثالث أ يكو املىاد نقض اليقني يف حال الشك سواء كذا يف مذورد
الشك حجة رشعية أ ال؟ وبناء عىل هاا يص التنايف وينبغذي أ يكذو حمذل النذزا
وكل االشكال بناء عليه وجها :
الوجه األول  :ما ذكىه الشيخ بنحو االحتامل ولكن بعذض األعذامم بذل مجاعذة
منهم قبلوه وهو أ تقد األصل السببي عىل األصل املسذببي لذيس بذف واسذطة بذل
بواسطة االمارة فهي يف الواقع مقدمة عىل األصل املسببي .وذلك أل األصل السببي
حيقق موضو الكرب املتلقاة من الشار وهي يف املثال السابق (كل ماء طاهى يطهى ما
غسل به) وبعد حتقق موضوعها حتصل النتيجة بتطبيق الكذرب فيتقذد عذىل األصذل
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املسببي .
واجلواب أ النتيجة تابعة ألخس املقذدمتني فذإذا كانذت الصذغىي استصذحابية
فالنتيجة نتيجة استصحابية وإ كانت الكرب امارة فذف يتقذد عذىل األصذل اآلخذى
فاملقد يف الواقع هو االستصحاب ال االمارة والكرب املذاكورة إنذام هذي دخيلذة يف
كو السببية رشعية فلوالها مل يشمل األصل السببي مورد األصل املسببي أصف .
وبعض األعامم مع أ مبناه يف معنى (ال تنقض اليقذني بالشذك) أنذه بمعنذى ال
تنقض احلجة بالفحجة وقد عىفت أنه عىل هاا املسلك فالتقذد واضذ ومذع ذلذك
اختار هاا املسلك الشائك .
الوجه الثاين  :أ االستصحاب السببي حاكم عىل االستصحاب املسببي .وذلذك
أل الشك مأخوذ يف االستصحاب واالستصحاب املسببي يىفع الشذك عذن نجاسذة
الثوب تعبدا أ ّما بناء عىل التوسعة يف الكشف فأل اعتبار بقاء العلم بطهارة املاء مفز
العتبار بقاء العلم بطهارة الثوب فريتفع الشك ال حمالة تعبدا .وأ ّمذا بنذاء عذىل جعذل
احلكم املامثل فللمفزمة بني جعل طهارة املاء وجعل طهارة الثوب املغسول به .فعذىل
األول حيصل القطع التعبدي بالطهارة الواقعية .وعي الثاين حيصل القطذع الوجذداين
بالطهارة الظاهىية  .وهاا الوجه هو خمتار السيد اخلوئي (أيده اهلل) .
واجلواب عنه  :أ اعتبار الشاك عاملا اليص إال مع بقاء الشك تكوينا إذ ال معنى
العتبار األسد التكويني أسدا ففبذد يف االعتباريذا مذن خمالفتهذا لألمذى التكذويني
فالشك مأخوذ يف موضو احلكم بأنه عامل وكالك يف جعل الطهارة الظاهىية بناء عىل
جعل احلكم املامثل  .نعم هو ال يتوقف عىل كو الثوب مسبوقا بالعلم بالطهذارة أل
االستصحاب إنام جيىي يف طهارة املاء ولكن من حيث أخا الشك يف املوضو ال فىق
بني الطهارة الظاهىية للثوب املستفاد من استصحاب طهارة املاء وبني نجاسة الثذوب
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الثابتة باستصحاهبا  .غاية األمى أ أخا الشذك يف الثذاين بحسذب لسذا الذدليل ويف
األول بحكم العقل ولكن هاا الفىق ال يوجب تقد أحدمها عىل اآلخى ملا ذكىنذاه يف
مبحث احلكومة من امكا احلكومة يف األحكا العقلية أيضذا فكذام يمكذن أ يكذو
استصحاب طهارة املاء حاكام عىل استصحاب نجاسة الثوب كالك العكس.
هاا ولكن الظاهى أ أصحاب القول باحلكومة يىو اعتبار العلذم بطهذارة املذاء
عني اعتبار العلم بطهارة الثوب وكاا اعتبار طهارة املذاء عذني اعتبذار طهذارة الثذوب
وعليه فالشك إنام أخا يف موضو احلكم بطهارة املاء واستصحاب نجاسة الثذوب ال
يمكن أ يعارضه ومل يؤخا يف موضو احلكم بطهارة الثوب  .إال أ القذول بوحذدة
احلكمني مع تعدد موضوعهام واض الفساد فإنه يكفي يف تعدد احلكم تعدد املوضو
ويكفي يف تعذدد االعتبذار تعذدد املعتذرب .ولذو سذلمنا ذلذك فذف وجذه أيضذا لتقذد
استصحاب طهارة املاء إال القول بأ الشك يف نجاسة الثوب ماتذب عذىل الشذك يف
طهارة املاء واملعلول متأخى عن العلة أو للتقد الزماين.
أما التقد الزماين فف وجه له مع أنه يمكن فىض تقذار الشذكني وأمذا التقذد
الىتبي فف أثى له يف اإلعتبارا الرشعية .
فتحصل أ الصحي هو تقد االستصحاب السببي عذىل املسذببي لقصذور بنذاء
العقفء وهو العمدة.
بقي هنا سؤال:
وهو أ طهارة املاء لو ثبتت بقاعدة الطهارة فهل تتقد عىل استصذحاب نجاسذة
الثوب أيضا وما وجهه ؟
أما عىل مسلك حجية االستصحاب ببناء العقفء وكاا استظهار ال تنقض احلجة
بالفحجة أو ال تنقض اليقني باالحتامل اإلدراكي فالتقد ووجهه ماهىا لقصور بناء
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العقفء يف مورد قيا احلجة وعد نقض احلجة بالفحجة بذل باحلجذة وعذد نقذض
اليقني باإلحتامل اإلدراكي املجىد بل باملدعم باحلجة .
وأما عىل املسلك األخري وهو ال تنقض اليقني يف حذال الشذك فقذد قذال السذيد
اخلوئي :إنه ربام يستشكل حينئا بأ القاعدة ليست أصف حمىزا للواقع بل هذي جعذل
للوميفة العملية .
وأجاب بأ دليل القاعدة ينظى اىل تىتب مجيع آثار الطهارة ال خصوص ما مل يكن
مسبوقا بالعد وال خيت

