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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني.

للنم القاقين   فهذا قبس منن أحانايف ع علنم ال نمال أمالهناو بعد،  عليننا عل

والقدقي ، ذو الفكر الثاقب، سيدنا وأسقاذنا، املرجع الديني العنىل آينة اا العىمن  

 السيد السيسقاين مقع اا املسلمني حطمال حقائه.

وقد وفقني اا تعاىل للاضمر حني يديه واالسنقفاةة منن نمنل علممنه وتندوين 

الصمرة الصاياة ملا أمنال  سنيدنا  حعض من ةروسه، وأميل أن أكمن قد وفقت لنقل

السقاذ مد ظله، فام فيها من حماسن فهم غيض من فيض املعرفنة لندس سنام،قه، ومنا 

 فيها من قصمر ن والكامال ا و،د  ن فهم من سمء الصياغة والغفلة وزلل القلم.

وقد رشع ةام ظله ع حاث االسقصااب من الدورة الثالثة ليلة اإلثنني اخلنامس 

وقد فنر   ،ريفةنللهجرة النبمية الش املعىم سنة ألف وأرحعامئة وأرحع شعبانمن شهر 

من اهلجرة  ن املعىم سنة ألف وأرحعامئة ومخسمنه ليلة السبت الساةس من شهر شعبا

 وثالثني حمارضة. ةع مائة ووا،د ،النبمية



6 |   

 
 

جيناال وإين إذ أمحد اا سباانه عىل تمفيقه إياي ع ختليد هذ  الدروس القيمة لأل

القاةمة أسأله أن يطيل ع عمر سيدنا السقاذ ويبقيه ذخرًا ومالذًا لإلسالم واملسلمني، 

 إّنه سميع جميب.

 

 حممد عيل الرّباين
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 يف تعريف االستصحاب فصل

إّن املسقفاة من كلامت الشيخ و ا،ب الكفاية هم: احلكم حبقاء الشنيء عىل منا 

 لة الساحقة.كان اعقامةًا عىل اليقني حاحلا

أسّدها وأخصنرها: إحقاء منا  ،الشيخ: )وعند الُ مليني ُعّرف حقعاريف قاالفقد 

 كان.

واملراة حاإلحقاء: احلكم حالبقاء، وةخل الم ف ع املمضمع مشعر حعّلّيقه للاكم، 

 .(1)فعّلة اإلحقاء هم أّنه كان، فيخرج إحقاء احلكم لجل وجمة عّلقه أو ةليله(

 الشيخ أّن مرجع مجيع القعاريف إىل ما ذكر .ويىهر من كلامت 

 ا،ب الكفاية: )وال خيف  أّن عباراهتم ع تعريفه وإن كانت شّق ، إاّل أّّنا  قاالو

تشل إىل مفهمم وا،د ومعن  فارة، وهم احلكم حبقاء ،كم أو ممضمع ذي ،كم ُشكَّ 

مطلقًا، أو ع اجلملة، ع حقائه، إّما من جهة حناء العقالء عىل ذلك ع أ،كامهم العرفية 

                                                           
 

 . 9:  3( فرائد ال مال 1)
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تعّبدًا، أو للىّن حه الناشئ من مال،ىة ثبمته ساحقًا، وإّما منن جهنة ةاللنة الننو، أو 

 (.1) ةعمس اإلمجاع عليه كذلك، ،سبام تأيت اإلشارة إىل ذلك مفصاًل(

 وروح الكالمني ن كام ترس ن وا،د.

 :وقد أورة عىل ما ذكراهذا 

؛ إذ الُ مليمن (2) ىل مفهمم وا،د غل  ايحع مجيع القعاريف إمّن القمال حرجحأ

خمقلفمن ع مبن  ،جّية االسقصااب، فننّن حعضنهم ينرس االسقصنااب منن قبينل 

 المارات العقالئية، وحعضنهم من قبيل الُ مال العملية.

 :نيلكل المارات خمقلفمن أيضًا عىل مسوالذين يرونه من قبي

ىّن الشخصني، كام نسنب الشنيخ : أّنه أمارة من حاب خصمص الاألول املسلك

 . (3) ذلك إىل شيخنا البهائي )ر (

هنم ، حناًء عىل كمن ةليل االسقصنااب (4)وُذكر أّن شارح الدروس أيضًا يقمال حه

 حناء العقالء، ال الخبار.

 أيضًا. (5) ر ذلك من عبارة الذكرساسقىهاد بعال يسقو

                                                           
 

 .384( الكفاية: 1)

، السنيد اخلمينني ع 6-5: 4ومباين االسنقنبا   5-3: 2 مال مئي ع مصباح ال( السيد اخل2)

 .4-1االسقصااب : 

 . 37( احلبل املقني : 3)

 . 142( مشارق الشممس ع رشح الدروس : 4)

 . 207:  2( ذكرس الشيعة 5)
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وهني قي نقلها الشنيخ رص الننواسقىهر حعض آخنر ذلك من عبارة شنارح املخق

 .(1) )وكّلام كان كذلك، فهم مىنمن البقاء( قمله:

فنذا كان الىّن الشخصني الناشئ من اليقني السناح  هنم المنارة، فنال حنّد وأن 

ُيعّرف االسقصااب حأّنه الىّن الناشئ من اليقني الساح ، وال يمكن تعريفه حن )احلكم 

 كان(.حبقاء ما كان عىل ما كان(، أو )إحقاء ما 

 : أنه أمارة من حاب إفاةته للىن النمعي.الثاين املسلك

يء يقينني احلندويف سناحقًا، ومشنكمب البقناء نواملمجب للمىنّة نمعًا كمن الش

 ال،قًا.

كنمن ،كنم أو و نف  حأننه: وعىل هذا املسلك ال حّد وأن ُيعّرف االسقصنااب

 .(2) ع اآلن الال،  اً يقيني احلصمال ع اآلن الساح  مشكمك

 عىل الخبار.الذين يرونه من قبيل ال مال العملية فيكمن اعقامةهم ع ،جيقه و

وقد قيل: إّنه ال حّد وأن ُيعّرف حن )أّنه احلكم حبقاء اليقني الساح  ع ظنرف الشنك 

، ال )احلكنم حبقناء منا كنان(؛ لّن هنذا هنم املسنقفاة منن (3) من ،يث اجلري العميل(

 الخبار.

قيننقة االسقصنااب ختقلنف حنناخقالف املبناين، وال أّن ، وخالصة اإلشـاال:

 يمكن إرجاع حعض القعاريف إىل حعض.

                                                           
 

 .11:  3 مال ، و،كا  ع فرائد ال453:  2عضدي  مال لل( رشح خمقرص ال1)

 .122:  3ملاكمة ع ال مال ( القمانني ا2)

، والسنيد اخلنمئي ع مصنباح 7:  4( وهم خمقار امللزا النائيني كام ،كا  ع أجمة الققرينرات 3)

 . 5:  2اال مال 
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ما ذكنر  الشيخ واملاق  اخلراساين، وإاّل لزم عقد مسنائل هم الصايح : أّن فيهو

 ثاليف:

 : أّن االسقصااب حمعن  الىّن الشخيص ،ّجة أم ال؟إحداها

 أم ال؟: أّن االسقصااب حمعن  الىّن النمعي ،ّجة ثانيها

ظرف الشّك من ،يث اجلري : أّن الشارع هل ،كم حبقاء اليقني الساح  ع ثالثها

 ال؟ والعميل أ

 واحلاال أّن املسقشكل مل يفعل ذلك.

قند ولقمضيح ذلك نقمال: إّنه فالصايح هم ما ذكر  الشيخ واملاق  اخلراساين، 

مقضنمن هنم ، وأو ال وقمعهنا ُذكر أّن القصدي  عبارة عنن اإلذعنان حمقنمع  النسنبة

 للاكم واإلذعان النفيس حأ،د المرين.

 وهذا احلكم تارة يكمن عىل نام اجلزم، وتارة ال عىل نام اجلزم.

 خارج عن حمل الباث. مفنن كان عىل نام اجلزم، فه

 وإن كان ال عىل نام اجلزم، حل كان من حاب املىنّة:

احلا نل منن  يف سناحقاً يء احلناةنحبقاء الشنفهم تارة يكمن ظنًا شخصيًا إةراكيًا 

اال،قامالت، كام إذا ال،ظ مققضيات حقائه ومماننع حقائنه، وحعند حماسنبقهام  مال،ىة

كانت ا،قامالت البقاء أرجح من ا،قامالت االنقفاء، فهنا حيكم ظنًّا حمقمع النسنبة، أو 

 ال وقمعها.

، فناحلكم ةًا عنىل اليقنني السناح عقاماحيكم ظنًّا حالبقاء عىل ما كان  وفيام نان فيه

 ،كم ظنّي.

الىنّن حندخمال  ع منمارةكنام ومن املعلمم أّن الىّن الشخيص قند يكنمن ،ّجنة 

 الىن الشخيص ،جة. وقد ال يكمن ،المقت، والىّن ع عدة الركعات
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 يسقصاب.من أّن احلكم حالبقاء منقسب إىل الشخو، وأّنه هم أيضًا ومعلمم 

أّن احلكنم حالبقناء عنىل النانم فبناًء عىل الىّن الشخيص ع االسقصااب يسأال ح

 اخلاص ،ّجة أم ال؟

ي نأّن الىّن الشخصنإىل الشيخ وأخرس ال يكمن من الىن الشخيص، وقد ذهب 

ليس حاّجة، وهم املسقىهر من كلامت القدماء ن كام ذكر الشيخ ن الذين ال يرون ،جية 

الىنننّية،  نّد عندهم من سننخ الةّلنة العقننليةاالسقصااب من حاب الخنبار، حل عُ 

فالقنعريف أيضًا  اةق؛ إذ ليس مراةنا من الىن النمعي ،صمال الىّن للنمع ن وإّننام 

ي ن حنل املنراة منن الىنن نعّّب حالىّن النمعي، ع مقاحل من يعقّب فيه الىنّن الشخصن

االعققناة الناشنئ منن  هالنمعي: االعققاة غل املعقمد عىل الندليل والّبهنان، أي: أّنن

املراة منن الىنّن ع القنرآن إّن شاعر، كام ع اآليات املباركات ،يث اإل،ساسات وامل

 الكريم هم ما ذكرنا، ال االعققاة الراجح.

ينرس  حنأن ،فمن املمكن أن يكمن احلكم حالبقاء معقمدًا عىل اإلةراب اإل،سناي

اإلنسان الممر كام رآها ساحقًا، ال حمال،ىة اال،نقامال، حنل حقنأّثر إ،سناي، فيكنمن 

 م معقمدًا عىل الىّن.احلك

حلااظ أّن اإلنسان يقأثر حام رآ  ع ،الة، وحيكم ع نفسه حأّن إّنام هم وفيام نان فيه 

الشنيء عىل تلك احلالة حعد ميض مدة، فنّنه إذا رأس شخصًا ع  ّاة جيدة، ثمَّ مل ير ، 

  ّاة جيدة؛ تأثرًا حام رآ . عفنّنه كّلام يقذّكر  حيكم ع نفسه حأّنه 

عىل ذلك يكمن ،كاًم حالبقاء، وقناحاًل لالتصناف حاحلجّينة، ويكنمن منقسنبًا إىل ف

 املكّلف، فنّنه يرا  عىل ما كان.

وإن اعقمدنا ع ،جّية االسقصااب عىل الخبار، وقلنا: إّن مفاةهنا القمسنعة ع 

فننن كاننت  ،كشف حالنسبة إىل البقاءهم الكاشف، وأّن الكشف حالنسبة إىل احلدويف 
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ار إمضناء لبنناء العقنالء يننكمن القعرينف  ناةقًا أيضنًا؛ إذ ال يمكنن إنكنار الخب

 ارتكازّيقه، وأّن العقالء حيكممن حه، فاملرتكز ،جة.

وأّما إذا قلنا حأّن الخبار فيها ،يثية القأسيس، ال اإلمضاء، فالمر كالساح  أيضًا، 

 ما كان عىل ما كان.حنحقاء املكّلف ،كم وهم 

ن أنكرنا حناء العقالء وجرهيم العميل عىل وف  االسقصااب ن كام أّنه إ توضيحه:

أنكر   ا،ب الكفاية وغل  ن فال يمكن إنكار ارتكازّية هذا القانمن؛ ولنذا تنرس أّن 

 ا،ب الكفاية مع أّنه أنكر حناء العقالء، القزم حأّن قانمن )ال تنقض اليقنني حالشنك( 

يقني والشّك ع منمرة السنلاال ع القضنّية : )وهم اندراج القاالقانمن ارتكازي، فقد 

 .(1)الكلّية االرتكازّية الغل املخقّصة حباب ةون حاب(

 :مرتبقنيوإّنام ذكرنا ذلك من أجل أن يعلم أّن ال،كام العقالئية ذات 

اكم الشارع هننا عنىل وفقنه يكنمن ف يصل احلكم إىل املر،لة القانمنّية، فقارة ال

 تأسيسيًا.

يصل إىل املر،لة القانمنّية: أّنه حيكم حه العقالء، إاّل أّنه ال يمكن  ال هومراةنا من أنّ 

 اال،قجاج حه.

ي مما حيقّج حه العقالء حعضنهم عنىل أ يكمن وا اًل إىل املر،لة القانمنّية، أخرسو

 حعض.

وقانمن )ال تنقض اليقني حالشنّك( ال شنّك ع ارتكازّيقنه، إاّل أّن الكنالم ع أّننه 

 ،ّجة أم ال؟ع أّن هذا احلكم القانمين أم ال؟ و وا ل إىل احلدّ 

                                                           
 

 . 389 مال : ( كفاية ال1)
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له مفهمم، أن يكمن وذلك نىل الباث ع ،ّجية مفهمم الرش ، فنّن الرش  إّما 

 أو ليس له مفهمم.

فنن كان له مفهمم وله ظهمر ع االنقفاء عند االنقفاء فهم ،ّجة منن حناب ،جّينة 

 الىماهر.

 ث عن ،جّية مفهمم الرش ؟!وإن مل يكن له مفهمم، فام هم معن  البا

واجلماب عن هذا السلاال: أّن الشنر  والم ف وأمثاهلام هلا إشعار حاالنقفاء عند 

 ال؟  وهل و ل إىل املر،لة القانمنية أ االنقفاء حال إشكاال، وإّنام الكالم ع أّنه

 ومقامنا من هذا القبيل. 

نناع أن يكنمن لنه ،كنم فنن قلنا: حأّن الخبار تداّل عىل ،كم تأسييس، فهذا ال ي

عقالئي، إاّل أّنه غل قانمين وغل قاحل لال،قجاج، فيصّح أن يقاال: إّن ،كنم العقنالء 

ال؟ يعني: أّن الشارع هل أ،ي  هنذا احلكنم  وهل هم ،ّجة أ حبقاء ما كان عىل ما كان

 العقالئي الذي مل يصل إىل املر،لة القانمنّية أو ال؟

حالبقناء عنند العقنالء إاّل أّننه مل يصنل إىل وعىل ذلك فالكشف حاحلدويف كشف 

قد جعله قانمنًا، ويكنمن « ال تنقض اليقني حالشّك »الدرجة القانمنية، والشارع حقمله: 

 هذا تأسيسًا من الشارع.

جعله الشارع ،ّجة، ويكمن قد االسقصااب يكمن ،كاًم من املكّلف، وفوعليه 

 املكّلف هم املسقصاب.
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هم الذي يسقصاب أّن اخلطاب قد تمّجنه إىل املكّلنف  والشاهد عىل أّن املكّلف

 ، ومعن  ذلك: ُأ،كم حالبقاء.(1) ع الروايات: )إّياب أن تنقض اليقني حالشك(

وهذ  القعاحل ممجمةة عند من ال يرس ،ّجّيقه من حاب الخبار، حل من ال يعققد 

الذين ال يرون ،ّجية حالخبار أيضًا، فنّن الشهيد ذكر هذا القعبل ع الذكرس وهم من 

إّن أّوال من قناال حاّجيقنه منن حناب الخبنار والند و االسقصااب من حاب الخبار،

الشيخ البهائي ع العقد الطهامسبية، والشهيد مققّدم عليه حام يقارب مائنة سننة، ففني 

الساةسة: لم شّك ع الطهارة حعد يقني احلديف تطهر، وحالعكس ال يلقفت؛ »الذكرس: 

 ، فهم كام ترس يرس اليقني ممجمةًا.(2) «ال يرفعه الشّك  لّن اليقني

 نقضيناالسقصااب ينقسب إىل املكّلنف، وأّن اليقنني السناح  ال أّن وحاجلملة: 

 حالشّك.

مفاةهنا القمسنعة ع املنكشنف، وأّن ف،ّجّيقه من حناب الخبنار،  توأّما إذا كان

ال تننقض : »  مسلك الشيخ ن ومرجع قملههم أ ل عميل ن وهذا االسقصااب 

 إىل أّن اليشء الذي كان ساحقًا هم حاق عماًل.« اليقني حالشّك 

وهذا املسلك، وإن كان خالف الىاهر ن كام سيأيت إن شاء اا ن إاّل أّنه يعرف من 

أّن هذا مسبمق حاكم عقالئي، وأّن العقالء يرون املقيقن حاقيًا؛ ولنذا يقناال  قمله 

، فعليه يكمن القعريف أيضًا  اةقًا؛ إذ العقنالء ينرون ( حالشّك نييقال تنقض ال) هلم:

                                                           
 

و ال »ع مضنمرة زرارة الوىل  و إننام النمارة« إياب»( مل أقف ع أخبار االسقصااب عىل لفظ 1)

 «.فليس ينبغي أن تنقض اليقني حالشك»و ع الثانية « دًا حالشكينقض اليقني أح

 .204:  2( ذكرس الشيعة 2)
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املقيقن الساح  حاقيًا، وحيكممن حبقائه، واالسقصااب منقسب إىل املكّلف، والننشارع 

 قد جعل ما حيكم حه العنقالء ن وهم االسقصااب ن ،ّجًة.

من: )أّن مرجع مجيع القعاريف إىل تعريف وا،د، وهم قدس رّس  فام ذكر  الشيخ 

 كم حبقاء ما كان(  ايح، ،ق  فيام إذا اعقمدنا ع ،جّيقه عىل الخبار. احل

 اعرتاضات املحقق النائيني عىل الشيخ

قد اعرتض املاق  النائيني عىل الشنيخ حعندة اعرتاضنات، ال سنّيام ع الندورة و

 الثانية، وقد تصّدس للجماب مجاعة منهم املاق  العراقي والشيخ حممد رضا املىفر. 

 ا  األّول: االعرت

ما ذكر ع أجمة الققريرات، وهم قمله: )وأّما ما جعله أخنرص القعاريف وأسّدها 

ن وهم إحقاء ما كان ن فهم وإن كان أخرصهنا إاّل أّنه ليس حسديد؛ لّن ظاهر اإلحقاء أّنه 

فعل اخقياري للمكّلف، ومن الماضح أّن االسقصااب ،كم رشعي أجنبي عن فعل 

 .(1)(املكّلف حالكلّية

أّن هذا خالف إىل مضافًا  وقد عرفت مما ذكرنا أّن االسقصااب هم فعل املّكلف،

اسقعامالت الفقهاء، فنّّنم يقملمن: )نسقصاب كذا( أو )أسقصناب( وأمثناال هنذ  

ال تنقض اليقني حالشّك ولكن : »املشققات، وخالف ظاهر الروايات أيضًا كقمله 

عماًل من أعامال املكّلف مل يقمّجه إليه اخلطاب حقمله: ، فنّنه لم مل يكن «انقضه حيقني آخر

 (.ال تنقض وانقض)

                                                           
 

 . 343:  2( أجمة الققريرات 1)
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أّنه ليس أجنبّيًا عن فعل املكّلنف، فننّن فعنل املكّلنف هنم العمنل  أيضاً عرفت و

اجلماناي واحلكم حالبقاء ظنًّا، أو من حناب المظنائف العملينة القني اعلهنا العقنالء 

، فنّننه اعنل اً رعي وعمنل املّكلنف تراحطننلنفسهم، ومن املعلمم أّن حني احلكم الشن

 احلجّية حلكمهم حبقاء ما كان، أو حمعن  ما يكمن ،ّجة عندهم من احلكم حالبقاء. 

 االعرتا  الثاين: 

)ولم سّلمنا أّن اإلحقاء عبارة عن ،كم الشارع حالبقناء، ال فعنل املكّلنف، لكنن 

 .(1) نبي عن االسقصااب(ظاهر  هم ،كم الشارع حبقاء نفس ما كان، وهذا أيضًا أج

ال يقمال حأّن االسقصااب عبارة قّدس رّس  وهذا القنازال ع غل حمّله، فنّن الشيخ 

 عن ،كم الشارع حالبقاء.

: )لّن احلكم الرشعي ع حاب االسقصااب مقعّل  حبقاء اإل،راز السناح  قاالثمَّ 

 .(2) مليًا(وعدم نقضه من ،يث اجلري العميل عىل ما هم مققنىض كمنه أ اًل ع

وما ذكر  لم تّم إّنام يقّم عىل مسلكه، وهم القمسنعة ع الكشنف، ال عنىل مسنلك 

أّن ع العبارة مساحمة واضاة؛ إذ لنيس إىل مضنافًا  الشيخ وهم القمسعة ع املنكشف،

 احلكم النرشعي هم حقاء اإل،راز الساح ، حل تمسعة ع اإل،راز الساح .

 االعرتا  الثالث: 

صااب إىل زمان والد الشيخ البهائي قّدس رّس  كان معدوةًا من مجلنة )أّن االسق

المارات الكاشفة عن الماقع، وعليه فقعريفه حكمن ،كم أو و ف يقينني احلصنمال 

                                                           
 

 ( املصدر نفسه .1)

 ( املصدر نفسه .2)
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ع اآلن الساح  مشكمب البقاء ع اآلن الال،  من أ،سن القعريفات؛ إذ ما هم ممجب 

 للىّن حالبقاء وكاشف عنه هم ذلك.

ا أورة  شيخنا العاّلمة النصاري )ر ( من أّنه ممرة لالسقصااب وال يرة عليه م

ال نفسه؛ رضورة أّنه حناًء عىل أماريقه ليس هنناب منا يكنمن كاشنفًا عنن الماقنع غنل 

 .(1)ذلك(

واجلماب عن ذلك: أّنه ليس الزم القمال حالمارية أّن االسقصااب كمننه ،كناًم 

مب البقناء ع اآلن الال،ن ، فننّن الىنّن أو و فًا يقيني احلصمال ع اآلن الساح  مشك

يصدق عليه المارة، كام ذكر الشيخ حمّمد رضا املىفنر ع املجلند الثناين منن أ نمال 

: )أّنه كثلًا ما اري عىل ألسنة الُ مليني إطالق كلمة المنارة عنىل ، فهم يقمالالفقه

ي اعقّب  الشارع معن  ما تلةيه كلمة الىّن ويقصدون من الىن: الىن املعقّب، أي الذ

 وجعله ،ّجة.

ويمهم ذلك أّن المنارة والىن املعقّب لفنىان مرتاةفان يلّةيان معن  وا،دًا، مع 

أّّنام ليسا كذلك. وع احلقيقة، إّن هذا تسنامح ع القعبنل مننهم عنىل نانم املجناز ع 

 إىل آخر . (2) االسقعامال، ال أّنه وضع آخر  لكلمة المارة(

 مكن أن يكمن مراة القدماء من المارة: الىّن املعقّب.وعىل هذا فمن امل

أّن هننذا القعريننف الننذي ذكننر  املاقنن  النننائيني وو ننفه حأ،سننن إىل مضننافًا 

أن االسقصنااب، فكينف يمكنن للمكّلنف  فيه: القعريفات إذا كان املراة من الكمن

 إىل نفسه.ينسبه 

                                                           
 

 ( املصدر نفسه .1)

 . 16-15:  2( أ مال الفقه 2)
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،كنم الشنارع  وأزيد من ذلك كّله أّننه ،ينث ذهنب إىل أّن االسقصنااب هنم

حالبقاء، فال يكمن جماال للباث عن ،جّية ما ،كم الشارع حه، ولنذا ذكنر أّن البانث 

 ال؟  وأ عن ،جّية االسقصااب معنا  أّن احلّجة هل هي ممجمةة حمجمة هذا

وهذا الكالم مّقخذ من الفالسفة ن كام هم منذكمر ع أوال السنفار ن منن جعنل 

 وأّن المجمة هل يكمن هبذا احلّد أمة(، ومعنا : المجمة ممضمعًا كام ع )اجلمهر ممج

ر  ممجمة نال؟ معنا : أّن مفهمم الش وهم ،ّجة أ : إّن مفهمم الرش  هلكام نقمالال، 

 أم ال؟ يعني إذا كان ممجمةًا فهم ،ّجة.

أّن هنذا ال يمكنن القنمال حنه ع املقنام؛ إذ املفنروض ع املقنام أّن القفنت إىل ثّم 

جمناال  واحلكم الرشعي حام أّنه ال ينفّك عنن احلجّينة فنال االسقصااب ،كم رشعي،

 ال؟ وللقمال حأّنه هل هم ممجمة أ

ع أجنمة  قناالفقند  ،نعم يمكن ذلك فيام إذا كان قناحاًل لالنفكناب عنن احلّجينة

الققريرات: )وهذا حخالف الباث عن احلّجية ع ال مال العملية، فنّن احلّجّينة فيهنا 

 (.1)  قاحل للقفكيك عنه ولم عقاًل(عني القعّبد الشنرعي، وغل

وقد عرفت ممّا تقّدم أّن الباث عن ،ّجية املفهمم معننا  أّن اإلشنعار النذي فينه 

ال  ال؟ وقانمنية حايث يمكن أن حيقّج حه ألالنقفاء عند االنقفاء هل و ل إىل املر،لة ال

 ال؟ وأّن الرش  هل له مفهمم أ

  

                                                           
 

 . 342:  2( أجمة الققريرات 1)
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 اليقني وبينه وبني قاعدة املقتيض واملانع يف الفرق بني االستصحاب وقاعدة فصل

أّن االسقصااب مققّمم حاليقني والشّك، وهنا قاعدتان ُأخريان  ا تقدموقد ظهر مم

قد يعّّب القي ومها قاعدة اليقني  مققممقان حاليقني والشّك أيضًا حخالف سائر القماعد،

 وقاعدة املققيض واملانع. عنها حالشّك الساري

كنام أّننه قند تكنمن نقيجنة قاعندة اليقنني ة هذ  الثالثة وا،دة، نقيجتكمن رحام و

ي واملنانع واالسقصنااب نواالسقصااب وا،دة، وقد تكمن نقيجنة قاعندة املققضن

 وا،دة، وقد تكمن نقيجة القاعدتني وا،دة.

وهذا القشارب ع الققمم حاليقني والشك، والقماف  ع اجلملة من ،يث الثنر قند 

وا،د عن اآلخر من ،يث الذات واخنقالف كنّل وا،ند منن  أوجب لزوم امقياز كّل 

 ،يث الثر، فهنا جهقان.

ن اآلخر من ،يث الذات والثر واالهقامم حنذلك، ع تفكيك كّل وا،د والرّس ع

إّنام هم من أجنل اسنقدالال حعنض حأةّلنة االسقصنااب لقاعندة اليقنني، أو لقاعندة 

حنني كنّل وا،ند منهنا ،قن  تكنمن ي أن نمّينز ني واملانع، وهذا المر يققضنناملققض

،ّجّينة إّننام هنم االسقدالالت اسقدالالً للمدّع  وهم االسقصااب؛ فننّن املقصنمة 

 االسقصااب.

ع كثل منها، فنّن  وقع النزاع، وقد عديدةوالةّلة حلجّية االسقصااب كام سقأيت 

اء العقنالء عنىل منها حناء العقالء، والقائلمن حقاعدة املققيض واملانع يعققندون حنأّن حنن

اجلري عىل وف  قاعدة املققضنني واملنانع، يعنني أّننه إذا أ،نرز املققننيض ال يعقنننمن 

 حمجنمة املانع والنرافع والدافنع. 
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ال ينبغني لنك أن تننقض اليقنني : »ومنها الرواينات العنناّمة، مننثل قملنه 

وا،د منهام ممجمة، فقد  هبام كّل  انن يققّممينّنه حام أّن اليقني والشّك اللذ، ف(1)«حالشك

 قيل إّن اليقني حالنيشء الذي له قاحلية البقاء ال تنقضه حالشك ع رافعه.