بآثار طهارة املاء املختصة به كجواز الرشب بل يشمل اآلثار

التي تتعلق بموضوعا ُاخى كطهارة ما غسل بذه وإرتفذا احلذدث وتلذك اآلثذار
مسبوقة غالبا بالعد فإذا كا دليذل القاعذدة نذامىا إليهذا يتقذد عذىل االستصذحاب
العدمي اجلاري فيها تقد احلاكم عىل املحكو بنحو احلكومذة النظىيذة وهذي القسذم
مى من أقسامها .
الثالث ممّا ّ
واجلواب عنه أنه لو كا دليذل قاعذدة الطهذارة خمتصذا باملذاء امكذن ا يقذال ا
القاعدة تقتيض تىتيب مجيع آثار الطهارة بام فيها جواز التطهري ورفع احلدث مما جيذىي
فيها استصحاب العد واال لكانذت فائذدهتا كاملعدومذة ال جذواز الرشذب مسذبوق
بالثبو ولكن مدرك قاعدة الطهارة روايتا :
احدامها موثقة عامر (كل يشء نظيف حتى تعلم أنه قار فإذا علمت فقد رق ُار وما
مل تعلم فليس عليك) () وهاه املوثقة ال ختت

باملاء بذل هذي عامذة جلميذع األشذياء

املشكوكة الطهارة والنجاسة فف تنفع فيام ذكى.
الثانية  :رواية (املاء كله طاهى حتى يعلم انه قار) وهاه الىواية خمتصة باملذاء فذف
حيتمل اختصاص جعل الطهارة فيها برشب املاء املسبوق باجلواز والبد من أ يشذمل
مى  .إال أ يف سنده جعفى بن حممد والظاهى أنه األشعىي وهو مل يوثق
مجيع اآلثار كام ّ
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وسائى أسانيده واض الضعف .
نعم الىواية معتربة عىل مسلك السيد اخلوئي من قبول وثاقة مذن ورد يف أسذانيد
كامل الزيارا وعىل مسلك من اعتمد عىل من مل يقع يف مستثنيا نوادر احلكمة مذن
رواته أو من نقل عنه االجفء.
وكل هاه الوجوه ضذعيفة وقذد فصذلنا القذول يف توثيقذا كامذل الزيذارا يف
املباحث الفقهية مبحث جواز الصفة متقدما عىل قرب املعصو .
هاا كله مع أ احلكومة النظىية ال تثبت فيام إذا كا النظى اىل املدلول بل فيام كا
النظى اىل لسا الدليل ويف ثبوته هنا خفاء .
الصورة الىابعة من صور التعارض:
ا يكونا متكفلني للاخي

يف طى العلم االمجايل املتعلق بذاحلكم االلزامذي.

والكف يف تعارضهام اوال ثم يف تساقطهام او التخيري او الاجي  .مثاله مذا إذا علمنذا
بنجاسة احد االناءين وكانا مسبوقني بالطهارة .فالكف يف جهتني:
اجلهة االوىل :يف تعارض االستصحابني .والبد أوال مذن تشذخي

حمذل النذزا

فنقول:البحث يف تعارض االستصحابني هنا يقع بثفث اعتبارا :
االول :باعتبار اهنام اصف مىخصا يف طىيف العلم االمجايل.
الثاين :باعتبار اهنام اصف حمىزا .
الثالث :ا دليلهام ال تنقض اليقني بالشك.
واالخريا ال خيتصذا باالستصذحابني املىخصذني بذل جيىيذا يف مجيذع مذوارد
تعارض االستصحابني لعد الفىق من جهة االحىاز ومن جهة الدليل .ولذاا ذهذب
املحقق النائيني إىل القول بالتعارض فيام إذا كا االنذاءا مسذبوقني بالنجاسذة وعلذم
بطهارة احدمها من جهة اهنام اصف حمذىزا  .وذهذب الشذيخ إىل ا املوجذب لعذد
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اجلىيا هو مناقضة الصدر والايل يف الدليل .والبحث يف هذاين االعتبذارين يذأيت يف
ضمن البحث عن صور اخى والكف هنا انذام هذو باعتبذار اهنذام مىخصذا وعليذه
فيشمل مجيع االصول املىخصة يف اطىا العلم االمجايل بالتكليف.
الرسذ يف ذلذك.
واملشهور يف هاه املسألة عد اجلىيا اال ا االخذتف يف بيذا ّ
وهنا عدة نظىيا توض كيفية تنجيز العلم االمجايل للتكليف بحيث ال يمكذن معذه
جىيا االصل املىخ

.

النظىية االوىل :ا العلم االمجايل بحىمة احد الشيئني مذثف يكشذف عذن احلذىا
الواقعي بينهام وينجزه فالعلم االمجايل يتقو بمنفصلة حقيقية :اما هذاا حذىا او ذاك
حىا ال جيتمعا وال يىتفعا ال احلىا مشخ

بموجب العلم اال انه مىدد بيذنهام.