أّّننا هنل هني ةلينل لالسقصنااب أو  ع القي وقع النزاعومن الروايات العاّمة 

، (2)«من كنان عىل يقني فأ احه شّك فلينمض عىل يقينننه: »قاعندة اليقني كقمله ل

هذ  الروايات تنداّل عنىل اجلنامع حنني االسقصنااب وقاعندة  حل ذهب حعض إىل أنّ 

 اليقني.

ومنها اسنققراء  فقناوس العلنامء، وهنذا هنم الندليل الثناين النذي ذكنر  الشنيخ 

ع الرسائل: )إّنا تقّبعنا ممارة الشنّك ع حقناء احلكنم السناح   قااللالسقصااب، فقد 

ر  ممرةًا إال و،كنم الشنارع املشكمب من جهة الرافع، فلم نجد من أوال الفقه إىل آخ

فيه حالبقاء، إال مع أمارة تمجب الىنن حناخلالف ن إىل أن قناال ن واإلنصناف: أّن هنذا 

االسققراء يكاة يفيد القطع، وهم أوىل من االسققراء الذي ذكر غل وا،ند ن كناملاق  

ن: أنننه املسننقند ع ،جيننة شننهاةة العنندلني عننىل  (4)و ننا،ب الرينناض (3)البهبهنناين

 . (5)ق(اإلطال

                                                           
 

 « .فليس ينبغي لك أن تنقض اليقني حالشك أحدًا » ، وفيه : 466:  3( وسائل الشيعة 1)

 . 302:  1( اإلرشاة 2)

 .277والفمائد احلائرية :  429( الرسائل ال ملية : 3)

 . 441: 2و  440:  1( رياض املسائل )الطبعة احلجرية( 4)

 .55-54:  3( فرائد ال مال 5)
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ومن عمدة الةلة القي ذكرها املاق  البهبهاين ع الفمائد احلائرينة هني اسنققراء 

ع الفمائد: )والوىل القمسك حاالسققراء، ويقاال: إّن الفقهناء  قاالفقاوس العلامء، فقد 

رحام حيكممن حاكم كيل حققبع جزئيات كثلة غاية الكثرة، إىل ،د حيصل هلم االعققناة 

 . (1)خلصم ية(حعدم مدخلية ا

وفقاوس العلامء قد وقعت حمّل النزاع وأّّنا هل كانت منن حناب قاعندة املققننيض 

واملانع أو من حناب االسقصنااب، حنل وقنع الننزاع ع كلنامت وفقناوس منن يقنمال 

، فننّن الشنيخ يقنمال: إّن املاقن  يقنمال حاّجينة (2)حاالسقصااب كاملاق  ع املعارج

مارة الشننّك ع املننانع أو الرافننع مننع القطننع االسقصننااب إاّل أّنننه ع خصننمص منن

 .(3)حاملققيض

 بط حقاعدة املققنيض واملانع.توذهب حعض خمالفي الشيخ إىل أّن  كالمه مر

ولجل ما ذكرنا من تقّمم القاعدتني حاليقني والشّك ن كاالسقصااب ن وتمافقهام 

 ع مباننث ع اجلملننة مننع االسقصننااب، مضننافًا إىل أّنننه ال تننذكر القاعنندتان إاّل 

االسقصااب؛ وذلك الشرتاكهام ع الةّلة منع االسقصنااب، واخنقالف القنمم ع 

االسقدالالت ال حّد من متييز كّل منها ،ق  تكمن عىل حّينة وحصلة من أّن الةّلة تنداّل 

 عىل أي من القماعد.

 فالباث يقع ع جهقني:

 : ع اخقالف القماعد الثاليف من ،يث الذات. اجلهة األوىل

                                                           
 

 .277( الفمائد احلائرية : 1)

 . 210-206( معارج ال مال : 2)

 . 54:  3( فمائد ال مال 3)
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 : ع معرفة ممارة تمافقها من ،يث الثر وختالفها ع اجلملة.اجلهة الثانية

 وال حّد من القذكر حأّنه ال يمكن الباث ع هاتني اجلهقني حاثًا ةقيقًا.

والمجه ع ذلك أّن انطباع القائلني حاالسقصااب عنن قاعندة املققننيض واملنانع 

حقاعدة املققضني واملانع يذكرون معن  يشء خاص، وعليه حنما الفرق، إاّل أّن القائلني 

دّقنة ع نانم ال عنىلمن هذ  القماعد  ةآخر؛ فلذا ال نقمكن من الباث عن كّل وا،د

 هذا املقام. وسيأيت القمال الفصل إن شاء اا عند الباث عن القاعدتني.

يف الفرق بني هذه القواعد الثالث بعد اشرتاكها يف تقّومهـا بـاليقني  اجلهة األوىل:

 الشّك و

إّن اليقني والشّك قد يكمن مقعّلقهام مقادًا من مجيع اجلهنات ،قن  منن  فنقمال:

 .،يث الزمان، وقد ال يكمن كذلك

فنن كان مقعّلقهام مّقادًا ن ،ق  من ،يث الزمان ن فال حّد وأن يكمن زمان نفنس 

 زمنان اليقني والشّك خمقلفًا، فنّن اليشء ال يمكن أن يكمن مقعّلقًا لليقنني والشنّك ع

 .فنّما يكمن الشّك ساحقًا وإّما اليقني، وا،د

ال حّد من العمل حالمظيفة ع كلقا احلنالقني، ف فنن كان الشّك ساحقًا واليقني ال،قاً 

 فعند الشّك يعمل حمظيفة الشاب، وعند اليقني يعمل حمظيفقه، وليس هذا حقاعدة.
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تيّقن حطهارة يشء ثمَّ شّك عنىل وأّما إذا كان اليقني ساحقًا والشّك ال،قًا ن كام إذا 

نام الشّك الساري ع طهارته ن فهذا هم قاعدة اليقني، فمقعل  اليقني والشك مقاند 

 .(1)ع قاعدة اليقني مع سب  اليقني عىل الشك

وأّما إذا كانت القضية املقيقنة واملشكمكة مقادة من مجيع اجلهات إاّل ع الزمنان، 

 مقأخرة زمانًا واملشكمكة ساحقة، وإّما حالعكس.  تكمن القضية املقيقنةأن فنّما 

يعنّّب عننه حاالسقصنااب منا فنن كانت املقيقنة ال،قة واملشكمكة ساحقة، فهنذا 

أّن هذا اللفظ مسقعمل ع هذا املعن  فعاًل ونشّك ع أّنه هنل  ناالقهقرائي، كام إذا علم

 ال؟ وأ كان يسقعمل ع هذا املعن  ع زمن النبي 

                                                           
 

 الفرا : الفرا  من املراة أنّ  وذكروا القاعدة، هذ  مصاةي  من الفرا  قاعدة حعض عدّ  وقد (1)

 الصالة،  اة ع الساري الشّك  حنام يشّك  ثمَّ  حالصاة قاطعاً  كان الفرا  ،اال ع: يعني البنائي،

 الرجل شّك  إن: »سنداً  ضعيفة هي والقي مسلم حن حمّمد كرواية الروايات، حعض تناسبه ما وهذا

 الصالة ُيعد مل أتمّ  قد كان أّنه انصنرف ،ني يقينه وكان أرحعًا، أم  ىّل  أثالثاً  يدر فلم  ىّل  ما حعد

: ...  فيه و ، 352:  1 الفقيه حيرض  ال من. ]«يشك ،ني منه احلّ   إىل أقرب انصنرف ،ني وكان

 .احلكيم السيد إليه ذهب ام وهذا[ ذلك حعد منه احلّ   إىل أقرب

:  12 الكالم جماهر يال،ظ. ]والماقعي البنائي من أعمّ  الفرا  أنّ  إىل اجلماهر  ا،ب وذهب

322] 

 مصباح) اخلمئي اإلمام ممسمعة. ]الماقعي الفرا : الفرا  من املراة أنّ  إىل ذهبما واملشهمر

 [352 و 334:  48( ال مال

)االسقاذ ةام  .الماسطة مع الباث حماّل  ترتبط الفرا  قاعدة أنّ  هم ذلك ذكر من واملقصمة

 ظله(
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إليه، إاّل أّّنم ال يرونه ،ّجة مطلقًا، حل ع خصمص تشخيو املعن   ذهب مجاعة

 ال يل لأللفاظ. 

ونان قد ذكرنا ع مباث اللفاظ عند الباث عن القباةر أّن هذا االسقصنااب 

ليس حاّجة، وال حّد من حتصيل العلم حأّن هذا اللفنظ كنان مسنقعماًل ع هنذا املعنن  

 حسبب الشماهد والقرائن.

ذا كانت القضية املقيقنة ساحقة واملشكمكة ال،قة، فهذا هنم االسقصنااب وأّما إ

 له أقسام:االسقصااب الذي عّرف حأّنه إحقاء ما كان عىل ما كان. وهذا 

ع املايض، أو كانت القضية املقيقنة ع املايض واملشنكمكة ع  القضيقانفنن كانت 

 احلاال، فهذا هم االسقصااب املقعارف. 

، نياسنققباليقية املقيقنة ،الية واملشنكمكة اسنققبالية، أو كلقامهنا وإن كانت القض

فهذا هم االسقصااب االسققبايل، كام إذا علم حأّنه فعاًل قاةر وشّك ع أّنه هنل تكنمن 

قدرته حاقية فيام حعد أو ال؟ والباث عنه سيأيت إن شاء اا ع القنبيه الوال من تنبيهات 

 االسقصااب.

ا مقادتني منن مجينع اجلهنات، أو مل تكمننا مقاندتني منن مجينع وأّما إذا مل تكمن

، وتعّلن  (1)اجلهات إاّل ع الزمان، حل كان حينهام تراحط كام إذا تعّلن  اليقنني حاملققننيض

الشّك حالدافع أو الرافع أو املانع، فهذا يعّّب عنه حقاعدة  املققضني واملانع عند القائلني 

 هبا.

                                                           
 

واملققيض يعني كمن اليشء مققضيًا للمجمة ،دوثًا أو حقاًء أو مققضيًا للعدم ،دوثًا أو حقاًء.  (1)

 )االسقاذ ةام ظله(
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ملمن حأّن قاعدة املققيض واملانع هم القطع حجزء من العّلنة وأّما خمالفمهم فنّّنم يق

املققيض، والشّك ع اجلزء اآلخر وهم املانع، لكن القائلني هبا يقملمن إّننه  موه القاّمة،

ليس مراةنا من املققنيض واملانع: املققننيض واملنانع الفلسنفي، كنالقطع حمجنمة الننار 

 والشّك ع الرطمحة.

 ع ةليل حناء العقالء إن شاء اا. وسيأيت الباث عن ذلك

 هذا متام  الكالم ع اجلهة الوىل.

 

 د الثالث وختالفها من حيث األثراجلهة الثانية: يف توافق القواع

ومن املعلمم أّن الباث ع هذ  اجلهة مفيد عند الباث عن فقاوس القدماء، فنّّنم 

سقصنااب أّن فقناوهيم كاننت ومن املمكن أن يّدعي القائلمن حاال ،مل يذكروا ةليلهم

معقمدة عىل االسقصااب، ويّدعي القائلمن حقاعدة املققضني واملانع أّّنا مبقنينة عنىل 

 هذ  القاعدة.

كنام إذا علنم حعدالنة  ،فنقمال: إّنه قد يقف  االسقصااب وقاعدة اليقنني ع الثنر

 وشّك ع عنروض الفسن  علينه ع ينمم ال،ند حنانم الشنّك  ،)زيد( ع يمم السبت

الطارئ، ثمَّ قطع حعدالقه ع يمم اإلثنني، ثمَّ شنّك ع عدالقنه ع ينمم اإلثننني أو ينمم 

الثالثاء عىل نام الشّك الساري، فهنا مققنىض القاعدة واالسقصااب هم البناء عنىل 

عدالة )زيد(؛ إذ حناًء عىل قاعدة اليقني ال امز نقض اليقنني ع ينمم اإلثننني حالشنّك، 

قصااب أيضًا ال امز؛ لّنه ع يمم السنبت كنان عاملنًا حعدالقنه واآلن وحناًء عىل االس

يشك، فال ينبغي له أن ينقض اليقني حالشّك، واملفروض أّن القطع حالعدالة قد ارتفنع 

 حسبب الشّك الساري. 
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وقد يقخالفان ع الثر، كام إذا علم حطهارة يشء وحطرو النجاسة عليه، ثمَّ شّك ع 

ال؟ فهنا االسقصااب يققضني الطهارة؛  وسة هل كان مطاحقًا للماقع أالنجاأّن علمه ح

إذ املفروض أّن العلم الثاين ن وهم العلم حطنرو النجاسنة ن قند ارتفنع حسنبب الشنّك 

تققضني النجاسة؛ لّنه كان عاملًا حطرو النجاسة، وال فهي قاعدة اليقني أما الساري، و

 يمكن رفع اليد عنه حالشك الساري.

االسقصااب وقاعدة املققيض واملانع، فأمثلة تمافقهام من ،ينث حالنسبة إىل  وأّما

يقمال حاّجية االسقصنااب ع خصنمص الذي الشيخ عىل مبن   ال سيام ن الثر كثلة

 كنام إذا علنم حالطهنارة وشنّك ع احلنديف، ن ممارة القطع حاملققنيض والشّك ع املانع

فال حنّد منن  اكان عاملًا حالطهارة وشك ع حقائهن حاالسقصااب يقملمن حام أّنه مالقائلف

إاّل أّننه ال منن هنذا  الطهنارة أيضنًا،يقملنمن حوالقائلمن حالقاعدة  البناء عىل الطهارة.

كانت حاقية وهلنا اققضناء لالباب، حل من حاب أّن الطهارة من الُممر القي لمال الرافع 

 البقاء، فال يعقن  حالشّك ع املزيل.

هم ما إذا شّك ع قاحلية امرأة للنكاح من جهة الشّك ع كمّنا فالفهام وأّما مثاال خت

 حنقًا أو ُأخقًا أو ُأّمًا.

فالقائلمن حالقاعدة يقملمن حنأّن كنّل امنرأة قاحلنة للنكناح، واملنانع منن النكناح 

حاالسقصااب ال يمكنه القمال حه، حل ال  يقملمن إّن القائلو مشكمب فيه فال يعقن  حه.

 .قصااب عدم الزوجية فيام إذا وقع مثل هذا العقدحّد من اس

إاّل أّّنم مل يقمّجهما إىل أّننه يمكنن أن يكنمن القائنل حاالسقصنااب منن النذين 

 يقملمن حجماز اسقصااب العدم الزيل، فنّّنا قبل وجمةها مل تكن ُأخقًا.

ًا وأّما القاعدتان فمثاال تمافقهام ما إذا وقعنت معاملنة ع ،ناال عندم كمننه عاملن

وطبعًا يشّك  ؟حالعيب أو الغبن، ثمَّ شّك ع أّن العيب أو الغبن هل كان ممجمةًا أو ال
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ع لزوم املعاملة وعدمه، فقاعدة املققننيض واملنانع تققننيض اللنزوم؛ إذ القنائلمن هبنا 

يقملمن إّن طبع البيع يققنيض اللزوم، والغبن والعيب مانع عن اللزوم، وهم مشكمب 

ي اللزوم؛ إذ كان قاطعنًا حعندم الغنبن أو ن. وقاعدة اليقني أيضًا تققضفيه فال يعقن  حه

 ال؟ فال يعقني حشّكه. وهل كان يقينه عىل خالف الماقع أ العيب، ويشّك ع أّنه

ومثاال ختالفهام ما إذا تمضأ ثمَّ قطع حاصمال احلديف، ثمَّ شّك ع احلديف عىل نام 

 رة؛ لّن المضنمء لنه قاحلينة البقناء.الشّك الساري، فقاعدة املققنيض تققننيض الطهنا

واملفروض أّن العلم الثاين قد ارتفع حسبب الشّك الساري، فنشك ع ارتفاع المضمء، 

وال ل حقاؤ . ومققىض قاعدة اليقني هم عدم الطهارة؛ لّنه ال يرتفع اليقني حالشنّك 

 الساري. 
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 أدلة االستصحابيف  فصل

 مقامني:ع  أةّلة االسقصااب يقع الباث عإّن 

 أدّلة حّجية االستصحابيف املقام األول: 

 الدليل األول: اإلمجاع

وقد ذكر الشيخ ع الرسنائل عبنارة العالمنة ع املبناةئ: )االسقصنااب ،جنة 

إلمجاع الفقهاء عىل أّنه  مق  ،صل ،كم ثم وقع الشك ع أّننه  طنرأ منا يزيلنه أم ال؟ 

مال حاالسقصااب لكان ترجياًا ل،د طرع وجب احلكم عىل ما كان أّوالً، ولم ال الق

 .(1) املمكن من غل مرجح(

 وظاهر العبارة عدم اخقصاص احلكم حالبقاء حاإلمامية.

 هنا إما اإلمجاع القميل أو العميل. اإلمجاعاملراة من و

 حمعن : أّن كّل من تعّرض لالسقصااب قاال حاّجيقه.  فهم ّما اإلمجاع القميلأ

حمعن : أّن الفقهاء حيكممن ع املسائل الرشعية عىل وف   فهم ّما اإلمجاع العميلأو

 االسقصااب.

 : )إلمجاع الفقهاء...(.قاالهم الثاين؛ لّنه من عبارته  الىاهرولعّل 

اإلمجاع القميل فغل ثاحت؛ إذ العاّمة ن كام ع إرشاة الفامال  ن )اخقلفما هنل وأّما 

 هم ،ّجة عند عدم الدليل؟ عىل أقماال:

الشنافعية والىاهرينة ن أتبناع  وحه قالت احلناحلة واملالكية وأكثر ،: أّنه ،ّجةلاألوّ 

 ،كا  احن احلاجب عن الكثرين. ،ة الىاهري ن سماء كان ع النفي أو اإلثباتةاو

                                                           
 

 .250( مباةئ الم مال إىل علم ال مال : 1)
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: أّنه لنيس حاّجنة، وإلينه ذهنب أكثنر احلنفينة واملقكّلمنني كنأ  احلسنني الثاين

 الندليل فكنذلك ع الزمنان ال يفققنر إىلن الوّ ري، قالما: لّن الثبمت ع الزمنانالبص

 اىل آخر .  (1) (الثاين

ع غلمهنا منن هكذا ما هم شبيه هبذ  العبارة. و  (2)و ع ممسمعة الفقه اإلسالمي

 .املصاةر

 نارص هبذين القملني.توال  القماال ع املسألة مقعّدةة،و

جملنس رةي )ر ( ع السنيد الّبوجنفقد ذكنر واخلا ة أيضًا اخقلفما ع ،ّجيقه، 

أّن الشيخ املفيند )ر ( إذ حاثه أّن االسقصااب ليس من الممر املسّلمة عند القدماء، 

ممجنمة هم ر القذكرة الذي ن، وخمقص(3)كان قائاًل حاّجية االسقصااب، كام ع املعارج

السيد املرتىض قد أنكر ،ّجيقه كنام ع أواخنر كقاحنه ، إال أّن ع كنز الفمائد للكراجكي

الذريعة، والشيخ الطمي قد ترّةة فينه ع أّوال عبارتنه إاّل أّننه أنكنر ،ّجيقنه ع آخنر 

 : )و يل ع ذلك نىر(.،يث قاال العبارة

وخال ة الكالم: أّن السيد الّبوجرةي )ر ( كان يقمال حأّن هلالء هنم الوائنل 

هنم الذين ةّونما أ مال اإلمامية، وهم حني من يقمال حاّجيقه ومن ينكنر ذلنك ومنن 

 مرتّةة.

                                                           
 

 . 237( إرشاة الفامال : 1)

 .63:  7 ( ممسمعة الفقه اإلسالمي2)

 .89( املعارج : 3)
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ل إىل زمنان ثمَّ وقع حمّل الباث حني علامء اإلمامية، وهم حني ناف ومثبت ومفّص 

الشيخ النصاري، وقد أّلف الشيخ رسالة ع ،ّجيقه فأ بح من حعند  منن الُ نمال 

 .(1)املسّلمة. هذا ملّخو ما أفاة 

 لقدماء. وممّا ذكرنا يىهر أّنه ال يمكن اّةعاء اإلمجاع القميل، وال سيام من ا

وعىل فرض القسليم يكمن اإلمجناع مندركيًا ومسنقندهم أ،ند المجنم  اآلتينة، 

وعمدهتا حناء العقالء والروايات، فال يمكن االعقامة عىل هذا النقل إن كان املراة مننه 

 اإلمجاع القميل.

والسيد املرتىض ن الذي أنكر ،ّجية االسقصااب ن منن مقكّلمني الشنيعة، وقند 

 أيضًا.ذلك ّلمي العاّمة نقل عن أكثر مقك

وقد ذكرنا ع أوال حاث الُ مال أّن حني الُ مال وعلم الكنالم تراحطنًا خا نًا؛ 

فنّن أغلب امللّلفني ع الُ مال هنم منن املقكّلمنني وهنم كنانما ينىنرون إىل املسنائل 

 حاملنىار الكالمي.

ي ن كام بط حالىّن اإل،ساتحناء العقالء ومر من حابواالسقصااب حام أّنه ،ّجة 

أرشنا إليه، وسيأيت تفصيله إن شاء اا ن فال يمكن للمقكّلم اإلذعنان حنه؛ وذلنك لّن 

ماف  مع اسقدالالت املقكلم ملطالبه ع علنم قهذا االسقدالال حلّجية االسقصااب ال ي

أن يننذعن حاّجيننة  هال يمكننن ديننهومننع تلننك المسننائل الفكريننة القنني ل الكننالم،

 االسقصااب.

                                                           
 

 مقعدةة كقباً  اجلنيد الحن فننّ  هلالء، قبل الُ مال ع ةّونت قد كقباً  أنّ  عىل القنبيه من حدّ  وال (1)

 )االسقاذ ةام ظله( .الُ مال ع ةّون من أوائل من الثالثة املشايخ وليس لغل ، وكذا الُ مال، ع
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ن الفقهاء الذين مل يقعما حتنت تنأثل اسنقدالالت املقكّلمنني إىل وذهاب مجاعة م

 ،ّجية االسقصااب يكمن مليدًا لبناء العقالء.

وإن كان املراة من اإلمجاع: اإلمجناع العمنيل للفقهناء، حمعنن : أّّننم ع املسنائل 

حاّجينة  يقملنمنهم أّّننم كنانما االشنرعية حيكمنمن حالبقناء، فيسقكشنف منن فقناو

 ب ولم ارتكازًا.االسقصاا

أّن إاّل أّن ،كمهم حالبقاء مبهم، وال يعرف هل  ،وهذا اإلمجاع وإن أمكن اّةعاؤ 

 من أجل االسقصااب أو من أجل قاعدة املققنيض واملانع.كان ،كمهم حالبقاء 

ال يمكن حتديد ،دوة االسقصنااب فمن أجل االسقصااب  هكمنوعىل فرض 

يخ النصاري قد متّسك خلصمص منّدعا  ن وهنم هم، ولذا نرس أّن الشاحاسققراء فقاو

حاإلمجاع وأّن هنذا ن ي نع ممارة الشّك ع املانع مع إ،راز املققض ،ّجية االسقصااب

 هم ممرة اإلمجاع ال غل ، ومن املمكن أن تكمن هنا خصم ية أخرس.

وعىل كّل ،اال ال يمكن أن تكمن فقاوس العلامء هي املسقند، نعنم تكنمن مليندة 

 العقالء، وللكّبس الكّلّية من الروايات إن اسقفدناها.لبناء 
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 الدليل الثاين: الغلبة

أّن أغلب الشياء القي كانت ممجمةة ع ،اال وجمة القضية املقيقننة حاقينة  وهم:

 ع حقائه يكمن مىنمن البقاء. ّك ُش فام  فعاًل، والىّن يلا  اليشء حالعم الغلب،

 رس.وهذا الدليل مشقمل عىل كّبس و غ

 أّما الكّبس ن وهي ،ّجية املىنّة ن فقد ذكرنا ع مباث الىّن أّنه ليس حاّجة.

بطة حاّةعاء الىّن الشخيص حالبقاء من نا،ية غلبنة البقناء، تمرفهي الصغرس أّما و

وإنام ّنقم حالصغرس من جهة ذهناب حعنض إىل ،ّجينة االسقصنااب لجنل الىنن 

ر  الشيخ النصناري، حنل رّحنام اسنقىهر ي كالشيخ البهائي وغل  عىل ما ذكنالشخص

 ذلك حعض من عبارة الذكرس.

 ال؟ وس أّن قانمن الغلبة هل هم  ايح أفال حّد وأن نر

ي نل الىّن، فلعّل ممرة حناء العقالء هنم الىنّن الشخصنفنن كان  اياًا وحيّص 

 اإلةراكي.

ياًا ومل وأّما إذا مل يقم، حمعن  أّن قنانمن الغلبنة مل يكنن  ناياًا، أو كنان  نا

 يمجب الىّن، فال يمكن حتديد حناء العقالء حممارة الىّن اإلةراكي.

 فالباث يكمن ع مقامني:

 املقام األول: يف صّحة قانون الغلبة وعدم صحته.

 فنقمال: إّن الغلبة ممجبة للمىنّة ع ممرةين: 

ثلة مننه كيل وكانت أفراة كهناب : ممارة العلم اإلمجايل، كام إذا كان لاألوّ املورد 

وحاقي الفراة كانت فاقدة هلذ  الصفة، وعلمنا حأّن أفراة هذا الكيّل ال  ،مم مفًة حصفة

 رج عن هذين القسمني، فطبعًا كّل فرة نشل إليه يكمن ملاقًا حالغالب.خت
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رة مننهم، ففني نفنذا علمنا حعدالة تسعني من هذ  املائة، وعلمنا حعدم عدالة عشن

املائة عدالقه وعنرشة ع املائة عدم عدالقه، فالغلبة ممجبنة  كّل وا،د ناقمل تسعني ع

 للىّن ع ممارة العلم اإلمجايل، وهذا واضح.

: ع املشكمكات املقساوية ع وجدان الصفة وفقداّنا، وحعد القفقني  الثاين املورد

عن هذ  املشكمكات عشمائيًا تبني أّن أكثرها واجدة للصفة، فمن حاب املثاال إذا علمنا 

حأّن خراي هذ  اجلامعة الذين ،صلما عىل الشهاةة، لعّلهم ،صلما عليها حالرواحط ال 

حالضماحط، ففي كّل وا،د منهم ا،قامال أن يكنمن ،صنمله عنىل الشنهاةة حالضنماحط 

مساويًا ال،قامال أن يكمن ،صل عليها حالرواحط، فنذا أفرزنا أكثرهم عشنمائيًا ورأيننا 

عىل الشهاةة حالضماحط، فياصل الىنّن حنأّن البقينة أيضنًا أّن الكثر منهم إّنام ،صلما 

 ،صلما عىل الشهاةة حالضماحط.

 يف اقتضاء الغلبة للظن بالبقاء وعدمهالثاين: املقام 

 تقريبني:ويمكن حيان ذلك حأ،د 

: أّن املمجمةات القي كانت ممجمةة ع ،اال وجمة هنذا الننيشء التقريب األول

حالغلب، فنذا شككنا ع وجمة زيند ورأيننا أّن أغلنب  أغلبها حاقية، فيلا  املشكمب

املمجمةات القي كانت ممجمةة عند وجمة زيد حاقية، فياكم حبقاء زيند منن حناب أّن 

 الىن يلا  اليشء حالعّم الغلب.

نة عند وجمة زيد ومشنكمب حقاؤهنا، : أّن الشياء القي كانت مقيقالتقريب الثاين

 حاقية ناكم حبقاء زيد. رأينا حعد القفاو أّن أكثرهاو

 أّما الققريب الوال: فيمكن أن يناق  فيه:

 تغّل.إذ العامل ةائاًم ع حتّمال و : حأّن حقاء الشياء عىل أو افها أمٌر غل واضح؛أوالا 
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: عىل فرض القسليم، فهذا ال يمجب اإلحلاق؛ إذ لنيس املنمرة منن منمارة وثانياا 

ة املشنكمكات املقسناوية؛ إذ املفنروض أّن متنام العلم اإلمجايل، كام أّنه ليس من منمار

، فهذا ال يمجب أن أيضًا مقيقنة البقاءأكثرها املمجمةات ع ذلك المقت مقيقنة، واآلن 

 حيكم ع الباقي حالبقاء.

 : عىل فرض القسليم فرّحام ال يكمن املشكمب فيه من قبيل ما تيقن حبقائه. وثالثاا 

: ال ينفع حقاء وثانياا : )قاالتية ما ذكرنا  ،يث ولعّل مقصمة الشيخ من العبارة اآل

الغلب ع إحلاق املشكمب، للعلم حعدم الراحط حينهنا، وعندم اسنقناة البقناء فيهنا إىل 

جامع ن كام ال خيف  ن حل البقاء ع كّل وا،د منها مسقند إىل ما هم مفقمة ع غل . نعم، 

 .(1) حعضها مشرتب ع منا  البقاء(

 عن الشيخ. (2)ال فهايناملاق  حه هر اجلماب عاّم أجاب وممّا ذكرنا يى

وأّما الققريب الثاين: فنّنه وإن كان يدخل املقام ع املمرة الثاين من ممارة اإلحلاق، 

 إاّل أّنه يعقّب أن تكمن ةرجات الشّك ع اجلميع مقساوية.

خل ع ن البقاء قبنل الفانو فنال يندأا كان حعضها مىنمن البقاء أو مطموأّما إذ

 املمرة الثاين.

 وعىل فرض تساوي ةرجات الشّك فاالسقصااب يكمن مبقنيًا عىل الفاو. 

واملقصمة من إطالة الكالم أّنه ال يمكن أن يكمن مدرب االسقصنااب أو منمرة 

 االسقصااب الىّن الشخيص. 

                                                           
 

 . 89:  3( فرائد ال مال 1)

 .38:  3راية ( ّناية الد2)
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 الدليل الثالث: بناء العقالء

ان معقمدًا عىل اليقنني السناح  حناء العقالء عىل احلكم حبقاء ما كان عىل ما كوهم 

حضميمة عدم ثبمت الرةع من الشارع، كام هم احلاال ع سائر ممارة حناء العقالء، فنّننه 

عدم ثبمت الرةع، فال حّد من الباث ع كال المنرين؛ من ال حّد ع ،ّجية حناء العقالء 

 إذ كال المرين قد وقعا ممرة االعرتاض.

 عقالءاألمر األول: يف ثبوت بناء ال

نراجنع  ام،ينن نناوذلنك لنّ  وهذا الدليل يمكن عّد  من الماضاات ع اجلملنة؛

العقالء ع شلوّنم الفرةية وتعاملهم مع اآلخنرين، وع احلكنم حنني النناس، ننراهم 

معقمدين عىل االسقصااب، فنّن كثلًا من الشلون الفرةية حمقاجنة إىل إ،نراز احليناة 

حقاء قدرته عىل ذلك العمل، وال يمكن إ،راز هنذ  والصاة، وحقاء شلونه احلالية، و

 الممر إاّل حاالسقصااب حالقمضيح اآليت.

وكذلك المر حالنسبة إىل ارتباطاته مع اآلخرين؛ فنّنه يرس  ديقه الساح   ديقًا 

اآلن، مع أّنه حيقمل تبدال  ديقه حالعدو، وذلك لكثرة تبدال ال دقاء حالعداء، وكذا 

را  اآلن عدوًا مع ا،قامال تبّدله حالصدي ، مع أّنه رّحام ينقلنب العندو من كان عدوًا له ي

  ديقًا.

ل ما إذا كان حينه وحني وكذا ع االرتباطات القي هي أةّق من هذ  االرتباطات، نى

تشارب ع منىمة اجقامعية، أو سياسية، وكان يذكر هلم الرسار احلزحية، ويذكر مجاعة 

م هكذا ةائاًم، مع أّنه كثلًا ما يقطمر وينقلب احلاال، فلعّلنه اآلخرون له الرسار، فرتاه

أو لعّل حعضهم رجع عاّم كان عليه منن الفكنرة السياسنية، ومنع ذلنك يسنقمرون ع 

 عملهم ومشاوراهتم، وليس هذا إاّل من جهة احلكم حالبقاء.
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ذلك كثلة، فبمراجعنة العقنالء حنأمجعهم تنرس اجلمينع حيكمنمن  ىلعوالمثلة 

ننرس احلكممنات ختنّمال حعنض المنمر  ننافننّ  قاء، وإاّل مل يسققر ،جر عىل ،جر،حالب

 لبعض الشخاص، اعقامةًا عىل ،االته الساحقة، ما مل تكن أمارة عىل القبّدال والقغّل. 

وكذا ع الممر املالية، فنّّنم يعقمدون عىل وكالئهم مع ُحعدهم عنهم وحعد العهد 

ه ليس حأمني. وإرساال المماال والمقعة إليهم مع أّنه من هبم ما مل ينكشف اخلالف وأنّ 

 املاقمل ممهتم أو عدم قدرهتم عىل العمل فعاًل.

وكذا المر ع القضناء واحلكنم حنني النناس، حنال فنرق ع ذلنك حنني املسنلمني 

وغلهم، فرتس أّّنم يميزون حني املنكنر واملنّدعي حكنمن قملنه عنىل وفن  ال نل أو 

يء، فمنن نمن ملن له ورقة قانمنية تداّل عىل مالكيقه لذلك الشنخالف ال ل، وحيكم

 املمكن أن يكمن قد حاع ذلك اليشء ومل يعطه المرقة. 

رجع إىل ،ياهتم فرتاهم حيكممن تأّّنم حيكممن حالبقاء ع ممارة  وأعىم من ذلك

ال حبقاء احلالة الصاّية لقائد الطنائرة؛ ولنذا يركبنمن الطنائرة أو السنيارة، منع ا،نقام

 عروض ،الة خاّ ة للقائد يقىض هبا عىل ،ياهتم.

 وهكذا ع سائر شلوّنم الفرةية واالجقامعية والقضائية.

وهذا أمر قد ذكر  مجاعة من العلامء من العامة واخلا ة، وأذعنما حه، إاّل أّنه وقنع 

 الكالم ع تعليل ذلك.

 : نيوأّن سبب ذلك جهق عّلة ،كمهم حالبقاء، توممّا ذكرنا قد ظهر

 إ،دامها: نفسية.

 ي: حلااظ املصالح واملفاسد. أ والُخرس: اجقامعية،

أّما اجلهة النفسية فهي عبارة عن رؤية الشنيء عىل ما رآ  ساحقًا، ومن املعلنمم أّن 

ممجمة إ،ساي، ويقعامل مع الشياء معاملة حنانم منا رآ  سناحقًا وأّثنر ع  اإلنسان
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خو شخصنًا وهنم جاهنل، ثنمَّ مل ينر  منّدة ومل إ،ساساته، وقد ذكرنا أّنه لم رأس ش

نّد  ع ةروسنه  يعارش ، فياكم عليه حأّنه جاهل مع ا،قامال ذهاحه إىل تعّلم العلنم، وجد

فيام حعد وو مله إىل مرتبة عالية من العلم، فهم ال يعقنمن هبذا اال،قامال ويروننه عنىل 

و املىنّة حالقمضنيح النذي ما رأو  ساحقًا، ويمكن القعبل عنه حاالطمئنان اإل،ساي، أ

 ذكرنا  من االعققاة غل املدعم حالّبهان.

وأّما اجلهة االجقامعية، فنّنه لم مل حيكم اإلنسان حبقاء ما كان الخقنّل النىنام أو ال 

 أقل من البطء ع سل النىام االجقامعي.

 حطريقني:مجاعة قد أنكر حناء العقالء هذا و

النفسية  اجلهقني كّل منخفاء كار أ ل املطلب رحام يكمن منشأ إن: األول الطريق

 النىرة املنطقية إىل الشياء أو النىرة الكالمية.هم قد يكمن و واالجقامعية،

إىل الشياء هبذا املنىار رأس أّن العقالء حيكممن حالبقناء، وهنذا اإلنسان فنذا نىر 

 و االطمئنان.العّلة هي القعّبد، أو الىّن أأن تكمن الحّد له من عّلة، فنّما 

 ا،ب الكفاية: )وفيه: أوالً منع اسققرار حنائهم عىل ذلنك تعّبندًا، حنل إّمنا  االق

رجاًء أو ا،قياطًا أو اطمئنانًا حالبقاء، أو ظنًّا ولم نمعًا، أو غفلة، كام هم احلاال ع سنائر 

 .(1) احليمانات ةائاًم وع اإلنسان أ،يانًا(

يدور حني أن يكمن تعّبنديًا وحنني أن يكنمن واملسقىهر من كالمه )قد ( أّن المر 

 اجلري عىل وف  احلالة الساحقة من حاب الرجاء واال،قيا  إىل آخر ما ذكر .

                                                           
 

 . 387( كفاية ال مال : 1)
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فنن كان منشل  القعّبد فال يمكن ،كنم العقنالء حنأمجعهم حالبقناء؛ إذ لنيس هلنم 

ة رئيس، فال حّد أن تكمن العّلة أ،د المرين من الىّن واالطمئنان اللنذين فنيهام جهن

 الكشف.

 والىّن ال يمجب إحلاق املشكمب حالعم الغلب ع املقام.

أّن قنانمن الىنّن ن منن وال حّد من القذّكر حأّن احلرص الذي تقدم ع الدليل الثناين 

مرة العلم اإلمجايل ومنمرة القسناوي ننه مناصنر حمأو ،يلا  اليشء حالعم الغلب

يكنمن ع منمارة ُأخنرس، إاّل أّن هنذا ليس ،رصًا ،قيقيًا، حنل يمكنن أن  نع الشّك 

القانمن له ضماحط وال يشمل املقام، مضافًا إىل أّن الىّن ال يغني من احل  شيئًا، فعلينه 

 ال يمكن انقساب أمٍر من الممر إىل العقالء وال نعرف سببه.

 واالطمئنان غل ،ا ل ع كثل من املمارة.

 ويمكن اجلماب عن ذلك حمجم :

أّن اسققرار حنائهم ال يدور مدار القعبد أو المجم  املذكمرة؛ إذ منن : الوجه األّول

املمكن أن يكمن اسققرار حنائهم من جهة الرؤية اإل،ساسية القني ذكرناهنا حضنميمة 

 مقف النىام.ت

ام هنم املنراة منن فع ضمن المجم : )أو ظنًّا ولم نمعًا(،  قالما: أّّنم الوجه الثاين

 الىن النمعي؟ 

راة من الىنّن الننمعي هنم: )كنمن الشننيء يقينني احلصنمال ع اآلن كان امل ننف

هنذا ال يقننام منع الرجناء واال،قينا  ف الساح  ومشكمب البقناء ع اآلن الال،ن (،

 والغفلة، حل و ،ق  مع الىّن الشخيص، وعليه فهم قائلمن حاالسقصااب.
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ؤينة غنل وإن كان املراة من الىن النمعي: الىنن اللغنمي، وهنم االعققناة والر

املدعمة حالدليل والّبهان، وعلينه فهنم يعرتفنمن حاالسقصنااب، غاينة المنر أّّننم 

 يقملمن إّن اجلري عىل وف  احلالة الساحقة قد يكمن رجاًء وقد يكمن غفلة.

وحعض الكاحر ن الذي تبع املاق  اخلراسناين ن قند ،نذف الىنّن ولنم نمعنًا ع 

 الة الساحقة.القعليالت القي ذكرها للجري عىل وف  احل

: أّن مثل هذ  القعليالت جارية ع غل هذا املمرة من املنمارة القني الوجه الثالث

، فنّنه إن قيل حاّجية خّب الثقة حبناء العقالء، وكذا ،ّجية مسّلامً  فيها حناء العقالءيكمن 

الىماهر و،ّجية اليد وأشباهها، فللقائل أن يقمال: إّن عملهنم عنىل وفن  خنّب الثقنة 

 كمن رجاًء أو ا،قياطًا أو غفلة أو ظنًا ولم نمعًا.يماهر واليد إّنام ىوال

: أّن أكثر هذ  القعليالت غل جارية ع حعنض املنمارة، مثنل منمارة الوجه الرابع

 القضاء، فنّنه ال يقأت  فيها الرجاء والغفلة واال،قيا .

حناء العقنالء، فنّننه نارص القعليالت حاملذكمرات ملن أراة إنكار تأّنه ال إىل مضافًا 

من املمكن أن يكمن جرهيم ع حعض املمارة عىل وف  احلالة الساحقة اعقامةًا عىل اليد أو 

 خّب الثقة أو أ الة الّباءة وأشبا  ذلك.

فقد ظهر مما ذكرنا أّنه ال يمكن الذهاب إىل ما ذهب إليه املاقن  اخلراسناين منن 

 إنكار حناء العقالء حمثل هذ  القعليالت.

االسقصنااب كالسنّيد  واإذ منكنر ما قيل: من لزوم االخنقالال غنل  نايح؛و

املرتضن ، وغل  مل خيقل نىام أممرهم، حل كام ذكر ع تقريرات املاق  العراقي حأّنه لم 
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كان هذا ممّا حن  عليه العقالء مل تقع املسألة ممرةًا للخالف حني العلامء، واحلاال أّن كنّل 

 .(1)لوا،د منهم يساوي ألف عاق

 والنذيحناء العقالء إّنام ينكرونه حاللسان ال حالعمل،  واإذ منكر هم غل  ايح؛ف

 يمجب االخقالال إنكار  حالعمل.

وقد عّلل حعضهم احلكم حالبقاء حقعلنيالت ُأخنر، وذلنك خلفناء اجلهنة النفسنية 

أو مقنف النىنام تعليهم، إاّل أّّنم عارفمن حاالرتكاز العقالئي، وأّنه يلزم منن عدمنه 

 .(2)، كاملاق  النائيني ،يث ذكر أّن هذا إهلام إهليتعثر 

فطري، إاّل أّننه ال حنّد منن البانث هم ونان ال ننكر أّن هذا إهلام حاملعن  العام و

 والفاو ع أّنه كيف  ار فطريًا؟

م يقملمن أّّن والسبب ع ذلك: نىرهم إىل الممر حمنىار املقكّلمني واملنطقيني، و

 إّما اليقني، أو الىّن، أو الشك أو المهم.إّن اإلةراكات 

واليقني فعاًل غل ممجمة، والىّن غل ،ا ل غالبًا، وعىل فرض ،صنمله لنيس 

 .ولذا قد أنكروا حناء العقالء، حاّجة، والشك ليس له مرآتية حالنسبة إىل الماقع

هناب اّرؤهم عىل هذا اإلنكار وجمة علامء قد أنكروا ذلك، ومن املعلمم أّن مما و

ممجنمة  اإلنسنانأمرًا آخر وراء اليقني والىّن والشنّك قند خفني علنيهم، وهنم أّن 

 يقع حتت تأثل هذ  الرؤية.هم قد و ،إ،ساي وله رؤية إ،ساسية

والقائلمن حاالسقصااب واملذعنمن له كثلًا ما يعّللمن االسقصااب حقعلنيالت 

: )إذ (1) ع النذكرس قناالد شعرية، أي: حيان املطلنب حصنمرة ختيلينة، فننّن الشنهيد قن

                                                           
 

 . 34:  1ق 4( ّناية الفكار 1)

 . 332:  4، وفمائد ال مال 357:  2( أجمة الققريرات 2)



42 |   

 
 

الضعيف ال يرفع القمي(، فكأّنه حينهام منازعة ومهية، وهذا القعلينل تعلينل شنعري، 

 ع النفمس. لغرض القأثل

والد الشيخ البهائي الذي هم أوال من متّسك حالرواينات لالسقصنااب ع  وقاال

 .(2) العقد الطهامسبية: ) اليقني أقمس من الشّك فال يقعارضان(

ّل ما أوجب ذهاب املاقن  العراقني إىل النرتةة ع ،ّجينة االسقصنااب ع ولع

 الرشع ةون ،ّجيقه عند العقالء هم وجمة علامء قد أنكروا ذلك.

إلنكار حناء العقالء من حاب االسقصااب وجمة قنانمن عقالئني  الطريق الثاين:

ي واملانع، نيكمن حينه وحني االسقصااب عممم من وجه، وهم عبارة عن قاعدة املققض

 العقالء عىل وف  احلالة الساحقة. جريوهذ  القاعدة هي السنر ع 

وهذا ما ذهب إليه الشيخ هاةي الطهراين ومجاعة، فنّّنم ذهبما إىل أّن اجلري عىل 

وف  احلالة الساحقة إّنام يقم فيام إذا كان املققضني ممجمةًا، وال يعقني العقالء حاملانع، ال 

 ملانع حاالسقصااب. من جهة إ،راز عدم ا

 وال فرق ع هذ  اجلهة حني إثبات يشء حسبب القاعدة أو إثبات اسقمرار .

 والنسبة حني القاعدة واالسقصااب هي العممم من وجه:

فقد يكمن حني القاعدة واالسقصااب تماف  كام ع ممارة الشّك ع الرافنع، فننّن 

 ع، وهكذا االسقصااب.القاعدة ع هذ  املمارة تققيض عدم االعقناء حالراف
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مثل ما إذا علم أّنه ةفع  ،وقد ال يكمن حينهام تماف  كام ع ممارة الشّك ع املققيض

 إجارة، إاّل أّنه ال يعلم أّنه ةفع إجارة شهر أو سنة.

واملاققمن كالشيخ واملاق  اهلمداين وغل  ذهبما إىل عدم ،ّجية االسقصنااب 

 فيها. ع هذ  املمارة، لعدم جريان القاعدة

وقد جتري القاعدة وال اري االسقصااب كممارة الشّك ع احلندويف، فنّننه إذا 

ال يمكن القمسك حاالسقصااب، فشككنا ع ،دويف املانع مع العلم حمجمة املققنيض 

كام إذا شككنا ع املخصو حعد الفاو، فنّن العقالء ال يعقنمن حمثل هذا الشّك حنل 

وجمة قرينة  ارفة حعد حتق  الىهمر، أو إذا شنككنا  يعملمن حالعام، أو إذا شككنا ع

 ع اقرتان البيع حالغبن أو العيب ،ق  يكمن مانعًا عن اللزوم الذي هم مققضن  العقد.

ممرة االتفناق يكنمن حنناء العقنالء منن حناب القاعندة ال منن حناب ففي عليه و

 االسقصااب.

يكنمن فة االسقصااب من نا،ي ّما أن يكمن االخقالففن ،االخقالف اوأما ممرة

االخقالف من نا،ية القاعدة،  يكمن أنّما إو االلقزام حه ضعيفًا وعىل خالف املاققني،

 فالعقالء ال يعقنمن حاملانع.

 فال،سن تمجيه حناء العقالء حالقاعدة ال حاالسقصااب.

وقبل كّل يشء ال حّد من تمضيح املققيض واملانع، وأّنه ما هم املراة مننهام ع كنالم 

النذي ذكنر وجمهنًا عديندة  (1)هذا القائل؛ إذ الذين كانما حصدة الرّة كاملاق  النائيني
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املسقىهر منن كلامتنه أّن املنراة منن املققننيض هنم اجلنزء  كانللمققنيض وناق  فيها 

 ال يل من العّلة. 

ولكن ال حّد من الرجمع إىل كلامت القائلني حالقاعدة ،ق  نرس ما هم مراةهم من 

 .املققضني

السيد عيل البهبهاين ن الذي هم من القائلني حالقاعدة ن ع كقاحنه القماعند  قاالفقد 

العلية: )اعلم أّن املراة من االققضاء ع املقام هم كمن املشكمب فيه حايث يكنمن ثاحقنًا 

ع ،ّد نفسه، ولم خيّل وطبعه مع قطع النىر عن املانع واملزيل والرافع والدافع، سماء 

فيه حقاًء أو ،ندوثًا، وسنماء كنان البناقي أو احلناةيف وجنمةًا أو عندمًا كان املشكمب 

ويعقّب ع القسم الثالث ن أي: إذا كان الشّك ع احلدويف وكان احلاةيف وجمةًا ن أن ال 

يكمن مسققاّل ً ع المجمة، حل يكمن مقادًا ع اخلارج مع املققنيض املعلمم احتاة المنر 

عدوةًا من أ،كامه عقناًل أو رشعنًا، فقجنري القاعندة ع املنقزع مع منشأ انقزاعه، أو م

الّباءة ال لية وسائر العدميات عند الشّك ع طرو سبب المجنمة، فنياكم حبقائهنا 

عىل ،القها الولية من العدم وعدم اخلروج إىل عامل المجمة أخذًا حاملققيض املعلمم هم 

 مجمة. العدم ال يل والغاًء للامنع املاقمل وهم طرو علة ال

إىل  (1) وع المجمةيات الثاحقة عىل وجه اإلطالق منع الشنّك ع طنرو الرافنع...(

 آخر .

واملراة من املانع ما يمنع عن تأثل ؛ وهلذا اعرتضما عليهم حأّنه لنم علنم حمنرض 

 ال حّد من احلكم حممته.فشخو يققيض ذلك املرض ممته لم مل يعالج 
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ليس مراةهم من املققنيض اجلزء ال يل من  وقد عرفت أّن القائلني هبذ  القاعدة

مراةهم من املققنيض ع املمارة القي تماف  القاعندة منع االسقصنااب هنم حل  العّلة،

 قاحلية البقاء، وسيأيت إن شاء اا حتقي  ذلك ع ضمن حيان كالم الشيخ.

 ممرةان:فإثبات جهة من اجلهات حسبب القاعدة ما يراة فيه وأّما 

يشء آخنر هناب ن ا: ما إذا ترتب ،كم عقيل أو رشعي عىل يشء، وكلاألوّ املورد 

الىهنمرات ع الخنذ كمانع عىل فرض وجمة ، فهم ارون القاعدة إلثبات احلكنم، 

حأ الة احلقيقة أو حأ الة العممم أو حأ نالة اإلطنالق، وال يعقنني العقنالء حنا،قامال 

 القرينة واملخصو واملقيد.

ي اللزوم، ن يعلم أّنه خياري أم ال، فنّن كّل عقد يققضاحلكم حاللزوم ع عقد الكو

 وا،قامال أن يكمن مقرونًا حالعيب أو الغبن ال يعقن  حه.

: ما إذا كان حني املققيض واملققىض احتاة حالنىر العرع، وهذا منا ذكنر  املورد الثاين

رهم شنديد : )نعم لم كان املققنيض حنىحقمله املاق  اهلمداين ع ،اشيقه عىل الرسائل

االققضاء حايث يكمن جمّرة إ،راز  كن،راز نفس املققنىض حاينث ال يلقفنت النذهن 

،اال الشّك إاّل إىل ا،قامال وجمة املنانع ال عندم وجنمة املققننىض ن حنالفقح ن أو كنان 

الماسطة القي يرتتب عليها احلكم الذي يراة حنه االسقصنااب إثباتنه منن المسنائط 

ف ع مقام ترتب الثر إليها، حل يرون الثر أثنرًا لننفس اخلفية، حايث ال يلقفت العر

 .(1) املسقصاب، فالىاهر اعقبار ، حل ال يبعد القمال حاندراجه ع ممرة الخبار(
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مجنمة ح ويمكن أن يمثل لذلك حأّنه إذا شّك ،ني يصب املاء عىل وجهه للقمضنأ

برشة مقاد مع انغساال المجه مانع من إيصاال املاء إىل البرشة، فبام أّن جريان املاء عىل ال

عرفًا ونسبقهام نسبة اإلااة والمجمة، والعرف يرس االنغساال حمجرة  ب املناء عنىل 

يشنك ع المجه؛ إذ ليس االنغساال إاّل جريان املاء وو مله إىل البرشة، إاّل أّن النذهن 

 و مال املاء إىل البرشة.ن وجمة ما يمنع م

املانع حاالسقصااب؛ لّنه يكمن من ال ل  ومن املعلمم أّنه ال يمكن إثبات عدم

 املثبت.

والغننرض: أن مننراةهم ن ع  ننمرة تمافنن  القاعنندة مننع االسقصننااب ن مننن 

 ي: ما له قاحلية البقاء، ومراةهم من املانع: املزيل والرافع.ناملققض

والفنننرق حنننني القنننائلني حالقاعننندة والقنننائلني حاالسقصنننااب: أّن القنننائلني 

إّنا نسقصناب حقناء منا كنان ونعقمند عنىل احلالنة السناحقة،  حاالسقصااب يقملمن:

 والقائلني حالقاعدة يقملمن: إّن العقالء ال يعقنمن حا،قامال وجمة املانع.

 فهم خيقلفمن ع القعليل.

هنم واملسقىهر من كلامت املاق  اهلمداين هم ذلك، وأّن النرّس ع االسقصااب 

 :هم يقمالف عدم اعقناء العقالء حا،قامال وجمة املانع.

من أّنه إحقاء ما كنان ن )ال يقاال: ما ذكرت يناع ما تقّدم ع تعريف االسقصااب 

،يث إّن عّلة اإلحقاء عىل ما ذكرت عدم االعقنناء حمجنمة املزينل، ال  ن ل أّنه كانلج

 وجمة  الساح  من ،يث هم.
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 هنم حنانم لّنا نقمال: قد عرفت فيام سب  أّن كمن وجمة  الساح  عّلة لإلحقاء إّنام

 إىل آخر . (1) من االعقبار... (

ع آخر كالمه: )أو القعّبد العقالئي حعدم االعقناء حا،قامال وجمة الرافع ع  قاالثمَّ 

 رفع اليد عن أثر اليشء الذي لم خيّل ونفسه يبق  كام هم املخقار. 

وإن أحيت عن تسمية ما اّةعينا ،ّجيقه حاالسقصااب فسمه حأ ل العندم النذي 

 .(2) يكمن اعقبار  ن لشيمع ةورانه عىل اللسن ن من البدهييات( كاة

وأّما ع املمارة الُخر فننّّنم غنل خمقلفنني ع القعلينل، حنل االخنقالف ع أ نل 

املطلب، فنّن القائل حاالسقصااب ال حيكم حاللزوم ع العقد الذي نشنّك ع أّننه الزم 

مبنقىل حمخصنو ،قن  النذي مل يكنن م العاهكذا ع أو ال؛ إذ ليس له ،الة ساحقة، و

 .اآلن فيام إذا شككنا ع ختصيو العام نسقصابه

والقائل حالقاعدة يقمال: إّن العقالء ال يعقنمن حا،قامال وجمة املانع، ولذا يقملمن: 

إّنه لم قيل للعقالء ملاذا متشمن عىل وف  احلالة السناحقة ايبنمن حنأّن خالفنه مل يثبنت، 

 لثبمت، ال حأّنه كان ممجمةًا أو معدومًا.فيعّللمن جرهيم حعدم ا

 والقعليل حعدم الثبمت معنا  القعليل حعدم املزيل.

 وهذا القعليل عمدة ما يقمسك حه املاق  اهلمداين ع ضمن كلامته.

مناذا تقملنمن ع منمرة الققنل  كمن حاالسقصااب اعرتضما عليهم حنأنّ والقائلم

 واحلرق.
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حبنناء   حجماب إمجايل وهنم أّننه: )ال وثنمق وقد أجاب املاق  اهلمداين عن ذلك

أثر املققنىض ن حالفقح ن حمجّرة إ،راز املققنيض، حل املىنمن ن لنم مل   ترتيب  العقالء عىل

يكن مقطمعًا حه ن عدمه؛ إذ مل يعهد من عاقل ترتيب أثر ممت املمريف حمجنّرة إ،نراز 

 .(1) قرتانه حمجمة املانع(،دويف ما يققضيه، كرشب الّسم أو رمي سهم إليه مع ا،قامال ا

والرّس الماقعي هم اخقالف املققيض و املققنىض وجمةًا، فيقعارضنان؛ لّن رشب 

السم أو رمي السهم إليه يققيض ممته إن مل يكن هنا مانع، و،ياته مققضية للبقناء، إاّل 

 فالقصمر حناء العقالء كام أجاب حه املاق  اهلمداين، لجل  يسلوأن يكمن هنا مزيل، 

 يكمن مثل هذ  المثلة نقضًا عليهم.