منجز فتجب املوافقة
املنجز ال ا االحتامل ِّ
وعليه ففي كل منهام حيتمل وجود التكليف َ
القطعية وال جمال جلىيا االصول.
وهاا القول يظهى من كلام املحقق العىاقي ويمكن تقىيبه بوجهني:
الوجه االول :ا الفىق بني العلم التفصيي والعلم االمجايل لذيس اال يف الصذورة
املنطبعة يف النفس واال فهام يكشفا عن واقع خارجي واحد ففي االول يعلم بصذورة
تفصيلية ويف الثاين بصورة امجالية غري متميزة ال انه متعلق بذامى كذي .والشذاهد عذىل
ذلك ا املعلو باالمجال لو تعني وصار معلوما تفصيليا ال ينطبق عىل جزء حتليي مذن
االمى اخلارجي بل عىل واقعه اخلارجي بتاممه.
الوجه الثاين :ا العلم االمجايل وا تعلق باجلامع االنتزاعي اي عنوا (احذدمها)
اال انه مل يؤخا عىل وجه املوضوعية كذام يف الواجذب التخيذريي بذل اخذا عذىل وجذه
املىآتية ،فالواجب يف الواجب التخيريي هو احدمها واقعا ال هاا بحده وال هاا بحده
ولكن احلىا املعلو باالمجال واقعا اما هاا بحده واما هذاا بحذده .وعنذوا احذدمها
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اخا مىآة للحىا الواقعي فهو حد للعلم ال للواقع ولكنه حيث اخا مىآة عن الواقذع
فيضم اليه االشارة الومهية وبالك ينكشف الواقع.
ونظري ذلك ما يقال يف الوضع العا واملوضو له اخلاص ا الكي تصور لليشء
بوجهه وعنوانه.
ويىد عىل هاين التقىيبني اشكاال مشاكا وعىل كل واحد منهام اشكال خمت
به.
االشكال االول املشاك :انه لو علمنا بنجاسة احد االناءين بنحو الفبرشذط اي
غري مقيد بالوحدة وكا االناءا يف الواقع نجسني معا فف اشذكال يف ا هذاا العلذم
مطابق للواقع وليس جهف مىكبا النه غري مقيد بالوحدة فاذا كا املقيذاس يف مطابقذة
الواقع مطابقته الحد االناءين خارجا كام هو املفذىوض فيقذع السذؤال يف ا ايذا مذن
االناءين هو الاي يكشف عنه العلم؟ ويلز من اجلواب الاجي بف مىج بخذف
القول با املقياس يف مطابقة العلم للواقع مطابقته لعنذوا احذدمها فانذه حاصذل وال
مورد هلاا السؤال حينئا.
االشكال الثاين املشاك :ا الز ذلك ا يكو كل جاهل بسذيط عاملذا ال كذل
احد يعلم با زيدا مثف اما قائم او ليس بقائم للعلم بعد ارتفا النقيضني فلذو كذا
هاا مناط العلم مل يبق جاهل اصف النه ال خيلو اجلهل من العلم االمجايل بني الوجذود
والعد .
االشكال املخت

باالول :ا الصورة االمجالية ليس له معنذى حمصذل وانطبذاق

الكي عىل اجلزء التحليي انام هو يف الكليا احلقيقية ال االنتزاعية فعد انطباقذه عذىل
جزء حتليي ال يدل عىل ا املنكشف هو الفىد ال الكي.
االشكال املخت

بالثاين :ا الكي ال حيكي عذام ينطبذق عليذه بذل عذام يطابقذه.
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واالشارة الومهية بمجىدها ال تكفي يف االنكشا كام ذكىناه مفصف يف البحذث عذن
استصحاب الفىد املىدد .واحلاصل ا كشف العلم االمجايل عن الواقع اخلارجي امذى
موهو خصوصا فيام إذا كا العلم حاصف من جتمع االحتامال يف املحذور الواحذد
كام إذا اخربنا بمجيء رجل من اقاربنا بشخصه ثم اخربنا بمجيء آخى ثم آخى وهكاا
حتى جتمعت االحتامال يف جميء رجل منهم امجاال بحيث حقق علام امجاليا مذع انذه
ليس مأخوذا من واقع خارجي حتى يكشف عنه.
النظىية الثانية :ا املكشو بالعلم االمجايل هذو العنذوا االنتزاعذي اي عنذوا
(احدمها) والواقع اخلارجي ليس مكشوفا اصف والكذف انذام هذو يف ا العلذم هبذاا
العنوا هل له قابلية التنجيز أ ال؟ وعىل تقديى تنجيزه له فهذو انذام خيذت

باملوافقذة

االحتاملية .وتعارض االستصحابني انام هو بلحاظ تنجذز وجذوب املوافقذة القطعيذة.
فهل ينجز هباا املقدار ايضا أ ال؟
اما يف السؤال االول فظاهى عبذارة صذاحب الكفايذة عذد التنجيذز ال عنذوا
واملنجز البد من ا يكو حكام واقعيا.
(احدمها) عنوا انتزاعي
َ
وللقول بتنجيزه كام ذهب اليه اآلخىو وجها :
الوجه االول :ما يستفاد من بعض كلام السيد اخلوئي ايده اهلل يف دورا االمذى
بني الوجوب التعييني والتخيريي وهو ا العلم االمجايل بحىمة احد الشيئني ينحل إىل
علم بتعلق احلىمة باحدمها وشك يف اخلصوصيتني فتجىي اصالة الربائذة مذن التقييذد
ويبقى حتت التكليف عنوا احد الشيئني.
ويمكن ا يناق

فيه اوال :با متعلق العلذم احذد الوجذوبني ال وجذوب احذد

الشيئني وما اصطل عليه االصوليو من العلم بالتكليف والشك يف املكلف به مبني
عىل املساحمة فا تشخ