ولعّل أساس هذ  الفكرة أّّنم يرون ممضمع احلكم ما نعّّب عنه حاملققنيض، وكأن 

املانع عندهم ليس من أجزاء املمضمع، حل إّن املانع يمنع عنن القنأثل، وقند عننمن ع 

 ؟ال ومن أجزاء العّلة القامة أهل هم أّن عدم املانع حالفلسفة 

حعض إىل أّنه ليس من أجزاء العّلة القاّمة؛ لّن العدم ال يمكن أن يكمن وقد ذهب 

 مفيضًا للمجمة.

ويمكن اجلماب عنه حأّنه عىل فرض القمال حأّن عدم املانع ليس منن أجنزاء العّلنة 

أخمذ ع املنن إنّ ال يمكننن القننمال حننأّن عنندم املننانع لننيس جننزءًا للممضننمع؛ إذ فنّنننه 

قيل إن كان حيع ومل يكن غبن حيكم  ذافن واملمضمع مرّكب.املمضمعات الققّيد حالعدم، 

 حاللزوم، فمجممع هذا يكمن ممضمعًا، ال أن يكمن البيع متام املمضمع.
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هنم وإن كان  اياًا إاّل أّن هنذا القعلينل  مهفوأّما القعليل حعدم ثبمت اخلالف 

عناّم السقصااب، ونام مّبرات لعملهم؛ وذلك من أجل غفلنقهم اكسائر تعليالت 

 ذكرنا من الرؤية اإل،ساسية.

وقد عرفت فيام سب  أّّنم قد عّللما ذلك حأّن اليقني أقمس منن الشنّك وأّن الىنّن 

 يلا  اليشء حالعّم الغلب، وأمثاال ذلك.

ذكر ع الفمائد العلية فروعًا إللزام الفقهاء حالقاعدة، ونان نذكر ثالثنة قد وهذا 

 منها:

نا إليه من أ نالة احلقيقنة وأ نالة العمنمم وأ نالة : وهم ما أرش(1)األول الفرع

 اإلطالق وأّّنا ممّا حن  عليها العقالء، وال تقّم هذ  إاّل حقاعدة املققيض واملانع.

 واجلماب عن ذلك: أّن عّد هذ  الُممر من الُممر املسّلمة غل  ايح.

د إفهامنه، وقد ذهب املاق  القمي إىل عدم ،ّجية الكالم حالنسبة إىل من مل يقصن

اّجيقه إّنام تكمن من حاب أ الة عدم الغفلة، فليس فحالنسبة إىل من قصد إفهامه أّما و

 هذ  القاعدة.هم الرّس عند  

أّننه نسقصناب عندم القريننة واملخصنو  (2)وأّما الشيخ، فقد ذكر ع الرسنائل

 واملقيد.

 (3)انسناريوأّما املاق  النائيني عىل ما هم مذكمر ع تقرير حانث مكاسنبه للخم

 أّن أ الة العدم ع خصمص حاب اللفاظ أ ل عقالئي.فذهب إىل 
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 وخال ة الكالم: أّن الطري  غل منارص هبذ  القاعدة.

ويمكن أن يقاال: إّن أ الة الىهمر مبقنية عىل تعهد عقالئني، وأّن كنّل شنخو 

 ه.، إاّل أن يصل إىل السامع ما ينافيه ويناقضكان للكالم ظهمر فيهملقزم حام 

حعض الكناحر ع مبانث المضنع؛ إذ ذلنك   وهذا القعهد غل القعهد الذي ذكر

القعهند يعنني:  ،ط حالداللة القصمرية، وأّنه هكذا أراة القفهيم، وع املقنامرتبقعهد مال

هكذا أراة حاإلراةة اجلّدية، فقانمن الخنذ حنالىماهر مقيند حنام إذا مل يصنل منا ينافينه 

 ويناقضه.

ي نحقاعندة املققضن ةبطنتأ الة احلقيقة واإلطالق والعمنمم مروعليه فال تكمن 

 واملانع.

: أّن ع ممارة الشّك ع الغبن يبن  عىل عدمنه ويقمسنكمن حأ نالة (1)الفرع الثاين

اللزوم، مع أّنه ال طري  سمس قاعدة املققنيض واملانع؛ إذ ليس للزوم ،الة ساحقة ،ق  

ن جهة الخذ حالقاعدة؛ لّن املققيض للزوم يسقصاب حقاؤ ، فاحلكم حبقائه ليس إاّل م

 هم البيع.

 :ذكرثّم 

 إن قلت: إّنام حيكممن حاللزوم من جهة اسقصااب امللكية قبل الفسخ.

قلنا: الزم ذلك عند الشّك ع العقمة اجلائزة احلكم حاللزوم أيضًا، كنام إذا وهنب 

أّّنا هل كانت هبنة معمضنة أم  ماالً للغل، ثمَّ شّك ع أّنه كان جائزًا أم الزمًا من جهة

 ال، أو أّّنا هل كانت هبة إىل ذي ر،م أو ال، واحلاال أّّنم ال حيكممن حه.

                                                           
 

 .17:  1( الفمائد العلية 1)
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 واجلماب عن ذلك: أّنه ال مانع من اسقصااب حقاء امللكية ع املقام. 

أ،د الطنرق للجنماب عننه، وإاّل ففني املقنام طنرق مقعندةة للاكنم هم وهذا 

 حاللزوم.

ة اجلائزة كاهلبة، فاإلطالقات القي تنداّل عنىل جنماز رجنمع وأّما ع ممارة العقم

الماهب قد اسقثني منها ما إذا كانت اهلبة معمضنة أو إىل ذي ر،نم، وهنذ  العنناوين 

 املخصصة يمكن نفيها حاالسقصااب.

: )ومنها ،كمهم حعدم كمن املرأة حمرمًا عنند الشنّك ع املارمينة (1)الفرع الثالث

ة القزويج، فنّنه ال يقّم إاّل عىل جعل املارمية مانعة، واملنرأة حمناًل نسبًا املانعة من انعقا

 للقزويج(.

واجلماب عن ذلك: أّنه يمكن احلكم حه من أجل رواية مسنعدة حنن  ندقة، كنام 

يمكن احلكم حه من أجل اسقصنااب العندم الزيل ع النسنب واسقصنااب العندم 

 النعقي ع الرضاع.

إلزام القائلني حاالسقصااب حقاعدة االققضاء واملننع  ا ذكرنا أّنه ال يمكنممفىهر 

 حسبب هذ  الفروع وأشباهها.

 يف وجود الرادع عن البناء العقالئي وعدمهاألمر الثاين: 

راةع عن هذا البناء أو ال؟ إذ كام قلنا ساحقًا إّن ،ّجية حناء العقالء هناب هل يمجد 

 مقمقفة عىل عدم الرةع.
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مة الراةع وعدمه، وما يمكن أن يقاال إّنه راةع عن هذا والقمم قد اخقلفما ع وج

 البناء، وجهان:

رفنع منا ال » :رعية كقمله نّن الةلة القي تداّل عىل الّباءة الشأ :األول الوجه

، ونام ذلك، كافية ع الرةع عن االسقصنااب؛ إذ لنم كنان االسقصنااب «يعلممن

ال يعلمنمن(؛ لّننه منا ) نممرة ل جاريًا ن ال سيام اسقصااب عدم القكليف ن فال يبق 

حاكم االسقصنااب، فجرينان  اوإّما عدمه اإّما وجمةه ةكمن مجيع ال،كام معلممت

االسقصااب ممجب للغمية الّباءة الننرشعية، إاّل ع منمارة نناةرة جندًا، كقعاقنب 

 احلالقني، أو ع ممارة الغفلة عن احلالة الساحقة.

اءة عىل هذ  املمارة الناةرة، وهذا ةليل عىل أّننه ومن املعلمم أّنه ال يمكن محل الّب

 ال أساس لالسقصااب.

 واجلماب عن ذلك حمجهني:

نّنام يقم ع اسقصنااب عندم القكلينف، ال ف: أّنه لم تّم إثبات الرةع حذلك األول

مطل  االسقصااب، وقند ذهنب الشنيخ النصناري وحعنض آخنر إىل عندم إجنراء 

ال نقمال حمقالنة الشنيخ إاّل أّننه لنم أمكنن كنا  اسقصااب عدم القكليف، ونان وإن

 قًا.لنّنام يكمن ع اسقصااب عدم القكليف، ال مطفالرةع حذلك 

: أّنه إّنام يمكن أن يكمن راةعًا حالنسبة إىل اسقصااب عندم القكلينف عنىل الثاين

مسلك القمم من أّن المارات واالسقصااب ونامها ،اكمة ،ق  ع  مرة املمافقة 

واالسقصااب ن سنماء اءة؛ إذ حاعققاةهم يكمن ممضمع الُ مال هم الشّك، الّب مع

 خمالفًا ن رافع للشّك. مكان ممافقًا أ

وأّما حناًء عىل ما ذكرنا ن ساحقًا ن  من أّن المارات واالسقصنااب إّننام تققندم ع 

، قكمن مليدة وملكدة، فنال يلنزم أي حمنذورفع  مرة املمافقة وأّما  مرة املخالفة، 



 53 | االستصحاب    
 
 

 

اسقصااب الطهارة ال يكمن ،اكاًم، ووجمة كل يشء طاهر ،ق  تعلم أّنه قذر( ففي )

االسقصااب ال يمجب انعدام قاعدة الطهارة وال مانع منن اجلمنع حنني القمسنعة ع 

الكشف حالنسبة إىل الطهارة وتنزيل النجس منزلة الطناهر. وقند ذكرننا ن سناحقًا ن أّن 

 للقنزيل أثرًا ع مقام اإلجزاء.

ء لك كّل يش»وكذا ع  نعم، اسقصااب القذارة ممجب النعدام قاعدة الطهارة،

ال يعلممن(، فنّن معن  )رفع ما ال ما ) ، وكذا المر ع«،الال ،ق  تعرف احلرام حعينه

مرفمع تنزياًل، فنن فهم ّن احلكم االلزامي الثاحت ع الماقع إذا كان جمهمالً أ يعلممن(:

ّن احلكم ممجمة، وأنت عامل حبقائه فهذا يمجب انعدام أ ب:االسقصاا كان مفاة لسان

االسقصااب حأّنك تعلم عندم احلكنم، فنال  ممضمع )ما ال يعلممن(، وأّما إذا ،كمل 

 وجه للاكممة ع  مرة املمافقة.

: للرةع عن االسقصااب اآليات الناهية عن العمنل حغنل العلنم أو الوجه الثاين

 ان إثبات الرةع حاآليات:حاملىنّة، وقد اخقلفما ع إمك

 فذهب حعض إىل إمكان الرةع كاملاق  اخلراساين.

 وذهب حعض إىل عدم اإلمكان.

وقبل القعّرض لألجمحة القي ذكرها الكناحر، ال حنّد منن تمضنيح مفناة اآلينات 

فنقمال: اإلشكاال مبقن عىل أن يكنمن العلنم حمعنن  القطنع، والىنّن حمعنن  ، إمجاالً 

 ما ع القاممس ن أو مطل  عدم العلم، فيقاال: إّن الىنّن هبنذين االعققاة الراجح ن عىل

 املعنيني غل مفيد للعلم، فيدخل حتت الةّلة الناهية عن العمل حغل العلم.

إاّل أّنه قد ذكرنا ساحقًا أّن العلم ليس حمعنن  القطنع كنام أّن الىنّن لنيس حمعنن  

 قعمل ع معنيني:االعققاة الراجح أو مطل  عدم العلم، فنّن العلم مس
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الماقعينات  أنّ  : )إّن اا عامل(، يعننيناقملف: االنكشاف، وظهمر الماقع، أحدمها

 منكشفة له.

 عن جهالة.  السلعىل حصلة ع قباال  السل: ثانيهام

 واملراة من العلم ع اآليات الناهية عن العمل حغل العلم هم الثاين.

 يقخنبط وال سل  ع هيقدي أّنه ذلك فمعن  ،علم عىل يمشني فالناً  إنّ  قالما فنذا)

 اخلنبط وهم اجلهل ونقيضه حصلة، عىل والسل اهلداية هم عندهم فالعلم يقعسف، أو

 .(1) (ةليل وال مقصد وال هدس حغل السل من الىالم ع اخلبط يشبه ما أو الىالم ع

ارة العيان والىّن عبارة عن إ،ساس، ال عن عيان، فنّن العرب ال يعّّبون ع مم

 االعققاةيات كمن من الرضوريات حالىّن، وإّنام يعّّبون حالىن عتالقي ترس حالعني أو 

غل جزمي، إاّل أّنه خيقلف حاسب املبناةئ، فننن كاننت  مجزميًا أاالعققاة سماء كان 

غل الئقة، فيعّبون عننه حنالىّن اجلناهيل، أي: الىنّن السنفهي،  ئاً املباةئ للمىنّة مباة

 ئناً ققاةات الناشئة من اإل،ساسات واملشاعر الرذيلنة، وإن كاننت املبناةئ مباةكاالع

فنال يعنّب عننه حنالىّن  ،الئقة كاإل،ساسات واملشاعر الطيبة كاسن الىّن حنامللمنني

 اجلاهيل.

 وال حأس حاإلشارة إىل حعض اآليات املقضّمنة للعلم والىّن.

ِهمو  ونَ َلُيِضـل   َكثِـااا  َوإِن  : ﴿تعناىل قمله: منها
َوائِ ِ  بِـههو ـم   بَِغـاو  العلنم فنننّ  ،(1)﴾ِعلو

َبعَ  َبلِ : ﴿تعاىل قمله ع وكذا اهلمس، اّتباع قباال ع اسقعمل ـَواَءُهمو  َظَلُمـوا ال ـِذينَ  ات   أهو

 ِ م   بَِغاو  .(2)﴾ِعلو
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ُبُدونَ : ﴿تعاىل كقمله وسلطان ةليل له ليس ما الاقب ع سقعملا وقد  ُدونِ  ِمـنو  َوَيعو

و  امَ  اهللِ لو  َل َطاناا  بِهِ  ُينَزِّ مو  َليوَس  َوَما ُسلو م   بِهِ  ََلُ  .(3)﴾ِعلو

اَلَدُهمو  َقَتُلوا ال ِذينَ  َخـِسَ  َقدو : ﴿تعاىل قمله ع السفه قباال ع اسقعمل وقد  َسَفهاا  أوو

 ِ م   بَِغاو  .(4)﴾ِعلو

مِ  اَل  ال ـِذينَ  إِن  : ﴿تعناىل قمله ع واهلمس الىنّ  قباال ع سقعملوا  بِـاخِخَرةِ  نُـونَ ُيؤو

ونَ  ِمَيةَ  امَلاَلئَِاةَ  َلُيَسم  َثى َتسو مو  َوَما*األُنو م   ِمنو  بِهِ  ََلُ  اَل  الظ ـن   َوإِن   الظ ـن   إاِل   َيت بُِعـونَ  إِنو  ِعلو

نِي  هذ  ع عنه عّّب  قد احليمانية الشهمة منشل  الذي االعققاة فننّ  ،(5)﴾َشيوئاا  احَلقِّ  ِمنَ  ُيغو

 .وحصلة علم عىل اعققاةهم ع أّّنم مل يكمنماو حالىنّ  اركةاملب اآلية

توُهمو  َقدو : ﴿تعاىل قمله فمنها ،الىنّ  عن الناهية اآليات وأّما ُفُسُهمو  أمَه   بِاهللِ َيُظن ونَ  أنو

 َ ـرِ  ِمنَ  َلنَا َكانَ  َلوو  َيُقوُلونَ ﴿ :تعاىل قمله إىل﴾ اجَلاِهلِي ةِ  َظن   احَلقِّ  َغاو ء   األمو نَـا َمـا ََشو  ُقتِلو

َثُرُهمو  َيت بِعُ  َوَما: ﴿تعاىل وقمله ،(6)﴾َهاُهنَا نِي اَل  الظ ن   إِن   َظنّاا  إاِل   أكو  ،(7)﴾َشيوئاا  احَلقِّ  ِمنَ  ُيغو

مو  َما: ﴿تعاىل وقمله م   ِمنو  بِهِ  ََلُ َباعَ  إاِل   ِعلو  .(8)﴾َيِقيناا  َقَتُلوهُ  َوَما الظ نِّ  اتِّ
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56 |   

 
 

ء كان ع الُ مال لم كان الىّن ناشئاً ل من مباة غل الئقة سما وخال ة الكالم: أّنه

العمل عىل وفقه غل عقالئي، والقرآن يرشدنا إىل ذلك وأّن العامال  كانع الفروع  مأ

 ال حّد وأن تكمن عن علم وعن حصلة ع الُ مال والفروع.

، ويندّلنا علم حالُ مال كام ذكر  حعضاآليات الناهية عن العمل حغل  وال ختقو

ُمـوا َمـا عىل ذلك قمله تعاىل: ﴿ ـم  َوَحر  ِ ِعلو اَلَدُهمو َسـَفهاا بَِغـاو َقدو َخِسَ ال ِذيَن َقَتُلوا أوو

َتِدينَ  اءا َعىَل اهللِ َقدو َضل وا َوَما َكاُنوا ُمهو رِتَ ٍ  ، وقمله تعاىل: ﴿(1)﴾َرَزَقُهُم اهللُ افو َوا َثاَمنَِيـَة أزو

 ِ ننَيو هوِن اثو َحـاُم ِمَن الض  َتَمَل و َعَليوِه أرو ا اشو ِ أم  َثَينيو َم أِم األُنو ِن َحر  َكَريو ِ ُقلو ذلذ  ننَيو ِز اثو  َوِمَن امَلعو

م  إِنو ُكنوُتمو َصاِدقنِيَ  ِ َنبُِّئويِن بِِعلو َثَينيو  .(2)﴾األُنو

العلم ال ختقو حأ نمال الندين، حاتباع طالبة املفنسقفيد من اآليات املباركات أّن 

غنل علنم ع حالتبناع اراجع للكقاب العزيز يرس كثلًا منن اآلينات تنداّل عنىل ذّم وامل

 ال مال والفروع.

وجمممع اآليات القي ذكرناها وغلها تدّلنا عىل كيفّية السنلمب ع قبناال السنلمب 

اجلاهيل وأّنه ال حّد من القفقي  ع العقائد حلااظ املباةئ والنقائج وأّن هذ  املباةئ هل 

 ال، وما هي نقائجها؟  وعقامة عليها وهل هي قاحلة لالسقناة عليها أحيسن اال

فنن كان االعققناة مبقنينًا عنىل اإلةراب واملنمازين فهنم عمنل حنالعلم وإاّل سنفه 

 وجهالة.
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مل القني وهذ  اآليات الرشيفة مرشندة إىل فطنرة اا القني فطنر النناس عليهنا، و

 ة.ملجقمعات املقأخر،ق  لدس اناط تلميف ومل تق

ألوهام واخلرافنات واالعققناةات الناشنئة منن ل القصديوهذ  اآليات ع مقام 

القمنيات والشهمات، فنّّنا قد تمجب احلرص والطمع والشنهمات اجلنسنية واملاّبنة 

اخلروج عنه فيام حعد، وهذا هم الذي يعنّّب عننه  واإلقدام عىل أمر ال يمكن والعداوة،

واملاقمالت  عمل أواالعققاة حمال،ىة اال،قامالتحامليش عىل غل حصلة، وإذا كان ال

 علم. ىلحصلة وع ىلفيعّّب عنه حامليش ع

مع القمانني العقالئينة ع سنلمكهم حنام أّّننم منن  نامقوما تداّل عليه اآليات ال ي

العقالء ال حام هم من أهل اجلاهلية، فنّّنم يسلكمن عىل وف  العلم واالطمئنان الناشئ 

قة، فنن مل يقمكنما من حتصيل العلنم يرجعنمن إىل أهنل اخلنّبة أو إىل من املباةئ الالئ

 اً نىنام املجقمنع مقمقفنيكنمن قانمن مقايسة اال،قامال واملاقمل أو إىل القمانني القني 

فنّنا قد ذكرنا أّن عدم العمل عنىل  ،من هذا القبيل االسقصااب عليها كقانمن اليد، و

 أو ال أقل من حطء رسعة النىام.مقف سل النىام قوف  االسقصااب ممجب ل

علم ال تشمل االسقصااب وأمثاله، حل اآليات فاآليات الناهية عن العمل حغل 

ةية إىل الطري  السمي ع املعاش واملعاة وما هم مفيد لإلنسان ع اكام أرشنا مشلة وه

طريقة القفكنل سنماء كنان مبقنينًا عنىل اجلهنات اإلةراكينة كمال،ىنة اال،نقامالت 

فنيام اقمالت أو كان مبقنيًا عىل اجلهات اإل،ساسية مثل ،ّب النمع وأمثاال ذلنك وامل

 .هإذا كان االعققاة ناشئًا من ،ب النمع ومرتتبًا عليه مصالح كافظ النىام أو رقي

العقالئيننة الماجنندة للشنننرائط وال ننمال قعننارض اآليننات مننع الطننرق توال 

 الء حام أّّنم عقالء.كاالسقصااب حناًء عىل أّنه مما حن  عليه العق

 حأجمحة:عن ذلك وقد أجاب حعض الكاحر 
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 .(1) : )إّن اآليات وارةة ع ُأ مال الدين(منها

 وقد عرفت أّّنا ال ختقو حُأ مال الدين.

 .(2) : )إّن الرةع هبا ال يكمن إاّل عىل وجه ةائر(ومنها

ناس عناّم هنم وهذا اجلماب غل مفيد أيضًا؛ لّن اآليات املباركات حصدة تغيل ال

 وإاّل فأهل اجلاهلية أيضًا كانما يعققدون حأّّنم يعملمن حالعلم. ،عليه من كيفية القفكر

ال،قامال خمالفة الماقنع  ؛: )إّن اآليات الناهية إرشاةية إىل عدم العمل حالىنّ ومنها

واالحقالء حالعقاب كام ع ،كم العقل حمجمب ةفع الضنرر املاقمل، فال تشمل الىّن 

 .(3) يكمن ،ّجة حبناء العقالء للقطع حالمن من العقاب ،ينئٍذ(الذي 

أن تكمن احلجية العقالئية وارةة عىل مفاة اآلية الكريمة، وهذا اجلماب مبقن عىل 

 .لعّد  علامً  كام أّن اجلماب الثاين مبقن عىل احلكممة

االعققاة هذا اجلماب مبقن عىل أّن يكمن العلم حمعن  القطع والىّن حمعن  كام أّن 

أّن اآلينات ليسنت نناظرة إىل إىل الراجح، وقد عرفت فيام سب  عدم متاميقهام، مضافًا 

،صمال القطع حالمن من العقناب حنل نناظرة إىل الفانو ع مبناةئ االعققناةات، 

أّن حتريم اليهمة حعض الُممر املبا،ة عىل أنفسهم ال يبقي جماالً للمااّجنة إىل ومضافًا 

حالىّن؛ إذ العقل حيكم حمجمب ةفع الرضر املاقمل، وهذا الذي  معهم حأنكم تعملمن

 قمال آحائهم.ح،ّرمم  عىل أنفسهم حمقمل أن يكمن ،رامًا 

                                                           
 

، وقد أجاب  ا،ب الكفاية حاجلماب ذاته ع مباث ،جية خّب 12: 2( مصباح الوال 1)

 .303الما،د ع كفاية ال مال: 

 ( املصدر نفسه.2)

 .12:  2( هذ  المجم  مجيعها ع مصباح اال مال 3)
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  الرواياتالدليل الرابع: 

 وقد تنّبه إليها املقأخرون ةون املققدمني، وهي عىل قسمني:

 الروايات الدالة عىل عدم نقض اليقني بالشك  القسم األول:

 وىل: صحيحة زرارة األوىلألالرواية ا

وهي ع المسائل: )حممد حن احلسن حنسناة  عن احلسني حن سعيد، عن مّحاة، عن 

،ريز، عن زرارة، قاال: قلنت لنه: الرجنل يننام وهنم عنىل وضنمء أتمجنب اخلفقنة 

واخلفققان عليه المضمء؟ فقاال: يا زرارة قد تنام العني وال يننام القلنب والُذن، فننذا 

لُذن والقلب وجب المضمء، قلت: فنن ،ّرب إىل جنبه يشء ومل يعلنم نامت العني وا

حه؟ قاال: ال، ،ق  يسقيقن أّنه قد نام ،ق  ايء من ذلك أمر حنّي وإاّل فنّننه عنىل يقنني 

 .(1)الشّك، وإنام تنقضه حيقني آخر(من وضمئه، وال تنقض اليقني أحدًا ح

ث ع سندها، فنّنه وإن قيل والباث ع هذ  الرواية من جهات عديدة، منها البا

إّّنا  اياة، إاّل أّنه ال حّد من الباث فيها، ومنها الباث ع فقه احلنديث، ومنهنا أّن 

هذ  الرواية هل ترتبط حاالسقصااب، أو حقاعدة االققضناء، ومنهنا أّننه عنىل فنرض 

 ارتباطها حاالسقصااب هل يسقفاة منها القعميم أو ال؟

  سندهايف :اجلهة األُوىل

 يها حاثان:وف

 : ع سندها إىل احلسني حن سعيد.األول

 : فيام حعد زرارة فنّن الرواية مضمرة.والثاين

                                                           
 

 . 356:  2و  245:  1( المسائل 1)
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 البحث األول: 

وقبل الدخمال ع الباث ال حّد من اإلشارة إىل أّن منن راجنع المسنائل ينرس أّن 

الشيخ قد احقدأ حاسم احلسني حن سعيد وع كل ممرة احقدأ الشيخ حاسنمه ع القهنذيبني 

ناء العمل عىل تصايح السند معقمدًا عىل مشنيخة القهنذيبني والفهرسنت حققرينب فب

 ليس املقام حمل ذكر .

ن كام اسنقىهر  نا،ب  فعىل ذلك يقمهم الناظر إىل المسائل أّن الرواية  اياة

وأّن الشيخ يروهيا عن كقاب احلسني حن سعيد، واحلاال أّن الشيخ روس المسائل ذلك ن 

 اص.هذ  الرواية حسند خ

)ما أخّبين حه الشيخ )أّيد  اا( ن يعني: الشيخ املفيد  (1)الشيخ ع القهذيب قاالفقد 

ن  عن أمحد حن حمّمد حن احلسن عن أحيه، عن حمّمد حن احلسن الصنفار، عنن أمحند حنن 

حمّمد حن عيس ، وعن احلسني حن احلسن حن أحان مجيعًا، عن احلسني حنن سنعيد، عنن 

 . (2) حمّمد حن الفضيل(

ثمَّ يقمال: وهبذا اإلسناة، وهبذا اإلسناة، ،ق  و نل إىل هنذ  الرواينة، فيقنمال: 

وهبذا اإلسناة عن احلسني حن سعيد، عن محاة، عنن ،رينز، وهنذ  الرواينة كنام تنرس 

مروية هبنذا هي الشيخ حاسم احلسني حن سعيد، حل فيها من الروايات القي احقدأ  تليس

 السند اخلاص.

                                                           
 

 .7:  1( هتذيب ال،كام 1)

 ( ع املخطم  : عن حممد حن احلسني حدال حممد حن الفضيل، وما أثبقنا  من املصدر.2)
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فعل ذلك اخقصارًا واسقىهارًا منه حأّننه روس عنن كقناب و ا،ب المسائل إّنام 

القصايح الذي ذكر  الشيخ يىهر هذا للبا،ث حرجمعه إىل طري  احلسني حن سعيد، و

ع املشيخة من أّنه يبقدأ حاسم املصنّف الذي أخذ احلديث من كقاحه أو  ا،ب ال ل 

 الذي أخذ احلديث من أ له.