الوجوب بتشخ

متعلقه فاالمى دائى بني الوجوبني.
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وثانيا :ا هاا التحليل ال عقي وال عقفئي فاذا قيل :اكى زيدا ال يتوهم انحفله
إىل اكىا احد االفىاد مقيدا بكونه زيدا.
الوجه الثاين :ا احد الوجوبني امى انتزاعي تابع يف التنجيز وعدمه ملنشأ انتزاعذه
فا حقيقة االمى االنتزاعي تابع حلقيقة منشأ االنتزا فاحد العىضذني عذىض واحذد
الوجوبني وجوب ايضا فهو منجز تبعا ملنشأ انتزاعه.
هاا ما كنا نعتقده سابقا وقد عدلنا عنه لعد مفءمته لبعض املباين التي قطعنا هبا
وذلك النه انام يتم عىل مسالك القو يف التنجيز ولكنه ال يتم عذىل مسذلكنا فيذه فانذه
عندنا عبارة عن ادراك العقل لتحقق موضو احلكم اجلزائي الاي يشتمل عليه احلكم
التكليفي باللف واالنذدماج وهذاا خيذت

باالحكذا املجعولذة الرشذعية ال االمذور

املنتزعة منها.
وكيف كا فلنفىض وجوب املوافقة االحتاملية اصف موضوعيا ونىكذز البحذث
يف وجوب املوافقة القطعية وعد جىيا االصول املىخصة يف االطىا .
والثبا ذلك عىل هاه النظىية عدة مسالك:
املسلك االول :ما ذكىه املحقق النائيني مذن ا الاخذي
الاخي

يف االطذىا يسذتلز

يف املخالفة القطعية وهذو قبذي ال العلذم االمجذايل كذام ذكىنذا علذة تامذة

لوجوب املوافقة االحتاملية وحىمة املخالفة القطعية.
واعاض عليه السيد اخلوئي ايده اهلل (بذالنقض) بذام إذا مل يذتمكن املكلذف مذن
املخالفة القطعية كام إذا حى الضدا فا حىمة املخالفة القطعيذة غذري منجذزة لعذد
التمكن مع ا االطىا غري مذىخ

فيهذا .و(باحلذل) بذا الاخذي

يف كذل مذن

االطىا بيا لعد تنجيزه بحده وهو ال ينايف تنجز التكليف بالنسبة إىل احدمها غذري
معني فهاا ال يوجب تعارض االصلني.
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املسلك الثاين وهو يشكل النظىية الثالثة يف تنجيز العلم االمجايل لوجوب املوافقة
القطعية ما ذكىه السيد اخلوئي ايده اهلل ،ولكي نتمكن من تدقيق النظى فيام قاله نقسمه
إىل اربع مقدما للنتيجة املطلوبة.
املقدمة االوىل :ا العلم االمجايل ياكب من العلم باجلامع والعلم بذالتفز فانذه
متقو بمنفصلتني مانعتي اخللو( :ا مل يكن هاا حىاما فذااك حذىا وبذالعكس) ال
عنوا (احدمها) مأخوذ عىل وجه املىآتية فليس كالواجب التخيريي الذاي ال يكذو
الفىد فيه واجبا.
املقدمة الثانية :أ العلم باجلامع ال يقتيض اكثى مذن وجذوب املوافقذة االحتامليذة
وهاا ال يقتيض عد جىيا االصول كام مى بيانذه يف االعذااض عذىل نظىيذة املحقذق
النائيني قدس رسه والعلم بالتفز ليس قابف للتنجيز بنفسه ومل يتعلق باخلصوصيتني
فينجزمها.
املقدمة الثالثة :ا العلم بالتفز يمنع عن اجلمع بذني الاخيصذني فانذه يوجذب
التضاد يف مىحلة املنتهى اي حتري املكلف يف النهاية ،وذلك ال املفىوض التفز بذني
تىخي

كل منهام وحىمة اآلخى من جهة والاخي

فيهام من جهة اخى فف يمكن

ا يؤثى يشء منهام يف ارادة املكلف .وعليه ففبد من االلتزا بعذد جىيذا االصذول
املىخصة .وال يأيت هنا ما ذكىناه من امكا اجلمذع بذني احلكذم الظذاهىي والذواقعي
بحيث ال يلز التضاد من حيث املنتهى.
املقدمة الىابعة :انه بعد تساقطهام يبقى احتامل التكليف مساوقا الحتامل العقوبذة
وذلك الحتامل احلىمة مع عد املىخ

 .واحتامل العقوبة متحد مع التنجز يف النتيجة

فا موجبا التنجز ليست اال اسبابا الجياد احتامل العقوبة يف نفس املكلف.
وقد ذكىنا تفصيل البحث يف هاه املقدما والنظى فيهذا يف مباحذث االشذتغال.
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وانام ناكى هنا جممل القول يف املقدمتني االخريتني.
اما املقدمة الثالثة فوجه النظى فيها انه بعد فىض عذد تنجيذز العلذم االمجذايل االّ
وجوب املوافقة االحتاملية وعد قابلية العلم بالتفز للتنجيز فام هو املوجذب لتحذري
املكلف؟! نعم الاخي

يف الطىفني يوجذب العلذم بذالاخي

يف احلذىا الذواقعي

ولكن هاا ال يعد حماورا فا السيد اخلوئي ايضا ملتز كغريه بالتخيري يف دورا االمى
يف التكليف االلزامي املعلذو  .وحيذث قذد

بني املحاورين مع انه يلز منه الاخي

تنجز عليه وجوب املوافقة االحتاملية ففبد من ا ياك احدمها بموجب هذاا املنجذز
وال يقع يف حرية اصف وال يزامحه الاخي
النائيني اال ا هاا الاخي

يف االطىا كام ذكىنا يف جواب املحقذق

خمالف ملىتكز العقفء ولكن ال للزو حتذري املكلذف بذل

المى آخى سيأيت ا شاء اهلل تعاىل.
واما املقدمة الىابعة ففيها أ احذتامل التكليذف ال يذفز احذتامل العقوبذة اال ا
يتنجز بمعنى ا يدرك العقل حتقق موضو احلكم اجلزائي يف حقه وهذو ال يكذو اال
إذا وصل التكليف اليه بحيث لو كا من مقاصده الشخصية اوجد فيه انبعاثذا .وهذو
يعا هباا االمى يف قاعدة قب العقاب بف بيا .
املسلك الثالث وهو يشكل النظىية الىابعذة يف تنجيذز العلذم االمجذايل لوجذوب
املوافقة القطعية وهو ما ذكىناه سابقا واسندناه إىل املحقق اخلىاساين وكذا خمتارنذا يف
الدورة السابقة وهو ا العلم االمجايل له نوعذا مذن الكشذف :كشذف ذايت وكشذف
عقفئي .واملكشو باالول هو العنوا االنتزاعي (احدمها) واملكشذو بالثذاين هذو
الواقع .وهاا متحد مع النظىية االوىل يف النتيجة امجاال اال ا الفىق بينهام ا الكشف
هناك عن الواقع كشف ذايت فف فىق بني موارده ويلز منه عذدة نقذوض ولكنذه هنذا
عقفئي تابع لنظى العقفء وهو خيت

بام إذا كا املعلو باالمجال حكام الزاميا .وهنذا
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فىق آخى وهو ا تبعية هاا الكشف حلكم العقفء يستلز مذوارد الشذبهة املصذداقية
وتكو من اشتباه احلجة بالفحجة والشك يف احلجية مساوق للقطع بعد احلجية فف
يلز عليه النقض بلزو الاجي بف مىج كام ذكىناه هناك.
وقد ذكىنا سابقا عدة شواهد حلكم العقفء با العلم االمجايل يكشف عن الواقع
نظىا إىل ا املكشو ذاتا هو عنوا احدمها ولكن حيذث انذه مذأخوذ بنحذو املىآتيذة
فيمكن االشارة اىل ما ينطبق عليه العنوا واقعا ويقذال انذه هذو املعلذو  .ويشذهد لذه
التعبري العقفئي بنحو الاديد فيقال :ا النجس املعلو اما يف هاا واما يف ذاك.
ومن الشواهد قوله عليه السف (كل يشء لك حفل حتذى تعذى احلذىا منذه
بعينه) حيث يدل عىل ا املعىفة قسام  :معىفة لليشء بعينه ومعىفة له بوجهه وعنوانه.
فيصدق عىل العلم بالعنوا االنتزاعي والكي املنطبق عىل املعنو انه علم باليشء.
ومنها ما ذكىه املحقق اخلىاساين يف ما كا الوضع فيه عاما واملوضو لذه خاصذا
ا تصور الكي تصور لليشء بوجهه.
ومنها مساعدة ارتكذاز بعذض االصذوليني كذام ذكىنذاه يف بيذا مسذلك املحقذق
العىاقي يف املقا اال انه اعتربه كشفا ذاتيا .وكام ذكىه السيد اخلوئي يف بعض املوارد من
ا الواقع يف العلم االمجايل منكشف اال انه غري متميز .وكام ذكىه السيد الطباطبائي من
امكا استصذحاب الفذىد املذىدد املشذار اليذه ال االشذارة تكشذف عنذه كذام مذى يف
استصحاب الفىد املىدد.
ولكن عدلنا عن هاه النظىية اخريا لعد امكا تفسذري االرتكذاز العقفئذي هبذا
ولضعف هاه الشواهد .فا مقتىض ما ذكىنا مذن االستشذهاد بالىوايذة الغذاء حجيذة
العلم االمجايل يف قبال اجىاء قاعدة احلل ومن الواض انه ليس هو املىد بل املىاد تأكيد
معىفة اليشء .وكلمة (بعينه) و(بنفسه) من كلذام التأكيذد اللفظذي .وامذا مذا ذكذىه
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االعف يف خمتلف املوارد فمنشؤه التزامهم با االحتامل ليست له قابلية التنجيز ففبد
من كشف الواقع وحيث رأوا يف ارتكازهم تنجز التكليف يف هاه املوارد تشبثوا هبذاه
الوجوه لبيا ا الواقع مكشو  .ولكن الصحي ا العلم ليس االّ جتمع االحتامال
فاالحتامل له خاصية الكشف اال انه ضعيف ال يذدرك اال باملحاسذبة .وامذا مذا ذكذىه
مى تفصيله يف مبحث استصحاب الفىد املىدد.
السيد الطباطبائي فهو سهو منه كام ّ
املسلك الىابع وهو النظىية اخلامسة هو ما قويناه اخريا من منجزية االحذتامل إذا
كا قويا او كا املحتمل مهام عند العقفء وأ االحتامل يقو إذا كا مقومذا للعلذم
االمجايل فاحتامل الوجود والعد يف كل من الطىفني شبهة بدويذة ال اثذى لذه وا كذا
بقوة  %60ولكن احتامل انطباق املعلو باالمجال عىل كل منهام احتامل منجز النه حيمل
قوة العلم املوزعة عىل االطىا وا كا  %1كام إذا تىدد االناء الذنجس املعلذو بذني
مائة اناء .ومن هنا تبني وجه عد تنجيز االحتامل يف الشذبهة غذري املحصذورة ويتبذني
املقياس يف الفىق بينها وبني الشبهة املحصورة فا االواين املادد فيها االناء النجس لو
بلغ من الكثىة بمقدار اصب احتامل االنطباق عىل كل واحد مذنهام ضذعيفا بحيذث ال
ُّيتم به العقفء ال يكو منجزا كاحتامل  100000 /1مثف.
وتعارض االستصحابني بناء عىل املسلك الثالث من املسالك املتقدمة وبنذاء عذىل
النظىية االوىل انام هو من جهة الشبهة املصداقية لنقض اليقني بالشك الحتامل نقضذه
باليقني يف كل من الطىفني .وعىل سذائى املسذالك واضذ  .وامذا عذىل مسذلكنا فذف
االستصحاب ال جيىي إذا كا معاكسا حلجة عقفئية كام مى واالحتامل حجة عقفئية.
هاا متا الكف يف اجلهة االوىل واثبا تعارض االستصحابني.
اجلهة الثانية :يف ا مىجعهام إىل التساقط او التخيري او الاجي .
واملىاد بالتساقط واض  .واما التخيري فاملىاد به تقييد االطفق االحذوايل يف كذل
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منهام با يكو الاخي