متام السند فيقخيل أّن الرواية  اياة، وهنذا وع أوال القهذيب قد حن  عىل ذكر 

سنن احلأمر قد فعله الشيخ احلر العاميل ع عّدة ممارة، كام فعل ذلك ع ممارة عيل حن 

 الفضاال.

سن الفضاال. وأ،د هذين احلفنّن الشيخ ذكر ع أوال القهذيب سندين إىل عيل حن 

رون حنن ممسن  )أخّبين مجاعنة عنن أ  حممند هناوهم السندين  ايح حال إشكاال 

]القلعكّبي[، عن أمحد حن حممد حن سعيد ]احنن عقندة[، عنن عنيل حنن احلسنن ]حنن 

فضاال[، وأخّبين أمحد حن عبدون، عن عيل حن حممد حن الزحل، عن عيل حن احلسن ]حن 

 .(1) فضاال[(

والسند الثاين أيضًا يمكن احلكم حصاقه إاّل أّنه ليس كالوال، و ا،ب المسائل 

وايات من كقاب عيل حن احلسن حن فضاال ولذا احقدأ حاسمه ن وهذ  عّدة اسقىهر أّن الر

ر حنالطري  نمن الروايات قد ضبطناها ن وقد ختّيل حعض من الكاحر أّن الطري  مناص

الذي فيه عيل حن حممد حن الزحل القنريش، وهنم مل يمّثن  فبالنقيجنة ،كنم حقضنعيف 

إشكاال، والسبب ع ذلنك ختلنل  الروايات القي رويت حسندين، وأ،دمها  ايح حال

االسقنبا  الذي اسقنبطه  ا،ب المسائل، وإلغائه السند إىل  ا،ب الكقاب النذي 

                                                           
 

 .174:  1( هتذيب ال،كام 1)
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راجع المسائل يرس أّنه احقدأ حاسم نجد أّن من ياسقنبط أّن الرواية من كقاحه، وع املقام 

حاسنني  احلسني حن سعيد، فيقمهم أن يكمن هذا املمرة كسائر املمارة القي احقدأ الشيخ

 واحلاال أّن ع سند هذ  الرواية أمحد حن حممد حن احلسن حن المليد. ،حن سعيد

احلسني حن احلسن حن أحان، وإن مل يمث  إاّل أّنه معطمف عىل أمحد حنن حمّمند أما و

 ع متامية السند. يةحن عيس  ووثاقة أ،دمها كاف

لنذا ب الرجالينة، فأمحد حن حمّمد حن احلسن حن المليد ليس له ذكنر ع الكقنأما و

ققه، وذهب حعض إىل وثاققه؛ لّنه من اذهب حعض إىل عدم متامية السند لعدم ثبمت وث

مشايخ اإلجازة، وله تالمذة كالشيخ املفيد واحلسني حن عبيد اا الغضائري، وأمحد حن 

 عبدون، ورواية هلالء الجاّلء عنه كافية ع المثاقة.

حنل حيكنم  ،حنن احلسنن حنن المليند  ناياة رواية أمحد حن حممد أنّ واملشهمر 

معدالً حعدلني كصا،ب املنقق  و ا،ب  ي،ق  من يقمال حلزوم كمن الرواحصاقها 

 املعامل.

 وتمقف مجاعة فيه لعدم ثبمت وثاققه. 

فكل من يرس أّنه ال حّد من القمثي  ع كّل راٍو ال يمكنه احلكم حصّاة هذ  الرواية 

 سندًا.

ه قد ذكر الشيخ ع املشيخة أّنه كان ينذكر ع اجلنزء الوال ويمكن اجلماب عنه حأنّ 

والثاين متام السند، إاّل أّنه يبقدئ فيام حعد حاسم املصدر الذي ينروي عننه؛ وذلنك منن 

أجل االخقصار، فمن كالمه هذا نفهم أّن ع أسانيد  إسناة إىل املصدر أيضنًا، فنال حنّد 

مصدر  كقناب احلسنني حنن  من تشخيو املصدر، و ا،ب المسائل قد شّخو أنّ 

سعيد، ونان نال،ظ السند فنرس فيه الشيخ املفيد، ومن املعلمم أّنه ليس للشيخ املفيد 
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جامع ،ديثي ،ق  يكمن مسقند الشيخ الطمي كقاب الشيخ املفيد، ولذا مل ينذكر ع 

 كقاب الشيخ املفيد وكذا ع الفهرست. مصاةر املشيخة من 

لنيس منن املنللفني، فنننه  سن حن المليد فأيضًا كذلك،وأّما أمحد حن حمّمد حن احل

ولذا مل يذكر  ع املشيخة، فمن املمكن أن يكمن من حمّمد حن احلسن حن المليد أو منن 

حمّمد حن احلسن الصفار، أو من احلسني حن سعيد أو من محاة أو من ،ريز النذين هلنم 

 كقاب.

ب، فنن كان السنند إىل هنذ  يروي عن أ،د الكقأّنه فمققىض ما ذكر  ع املشيخة 

 .قطعاً  الكقب  اياًا فيقم السند

وللشيخ سند  ايح إىل كقاب حممد حن احلسن حن المليد، ولنه كقناب اجلنامع، 

وسنند  إلينه ع  ،وقد روس ع حعض املماضع من القهذيب عنن نفنس كقناب اجلنامع

 املشيخة والفهرست  ايح.

، وع الفهرسنت (1)احلسن المليندففي املشيخة: املفيد عن الصدوق عن حمّمد حن 

 .(2))وأخّبنا هبا ن أي: حجميع كقبه ن مجاعة عن أ  جعفر حن حاحميه عنه(

القهنذيبني كنام  مصناةرسن الصفار، فكقاحه ككقاب اجلامع منن احلوأّما حمّمد حن 

سن حن احل، وع سند  إىل هذا الكقاب ع املشيخة أمحد حن حمّمد حن (3)يىهر من املشيخة

د، وع سند  اآلخر احن أ  جيد الذي تمقف فيه حعض وذهب حعض إىل وثاققنه؛ الملي

، لّنه من مشايخ النجايش، إاّل أّن ع الفهرست سند   ايح إىل غل حصائر الدرجات

                                                           
 

 . 75:  10( رشح مشيخة هتذيب ال،كام 1)

 . 237( الفهرست : 2)

 . 73( رشح مشيخة هتذيب ال،كام : 3)
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)وأخّبنا حذلك أيضًا مجاعة عن احن حاحميه، عن حممد حن احلسن، عنن حمّمند حنن  قاال:

 .(1) سن الصفار(احل

)وأخّبننا هبنا  ، قاال:سعيد، فله طري   ايح إليه ع الفهرست وأّما احلسني حن

عّدة من أ ااحنا، عن حمّمد حن عيل حن احلسني، عن أحيه، وحممد حن احلسن وحممد حن 

ممس  حن املقمكل، عن سعد حن عبد اا واحلملي، عن أمحد حن حمّمد حن عيس ، عن 

له طري  فن  (4)،ريزكقاب و (3)اةسائر الكقب ن ككقاب محهكذا ، و(2) احلسني حن سعيد(

ن أن يكمن مصندر  كقنا   حاسب املداربمن املسقبعد ن ، وإن كان أيضاً   ايح إليها

 .محاة و،ريز

فعليه يكمن السند  اياًا وال جماال للقمقف ع السند إىل احلسني حن سعيد ومنا 

 حعد  إىل زرارة.

ه وكنذا جنامع النرواة منن ي ع أرحعينننوما ذكرنا  غل ما ذكر  العاّلمة املجلسن

تصايح السند من حاب تركيب السانيد، فنّّنم حيكممن حقاممية السند فيام إذا كنان إىل 

 اً مقعدةة ال كقاحن اً  ا،ب كقاب سند  ايح وإن كان ما قبله ضعيفًا، فنّن ع املقام كقب

ال منا  ،الشيخ عن املصاةر ا، وما قلنا  إّنام يكمن ع خصمص املمارة القي يروهياً وا،د

يرويه شفاهًا، ومن املمكن أن ال يكمن ما ذكرو   اياًا حخالف ما ذكرنا  ع املقام، 

 وليس للباث القفصييل عن ذلك جماال ع املقام.

                                                           
 

 . 221( الفهرست : 1)

 . 113( الفهرست : 2)

 . 61( الفهرست : 3)

 . 63( الفهرست : 4)
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 البحث الثاين: 

أّن الرواية مضمرة ،يث قاال زرارة: )قلت له(، فال ندري من هم املسلوال، وقد 

، ،ينث إّننه تلمنذ عنىل فقهناء (1)ماعأشكل حعض ع مضمرات زرارة كام ع ،اشية ال

العامة كاكم حن عقيبة، فمن املمكن أن يكمن السلاال واجلماب مع أ،د علامء العامة، 

وهذا املايّش مل يذكر ما ذكنر  ع ،اشنيقه عنىل هنذ  الصناياة، إاّل أّن كالمنه عنام 

 ويشمل هذ  الصاياة وغلها من مضمرات زرارة.

  :نيجماححت املقأخرين وُأجيب عن هذا اإلشكاال ع كلام

: أّن هذ  الصاياة وإن كانت مضمرة حاسب ما هم ممجمة ع المسائل أحدمها

، إاّل أّن عّدة من الكاحر نقلمهنا عنن أ  جعفنر (4)ومنقق  اجلامن (3)والقهذيب (2)والماع

(6)، واملاقن  البهبهناين ع الفمائند احلائرينة(5)، كالسرتآحاةي ع الفمائد املدنينة ،

عننىل مننا ذكننر  أوثنن   (9)، والمافيننة(8)، وع احلنندائ (7)السننيد حاننر العلننمم ع فمائنند و

                                                           
 

 .161:  5( ،اشية الماع 1)

 . 257:  6( الماع 2)

 . 8:  1( هتذيب ال،كام 3)

 . 124:  1( منقق  اجلامن 4)

 .290( الفمائد املدنية: 5)

 .277( الفمائد احلائرية: 6)

 .110( فمائد الرجاال : 7)

 . 143:  1ارضة ( احلدائ  الن8)

 . 203( المافية ع ا مال الفقه : 9)
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)وهم مدفمع  :ع مصباح الُ مالقاال ، و(2)، والشيخ البهائي ع احلبل املقني(1)المسائل

. أوالً حام ذكر  مجلة من العالم من عدم كمّنا مضمرة وأّن املسنلوال هنم البناقر 

كام ذكر  السيد الطباطبائي ع الفمائند والفاضنل النراقني  ،فالرواية: قلت للباقر

ومنن البعيند أّن  ،عىل ما ذكر  الشيخ ع تنبيهات االسقصااب وغلمها من الفاضل

حل من املاقمل أّنه عثنر عنىل  ،مثل السيد نقلها مسندة ومل يعثر عىل أ ل من الُ مال

 .(3) أ ل نفس زرارة(

؛ وذلك لّن أ ل زرارة الذي مل يعثر عليه أ،د وما ذكر  السيد اخلمئي حعيد جداً 

 .هن1212سنة تمع ع كيف كان ممجمةًا إىل زمان السيد الطباطبائي الذي 

كنمن نسنخ تالبهنائي حيقمنل أن  نعم، حناًء عىل ما ذكنر  السنرتآحاةي، والشنيخ

 ،والنسخة القي و نلت إىل أيندينا وفيهنا هنذ  الصناياة مضنمرة ،القهذيب خمقلفة

ة القي كانت عندهم غل مضمرة، ولعنّل منا ذكنر  البهبهناين ع فمائند  كنان والنسخ

إاّل أّن هذا ال يمجب رفع اإلضامر، والرواية  ،مقخذًا من الفمائد املدنية، وكذا احلدائ 

 تكمن جمملة من هذ  اجلهة.

                                                           
 

، قاال: و ثانيها أّن الّرواية و إن كانت مضمرة ع 449( أوث  المسائل ع رشح الرسائل : 1)

 . ع المافية و الفمائد املدنية لألمني السرتآحاةي (عليه السالم)القهذيب إالّ أّّنا مسندة إىل الباقر 

 .36كام الدين : ( احلبل املقني ع أ،2)

 . 13:  3( مصباح ال مال 3)
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فنّنه أجّل شأنًا  ،: )حأّن اإلضامر من مثل زرارة ال يمجب القدح ع اعقبارهاثانيهام

فنّن هذا  ،من أن يسأال غل املعصمم ثّم ينقل لغل  حال نصب قرينة عىل تعيني املسلوال

 .(1) فنضامر  يداّل عىل كمن املسلوال هم املعصمم يقينًا( ،خيانة اّل مثل زرارة عنها

هني )قلت له( لفىة: واجلماب عن ذلك: أّن اإلضامر ليس من زرارة جزمًا؛ لّن 

منن و ال حّد وأن يكمن مرجع الضمل معلممًا عند املخاطب،ف ،قانمن املااورةل ةلفاخم

ة، وقد ذكر ذلنك قبنل بيقما سمعه من احلكم حن عنقل املمكن أن يكمن زرارة حصدة 

لنيس منن املعقنمال أن يبقندئ زرارة حقملنه: ف)وقلت له(، وإاّل  قاال:ثمَّ  ،هذ  اجلملة

 ني حن سعيد إىل آخر .ساحل)قلت له(، فاإلضامر إّما من ،ريز، أو من مّحاة، أو 

وعىل هذا يمكن القمال حأّن كقب هلالء القمم كانت معندة لنقنل الرواينات عنن 

كانت الرواية عن غل املعصنمم ملنا  لمو الئمة املعصممني )سالم اا عليهم أمجعني(،

ع كقبهم، وكان ذكر الرواية مضمرة وحدون نصنب القريننة تدليسنًا وتلبيسنًا  اذكروه

 امهم عنه.منهم، اّل مق

يمكن أن يقاال: إّن القدماء كثلًا ما كانما خيلطمن حني الرواينات وكلنامت لكن و

يشقبه الناظر ع أّن هذا كالم لإلمام واحلاال أّن المر لنيس  ماالفقهاء؛ ولذا ترس كثلًا 

 كذلك، حل إّما من كالم املصنّف أو من كالم شخو آخر.

احلديث؛ فننّّنم قند ينقلنمن كنالم  واملقصمة أّن كقب القمم ليست مقماضة ع

الغل، أو الغل يقمهم أّن هذا من كالم اإلمام، وكقاب ،ريز من هذا القبيل، فنّننه قند 

 نقل فيه قراءة عائشة، وأمثاال ذلك.

                                                           
 

 .15: 2( السيد اخلمئي ع مصباح ال مال 1)



68 |   

 
 

بعند أن تكنمن يإاّل أّنه حاسنب العناةة وشنهاةة املنقن  ،وهذا وإن كان  ايااً 

ندرة ما يذكرون منن كلنامت إىل ذلك  الرواية من مثل زرارة عن غل املعصمم، مضافاً 

عن املعصمم. هذا متام الكالم ع هي الرواية  ياصل اإلطمئنان حأنّ ف الفقهاء ع كقبهم،

 اجلهة الوىل.

 اجلهة الثانية: يف فقه احلديث

ورة ع الرواية السلاال عن ناقضية الننمم للمضنمء فهنل يقعلن  ذلنك حالشنبهة 

قند ؛ لّنه م حمل تأمللسلاال عن الشبهة احلكمية، وهقيل إّن ااحلكمية أو املمضمعية؟ 

ب وقد نس أو ال؟ من نماقض المضمءهل هم ع أّن النمم عند العامة واخلا ة اخقلف 

ليس من النماقض، ورواياتنا عىل طمائف أرحع،  النمم إىل الصدوق وعيل حن حاحميه أنّ 

م املرآتينة، يعنني: أّن ىهر الناقضية عنىل نانتفمن حعضها  تعرضنا هلا ع حاث الفقه،

 النائم ال يدري أّنه خرج منه ما يمجب نقض المضمء.

وع اخلالف: )النمم الغالب عىل السمع والبنرص واملزيل للعقل ينقض المضنمء 

سماء كان قائاًم أو قاعدًا أو مسقندًا أو مضطجعًا وعىل كّل ،اال، وحه قاال ا ملنزين، فنّننه 

 مضمء حه عىل كل ،اال.قاال: النمم ،ديف ع نفسه ينققض ال

 وقاال الشافعي: إذا نام مضطجعًا أو مسقلقيًا أو مسقندًا انققض المضمء.

وروي عن أ  ممس  الشعري، وأ  خملد، ومحيد العنرج، وعمنرو حنن ةيننار 

 أّّنم قالما ال ينقض المضمء حالنمم حااال إاّل أن يقيقن خروج ،ديف.

ن كثر نقنضل المضنمء، وإن قنّل مل وقاال مالك والوزاعي وأمحد وإسااق حأّنه إ

 ينقض.
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وقاال أحم ،نيفة وأ ااحه: ال وضمء منن الننمم إاّل عنىل منن ننام مضنطجعًا أو 

مقمركًا، فأما من نام قائاًم، أو راكعًا، أو ساجدًا، أو قاعندًا، سنماء كنان ع الصنالة أو 

 .(1) غلها، فال وضمء عليه(

 هنل نيمعية، وأّن اخلفقة واخلفققفمن املمكن أن يكمن السلاال عن الشبهة املمض

 هذا كّله حالنسبة إىل  در الرواية. أو ال؟ نقض المضمءأٌي منهام مجب ي

قلت: فنن ،ّرب إىل جنبه يشء ومل يعلم حنه؟ »وأّما ذيلها: وهم العمدة وهم قمله: 

قاال: ال، ،ّق  يسقيقن أّنه قد نام ،ق  ايء من ذلك أمر حنّي، وإاّل فنّنه عىل يقنني منن 

 «.وضمئه وال ينقض اليقني أحدًا حالشّك ولكن ينقضه حيقني آخر

والكالم ع اجلهة الرتكيبية للرواية، وحالرتكيب يىهر معن  الرواية، ومن املعلنمم 

، خمفف من )إْن( و)ال(، وليس من «وإاّل فنّنه عىل يقني من وضمئه»ع قمله: « إاّل »أّن 

رطية، وحيقاج إىل رش  و جنزاء، وال شنّك أّن نمعن  الش« إاّل »أةاة االسقثناء، فنّن ع 

 أن ال يسقيقن أو إن مل يسقيقن. والكالم إّنام ع اجلزاء، وأنّ  :الرش  هنا حمذوف، يعني

 ال؟ وإذا كان غل حمذوف فام هم؟  وأكالرش  اجلزاء هل هم حمذوف 

 ع املقام ا،قامالت ثالثة:و

ال يننقض اليقنني أحندًا »ملنه: : مقيقن النبطالن، وهنم أن يكنمن اجلنزاء قلاألوّ 

 «.حالشك

 : أّن يكمن اجلزاء حمذوفًا، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ومجاعة من املاققني.الثاين

 «.فنّنه عىل يقني من وضمئه: »: أن يكمن اجلزاء قمله الثالث

                                                           
 

 . 109-107:  1( اخلالف 1)
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ال يننقض اليقنني : »فالمجه ع حطالنه أّنه إن كنان قملنه أّما االحتامل األول 

إّمنا أن يكنمن مكمناًل « فنّنه عىل يقني منن وضنمئه: »زاء، فقمله هم اجل« حالشّك 

 للرش  أو يكمن تمطئة للجزاء.

وإاّل يسقيقن أّنه قد نام وهم عىل يقني منن ) :فنن كان مكماًل للرش  فمرجعه إىل

 .(وضمئه فال ينقض اليقني حالشك

إّنه عىل يقنني وإاّل يسقيقن أّنه قد نام فايث )وإن كان تمطئة للجزاء فمرجعه إىل 

 .(من وضمئه فال ينقض اليقني حالشك

 وكال اال،قاملني حال وجه.

 يح من جهقني:غل  اأّما ا،قامال أن يكمن مكماًل ف

دخل عنىل تن: أّنه ال معن  لدخمال الفاء عىل مكمل الننرش ، والفناء إّننام األوىل

 اجلزاء، أو فيام هم تمطئة للجزاء، ومن شلون اجلزاء.

 فنّن الماو ال يدخل عىل اجلزاء. ،«وال ينقض»مع الماو ع:  نامقأّنه ي: الثانية

فهذا أيضًا غل  ايح؛ إذ كنام قلننا  ،وأّما ا،قامال أن يكمن تمطئة ومتهيدًا للجزاء

 «.وال ينقض»ال وجه لدخمال الماو عىل اجلزاء وهم: 

الال: أّن : )و تقرير االسقد، فقاالالشيخ ع الرسائل  فقد ذكر وأّما االحتامل الثاين

  العّلة مقامه  حمذوف، قامت« و إاّل فنّنه عىل يقني»جماب الرش  ع قمله عليه السالم: 

لداللقها عليه، و جعلها نفس اجلزاء حيقاج إىل تكّلف، و إقامنة العّلنة مقنام اجلنزاء ال 

 .(1)( حتىص كثرة ع القرآن و غل 

                                                           
 

 . 56:  3( فرائد اال مال 1)
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﴿َوَمـنو اجلزاء كقمله تعناىل:  ثمَّ ذكر عّدة من اآليات القي جعلت العّلة فيها مقام

 ، وأمثاله.(1) َكَفَر َفإِن  اهللَ َغنِيٌّ َعِن الَعامَلنَِي﴾

)فمعن  الرواية: إن مل يسقيقن أّنه قد نام فال اب عليه المضمء؛ لّنه عىل  قاال:ثمَّ 

 .(2) يقني من وضمئه ع الساح (

 :(3)عدة أممرني قد اعرتض عىل ما ذكر  الشيخ حواملاق  النائي

: أّن االلقزام حاحلذف عىل خالف القاعدة، وإّننام يلقنزم حاحلنذف فنيام إذا مل األول

﴿َوَمـنو َكَفـَر َفـإِن  اهللَ َغنِـيٌّ َعـِن يكن املذكمر قاحاًل لن يكمن جزاًء مثل قمله تعناىل: 

 ، قاحل لن يكمن جزاًء.«فنّنه عىل يقني من وضمئه»، وع املقام قمله: الَعامَلنَِي﴾

وإن ،ّرب »ع جماب  قاال: أّن االلقزام حذلك ممجب للقكرار؛ إذ اإلمام قد ثاينال

)ال(، أي: ال اب المضمء، فنن قلنا: و)إاّل(، أي: وإن مل «: إىل جنبه يشء وهم ال يعلم

 يسقيقن فال اب المضمء يلزم القكرار.

غنل منن عندم لنزوم القكنرار؛ إذ اجلنزاء حمنذوف  (4)وما ذكر ع حترير الُ مال

 ايح؛ إذ املاذوف ع قمة املذكمر، والذكر واحلذف ع هذ  اجلهة سّيان، فنّن املنراة 

 ر اللفظ.ر حيان املطلب ال تكرّ من القكرار تكرّ 

هم ما نذكر ، وهم أّن كالم الشيخ كام ذكر  حنفسنه مبنقن عنىل أن يكنمن الثالث: 

احلاال أّن ظاهر العبنارة )فنّنه عىل يقني من وضمئه( عىل يقني من وضمئه ع الساح ، و

                                                           
 

 .97( سمرة آال عمران اآلية: 1)
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يققيض الفعلية، حمعن  أّنه عىل يقني من وضمئه اآلن وفعناًل، فننّن اإلضنافة واملشنق  

 ظاهران ع الفعلية والقلبس ،اال النسبة.

: أّن هذا املعن  الذي ذكر  الشيخ مقمقف عىل تقندير يشء هننا وإاّل مل ينقم الرابع

وال يننقض اليقنني  ،فشنّك  ،وضمئه الساح املعن ، والققدير هكذا: فنّنه عىل يقني من 

 حالشك، وحدون ذكر الشّك ال يقّم املعن .

ياقاج إىل تكّلف، وهم أن يكمن فما أشار إليه الشيخ وهم : وأما االحتامل الثالث

، وال يرة عليه ما كان يرة عىل ما ذهنب «فنّنه عىل يقني من وضمئه: »اجلزاء قمله 

وال  ،،ذف وال تكرار، وال يسقلزم رفع اليد عن الىهمرإليه الشيخ، فنّنه عىل ذلك ال 

 ،اجة إىل تقدير )شّك(. 

فنّننه عنىل يقنني منن »واملاق  النائيني يقمال هبذا اال،قامال إمجناالً، وأّن اجلنزاء: 

 «.وضمئه

، وحعضها نسب إلينه أّن (1)إاّل أّن كلامت املقررين حعضها جمملة كأجمة الققريرات

إخبار منه حالمضمء، كام ع حترير الُ مال، ونسب حعض إليه أّن  «فنّنه عىل يقني»قمله: 

 .(2)كام ع فمائد الُ مال ،إنشاء طلبي« فنّنه عىل يقني»قمله: 

 مبقن عىل هذ  النسبة الخلة. (3)وكالم السيد اخلمئي ع املصباح

د ال، ال حّد وأن نرس أّننه هنل يمجن مال سماء قاال حه املاق  النائيني أوعىل أّي ،ا

 ال؟ وأ« فنّنه عىل يقني من وضمئه» :حمذور من االلقزام حأن يكمن اجلزاء قمله 

                                                           
 

 .32:  4( أجمة الققريرات 1)
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فنقمال: إّن الرش  حمذوف كام ذكر القمم، واملعن : وإن مل يسقيقن أّنه قد نام، فنّنه 

إاّل أّّننا مل  ،عىل يقني من وضمئه فعاًل، جرينًا عنىل االرتكناز، واجلملنة مجلنة خّبينة

 وغل . (1)الطلبي ،ق  يرة عليه ما أورة  السيد اخلمئي تسقعمل حداعي اإلنشاء

أّنه عىل  :كمن من قبيل هي طال  وهم ،ر، يعنيتفنّنام  ،وإن كانت حداعي اإلنشاء

 يقني حاسب االعقبار، أي: حاسب اعقباري واعقبار نفسه.

أّن تمسننعة الكاشننف ع اعقبننارات اجلميننع، وهننذا هننم معننن  إىل وقنند أرشنننا 

 ّنه يعقّب مقيقنًا.االسقصااب، وأ

 «. وال ينقض اليقني أحدًا حالشك» ذلك حقمله: ثمَّ حنّي اإلمام 

فنّننه عنىل : »فلقائل أن يقمال: إّن هذ  اجلملة شاهد عىل أّن اجلزاء ليس قمله 

 إىل آخر ؛ لّنه ال معن  للشّك منع وجنمة اليقنني، واملفنروض أّن اإلمنام « يقني

 .إىل آخر  «وال ينقض اليقني: » لهلقماعقّب  مقيقنًا، فال وجه 

المسمسنة والنرتةة، وأّننه ال  :واجلماب عن ذلك: أّن املراة من الشنّك ع املقنام

 ينبغي رفع اليد عن اليقني حسبب المساوس.

وقد ُأشل إىل ذلك ع الروايات، وال سيام ع خطب ّنج البالغة، وهذا قانمن آخر 

اخلمف أو الطمنع كنإل،ساسنات ا يننقج عننا غل قانمن االسقصااب؛ فنّنه كثلًا م

وأشباههام قل  نفيس، ويكمن هذا مانعًا عن اجلنري عنىل وفن  اليقنني، كنام إذا علنم 

اّل أّنه مع ذلك خياف أن ينام معنه ع إ ،وأّنه ال يقمكن من إيذائه ،حممت  ديقه أو أحيه

 غرفة وا،دة، وهذا هم القل  النفيس.
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م نفسه حأّنه ال ينبغي لإلنسان أن يسلّ   امللمنني وقد أوىص أئمقنا وال سّيام أمل

 إىل المساوس ع قباال اليقني.