يف كل منهام مقيدا باك اآلخى .واملىاد بذالاجي ا يذدعم

احد االستصحابني امارة معتربة او غري معتربة او اصل آخى فيجىي دو اآلخى.
والتخيري ال يعقل بناء عىل النظىية االوىل واملسلك الثالث من املسالك املتقدمة اذ
املفىوض ا الواقع مكشو وا يف كل من الطىفني شبهة مصداقية لليقني فاالطفق
االحوايل غري شامل حتى يتوهم التقييد .وكاا بناء عىل مسلكنا ال االستصذحاب يف
كل من الطىفني معارض لفحتامل وهو حجة عقفئية .وكاا بناء عىل املسذلك الثذاين
مسلك السيد اخلوئي فا اجلمذع بذني الاخيصذني يمنذع مذن جىيذا االستصذحاب
مطلقا.
انام االشكال يقو بناء عىل مسلك املحقق النائيني فا االستصحاب يف كل منهام
ال مانع منه اال استلزا الاخي

يف املحى الواقعي .وهنا يقذو شذبهة التخيذري ال

كف من االصلني هلام شمول افىادي واطفق احوايل واالشكال بلذزو الاخذي

يف

املحى الواقعي انام يلز بناء عىل االطفق االحوايل فنقيد اطفق كل منهام باآلخى وال
يلز املحاور .واذا دار االمى بني رفع اليد عن الشمول االفىادي واالطفق االحذوايل
يتعني الثاين ال الضورا تتقدر بقدرها.
وقد حكي عن بعض االعامم انه قال :ا اول مسألة اسأل عنها صاحب العرص
يتبذني امهيذة هذاه
(عجل اهلل فىجه) إذا لقيته هو شبهة التخيري يف االصول .ومن هنذا ّ
الشبهة بناء عىل هاه املقدما .
وقد اجاب عنها املحقق النائيني ا االطفق يف املقا حمال اي الاخذي

يف كذل

من الطىفني مطلقا .واذ استحال االطفق استحال التقييد.
وفيه اوال :انه بعد تسليم ا بني االطفق والتقييد عد وملكة فالقابلية معتربة يف
جانب العد بمعنى ا صدق العد يتوقف عىل قابلية امللكة ولاا ال يقذال اعمذى اال
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ملن كا قابف للبرص ولكن البرص ال يتوقف عىل قابلية العمى واالّ لكا صدق العذامل
عىل الباري تعاىل غري صحي لعد قابلية اجلهل فيه .والتقييذد هذو امللكذة واالطذفق
عدمه فا كا التقييد مستحيف عند استحالته كا معناه ا امللكة تتوقف عذىل قابليذة
العد وهاا مل يقل به احد.
وثانيا :سلمنا ذلك .لكن القابلية بمعنى عد لزو حمذال مذن االطذفق ال عذد
كونه موافقا للحكمة وهو املنتفي يف املقذا  .واذا كذا االطذفق ممكنذا وغذري موافذق
للحكمة وجب التقييد فكيف يكو مستحيف.
وثالثا :ا ّ كل واحد من االطفقني ممكن اال ا اجلمع بينهام غري ممكن وهاا غذري
معترب يف جواز التقييد قطعا.
واما الاجي فقد نقل الشيخ عن الشهيد يف متهيد القواعد انه قال باجذي احذد
االصلني بتعاضده بالدليل االجتهادي .ثم فصل الشذيخ بذا االستصذحاب ا كذا
حجذذة تعبديذذة حمضذذة فذذف وجذذه للاجذذي ال االمذذارة مىتبطذذة بذذاحلكم الذذواقعي
واالستصحاب يثبت احلكم يف مىحلة الظاهى فف يؤثى يشء منهام يف اآلخى .وا كذا
حجة من باب الظن ففبد من االلتزا بالاجي ملا تساملوا عليه من الاجي يف االدلة
االجتهادية بل ادعى عليه بعضهم االمجا رصحيا.
وارص بعض عىل لزو القول بالاجي ملسلك املحقق النائيني والسيد اخلوئي من
ّ
ا االستصحاب اصل حمىز لعني مذا ذكذىه الشذهيد مذن تقويذة احذد االستصذحابني
باالمارة.
والبد من مفحظة ثفث جها ليتض االمى يف املقا :
اجلهة االوىل :ا القول بالاجي ال يتأتى بناء عىل الكشف عن الواقع امذا عقذف
او عقفئيذذا كذذام يف النظىيذذة االوىل واملسذذلك الثالذذث وذلذذك ال املقتيضذذ جلىيذذا
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االستصحاب مفقود فالتسذاقط هذو املتعذني .وكذاا بنذاء عذىل مذا ذكىنذا مذن حجيذة
االحتامل .وعليه فيخت