 وقد ذكر ع الكاع عن احلسني حنن احلكنم قناال: كقبنت إىل العبند الصنالح 

يدي امْللْمتل ﴿ ُأخّب  أيّن شاب وقد قاال إحراهيم  ْيفل حُتْ يند كل بِّ ألرد ، وإيّن ُأ،ّب أن (1)﴾رل

وأننت شناب  ،إّن إحراهيم كان ملمنًا وأ،ّب أن يزةاة إيامنناً : » فكقب ،تريني شيئاً 

فنذا جاء اليقني مل انز  ،إّنام الشك ما مل يأت اليقني: »وكقب «. والشاب ال خل فيه

َنا الشّك. وكقب: إّن اا عز وجل يقمال:   َوإِنو َوَجـدو
ـد  َثـِرِهمو ِمـنو َعهو َنا أِلكو ﴿َوَما َوَجدو

َثَرُهمو َلَفاِس   .(3) «، قاال: نزلت ع الشاب(2)ِقنَي﴾أكو

 ،ومن املعلمم أّن املراة من اليقني ليس هم اليقني الساح ، حل املراة اليقنني الفعنيل

 ومعه مل از الشّك.

ّنك ال عزم لك، ال أّنه غل منكشف لك إمامقنا، واحلاال أّن اإلنسان ال أومفاةها: 

 ساوس.حّد وأن يعزم إذا ،صل له اليقني وال يسّلم للم

إذا علمنقم  ،ال جتعلنما علمكنم جهناًل ويقيننكم شنكاً : »: قاال (4)وع النهج

 «.فاعملما وإذا تيقنقم فأقدمما

فباع اليقنني حشنكه والعزيمنة حمهننه واسنقبدال »وع النهج أيضًا اخلطبة الوىل: 

 .(1)«حاجلذال وجالً 

                                                           
 

 . 260( سمرة البقرة اآلية: 1)

 .102( سمرة العراف اآلية: 2)

 . 399:  2( الكاع 3)

 .266، ،كمة: 467( ّنج البالغة : 4)
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لىننمن عنىل ومل تعنرتب ا ،ومل ترم الشكمب حنمازعها عزيمة إيامّنم»ومن كالمه: 

 .(2)«معاقد يقينهم

 .(3)«إيامنًا نف  إخال ه الرشب ويقينه الشك: » وهكذا قمله

 وغل ذلك مما ع خطبه وكلامته و،كمه.

وقد تقدم أّن كلامت املاق  النائيني اخقلفت حاخقالف مقرريه،  فنن كان مراة  ما 

افن  منع كلنامت مقذكرنا  فهم  ايح وال يرة عليه أي إشكاال، ولكن منا ذكرننا ال ي

 حعض مقّرريه، فيبق  ا،قامالن:

فنّنه عنىل : »: ما ذكر ع فمائد الُ مال من أّن اجلزاء هم قمله االحتامل األول

، إاّل أّنه حقأويل اجلملة اخلّبية إىل اإلنشائية، قاال: )مع أننه ال ينبغني «يقني من وضمئه

، حقأوينل اجلملنة «وضنمئه فنّنه عىل يقني من»اإلشكاال ع كمن اجلزاء هم نفس قمله: 

هنم أّننه « فنّنه عىل يقني منن وضنمئه: »اخلّبية إىل اجلملة اإلنشائية، فمعن  قمله 

 .(4) اب البناء والعمل عىل طب  اليقني حالمضمء(

 .(6)ومباين االسقنبا  (5)ب إىل املاق  النائيني ع مصباح الُ مالمسوهذا هم املن

                                                                                                                                        
 

 عليه السالم . ، ع  فة خل  آةم10( ّنج البالغة : 1)

 ، ع  فة املالئكة .95( ّنج البالغة : 2)

 . 113، اخلطبة 132( ّنج البالغة : 3)

 .336: 4( فمائد ال مال 4)

 . 19:  2( مصباح اال مال 5)

 .17:  4( مباين االسقنبا  6)



76 |   

 
 

مجند ع أجنمة يإذ ال  ؛ةننائيني غنل واضناهذا الققرينب إىل املاقن  ال ةسبنو

إىل آخر  للجزائية حنفسه ن « فنّنه عىل يقني»الققريرات، حل املذكمر فيه )حعد قاحلية قمله 

إىل أن قاال ن فاملقاّصل من ضم الصغرس إىل الكّبس ن و هي عدم جماز نقض اليقنني 

 .(1) ئذ خمقصًا حاملمرة(حالمضمء حالشك فيه ع املمرة ن يكمن جزاًء وال يكمن احلكم ،ين

ال ن أن يكمن املاصل من ضم الصغرس إىل الكّبس هنم اجلنماب  ن أيفعىل هذا 

يكمن معن  لقأويل اجلملة اخلّبية إىل اجلملة اإلنشائية؛ إذ عىل اجلملة اإلنشائية يكمن 

ن تشنكيل الكنّبس كنم)اب البناء والعمل عىل طب  اليقني حالمضمء( فنال ي :املعن 

مع أّن املاق  الكاظمي نسب إلينه ع فمائند الُ نمال تشنكيل الكنّبس  ،والصغرس

، فام نسب إىل املاق  النائيني ع فمائد الُ مال ومصباح الُ مال ومباين (2)والصغرس

 ال يمكن االعقامة عليه. (3)االسقنبا 

 وعىل فرض القسليم للنسبة يرة عليه ما أورة  عىل الشيخ من لزوم القكرار.

 لسيد اخلمئي )،فىه اا( عليه حنيراةين:وقد أورة ا

لنا مل نعثر عىل اسقعامال اجلملة االسمية ع  ؛)فالىاهر عدم  اقهقمله: : أحدمها

 مقام الطلب حأن يقاال: )زيد قائم( مثاًل ويراة حه اب عليه القيام.

نعم، اجلملة اخلّبية الفعلية اسقعملت ع مقام الطلب كثلًا مثل أعاة أو يعيند أو 

من زاة ع  الته اسققبل اسققباالً، وأّما اجلملة االسمية فلم يعهد اسنقعامهلا ع مقنام 

 إنشاء الطلب.

                                                           
 

 . 33-32:  4( أجمة الققريرات 1)

 . 335:  4( فمائد اال مال 2)

 .17:  4( مباين االسقنبا  3)
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كام يقاال: أنت طال  أو أنت ،ّر  ،نعم، اجلملة االسمية تسقعمل إلنشاء املاممال

 .(1) ع مقام إنشاء الطالق وإنشاء احلرية، وكذا غلمها من اإلنشاءات غل الطلبية(

من اجلملة االسمية والفعلية ليس عىل وف  اال طالح، فننّن للجملنة وما ذكر  

 ندر اجلملنة، فننن كنان هنم االسمية والفعلية مصطلاات كثلة، منهنا أّن املعينار 

 درها اساًم فهي مجلة اسمية وإن كان فعاًل فهي مجلنة فعلينة، منع قطنع النىنر عنن 

 احلروف الداخلة عىل االسم أو الفعل.

، فهنذ  (زيد يعيد  نالته) :جلملة االسمية ما ذكر، فنّنه إن قيلوليس مراة  من ا

اجلملة حاسب اال طالح مجلة اسمية، وال شّك أّن السيد اخلمئي )،فىه اا( يقنمال 

 حأّّنا تقع ع مقام إنشاء الطلب.

وقد تعرض للمصطلاات ع اجلملة االسمية والفعلية  ا،ب كقاب النام عند 

 الُ مليني.

اا( ليس عىل وف  أي منها، ومراة  من اجلملة االسمية والفعلية  وكالمه )،فىه

فعلية  مت اجلملة اسمية أع كالمه هم أّنه إن كان ما ينشأ حه فعاًل فهي فعلية، سماء كان

 محاملعن  املصطلح، وإن كان ما ينشأ حه اساًم فهي مجلة اسمية سماء كانت اجلملة فعلية أ

ال نسقشنكل علينه ع ا نطال،ه اخلناص حنه، إاّل أّن  اسمية حاملعن  املصطلح، ونان

الكالم ع الصغرس وأّنه ما الدليل عىل أّن اجلملة اسمية؟ فكأنه قّدر املقعل  هنا )كائن( 

 الذي هم فعل عام.

                                                           
 

 .19: 2( مصباح ال مال 1)
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ومن املمكن أن ايب املاق  النائيني حأّن املقّدر هم )يسققر( أو أّن املقّدر هم فعل 

بني عىل طب  اليقني حالمضمء ن وهذ  املقدرات كّلهنا خاص ال عام وهم )يبني( أي: ي

ممكنة عىل ما ع املغني ن فام هم الداعي لن يقندر )كنائن(، ولعنّل املقندر )يسنققر( أو 

 )يبني(.

)مضافًا إىل أّنا لنم سنلمنا كمّننا ع مقنام الطلنب ال يسنقفاة منهنا قمله: : ثانيهام

أي: اليقنني  ،تكنمن طلبنًا للنامةةوجمب امليض واجلري العميل عىل طبن  اليقنني حنل 

حالمضمء كام أن اجلملة الفعلية ع مقام الطلب تكمن طلبًا للامةة، فننّن قملنه: أعناة أو 

طلبًا لليقني حالمضمء وال « فنّنه عىل يقني من وضمئه» :يعيد طلب لإلعاةة فيكمن قمله

 .(1) معن  له؛ لكمنه مقيقنًا حالمضمء عىل الفرض(

عىل أن يكمن املقعّل  املقّدر فعاًل عامًا، وأّما إذا قلنا إّنه )يبنني(  وهذا اإليراة مبني

 ال لليقني. ،فال يرة عليه هذا اإليراة؛ إذ يكمن طلبًا للبناء ،وأمثاله من الفعل اخلاص

وعمدة ما يرة عىل املاق  النائيني ما ذكرنا من لزوم القكرار الذي كان من عمدة 

 إشكاالته عىل الشيخ.

 :، وهم قمله: ع كالم املاق  النائيني هم ما ع حترير الُ مالالثاين االحتامل

: أن يكمن اجلزاء جمممع اجلملقني كنام ذكنر  املاقن  الننائيني منع إحقناء الثالث)

 إىل آخر . (2) الُوىل عىل ظاهرها من اإلخبار عن حتق  اليقني حمضمئه الساح (

  مال حأّنه )يرة عىل هذا المجه:وقد أورة عىل املاق  النائيني ع حترير الُ 

                                                           
 

 . 19:  2( مصباح اال مال 1)

 . 31( حترير اال مال : 2)
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ّن اجلملة الرشطية إّنام وضعت إلفاةة الثبمت عند الثبنمت حنانم القعلين  أ: أوالا 

املبني عىل القالزم حني الرش  واجلزاء ن إىل أن قاال ن : ومن الماضح عدم النقالزم حنني 

خنراج عدم االسقيقان حالنمم واليقني حقاق  المضمء ساحقًا، فجعله جزاًء مسناوق إل

 .(1) اجلملة الرشطية عن ظاهرها من إفاةة الثبمت عند الثبمت(

وهذا االيراة غل وارة عىل املاق  النائيني؛ إذ عىل فرض القمال حه معنا  أّنه إن مل 

أّن  :يسقيقن حالنمم فنّنه عىل يقني من وضمئه الساح  امللامق حالشّك، وما يرة عليه هم

وضنمئه  :ىل هذا اال،قامال ال حنّد منن الققندير وهنمعدم الققدير أوىل من الققدير، وع

 الساح  امللامق حالشّك.

فنّننه عنىل يقنني منن : »وملخو الباث ع هذ  اجلهة أّن اجلزاء هنم قملنه 

 «.وضمئه

 مفاد الصحيحةاجلهة الثالثة: يف 

مكن ،يث يرتبط حقاعدة املققنيض واملانع أو االسقصااب؟ تالصاياة هل هذ  

 داّل عىل قاعدة املققيض واملانع لمجم : أن يقاال إّّنا ت

يأمر زرارة حعدم رفع اليد  :  در الصاياة؛ فنّنا نرس أّن اإلمام الوجه األول

 عن المضمء ما مل يعلم حالرافع واملزيل.

: أّن المضمء عىل مصطلح املشهمر هم الغسلقان واملسناقان، وهنذا الوجه الثاين

 أمر آين إاّل أّنه حمصل للطهارة.

                                                           
 

 . 32-31( حترير اال مال : 1)
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شّك ع المضمء حلااظ حتققنه، إّننام الشنّك ع أّن آثنار هنذا املققننيض منن  وال

 الدخمال ع الصالة وغل ذلك هل ارتفع حالنمم أو ال؟

بطة حقاعدة االققضاء، يعني: أّنه هل انمز رفنع اليند توعليه تكمن الصاياة مر

 ؟أو ال عن آثار املققيض حا،قامال الزواال

اعدة االققضاء يكمن ،كم اإلمام عىل وف  املمازين، : أّنه حناًء عىل قالوجه الثالث

يلزم أن يكنمن ،كنم اإلمنام عنىل خنالف املنمازين؛ إذ فوأما حناًء عىل االسقصااب 

االسقصااب السببي مقّدم عىل االسقصااب املسنببي، فكنان الوىل أن يسقصناب 

عن  عدم النمم ال أن يسقصاب حقاء المضمء؛ إذ الشّك ع المضمء مسبب اإلمام 

 الشّك ع النمم.

إاّل أّنه يسقعمل  ،ني واملساقني: أّن المضمء وإن كان يسقعمل ع الغسلقواجلواب

  حمجمة  املسقدام.ني واملساقنيع الطهارة أو ع الغسلق

والشاهد عىل أّنه ليس املراة ع الصاياة الغسلقان واملسناقان أّن زرارة يقنمال: 

راة منن المضنمء هنم الطهنارة أو اسنقدامة )الرجل ينام وهم عىل وضنمء(، فننّن املن

ح  در الصاياة ذيلها، فنّنه لم مل يكن الصدر وكنّا نان والذيل فال المضمء، ويمّض 

؛ إذ «وال ينقض اليقني أحدًا حالشّك : »شّك أنا كنّا نسقىهر منه االسقصااب لقمله 

س امللقناة فنن كاننت الكنّب يققيض و،دة مقعل  اليقني والشك،ما الىاهر من النقض 

الذيل فالذيل يقّدم عىل الصدر؛ إذ الصدر لسنانه لسنان الفقنمس، والنذيل لسنانه  يه

لسان القعليم، والقعليم والفقمس حينهام فرق؛ إذ القعليم عبارة عن إلقاء الكّبس الكلية 

حنام يمجب معرفة الشخو حأّن الكّبس ما هي وكيف تنطب  عىل املمرة، والفقيا حيان 

ية حنام يكمن املشني عىل وفقها جمزيًا وإن مل يعلم أّن أية كّبس انطبقنت المظيفة العمل

يبنيَّ ع ما لسانه القعليم إّنه عىل املمرة، وإّنام يقدم ما لسانه القعليم لقمائية ظهمر ؛ إذ 
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ما يكمن ةخياًل ع ،قيقة املمضمع وما ال يكنمن ةخنياًل ع ،قيقنة املمضنمع، وهنذا 

، فنّن فيه حيان احلكم حنام يكمن املنيش عىل وفقنه جمزينًا وإن مل حخالف ما لسانه الفقيا

 يعلم حام هم ةخيل ع املمضمع، وما هم ليس حدخيل.

وإن مل نسقىهر أّن الكّبس امللقاة هي الذيل يكمن الصدر والذيل ع رتبنة الفقينا، 

 وال وجه لققديم الصدر عىل الذيل.

ال عنىل  ،نّنام يرة عىل مسلك القممفارةًا هذا مضافًا إىل أّن هذا اإلشكاال إن كان و

 «.فنّنه عىل يقني»مسلكنا من أّن اجلزاء هم قمله: 

 الثالث فغل وارة من جهقني:المجه وأّما 

: أّن قانمن السببية واملسببية غل منطب  ع املقنام؛ إذ املعينار فينه أن يكنمن األُوىل

ن كننّبس كلينة وحمننرزًا ال نل السنببي واقعننًا ع ممضنمع ال ننل املسنببي، ويكنم

للممضمع، وال ل اآلخر ع ،كمه وحمممله، فلتفنع الشنّك ع املامنمال حننجراء 

ال ل ع املمضمع، كام ع الثمب املغسمال حاملاء املشكمب، فاسقصنااب الطهنارة ع 

 املاء ممجب لزواال الشّك ع الثمب املغسمال هبذا املاء.

لم مل يكن نائاًم فهنم مقطهنر إاّل أّننه مل  وع املقام ليس المر كذلك؛ إذ  ايح أّنه

يداّل ةليل عىل أّنه كّل من مل ينم فهم مقطهر، وليس كّبس رشعية، حل أمر طبيعي، وإذا 

 مل تكن الكّبس رشعية يكمن من ال ل املثبت.

: أّن هذا اإليراة إّنام يرة عىل فرض متاميقه عىل مسلك القمم، ال عىل مسلكنا الثانية

 ل السببي واملسببي ع  مرة القماف  معًا، فنال منانع منن إجنراء أي من جريان ال

 منهام.

 يف عمومية الاربى املستفادة من الصحيحة وعدمهااجلهة الرابعة: 
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املسقفاة من  اياة زرارة هي كّبس كلية حالنسبة إىل مجيع املمارة كام ذهنب  هل

ال منن اسنقىهر ذلنك ن أو أن إليه والد الشيخ البهائي ع العقند الطهامسنبي ن فنّننه أوّ 

 املسقفاة منها كّبس كلية حالنسبة إىل الشّك ع المضمء؟

 واخقلف املقأخرون ع اسقفاةة القعميم وعدمه.

وجه عدم اسقىهار املققدمني للقعميم وما هم وجه ذهاب املقنأخرين والكالم ع 

 إىل القعميم ،ق  عّدوا هذ  من أةّلة االسقصااب؟

 منقملة حمقنني:فنقمال: إّن الرواية 

، وهنم أوال منن نسنب : ما نقله العاّلمة ع املنقه  ونسبه إىل البناقر أحدمها

 بل املقني مماف  ملا ع املنقه .احل، وما ذكر ع الرواية إىل اإلمام الباقر 

ع املنقهن : )وروي ع  قناالوعىل هذا النقنل ال يمكنن اسنقفاةة القعمنيم، فنّننه 

فنن ،رب إىل جنبه يشء ومل يعلم حه قناال: ال، » عفر الصايح عن زرارة عن أ  ج

،ق  يسقيقن أّنه قد نام ،ق  ايء من ذلك أمر حنّي و اال فننه عىل يقني من وضمئه وال 

 .(1)«ينقض المضمء أحدًا حالشك

وال يننقض المضنمء أحندًا »قناال:  لّننه  ؛فعليه ال يمكنن اسنقفاةة القعمنيم

 ، ال اليقني.«حالشك

عّدة من الروايات نسنبة الننقض إىل المضنمء فنيام إذا كنان احلنديف وقد ورة ع 

 «.،ق  تسمع  مهتا أو فسمة جتد رحيها»معلممًا، كام ع جامع ال،اةيث 
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إاّل أّن هذ  النسخة غل قاحلة لالعقامة؛ إذ ع مجيع نسخ القهذيب املشهمرة مضافًا 

وال يننقض اليقنني »وغلهنا  (3)نومنقق  اجلام (2)والمسائل (1)إىل املصاةر الُخر كالماع

 «.أحدًا حالشك

منن خنط الشنيخ الطنمي ع إنام هم وقد ذكر  ا،ب منقق  اجلامن أّن ما ينقله 

 القهذيب.

كام هي ممجمةة ع القهذيب  (4): ما ع القهذيب، والعاّلمة نقلها ع القذكرةوثانيهام

. والقذكرة إّنام  ننّفها ونسبها إىل الصاةق « وال ينقض اليقني أحدًا حالشك»وفيها 

 العاّلمة حعد املنقه  حمّدة مديدة.

 وعىل ما ع القهذيب فهل يمكن اسقفاةة القعميم أو ال؟

ن وقلنا إّن هنذا اال،نقامال « ال ينقض اليقني حالشّك »قمله: « إاّل »إن قلنا حأّن جزاء 

يقيقن حالنمم  غل  ايح ن فال يمكن اسقفاةة القعميم؛ لّن املعن  يكمن هكذا: وإن مل

فال ينقض اليقني حالشك، فام هم املقفرع عىل عدم اليقني حالنمم: عندم نقنض اليقنني، 

 صل اجلهة اخلا ة وال يسقفاة منها القعميم.حتفطبعًا 

فنّننه عنىل يقنني منن »وهكذا عىل املعن  الذي ذكرنا ، فنّنا قلنا إّن معنن  قملنه: 

وال يننقض اليقنني أحندًا »وضمئه، وأّما مجلنة  نعقّب  مقيقنًا حالنسبة إىلهم أنا « وضمئه

 فمعناها أّن املقيقن ال حّد وأن ال ينقض يقينه حالمساوس والقل  النفساين.« حالشك

                                                           
 

 .257: 6( الماع 1)

 .245: 1( وسائل الشيعة 2)

 . 124: 1( منقق  اجلامن 3)
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إّنا  :وقد تقّدم تفصيله ع اجلهة الثانية، فهذا ال رحط له حاالسقصااب ،ق  يقاال

 يسقفاة منها القعميم أو ال.

حنناًء عنىل منا نسنب إىل اإلنشناء الطلبني من وكذلك ال يمكن اسقفاةة القعميم 

ال فنّننه عنىل يقنني منن إو: »املاق  النائيني ع الفمائد وتبعنه مجاعنة، وأّن قملنه 

وإاّل فيبني عىل اليقني من وضمئه؛ وذلك لّن مرجنع الضنمل ع )ال  :معنا « وضمئه

 ينقض( هم الشاب الساح . 

فنّنه عىل يقنني منن : »وقمله  وأّما عىل ما سلكه الشيخ من أّن اجلزاء حمذوف

أقيم مقامه، وعىل ما نسب إىل املاق  النائيني عىل حعض القماال ع تشنكيل « وضمئه

 الصغرس والكّبس فهل يمكن اسقفاةة القعميم أو ال؟

 إّن عدم اسقفاةة القدماء القعميم يكمن لمجم : :من املمكن أن يقاال

، «فنّننه عنىل يقنني منن وضنمئه»: أّن المضمء مأخمذ ع املمضنمع الوجه األول

وال يننقض »ع قملنه: « اليقنني»واللنف والنالم ع  ،وال ل ع القيمة: اال،رتازية

 عهدي، فال يمكن إرساء احلكم إىل مجيع ممارة اليقني.« اليقني أحدًا حالشك

: أّن سمق الكالم مناف إلعطاء الكّبس الكلينة؛ إذ لنم كنان حصندة الوجه الثاين

الكلية وأّن كّل يقني ال ينقض حالشك لكان أت  حاملجهمال، ومن املعلمم إعطاء الكّبس 

، وذكنر الفاعنل ال أقنل منن أّننه «حل ينقضه حيقني آخر»أّنه مبني للفاعل حقرينة قمله: 

 مشعر حدخله.

 وقد أجاب املقأخرون عن اإلشكالني، وال سيام عن اإلشكاال الوال حأجمحة:

: )إّن قناال ما ع أجمة الققريرات وغنل ، فقند : ما ذكر  املاق  النائيني عىلمنها

اليقني ،يث إّنه من الصفات القي ال تققمم وال تقاق  إاّل مضافًة إىل يشء رضورة أّن 
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اليقني املطل  ال يمجد، فذكر املقعّل  فيه كعدم ذكر  ع عدم قاحليقه ع تقييد املمضنمع 

 . (1) «(صمص اليقني حالمضمءفنّنه عىل يقني وال ينقض اليقني حالشك حخ»ع قمله: 

 .(2)وأوضح من هذ  العبارة عبارة مصباح الُ مال

وخال ة اجلماب: أّن اليقني حيقاج إىل مقعّل  وال يمجند حندون املقعلن ، وذكنر 

 المضمء إّنام هم لجل السلاال عنه، فال خصم ية له.

قني من ،القه المضمء ومل يقل حأّنه كان عىل ي أّنه ملاذا ذكر اإلمام  عليه: ويرد

 ، وإّننا ننرس ءقد أجاب أوالً عن المضمء وأّنه ال يعيد وضم الساحقة، فنّن اإلمام 

، ومل يقل حأّنه عىل يقني من «فنّنه عىل يقني من وضمئه: »حقمله قد أجاب أّن اإلمام 

وضمئه حالشّك ع النمم منع أّن السنلاال كنان عنن الشنّك ع الننمم؛ وذلنك لّننه ال 

 م وغل النمم من هذ  اجلهة، أي من جهة الشّك، فانقخاب اإلمام خصم ية للنم

مبني حلدوة ن وال الشّك ع النمم  ،ال احلالة الساحقةن خصمص المضمء  لققميم الكالم

كّبس كلية حالنسبة إىل حاب المضمء ال أن يكنمن  اجلملة املقأخرة، فجماب اإلمام 

 أوسع من حاب المضمء وغل حاب المضمء.

 أن ذكر الفاعل مشعر حدخالقه، وأّنه هم الذي ال ينقض اليقني حالشك.إىل ًا مضاف

)من وضنمئه( غنل الئن   أّن قمله من  (3)املاق  العراقي : ما أجاب حهومنها

 للقاديد.

 حل مقعّل  حالىرف. ،والرّس فيه أن كلمة )من وضمئه( غل مقعّل  حاليقني
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 ل  ن من هذا القعبل.لكنه مل يمضح ما هم مراة  ن وكذا مراة غ

وذكر حعض ع تمضيح ذلك: أّن اجلار واملجرور ال حّد وأن يقعّل  حننيشء يكنمن 

 قاحاًل للقعّدي إليه، ومن املعلمم أّنه ال يمكن أن يقاال: تيقنت منه.

نعم، يصح تيقنت حه، فعليه ال يمكن أن يكمن من وضمئه مقعّلقًا حاليقني، فاليقني 

 وضمئه( إّنام ذكر من جهة املمرةية.حاق عىل إطالقه، و)من 

 هذا غل  ايح؛ لّنه ال يعقّب ع املقعّل  أن يكمن قاحاًل للقعدية.لكن و

ولعّل مراة :  اة االسقعامال ال القعدية، فنّنه قند ذكنر ع املغنني وغنل  )اا ع 

ء ع الساموات( أّن ع الساموات مقعّل  حاا من جهة أّنه معبنمة، وقند ذكنر أحنم البقنا

َتَلُفوا فِيِه َلِفي َشكٍّ ِمنوهُ تركيب قمله تعاىل: ﴿ )منه( ع ممضع جنر أّن  (1) ﴾َوإِن  ال ِذيَن اخو

لفي شك ،ناةيف مننه، أي:  :، وال امز أن يقعّل  حالشك، وإّنام املعن (شّك لن ) فة 

 من جهقه، وال يقاال: شككت منه، فنن اّةعي أّن )من( حمعن  )ع( فليس حمسققيم.

ن كان مراة املاق  العراقي ما ذكر  أحم البقاء، فهذا اجلماب ال يكمن جماحًا من فن

عدم اسقفاةة القعميم؛ إذ عىل ما ذكر  أحم البقاء يكمن املعنن  هكنذا: فنّننه عنىل يقنني 

 ،ا ل من المضمء، فعىل كلٍّ القيدية ممجمةة.

وال »مجلنة:  الذي يمكن إضنافقه لعندم اسنقفاةة القعمنيم هنم أنّ  الوجه الثالث:

ليس املراة منها اليقني المجداين؛ وذلك لّن اليقني المجداين ال « ينقض اليقني حالشّك 

مل  اقمع مع الشّك، فال حّد وأن يكمن املراة من اليقني: اليقني االعقباري، واإلمام 

، يذكر ع أي ممرة يكمن اليقني حاحلدويف يقينًا حالبقاء اعقبارًا وع أّي منمرة ال يكنمن
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وعدم القعرض هلذ  اجلهة مانع من الخذ حاإلطالق اللفىي، ويكنمن املعنن  هكنذا: 

اليقني االعقباري ال ينقض حالشّك، وأّما ع أي ممرة اعقّب الشنارع اليقنني حاحلندويف 

 يقينًا حالبقاء، فهذا أمٌر ال تقكفله هذ  اجلملة.