احتامل الاجي بمسلك املحقق النذائيني ومسذلك السذيد

اخلوئي حيث منعا عن جىياهنام للزو حماور الاخي

يف خمالفة الواقع او اجلمع بذني

الاخيصني.
اجلهة الثانية :ا االمارة املعاضدة الحد االستصحابني اما ا تكو حجة واما ا
ال تكو وعىل تقديى كوهنا حجة اما ا تكو حجة يف لوازمها غري الرشعية ايضا واما
ا ال تكو  .فا كانت حجة يف لوازمها فذف جمذال للاجذي ال قيذا االمذارة عذىل
الطهارة يف احد االناءين مثف تدل باملفزمة عىل نجاسة اآلخذى ال املفذىوض العلذم
باملفزمة بني طهارة احدمها ونجاسة اآلخى وعليه فف جمال جلىيذا االستصذحاب يف
مذى الكذف فيذه
اآلخى يف قبال االمارة .واما جىيذا االستصذحاب املوافذق هلذا فقذد ّ
مفصف.
وا كانت حجة يف غري لوازمهذا كقذول ذي اليذد بنذاء عذىل عذد حجيذة لسذا
االثبا فيه او مل تكن حجة اصف كام إذا قلنذا بذا خذرب العذدل الواحذد لذيس حجذة
فحينئا حيتمل تىجي احد االستصحابني هبام .اال انه يف القسم االول منهام يبتني عذىل
القول بجىيا االستصحاب املوافق لفمارة واما ا قلنا بتقدمها عىل االصذل املوافذق
ايضا فف جمال جلىيانه وال وجه للاجي .
اجلهة الثالثة :ا االستصحاب ا كا وميفة للشاك يف مذورد العمذل فذف وجذه
لتعاضده باالمارة املوضوعة لبيا احلكم الواقعي فذالاجي خيذت

بذالقول بحجيذة

االستصحاب من باب الظن او القول بانذه اصذل حمذىز للواقذع ،ومذن هنذا اعذاض
بعضهم عىل املحقق النائيني با مقتىض التزامه با االستصحاب اصذل حمذىز القذول
بالاجي فف وجه للتساقط .وسيتض االمى ا شاء اهلل تعاىل.
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ووجه الاجي ا كا هو االمجا الاي ا ّدعي فف ينبغي ا يذاكى وا كذا هذو
تقوية احد االستصحابني باالمارة كام قاله الشهيد فري ّده ا القوة والضعف ال يذؤثىا
يف الاجي شيئا واملىج البد اما ا يكو حجة رشعية او حجة عقفئية ممضاة .وال
فىق يف حجية االستصحاب سواء كا ببناء العقفء أ االعتبار الرشعي بني ا يكو
االحتامل املخالف قويا أ ضعيفا ما مل يصل إىل حد االطمينا مع ا القذوة املزعومذة
هنا انام هي يف االحذتامل االدراكذي واالستصذحاب ماتذب عذىل احسذاس نفيسذ او
رضورة اجتامعية كام ذكىنا.
الصورة اخلامسة من صور التعارض:
ا يكونا مثبتني لتكليف الزامي او ملزو له يف مورد العلم االمجايل بالىخصذة او
بملزومها كام إذا كا االناءا نجسني قطعذا ثذم علمنذا امجذاال بطهذارة احذدمها فذا
استصحايب النجاسة فيهام يتعارضا  .واملشذهور هذو جىيذا االستصذحابني وهنذاك
ثفث طىق ملحاولة املنع من جىياهنام:
الطىيق االول :ما سذلكه املحقذق االصذفهاين وهذو ا العلذم االمجذايل كذالعلم
التفصيي يف تأثريه يف ارادة املكلف مذن االنبعذاث واالنزجذار يف االحكذا التكليفيذة
والشعور باحلىية يف االحكا الاخيصية .فالعلم االمجايل املتعلق بالىخصذة فذيهام لذه
قابلية ايصال احلكم إىل مىحلة الفعلية .والفعلية عىل اصطفحه هي املىحلة املسذاوقة
للفاعلية اي قابلية التأثري يف ارادة املكلف فاالباحة فيهام ال قصور فيها من حيث التأثري
يف نفس املكلف واستصحاب النجاسة يف كل منهام يوجب املنع عن كل منهام فيتحذري
املكلف وحيصل التضاد من حيث املنتهى.
وقد فصلنا اجلواب عنه يف مبحث االشتغال وجممل القول ا العلم االمجايل ليس
له قابلية التأثري يف احلكم الاخيص وايصاله إىل مىحلة الفاعليذة .وذلذك ال العلذم
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االمجايل بالىخصة ا كا مقىونا بالعلم االمجايل بذالتكليف االلزامذي فذف يمكذن ا
يعارضه وال شك يف ا الثاين يوجب عد االعتناء باحتامل الىخصة .وا كا مقىونا
باحتامل االلزا يف احدمها فاملوجب الرخاء العنا والاخي