املعننّي والحند أن يكنمن  ،وأّما القمّسك حاإلطالق املقامي فياقاج تعّينه إىل معنّي 

  :عليه، وهم مرّةة اعقمد اإلمام  اً أمرًا ثاحق

حني ما هم ثاحت عند العامة واخلا ة من اليقني حالطهارة والشّك ع احلديف، فننّن 

 قف  عليه أّنه ال يعقن  حه.امل

: )إذا علنم أّننه (1)ولذا نرس أّن حعضهم اسقداّل حالرواية كام ع املغني الحنن قدامنة

وشّك هل أ،ديف أو ال حن  عىل أّنه مقطهر ن إىل أن يقمال ن وهبنذا قناال الثنمري  تمضأ

 ،، إاّل احلسن ومالك افعي وسائر أهل العلم فيام علمناوأهل العراق والوزاعي والش

 ال كنان وإن وضنمئه، عنىل فهنم كثنلاً  يلاقه كان إن احلديف ع شك إن مالك وقاال

 .الشك مع لصالةا ع يدخل ال لنه تمضأ كثلاً  يلاقه

الرجل خييل إلينه وهنم ع  ولنا ما روس عبد اا حن زيد قاال: شك  إىل النبي 

 الصالة أّنه اد شيئًا، قاال: ال ينرصف ،ق  يسمع  متًا أو اد رحيًا، مقف  عليه.

أ،ندكم ع حطننه شنيئًا  رإذا أوج م عن أ  هريرة قاال: قاال رسمال اا وملسل

مل خيرج فال خيرج من املسنجد ،قن  يسنمع  نمتًا أو اند  خرج منه أمأفأشكل عليه 

 رحيًا(.

 هذا هم القدر املقيقن.ف
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ثاحت عند اجلمينع، فننن قلننا حنأّن االسقصنااب منن المنمر حوحني ما هم ليس 

 اعقمد عليه. العقالئية وأّنه مما حن  عليه العقالء، فيمكن أن يكمن اإلمام 

العقالء من وجهة نىر القدماء، حل ع نىر  إاّل أّن االسقصااب ليس مما حن  عليه

 عدة من املقأخرين أيضًا، فال يمكن القمسك حاإلطالق.

 وهذ  المجم  الثالثة سبب ذهاب القدماء إىل عدم اسقفاةة القعميم.

 :فهي وأّما المجم  القي حسببها ذهب املقأخرون إىل القعميم

كل ممرة تكمن العّلة يكنمن : ،ذف اجلزاء وقيام العّلة مقامه؛ ففي الوجه األول

 احلكم.

وااب عن ذلك: أّن العّلة القي تقمم مقام اجلنزاء عّلنة حالدّقنة العقلينة، وقند ال 

َق أخ  َلـُه ِمـنو تكمن كذلك، حل قد تكمن عّلة تقريبية كقمله تعاىل: ﴿ قو َفَقدو ََسَ ِ إِنو َيسو

حناملعن   ليسفكثل منها  ،سببيةذكر  ع املغني من المثلة للسببية واملما ما أ، و(1)﴾َقبوُل 

 الفلسفي، وعليه فالقعليل ال يققنيض أن يكمن احلكم عامًا.

ع الرواية، وهذا المجه مذكمر ع كلامت مجلنة، « أحداً »: وجمة كلمة الوجه الثاين

منهم السيد اخلمئي ع مصباح ال مال، فنّنه لم مل يكن اإلمام حصدة اإلعطاء للكّبس 

قاال: )فنّنه إشارة إىل أّن عدم جماز نقض اليقني «. أحداً »ه لذكر كلمة الكلية مل يكن وج

حالشك قاعدة كلية ارتكازية ال اخقصاص هلا حممرة ةون ممرة، وتكمن هنذ  الكلمنة 

 .(2) ع الصاياة حمنزلة )ال ينبغي( ع رواية ُأخرس وكام يأيت ذكرها إن شاء اا(
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ال تداّل عىل القمسعة، حل تداّل « أحداً »كلمة مما ال نعرف له وجهًا، فنن  الكالموهذا 

 عىل أّن احلكم ع املمضمع املذكمر ةائمي وأحدي.

ومن العجيب ذهاب مثل  ا،ب ُأ مال الفقنه إىل ذلنك منع أّننه رجنل أةينب 

 ويىهر له ذلك حمراجعة أقل الكقب اللغمية كاملنجد.

 االرتكازية. وهلا تقريبات: الوجه الثالث:

ع مر،لة املراة اجلدي الذي هم االسقصااب. غاينة المنر االرتكازية  أحدها:

أّّنا مل تصل إىل ،د القانمنينة، حنل حانّد احلكنم العنرع وحاند املناسنبة حنني احلكنم 

 واملمضمع.

 وقد رشح السيد احلكيم كالم املاق  اخلراساين حام هم شبيه حذلك.

املمضنمع فننّن  القناسب حني احلكم واملمضنمع ه لم سّلمناواجلماب عن ذلك: أنّ 

 غل مذكمر، حناًء عىل المجه الثالث الذي ذكرنا  للقدماء.

القناسب حني احلكم واملمضمع ليس حانٍد يمكنن حنه فومع قطع النىر عن ذلك، 

رفع اليد عن خصم ية املمرة مع عدم الىهمر ع اإلطالق، حل مع ا،قفاف الكالم حام 

 يمنع من الىهمر ع اإلطالق.

ة ع مر،لة اإلراةة االسقعاملية؛ إذ اليقني أمر مّبم، والشّك أمنر : االرتكازيثانيها

 غل مّبم، واالرتكاز عىل عدم نقض املّبم حغل املّبم.
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وع الرسائل اجلديدة: )لكنن يمكنن اسنقفاةة الكلينة حنلغناء اخلصم نية عرفنًا 

اًم ال ومناسبة احلكم واملمضمع؛ رضورة أّن العرف يرس أّن اليقني لكمنه مّبمًا مسقاك

 . (1) ينقض حالشّك الذي ال إحرام فيه وال اسقاكام(

 وع كالم املاق  النائيني ما هم شبيه حذلك.

: )ورّحنام يقنمهم أّن كنمن هنذ  القاعندة ع مصباح الُ مالالسيد اخلمئي  قاالو

ارتكازيننة يننناع مننا ذكرنننا سنناحقًا مننن عنندم حتقنن  السننلة العقالئيننة عننىل العمننل 

ملهم مبني عىل االطمئنان أو اال،قيا  أو الغفلة، وهم مندفمع حاالسقصااب، وأّن ع

حأّن قاعدة عدم جماز نقض اليقني حالشّك قاعدة ارتكازية مسّلمة فنّن اليقني والشنّك 

رر، فننذا ةار نحمنزلة طريقني، يكمن أ،دمها مأممنًا من الضنرر واآلخنر حمقمنل الضن

ر الطري  املأممن وما أنكرنا  ساحقًا إّنام هم المر حينهام ال إشكاال ع أّن املرتكز هم اخقيا

تطبي  هذ  الكّبس الكلية عىل االسقصااب؛ لعدم  دق نقض اليقني حالشنّك عرفنًا 

لّن اليقني مقعّل  حاحلدويف فقط والشّك مقعّل  حالبقاء، فلم يقعّل  اليقني حام تعّلن  حنه 

 حالشك عرفًا فقطبي  الشّك ،ق  ال امز نقض اليقني حالشّك فال يصدق نقض اليقني

 .(2) هذ  الكّبس االرتكازية عىل االسقصااب إّنام هم حالقعّبد الرشعي(

ال ينبغي لك أن »أّما ما ذكر   ا،ب الرسائل اجلديدة فهم ،سن ع تفسل قمله: 

، وأّما ع املقام فنهيه عن نقض اليقني حالشّك ةليل عنىل إمكنان «تنقض اليقني حالشك
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أن يكمن مرجع النهي إىل القعجيز، وهذا سيأيت اجلماب عنه إن شاء  النقض، اللهم إاّل 

 اا.

؛ لّن اليقني والشنّك ال أيضاً  وأّما ما ذكر  السيد اخلمئي فال يمكن االعقامة عليه

أّن اليقني كام هم طري  مأممن إىل اقمعان ،ق  يقاال: ال ينقض اليقني حالشك، مضافًا 

 م ملّمنة.كذلك الشّك يكمن ممضمعًا ل،كا

وخال ة الكالم: إن كان مراة  من اليقني، اليقني المجداين فهنذا ال اقمنع منع 

 الشّك ،ق  يقعارضا.

والشنّك المجنداين، فهنذا عنني االسقصنااب،  وإن كان مراة  اليقني القعّبندي

 واحلاال أّنكم ال تقملمن حارتكازية االسقصااب.

ني واملاق  اخلراساين ن منن أّن فام ذكر   ا،ب الرسائل اجلديدة واملاق  النائي

اليقني أمر مّبم والشّك أمر غل مّبم ن مرجعه إىل أّن عدم نقض اليقنني حالشنّك أمنر 

 واحلاال أّّنم يقملمن إّن االسقصااب ليس أمرًا ارتكازيًا. ،ارتكازي

ذات مننر،لقني: مر،لننة اإلراةة « وال ينننقض اليقننني أحنندًا حالشننك»ومجلننة: 

 إلراةة اجلّدية.االسقعاملية ومر،لة ا

أّما مر،لة اإلراةة االسقعاملية مثل أن نفرض أّن هنا يقينًا وشّكًا، ويدور المر حني 

 أن ينقض أ،دمها حاآلخر أو ال ينقض، فيقاال: ال ينقض اليقني حالشّك.

 واإلراةة االسقعاملية ليست حمراةة؛ إذ ال اقمع اليقني والشّك المجدانيني.

ّدية فهي لزوم اجلري عنىل وفن  منا تنيقن حنه وال يعقنني وأّما مر،لة اإلراةة اجل

 حالشّك.
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ومر،لة اإلراةة االسقعاملية مر،لة االسقعارات؛ إذ املراة اجلندي اعقبنار اليقنني 

حنعطاء ،د يشء لشنيء للقأثل ع مشاعر  ةبطترميف يقينًا حالبقاء، فهذ  املر،لة حاحلدو

 : جاء السد.الطرف املقاحل، كام نقمال للقأثل ع املشاعر

وإعطاء ،ّد يشء ليشء ع العرف يكمن ةائرًا مدار الهماء، فمثاًل ننرس أّننه قند 

 يشّبه معشمقه حالشمس، وقد يشّبهه حيشء آخر.

قدور مندار املصنالح واملفاسند، فننذا فوأّما االسقعارات القي يسقخدمها الشارع 

ًا فيسنقخدم الشنارع اققضت املصنلاة أن يعقنّب الشناّب ع الطهنارة مقطهنرًا ومقيقنن

االسقعارة ع هذا املمرة فقط، وإذا اققضت املصلاة أن يعقّب املقيقن حاحلدويف مقيقننًا 

 فيعقّب اليقني مطلقًا أمرًا مّبمًا والشّك غل مّبم. ،حالبقاء ع مجيع املمارة

وعليه إذا كان إعطاء ،ّد يشء ليشء ةائرًا مدار املصالح واملفاسد ع لسان الرشع 

كن ذاتيًا لليشء، فباملقدار الذي اعقّب الشارع اليقني حاحلدويف يقينًا حالبقناء نلقنزم ومل ي

 حه، وع املقام اعقّب الشارع اليقني حالطهارة يقينًا حالبقاء.

وقد ظهر من مجيع ما ذكرنا أّن هذ  الصاياة ليست من احلجنج القعبدينة عنىل 

 مجيع املسالك.

 العقالء.  نعم، هذ  الصاياة تكمن مليدة لبناء

  ثانيةالرواية الثانية: صحيحة زرارة ال

قاال قلت له: أ اب ثم  ةم رعاف أو غل  أو يشء من املني، فعّلمت أثنر  إىل »

أن ُأ يب له املاء، فاضنرت الصالة ونسيت أّن حثم  شيئًا و ليت، ثنّم إيّن ذكنرت 

مل أكنن رأينت حعد ذلك؟ قاال ) عليه السالم (: تعيند الصنالة وتغسنله، قلنت: فننن 

ممضعه وعلمت أّنه قد أ احه فطلبقه ومل أقدر عليه فلام  ّليت وجدتنه؟ قناال ) علينه 

السالم (: تغسله وتعيد، قلت: فنن ظننت أّنه قد أ احه ومل أتيقن ذلك فنىرت فلم أر 
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ل 
شيئًا فصّليت فرأيت فيه؟ قاال ) عليه السنالم (: تغسنله وال تعيند الصنالة، قلنت: ملد

ليه السالم (: لّنك كنت عىل يقني من طهارتك فشككت، فليس ينبغي ذلك؟ قاال ) ع

لك أن تنقض اليقني حالشك أحدًا، قلت: فنيّن قد علمت أّنه قد أ احه ومل أةرد أينن هنم 

فأغسله؟ قاال ) عليه السالم (: تغسل من ثمحك النا،ية القي ترس أّنه قد أ اهبا ،قن  

إن شككت ع أّنه أ ناحه يشء أن أنىنر  تكمن عىل يقني من طهارتك، قلت: فهل عيلَّ 

فيه؟ قاال ) عليه السالم (: ال، ولكنّك إّنام تريد أن تذهب الشك الذي وقع ع نفسك، 

قلت: إن رأيقه ع ثم  وأنا ع الصالة؟ قاال ) عليه السالم (: تنقض الصالة وتعيد إذا 

الصالة وغسلقه ثّم  شككت ع ممضع منه ثّم رأيقه، وإن مل تشك ثّم رأيقه رطبًا قطعت

حنيت عىل الصالة، لّنك ال تدري لعّله يشء ُأوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تننقض 

 .(1)«اليقني حالشك

بطة حناإلخالال منن ،ينث تهذ  الصاياة مشقملة عىل أسئلة سّقة، ومجيعها مرو

 الطهارة اخلبثية ع الصالة.

يم ،يث نرس أّن زرارة يسأال وهي ليست ع مقام االفقاء والفقيا، حل ع مقام القعل

 عن عّلة احلكم.

 وممرة االسقشهاة ع هذ  الصاياة مجلقان:

 : السلاال الساةس وجماحه.إحدامها

 : السلاال الثالث وجماحه.ثانيتهام

 ال؟ ووقبل القعّرض للمسألة ال حّد وأن نرس ما هم مصدرها وهل أّّنا ،ّجة أ

                                                           
 

/ أحماب النجاسات ب  482و  477و  466:  3، المسائل 1335/ ح  421:  1(القهذيب 1)

 . 1ح  44و  41و 37
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لل النرشائع للصدوق، وحنني وهذ  الصاياة مروية ع مصدرين: القهذيبني وع

 املصدرين اخقالف من جهقني:

 اجلهة األوىل: 

ع القهذيبني، حل احقدأ فيهام حاحلسني حن سنعيد،  أّن الرواية غل مسندة إىل اإلمام 

 عن مّحاة، عن ،ريز، عن زرارة قاال: قلت: أ اب ثم  إىل آخر .

 زرارة هم: عن أحينه عنن ، وسند الصدوق إىلوع العلل مسندة إىل اإلمام الباقر 

 عيل حن إحراهيم، عن أحيه، عن مّحاة، عن ،ريز، عن زرارة، وهم معقّب.

وما ذكر  العاّلمة ع املنقه  من أّن الرواية غل مسندة إىل اإلمنام غفلنة مننه عنن 

العالمة  ع املنقه : )وع هذ  الرواية نىنر إذ زرارة مل يسنندها  قاالعلل الرشائع، فقد 

 .(1) وإن كان الغالب عىل الىن ذلك(إىل إمام 

 اجلهة الثانية: 

أّن حني القهذيبني والعلل اخقالفات من ،يث املنقن، وهنذا ممّنا تنّبنه إلينه حعنض 

، إال أّنه قاال أّن مثل هذا االخقالف ال يمجنب تغنّل املعنن . (2)كصا،ب منقق  اجلامن

  ممجب الخقالف االسقىهار.واملقأخرون مل يلقفقما إىل ذلك. إاّل أّن االخقالف حينهام

فمن حاب املثاال: السلاال الثالث ع العلل ليس فيه إاّل ا،نقامال وا،ند، ولكننه ع 

 القهذيبني حيقمل فيه ا،قامالت ثالثة.

                                                           
 

 .312: 3، ) .ج( 184:  1( منقه  املطلب ) .ق( 1)

 .81: 1ق  اجلامن ( منق2)
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 حأّن  ا،ب المسائل و نا،ب جنامع ال،اةينث مل ينذكرا لوال حّد من القذك

هنذ  الكقنب ليسنت  االخقالف حني الكقب الرحعة وسائر الكقب، واحلاال أّن حعنض

حأقل من حعض الكقب الرحعة من جهة الم مال إلينا، ومن هذ  الكقب كقاب العلنل 

والعيمن واخلصاال وغلها، فال حّد وأن يعقن  هبذ  الكقب ويسّجل االخنقالف النذي 

 حني الكقب الرحعة وهذ  الكقب.

والعلنل وما ذكر  حعض كصا،ب احلدائ  من أّنه إذا كان اخقالف حني القهذيبني 

أن يقّدم ما أثبقه الصدوق؛ وذلك لّن ع القهذيبني اشقباهات كثلة، والصدوق ال حّد ف

حأّن االشنقبا  فيها ع أكثر املمارة القي قالما  هأوث  من الشيخ، غل  ايح؛ وذلك لنّ 

من الشيخ ليس المر كام ذكروا، حل االخقالف من مصاةر الشنيخ، فننّن الشنيخ قند 

مصدٍر حلفظ، ويذكر هذ  الرواية عن مصدر آخر حلفظ آخر، فقممّهنما يذكر رواية عن 

أّن االشقبا  من الشيخ، وهلذا رشح مفصل، فنن كان المر كام ذكنروا مل يكنن الشنيخ 

ممثقًا، فال حّد من مال،ىة مصاةر الشيخ، والشنيخ قند احقندأ ع املقنام حاحلسنني حنن 

حاسنم  بقندئيكنر ع املشنيخة أّننه ّنه قند ذسعيد، ومصدر  كقب احلسني حن سعيد؛ ل

احلديث من كقاحه، إاّل أّن ع خصمص احلسني حن سعيد قد يأخنذ  املصنّف الذي أخذ

 احلديث من كقبه مبارشة، وقد يأخذ  حغل مبارشة.

 عليها. الومن املعلمم أّن كقب احلسني حن سعيد من الكقب املشهمرة املعمّ 

منن مسنقند  فمسقند الشيخ ليس حأقّل ومسقند الصدوق إّما كقاب محاة أو ،ريز، 

 الصدوق وال ترجيح ل،دمها عىل اآلخر.

ن: السنلاال الثالنث اهنام منمرةفأّما ممارة االسقشهاة ع هذ  الصاياة كام قلنا 

 وجماحه، والسلاال الساةس وجماحه.

 السلاال الثالث  أّما املورد األول:
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د أ احه ومل أتيقن ذلنك، قلت: فنن ظننت أّنه ق»هم عىل ما ع القهذيبني هكذا: و

قلنت: «. تغسله وال تعيد الصنالة: »فنىرت فلم أر شيئًا فصّليت فرأيت فيه. قاال

لّنك كنت عىل يقني من طهارتك، ثمَّ شككت فليس ينبغني لنك أن »ومل ذلك؟ قاال: 

 «.تنقض اليقني حالشّك أحداً 

فلنم أر  فنن ظننت قد أ احه ومل أتنيقن ذلنك فنىنرت»وعىل ما ع العلل هكذا: 

 «.شيئًا ثمَّ طلبت فرأيقه فيه حعد الصالة

ففي هذا املصدر زياةة كلمة )طلبت( وذكر املفعمال وهم اهلاء ع )فرأيقه( وزياةة 

فننّن ع القهنذيبني )منن  ،وهناب فروق ُأخنر، إاّل أّّننا ال تغنل املعنن  ،)حعد الصالة(

 .طهارتك(، وع العلل )من نىافقه(

أّن ممرة الكنالم هنم االسقصنااب، حمعنن  أّن قملنه:  فعىل ما ع العلل واضح

)فنىرت فلم أر شيئًا(، يعلم من هذا أّنه مل حيصل له اليقني حعدم إ احة النجس لثمحه، 

 وسيأيت إن شاء اا أن قمله: )فنىرت فلم أر شيئًا( فيه ا،قامالن:

 : أّنه تيقنت حطهارته.األول

 : أّنه تبّدال ظنّي حالشك.والثاين

 )ثمَّ طلبت فرأيقه(ذلك: حعد حقمله  إال أنه ،لٍّ فنن كان ع هذ  اجلملة إهباموعىل ك

أّنه مل يكن مقيقنًا حعدم اإل احة، وذكر املفعمال هنا يسقفاة منه أّنه قند ،صنل يعلم منه 

 .عىل نفس ما تعّل  حه الىّن حعد الصالة

قني حالشّك أّن املمرة ليس من نقض اليع  وقع الكالم ع جماب اإلمام  نعم

ما حغسل الثمب وعدم إعاةة الصالة، وهذا  اإلمام فكيف ،كم إذا أعاة الصالة، 

 سيأيت الباث عنه ع الباث الثاين إن شاء اا.

 وأّما عىل ما ع القهذيبني ففيه ا،قامالت:
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منا ع  عنىل: ما ذهب إليه أغلب املاققني وهم أن نامل الرواينة االحتامل األول

يّن كنت شاكًا ع النجاسة، أ :ني: أّن قمله: )فنىرت فلم أر شيئًا( معنا ، يعنفسه العلل

رأيقنه فينه، وإّننام  :ال أن يكمن كناية عن اليقني حالطهارة، وقمله: )فرأيت فينه( يعنني

 .املفعمال ذفحلوقد ذكر أهل الةب ةواعي  ذف املفعمال اخقصارًا.ُ، 

وال رحنط هلنا  ،قاعندة اليقننيطنة حبت: أن يقناال: إّن الصناياة مراالحتامل الثاين

 حاالسقصااب، وهذا مبقن عىل أمرين:

 : أن يكمن قمله: )فنىرت فلم أر شيئًا( كناية عن العلم حالطهارة.أحدمها

يّن رأيت شيئًا أشنّك فينه أّننه هنم هنم أو أ) : أّن قمله: )فرأيت فيه( معنا :ثانيهام

 غل (.

قاعدة اليقني ع اجلماب، ويكمن فيكمن الشّك شكًا ساريًا، واإلمام حصدة تثبيت 

 اجلماب مطاحقًا للسلاال. 

ويمكن املناقشة ع هذا اال،قامال حأّن قمله: )فنىرت( إىل آخر  له مدلمال مطاحقي 

لعلنم لعدم العلم حنه، ال أن يكنمن مالزمنًا لالزم ميّن نىرت ومل أر شيئًا، وهذا أوهم 

 كناية. ال يمكن اسقعاملهفحالعدم، فنذا مل يكن مالزمًا له 

وعىل فرض  اة االسقعامال الكنائي فنذا ةار المر حني أن يكمن املراة االسقعاميل 

  القاعندة نمققضفهم املراة اجلدي وحني أن يكمن املراة اجلدي غل املراة االسقعاميل، 

 لمال القرائن أن يكمن املراة االسقعاميل هم املراة اجلدي.

كن كثلة، حل كانت قليلة؛ إذ يقمال ع  در ويسقىهر من الرواية أّن النجاسة مل ت

مثل عدم رؤية ولم كان كثلًا مل يكن ا،قياج إىل تعليم أثر ، و ،الرواية: )فعّلمت أثر (

هذا النجس ال يداّل عىل عدم وجمة ، وما ذكر  ع )فرأيت فيه( أيضًا ال وجه لنه حعند 



98 |   

 
 

ذكمرًا سناحقًا، ولنيس ترصيح أهل الةب حجماز ،ذف املفعمال فيام إذا كان املفعمال م

 قمله هذا ظاهرًا ع املغايرة.

مضافًا إىل أّنه إذا قلنا هبذ  املقالة ال حّد وأن يكمن املاذوف )شيئًا شككت فيه أّنه 

هم هم أو غل (، وإاّل لم كان املاذوف كلمة )شيئًا( فقط، فهذا يداّل عىل املغايرة، وال 

 يمكن اسقفاةة قاعدة اليقني.

: ما ذكر  الشيخ وذهب إلينه املاقن  العراقني والسنيد احلكنيم ثاالحتامل الثال

وغل ، وهم أّن قمله: )فنىرت إىل آخر ( يفيد الشّك كاال،قامال الوال، إاّل أّن قملنه: 

)أّنه رأيت شنيئًا ا،قمنل أن يكنمن هنم املىننمن أو غنل (،  :إىل آخر  معنا  ()فرأيت

 مع النجاسة اخلبثية أو ال؟ جة أّنه يشك ع أّن  الته هل كانتيفقكمن النق

لسنلاال: والسنلاال يكنمن عنن لوعىل هذا اال،قامال يكمن جماب اإلمام مطاحقًا 

 االسقصااب.

 وجماب هذا اال،قامال يىهر من اجلماب عن اال،قامال الثاين.

فالرجح هم اال،قامال الوال وأّن ما ع القهذيب مرجعه إىل ما ع العلنل، إاّل أّن 

القهذيب، فال حّد من معرفة االرتبا  حنني اجلنماب والسنلاال، ما ع العلل أوضح من 

من نقنض اليقنني حالشنّك أو منن يكمن وما قيل من عدم لزوم معرفة املمرة وأّنه هل 

 ال يعرف له وجه.  ،نقض اليقني حاليقني

وقد قيل: إّن القعليل ال يقالئم مع هذا االسنقىهار ن أي اال،نقامال الوال ن وإّننام 

،قاملني اآلخرين؛ وذلك لّنه علم حعد الصنالة أّن  نالته وقعنت منع يقالئم مع اال

النجاسة اخلبثية، فلم أعاةها مل يكن من نقض اليقني حالشّك، وإّننام يكنمن منن نقنض 

 اليقني حاليقني. 
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نىنر ومل ينر شنيئًا  والقعليل إّنام يكمن تعلياًل جلماز الدخمال ع الصالة؛ فنّنه ،ني

جماز نقض اليقني حالشّك امز له الدخمال ع الصالة، اب وعدم اصحمققضن  االسق

وأّما حعد إتيان الصالة وانكشاف أّّنا فاقدة للطهارة مل تكن إعاةهتا منن نقنض اليقنني 

 حالشّك.

الشيخ ع الرسائل: )لكن عدم نقنض ذلنك اليقنني حنذلك الشنك إننام  قاالوقد 

منع الشنك فيهنا، وأن  روطة حالطهنارةنيصلح علة ملرشوعية الدخمال ع العباةة املشن

االمقناع عن الدخمال فيها نقض آلثار تلك الطهارة املقيقنة، ال لعدم وجنمب اإلعناةة 

إذ اإلعناةة  نكام رصح حه السنيد الشنارح للمافينة  نعىل من تيقن أنه  ىل ع النجاسة 

ليست نقضًا لثر الطهارة املقيقنة حالشك، حل هم نقض حاليقني، حناء عنىل أن منن آثنار 

 .(1) ال اليقني حنجاسة الثمب ،ني الصالة ولم حعدها وجمب إعاةهتا(،صم

ويمكن اجلماب عن ذلك حأّن كمن اإلعاةة من نقض اليقني حاليقني مبقن عنىل أن 

يكمن العلم حمقمع الصالة مع النجاسة ممجبًا لمجمب اإلعاةة، وهذا مبقن أيضًا عىل 

مطلقة، أي: كمّنا من الركان، وإاّل أن تكمن الطهارة اخلبثية ةخيلة ع الصالة ةخالة 

العلم حمقمعها مع النجاسة ممجبًا لإلعاةة. فالقمال حأّن هذا من نقض اليقني يكمن ال 

حاليقني حمّل تأّمل؛ وذلك ملا ذكرنا من أّنه إذا كان اليقني حمقمعها مع النجاسنة ممجبنًا 

 لإلعاةة كان هلذا القمال وجه.

رة من اخلبث ليست حدخيلة ع الصالة ةخالنة ويمكن تصايح القعليل حأّن الطها

ال يكمن هذا اإلخالال مانعنًا منن  مطلقة، حل ةخيلة ع اجلملة، فلم أخّل هبا عن عذر،

                                                           
 

 .60: 3( الرسائل 1)
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عنندم وجننمب اإلعنناةة  انطبنناق املننأممر حننه عننىل املننأيت حننه، فنننذا عّلننل اإلمننام 

، فنال حاالسقصااب، فمعنا : أّنك كنت معذورًا وكان لك ،ّجة ع اإلخالال حالطهارة

 حيقاج إىل اإلعاةة، ويصح القعليل حاالسقصااب.