فيهام هو اجىاء الذرباءة

جيوز االقتحا مع احتامل احلىمذة .وامذا كذو العلذم
ال العلم باباحة احدمها اذ هو ال ّ
االمجايل كالتفصيي فواض الفساد اذ ال يبقذى بعذد العلذم التفصذيي باالباحذة جمذال
للتوقف واما العلم االمجايل فف يتعلق اال باجلامع واباحة كذل مذن الطذىفني وعذدمها
يتوقف عىل جىيا االصل يف كل منهام.
الطىيق الثاين :ما ذكىه املحقق النذائيني وهذو ا االصذول املحذىزة للتكليذف ال
يمكن ا جتىي يف الطىفني مع العلم بمخالفة احدمها .وكيذف يمكذن اجذتام العلذم
بالطهارة مع احىاز نجاسة كل منهام تعبذدا؟! فذاالول علذم تكذويني بقضذية موجبذة
جزئية .والثاين علم تعبدي بسالبة كلية .وهاا تناقض.
ويمكن ا يناق

فيه اوال بالنقض بام سيأيت تفصيله يف الصورة السادسة وهو انه

لو شك املكلف بعد الصفة يف صحة الوضوء فانه يبني عذىل صذحة صذفته ويتوضذأ
للصفة االخى وهاا مما ال خف فيه .واحلكم بصذحة الصذفة يبتنذي عذىل قاعذدة
الفىاغ ووجوب الوضوء عىل استصحاب احلدث وكفمها اصف حمىزا مذع العلذم
بمخالفة احدمها للواقع.
وثانيا باحلل بانه ال تنايف بينهام فا العلذم والشذك يتقومذا بالصذور النفسذية ال
بالواقع فيمكن ا يكو اليشء بعنوا معلوما وهو نفسه بعنوا آخى مشكوكا فيه كام
إذا علمنا بمجيء زيد ومل نعلم بمجيء ابذن عمذىو لعذد العلذم بانذه ابنذه مذع كذو
العنوانني متحدين يف اخلارج فف مانع من االحذىاز التعبذدي للنجاسذة يف كذل مذنهام
بحدّ ه والعلم االمجايل بطهارة احدمها غري معني .فا االول علم احسذايس او تعبذدي
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ومتعلقه هاا بحده وهاا بحده والثاين علم تكويني ادراكي ومتعلقه عنوا احدمها.
الطىيق الثالث :ما ذكىه الشيخ من ا الز جىيا االستصحابني اشذكال اثبذايت
وهو لزو التناقض بني صدر دليل ال تنقض وذيلها فا مقتىض الصذدر عذد نقذض
اليقني بالشك ومقتىض الايل نقضه باليقني وال فىق بذني اليقذني االمجذايل والتنصذيي
وهاا التناقض يوجب االمجال يف الدليل فف يمكن التمسك باطفقه فيام نحن فيه.
واجلواب عنه بوجوه:
االول :ا النقض ال يصدق اال بوحدة القضيتني ولاا اعتربنا الوحدة يف جىيذا
االستصحاب وال يصدق الوحدة يف نقض ما ثبت باليقني التفصيي بذام ثبذت بذاليقني
االمجايل فا موضو االول كل من االناءين بحدّ ه وموضو الثذاين عنذوا احذدمها.
فا قيل :اليقني االمجايل يكشف عن الواقع فيلز الشبهة املصداقية لليقني .فذاجلواب
مى.
ا هاا خف مسلك الشيخ وخمتارنا كام ّ
الثاين :ا اليقني االمجايل بالاخي

ذ كام مى يف جواب الطىيق االول ذ لذيس لذه

اي تأثري يف نفس املكلف حتى يف ارخاء العنا والبد يف الناقض لليقني السابق من ا
يكو له قدرة التأثري يف فعلية التكليف وفاعليته فف وجه لنقض اليقني السابق باليقني
االمجايل بالاخي

.

الثالث :ا هاا االمجال ال يرسي إىل سائى الىوايا التي مل يىد فيهذا هذاا الذايل
فنتمسك باطفقها.
الصورة السادسة من صور التعارض:
ا يعلم امجاال بمخالفة احد االستصذحابني للواقذع مذع عذد تعلقذه بذالزا او
تىخي

كام يف الصورتني الىابعة اخلامسة ،كام إذا توضأ املكلف بامء غفلة ثم شذك يف

نجاسته فمقتىض استصحاب بقاء احلدث كونه حمدثا ومقتىضذ استصذحاب الطهذارة
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طهارة بدنه مع العلم بمخالفة احدمها للواقع اذ مع فىض طهارة املاء فهو متطهى ومع
فىض نجاسته فهو نجس.
وال خف يف جىيا االستصحابني مع انه تفكيذك بذني املتفزمذني ويمكذن ا
يتوهم ا العقفء ال يلتزمو به فيشكل دعو حجيذة االستصذحابني ببنذائهم وكذاا
يستبعد العقفء التعبد الرشعي بالتفكيك بني املتفزمني.
واجلواب عنه يظهى مما ذكىنذاه يف مبحذث االصذل املثبذت .وحمصذل الكذف ا
التفكيك بني املتفزمني يف االمور االدراكية غري صحي ولكن ال حماور فيه يف االمور
االحساسية فاهنا ال ختضع للقوانني املنطقية فف جيىي فيها التفز والتعاند واالندراج
حتى يستكشف من االحسذاس بشذذيء االحسذاس بذامى آخذى فذا تأثريهذا خيذت
بالعواطف واملشاعى النفسية.
واما التعبد الرشعي فهو ايضا ال يثبت الواقع حتى ياتب عليذه لوازمذه ويقذب
التفكيك بني املتفزمني .بل العلم التعبدي وجعل احلكم املامثذل تنذزيف يتوقذف عذىل
خمالفة الواقع او توهم املخالفة واالّ فف وجه لفعتبار ادبيا كا او قانونيا .وعليذه فذف
مانع من العلم التنزيي والتعبدي بامللزو دو الفز .
هاا متا الكف يف االستصحاب واحلمد هلل رب العاملني والصفة والسذف عذىل
سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهىين.