لّنك كنت عىل يقني من طهارتك ثمَّ شككت، : »وخال ة القمال: أّن قمله 

حام أّن إخاللك حالطهنارة ،صنل ، معنا : «فال ينبغي لك أن تنقض اليقني حالشّك أحداً 

 .الصالة إعاةةحسبب اعقامةب عىل االسقصااب فال اب 

ةًا عىل االسقصااب عقاماملاذا ال يكمن اإلخالال حالطهارة ال وهم أنه سلا هنا يبقى

 ؟مانعًا من انطباق املأممر حه عىل املأيت حه

 ويمكن اجلماب عن هذا السلاال حمجهني:

كّل يشء نىيف ،ق  تعلم أّنه قذر، وإذا »: ما اسقىهرنا  من ممثقة عاّمر: أحدمها

 «. وما مل تعلم فليس عليك يشء ،علمت فقد قذر

فنّنا قد اسقىهرنا من هذ  الرواية وغلها أّن كّل يشء مل يكن معلمم القذارة منّزال 

منزلة الطاهر، وقلنا: إّن نقيجة ذلك هم احلكنم حناإلجزاء، واآلثنار املقممنة لنجاسنقه 

نه، وأّما آثارها النرشعية القي هي مقمقفة عىل عنجيس مالقيه وأشبا  ذلك ال تنفك كق

 ليها.قرتتب عفالطهارة 

مل يعلم أّن الثمب نجس فهم مننزال منزلنة الطناهر ع ترتنب الثنر  إنففي املقام 

الرشعي الذي هم عبارة عن طهارة الثمب ،اال الصالة، والطهارة القنزيلية إّنام تكنمن 

 ع ممرة ال يكمن هنا علم وجداين أو تعبدي حالنجاسة كاملقام.

لعلم حالنجاسة ممجمة، ولذا نرس أّن افوأّما ع الصمرتني اللقني قبل هذ  الصمرة 

 ،كم فيهام حمجمب اإلعاةة. اإلمام 
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وإ،دس الصمرتني  مرة النسيان والُخرس  مرة العلنم اإلمجنايل، وال يمكنن 

جمرة غفلقنه ، وساحقاً  حقذارتهلعلمه االسقفاةة من الطهارة القنزيلية ع  مرة النسيان؛ 

 نزياًل.ال يمجب كمنه طاهرًا تعن العلم حالقذارة 

وما قيل من أّن الطهارة القي تكمن الصالة مرشوطة هبا أعم من أن تكمن واقعية 

أو إ،رازية غل  ايح؛ إذ مل يدال عىل ذلك أي ةليل، وإّننام انقنزع ذلنك منن منمارة 

 الدليل عىل ذلك.فقد ةاّل احلكم حعدم وجمب اإلعاةة، وعىل ما اسقىهرنا  من الرواية 

مكررًا من أّن الصالة مركبة من الركنان وغنل الركنان، : ما سأله زرارة ثانيهام

 ، وهنذا هنم الكنّبس.«وال تعاة الصالة إاّل من مخنس»ويعّّب عنها حالفرائض والسنن 

أّن الطهارة ن القي من الفرائض ن هي الطهارة منن احلنديف ال منن اخلبنث، إىل مضافًا 

 وهذا هم ممرة سلاال زرارة فعاًل.

إىل آخر  ليس ع خصمص النسيان، حل حأي ،جة منن « ال تعاة الصالة»وقمله: 

احلجج وحأي عذر من العذار لم أخّل حالسنن مل يكن حه حأس، واالرتباطية مقطمعنة، 

 وتعليله ممافقًا للسلاال. وعىل هذا فيكمن ،كم اإلمام 

ع  مرة العلم اإلمجايل؛ إذ العلم اإلمجنايل ،جنة، واجلهنل  وهكذا ،كمه 

 مقمم للعلم اإلمجايل ال يكمن عذرًا.م هالقفصييل الذي 

حلزوم اإلعاةة من حاب  وأّما ع  مرة النسيان فيمكن أن يكمن ،كم اإلمام 

 )قاال: سألت أحا عبند اا  :العقمحة من جهة عدم اهقاممه، كام ورة ع ممثقة سامعة
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قّم كي هين الته يعيد »ثمحه الدم فينس  أن يغسله ،ق  يصيّل؟ قاال: حعن الرجل يرس 

 .(1)«(حاليشء إذا كان ع ثمحه عقمحة لنسيانه

وهذ  الرواية شبيهة حالروايات القي رواها زرارة ع احلّج ع منن جنامع أهلنه ع 

حلزوم إعاةة احلّج، وسأال زرارة أّن أي احلّجني هنم  فاكم اإلمام  ،،اال اإل،رام

 أ،دثا ما فيها دثاأ، القي الوىل: »احلج الماقعي و،ّجة اإلسالم، فأجاب اإلمام 

 .(2)«عقمحة عليهام والخرس

حالصاة منع اإلخنالال حالطهنارة مبنقن عنىل أ،ند النمجهني  فاكم اإلمام 

ن اوهاتن وإ،دس الكّبيني، ومنا قينل غنل هنذين النمجهني لنيس إاّل جمنّرة فنرض.

 ن ذكرنامها أقرب إىل الماقع.ان اللقاالفرضيق

ر كام تقملمن وأّن المجه لعندم اإلعناةة وهنا يأيت سلاال آخر وهم أّنه لم كان الم

 حل علل حاالسقصااب؟ ،حأ،د المجهني هم أ،د المجهني، فلامذا مل يعّلل اإلمام 

ويمكن اإلجاحة عنه حأن الرجل حعد نىر  وعدم رؤيقه شيئًا عمل حاالسقصنااب 

لقعلينل ارتكازًا، ومل يكن مقمجهًا وملقفقًا إىل هذا المر االرتكازي. واإلمنام ع هنذا ا

تنلثر إ،ندس  نبهه عىل أّنك معقمد عىل احلجة ع عملك هذا، وحعد تنبيه اإلمنام 

 الكّبيني الساحققني أثرها.

كام أّن فقاصل ممّا ذكرنا أّن القمال حأن القعليل ال يقالئم مع السلاال غل  ايح، 

 ليقني حاليقني غل  ايح أيضًا.لالقمال حأّن اإلعاةة نقض 

                                                           
 

 .255: 1هتذيب ال،كام ( 1)

 .317: 5هتذيب ال،كام ( 2)
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 السلاال الساةس و جماحه وأما املورد الثاين:

تننقض الصنالة، وتعيند إذا »إن رأيقه وأنا ع الصنالة؟ قناال:  :وهم قمله: )قلت

وإن مل تشّك ثمَّ رأيقه رطبًا قطعت الصالة وغسلقه ثمَّ  ،شككت ع ممضع منه ثمَّ رأيقه

فليس ينبغي لنك أن  ،حنيت عىل الصالة؛ لّنك ن أو فنّنك ن ال تدري لعّله أوقع عليك

 .(«ض اليقني حالشكتنق

قّسنم سنلاله  وسلاله هذا عن رؤية اخلبث ع ثمحه ع ،اال الصالة، واإلمام 

حقطع  عىل قسمني: تارة يكمن مشكمكًا ثمَّ يرا  ع نفس املمضع ع أثنائها، فاكم 

 الصالة.

: إن كنت قاطعًا حسب  النجاسة عىل الصالة فهي حاطلة؛ لّنه إذا ومعن  قمله 

ع ممضنع ثنمَّ رآ  ع نفنس املمضنع ع الصنالة، فباسناب املنمازين  شّك اإلنسنان

ومال،ىة اال،قامالت حيصل له القطع حأّن ما ينرا  اآلن هنم املشنكمب، ال أن يكنمن 

 غل .

، كام إذا كنان قبنل «وإن مل تشّك ثمَّ رأيقه رطباً »ال يكمن مسبمقًا حالشّك  أخرسو

حقطع الصنالة  ثناء رآ  رطبًا، فاكم  الحالطهارة أو غافاًل عنها وع الصالة قاطعاً 

وكنت مقيقننًا « لّنك ال تدري لعّله أوقع عليك»وغسله ثمَّ البناء عىل الصالة؛ وذلك 

حعدمه قبل الصالة، وال يندري أّننه ،نديف ع الصنالة أو كنان سناحقًا عنىل الصنالة، 

 لعلم.يسقصاب عدم حتق  النجاسة أو عدم ،لمال النجاسة ع الثمب إىل زمان اف

وقد يقاال: حأّن تفسل هذا السلاال هبذا النام ع كال شّقيه ال يقالئم مع ما ذكرمتم  

ع السلاال الثالث، فنّنكم قلقم ع السلاال الثالث: إّن وقمع الصالة مع النجاسة اخلبثية 

جمٍز إذا  كان عن جهل وعن عذر وكان انكشافه حعد الصالة، وعللقم ذلك حأّن هذا إّما 

تضيي  ةائرة النرشطية، والرشطية إّنام تكنمن ع جهة لنىافة القنزيلية أو من من جهة ا
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حنالبطالن فنيام إذا رآ  ع الثنناء   مرة عدم العذر، فعىل هذا فاحلكم من اإلمام 

 وكان مسبمقًا حالشّك يكمن عىل خالف املمازين.

لّننه إذا  وهذا حخالف اال،قاملني اآلخرين اللذين ذكرنامها ع السنلاال الثالنث؛

محلنا السلاال الثالث عىل قاعدة اليقني وقلنا إّنه أوالً كان قاطعًا حالطهارة ثنمَّ يشنّك ع 

حعدم لزوم اإلعاةة، فلم يكنن  أّن  الته كانت مع النجاسة أو ال، فاكمل اإلمام 

 ،كم اإلمام مقضمنًا لصاة الصالة مع النجاسة ،ق  يكمن مناقضًا للمقام.

لم قلنا حه يكمن االسقصنااب حلاناظ ننه  اال،قامال الثالث فوكذلك حالنسبة إىل

أيضًا ال يناقض ،كم املقنام وأّن منا احلكم هناب وقمع الصالة مع الطهارة الماقعية، ف

 رآ  غل املشكمب.

ع هذا املقنام ع  ال يقالئم مع ،كمه فوأّما اال،قامال الوال الذي هم املخقار 

إذا شككت ع ممضع منه »وال حالنقض واإلعاةة ع الش  ال كال شقيه؛ إذ ،كمل 

أي: ع السلاال الثالث هم احلكم حالصاة  ،، واحلاال أّن مققنىض احلكم الوال«ثمَّ رأيقه

حطري  أوىل؛ لّن هناب وقع متام الصالة مع النجاسة، وع املقام حعض أجنزاء الصنالة 

محلنا عليه بن  الذي مع امل نامقحالفساة ي وقعت معها وانكشفت أثناءها، فاكمه 

السلاال الثالث؛ إذ الجزاء الساحقة وقعت مع اسقصااب الطهارة، فهذ  الجزاء إّما 

 الشنرطية حمدوةة.أّن واجدة للرش  وإّما 

وهذا القناع حني احلكمني قد أوجب مناقشة حعض فيام قلننا  ع السنلاال الثالنث 

ة اليقني أو االسقصااب حغنل النانم وأّنه ال حّد من محل السلاال الثالث إّما عىل قاعد

 . الذي قلنا

ع هنذا  مع الش  الثناين منن ،كمنه  نامقوأيضًا احلكم ع السلاال الثالث ي

وإن مل تشّك ثمَّ رأيقه رطبًا قطعت الصالة وغسنلقه ثنمَّ حنينت عنىل الصنالة »السلاال 
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حلاناظ أّننه  يكمنأن ، وعدم الشك قبل الصالة إّما «لّنك ال تدري لعّله أوقع عليك

الجزاء الساحقة  اياة؛ تكمن قاطع حالطهارة أو غافل، وسماٌء أكان قاطعًا أم غافاًل 

رطية حمندوةة حالنسنبة إىل القناطع، نلّن القاطع والغافل ذو طهارة تنزيلية، أو أّن الش

 ومفقمةة حالنسبة إىل الغافل.

عنىل  الصناة؛ لنّ  الرؤية ال أثر لنه عوعىل هذا، فاسقصااب الطهارة إىل زمان 

فرض عدم جريان االسقصنااب، جمنرة قطعنه حالطهنارة أو غفلقنه كناف ع  ناة 

مع ما ذكرنا ع السلاال  نامقالجزاء الساحقة، فاال،قياج إىل إجراء االسقصااب هنا ي

 الثالث.

وقد أجاب حعض عن ذلك كام نقل الشيخ ع الرسائل عن شارح المافية، ومحنل 

عىل العلم اإلمجايل، وأّنه إذا شّك ع ممضع النجاسة مع العلم  السلاال ع الش  الوال

ام أّننه بهاًل ثنمَّ رآ  ع أثنناء الصنالة فنحأ ل النجاسة فدخل ع الصالة ناسنيًا أو جنا

حالفساة، وهذا خالف الىاهر؛ لّنه لنم  مسبمق حالعلم اإلمجايل فلذا ،كم اإلمام 

شككت ع ممضعه، ال شنككت ع ممضنع كان املقصمة هم العلم اإلمجايل لقاال: إذا 

 منه.

ويمكن اجلماب عن املناقضنة أّننه لنم كنان القشنقي  ع املقنام حلاناظ الجنزاء 

الساحقة، فلعّل اإلشكاال وارة، وأّما إذا مل يكن حلااظ الجزاء الساحقة من الصالة، حل 

 حلااظ ،الة االنكشاف، فال مناقضة ع البني.

قد، ويشرت  ع مجيع ،ناالت الصنالة منن الفعناال حيان ذلك: إّن الصالة أمر مم

اخلا ة كالركمع والسجمة والقيام وع ،اال القراءة والذكر و،اال السكمت وغلهنا 

رو  نالسرت والطهارة واالسققباال، فليس للمصيّل أن يسكت ويأيت حام يناع حعض الش

،قن  ،النة  ثمَّ يأيت حبقية الصالة، فنام هنم رش  ع الصنالة رش  ع مجينع احلناالت
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 السكمن والسكمت، إاّل أّنه إذا ارتفعت الطهارة اخلبثية حسبب االضنطرار كاندويف

عقّب الطهارة ع تلك القطعنة، وع احلقيقنة يعنّد ذلنك تالرعاف ةاّل الدليل عىل أّنه ال 

حالنسنبة إىل ،ّصنة السنكمنات، فيقطنع « ال تنقض السنّة الفريضة»عذرًا ومن قبيل: 

 يبني عىل الصالة.الصالة ويغسله ثمَّ 

حاندوثها كندم  اً قاطعنأن يكمن وما يرا  املصيّل من النجاسة ع أثناء الصالة إّما 

النجاسة سناحقة أن تكمن ما إو الرعاف، فهذا الشخو معذور حلااظ ،اال السكمن،

عىل الصالة وكان قاطعًا حسبقها، فليس لنا ةليل عىل معذورينة النجاسنة املنكشنفة ع 

 حلااظ ،اال السكمن. أثناء الصالة ،ق 

حالبطالن ليس من أجل النقو ع الجزاء الساحقة ،ق  يقناال حأّننه  فاكمه 

لم وقعت الصالة كّلها مع النجاسة فصالته  ناياة وأّمنا لنم وقعنت حعضنها منع 

ال تكمن  اياة، فهام مقنافيان، حنل منن أجنل عندم معذورينة النجاسنة فالنجاسة 

 .املنكشفة حالنسبة إىل ،الة السكمن

وحعبارة ُأخرس: ع السلاال الثالث االنكشاف إّنام ،صنل ع ،النة ال يعقنّب فيهنا 

الطهارة، وع املقام االنكشاف ،صل ع ،الة يعقّب فيها الطهارة، واملفروض أّنه ،اال 

 االنكشاف ليس مع الطهارة وال عذر له.  

ىل الصنالة تكمن عذرًا، وأّما النجاسة الساحقة عنيمكن أن نعم، النجاسة احلاةثة 

 ال يمكن إحلاقها حالنجاسة احلاةثة كدم الرعاف.ف

وقمع النجاسة، فنن كان ع الثنناء فهنم منن فيه وأّما الشّ  الثاين، والذي حيقمل 

قبيل الرعاف، وإن كان وقمعها قبل االلقفات فالجزاء القي أت  هبا أيضنًا  ناياة؛ 

ىل ،اال السكمنات فهم معذور حسبب حالنسبة إأما لّّنا وقعت مع الطهارة القنزيلية، و

 أةّلة الرعاف.
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حالصاة من أجل  وإذا شّك ع أّّنا نجاسة ساحقة أم ،اةثة، فهنا حيكم اإلمام

 االسقصااب )وليس ينبغي لك أن تنقض اليقني حالشّك(.

فنن قيل: إّن هذا من ال ل املثبت؛ إذ يثبت حاالسقصااب عنمان احلدويف، وال 

 نقمال حه.

ع أةّلة الرعاف مل يلخذ حعنمانه، حل املأخمذ هنم واقنع  املذكمراحلدويف قلنا: إّن 

احلدويف، يعني: المجمة حعد سب  العدم، والنجاسة مل تكن ممجمةة فيام قبل الصنالة 

حاسقصااب العدم، وليس املأخمذ عنمان احلدويف الذي هم عنمان انقزاعي ،ق  يلزم 

مثل هذا ال يضننّر حالنسنبة إىل ،ناال ال ل املثبت، وهي ممجمةة اآلن حالمجدان، و

ع القمسنك  اً السكمن حأةّلة الرعاف، وعليه فلتفع القناع املمهمم، وال يكمن حمنذور

 حالصاياة الثانية.

 الرواية الثالثة: صحيحة زرارة الثالثة

وهي: )عيل حن إحراهيم، عن أحيه وحممد حن إسامعيل، عن فضل حن شاذان ن مجيعًا 

قاال: قلت له: منن مل يندر  عيس ، عن ،ريز، عن زرارة، عن أ،دمها ن ، عن مّحاة حن 

يركع ركعقني حأرحع سنجدات وهنم »ع أرحع هم أم ع ثنقني، وقد أ،رز الثنقني؟ قاال: 

قائم حفاحتة الكقاب ويقشهد وال يشء عليه، وإذا مل يدر ع ثاليف هم أو أرحع وقد أ،رز 

بصار: ركعة ُأخنرس ن وال يشء علينه وال الثاليف قام فأضاف إليها ُاخرس ن وع االسق

ينقض اليقني حالشّك وال يدخل الشّك ع اليقني وال خيلنط أ،ندمها حناآلخر، ولكنّنه 

ينقض الشّك حاليقني، ويقم عىل اليقني، فيبنني علينه وال يعقنّد حالشنّك ع ،ناال منن 

 «(.احلاالت

هنم الكناع  وهي مذكمرة ع الكاع والقهنذيبني، والىناهر أّن مندرب القهنذيبني

 معروف حاحلسن روس عن أحيه.هم وسندها معقّب؛ لّن عيل حن إحراهيم الذي 
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وحممد حن إسنامعيل اخقلفنت القنماال فينه، والظهنر أّننه حممند حنن إسنامعيل 

النيساحمري، وهذا مل يمث ، وجمّرة نقل الكيش والكليني ال ينداّل عنىل المثاقنة، إاّل أّن 

إحراهيم كاٍف. والىناهر أّن مندرب الكلينني كقناب  الطري  الوال وهم رواية عيل حن

 مّحاة.

 وع هذ  الصاياة أحاايف:

 البحث األول: يف فقه الصحيحة

 وينبغي القعرض جلهات ثاليف:

الثاليف والرحع من املسنائل احلساسنة عنند علنامء  حني: أّن مسألة الشّك إحداها

وال سيام ع الشنّك حنني  ،مبالعامة، وأئمقنا كانما يامرسمن الققية ع حيان أ،كام الشك

 الثاليف والرحع، فال حّد من القعّرض لقماال العامة.

فياقمل أن يكمن زرارة ع حداية  : أّنه لم كان السلاال عن اإلمام الباقر ثانيتها

 تلّمذ  عىل اإلمام.

ومن املعلمم أّن زرارة قد تلّمذ عند العامة قبل تنرّشفه للقلمذ عنىل اإلمنام البناقر 

فقه اإلمامية عن فقه العامة، وال سيام إذا حه عّله مل يكن مسقعدًا لسامع ما انفرة ، ول

 كان ما ع فقه العامة ممافقًا للقاعدة والروايات المارةة عن طريقهم.

 ع املمارة احلرجية كان حناؤهم عىل القمرية والكقامن. : أّن الئمة ثالثتها

يكمن له معنينان: معنن  قرينب ومعننً  وللقمرية معان مقعّدةة، منها: ذكر لفظ 

 حعيد، والسامع يقمهم أّن مراة  املعن  القريب، واحلاال أّنه أراة املعن  البعيد.

ي أّن الصاياة هل هي ظناهرة فنيام يمقناز فقنه اإلمامينة ع ففأّما اجلهة األوىل: 

لينه كيفية معاجلة الشكمب من الركعقني املنفصلقني أو الركعنة املنفصنلة؟ كنام ذهنب إ

 مجاعة. 
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جعفر  مكام ذهب إليه احن اجلنيد وأح أو أّّنا ظاهرة ع الركعقني أو الركعة املقصلة،

 نيتيان هبام مقصنلقحن حاحميه عىل ما ع املخقلف وغل  من أّّنام ذهبا إىل القخيل حني اإل

 .نيأو منفصلق

وذلك لمجمة  أو أّّنا ظاهرة ع الركعات املقصلة، إاّل أّن هذا الىاهر ليس حاّجة؛

 أمارات الققية والقمرية فيها.

 هذ  املسألة. منم ممقفهفال حّد فيها من القعرض لقماال العامة، و

ومن املعلمم أّن اإلمامية متقاز عن سائر الفرق ع خصنمص الشنّك ع الركعنات 

 ني.يحالفرق حني الركعقني الوليني والركعقني الخر

ني ال يمجنب يروع الخن ممجب للنبطالن، ففي الركعقني الُوليني الشّك فيهام

 البطالن، والقصايح إّنام يكمن حركعة أو ركعقني منفصلقني.

 والعامة هلم أقماال:

ق حنني أن يكنمن حاملشكمب مقصاًل حال فراإلتيان عىل القل والبناء : القول األول

رتنىض )ر ( رحع، وهذا ما نسبه السيد املالثاليف والرحع أو حني الثنني واإلالشّك حني 

إىل الفقهاء عمممًا ع االنقصار، وع اخلالف نسبه إىل الشافعي، وذكر أّّننم رووا عنن 

 ، وروا  ع القديم عن أ  حكر وعمر وعيل.عيل 

مل تكنن املخالفنة معنه  ومن املعلمم أّن ما نسب إىل الشيخني، وأمل امللمنني 

أو اإلمنام   ه لم أفق  اإلمام البناقر؛ فننّ أمرًا سهاًل، وال سّيام ما نسبم  إىل عيل 

لقنالما إّن انقسناهبم إىل أمنل  حخالف ما نسنب إىل أمنل املنلمنني  الصاةق 

امللمنني غل  ايح، وأّّنم منقطعنمن ع الفقنه عنن عنيل، واحلناال أن أئمقننا كنانما 

، وهنم قند أخنذ منن رسنمال اا يرّصون عىل أّن كّل ما يقملمنه مأخمذ عن عيل 

ذا أ،د طرق املعارضة مع أئمقنا، فنّّنم كانما يننرشون شيئًا منسمحًا إىل أمنل ، وه
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وممافقًا لقنمهلم ،قن  ال يمكنن معارضنقه، وحمنرور   امللمنني أو إىل رسمال اا

حغل ما هم راسخ ع  راسخًا ع أذهان الناس، فنذا أفق  اإلمام ذلك الزمان يكمن 

 أّن ،ديث أ  ،ديث جّدي غل  ايح. أذهاّنم لقالما إّن ما يّدعمنه من

 ونسب القمال حالبناء عىل القل إىل سعيد حن املسيب ومالك والثمري.

: البطالن، ونسبه ع اخلالف إىل الوزاعي، وحه قاال احن عمنر وعبند القول الثاين

 اا حن عمرو حن العاص.

سنن احلس و: الخذ حالزياةة، وع اخلالف نقله عن أ  هرينرة وأننالقول الثالث

 البرصي.

ع هذا اجلم الفقهي املقالطم حيان احلنّ   والسلاال أّنه هل كان حنمكان اإلمام 

 ؟مع انقساب اخلالف إىل عيل 

منن فقهناء حن عقيبة كم رارة قد تلّمذ ع الساح  عىل احل: ع أّن زاجلهة الثانيةوأما 

ملنه السنقاذ الوال يرتكنز ع ، وتعّلم منه فقه العامة، ومنن املعلنمم أّن منا يق(1)العاّمة

الذهن، والُسقاذ الثاين ال حّد وأن يقعب ع إخراج ما ارتكز ع ذهنه، وهنذا ال يمكنن 

عند ما  يقمال زرارة إيّن ،يث إاّل حاملداراة، والشاهد عىل ذلك رواية  ايفة الفرائض، 

 طل.ملا ع أيدي الناس كنت أقمال: هذا حاطٌل حا ةخمالف اكنت أقرأها وأرس أّّن 

وهني: ذكنر لفنظ يكنمن  ،: ع أّن لألئمة طرقًا للكقامن منها القمرينةاجلهة الثالثة

 ظاهرًا ع معن  وله معن  آخر حعيد.

                                                           
 

 زرارة أسقاذ وكان العامة، فقهاء من احلكم كان: قاال أنه فضاال حن احلسن حن عيل عن ي،ك (1)

 (469: 2)اخقيار معرفة الرجاال  .مرال هذا يروا أن قبل والطيار ومحران
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وهناب معان أخرس للقمرية وطرق للكقامن سيأيت الباث عنها ع مباث القعاةال 

يلانن لنه إّنا واا ال نعّد الرجل من شيعقنا فقيهًا ،ق  »والرتاجيح مفصاًل، وقد ورة 

، (2)«وال يكمن الرجل منكم فقيهًا ،ق  يعنرف معناريض كالمننا»، (1)«فيعرف اللان

 وهذا هم املخقار ع هذ  الصاياة.

تقينة،  منن غنلامينة اإلمحنه وقد ذهب مجاعة إىل أّن الصاياة ظاهرة فيام متقناز 

 وهناب شماهد عىل عدم الققية.

ةليل عىل أّن هذ  الركعة ركعة  ، وهذا«حفاحتة الكقاب: »قمله  الشاهد األول:

 منفصلة؛ إذ لم كانت الركعة املقصلة مراةًة حلكم حالقخيل حني الفاحتة والقسبيح.

ويمكن اجلماب عنه حأّن كثلًا من فقهاء العامة يرون لزوم قراءة الفاحتنة ع مجينع 

ني الركعات كام ع مغني احن قدامنة وغنل ، فعلينه المنر حفاحتنة الكقناب ع النركعق

 .قنيال يداّل عىل اإلتيان هبام منفصل الخلتني

نعم، عىل مسقمس الفقه الشيعي حام أّنا نعرف أّن املصيّل خمّل حني الفاحتة والقسبيح، 

هم اإلتيان حالركعات منفصلة، وهل هذا إال القمرية؟ فننّن  فنان نفهم أّن مراة  

 الغيار يعرفمن منه معن  ونان نعرف منه معن  آخر.

ن عالئم أّن الشخو حصدة القمرية والكقامن عدوله عن اجلماب، وهنا ننرس وم

أّن اإلمام عدال عن اجلماب؛ إذ لم كان حصدة اجلماب عىل مبن  الشيعة رصحيًا لجاب 

حأّنه يقشهد ويسّلم ويأيت حركعقني منفصلقني، فمن هنا يعرف الفقينه أّننه كنان حصندة 

 القمرية والكقامن. 

                                                           
 

 . 144( الغيبة للنعامين : 1)

 .2( معاين الخبار : 2)
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الققية فهم ال يبقدئ حام فيه الققية، وع ،اال ه إذا كان الشخو ع أنّ  الشاهد الثاين:

واإلمنام هنم النذي  هذ  الصاياة زرارة مل يسأال عن الشك حنني النثاليف والرحنع،

  ، والققية إّنام تكمن ع الكالم غل االحقدائي.احقدأ

واجلماب عن ذلك: أّن المر ليس كذلك، فقند حينّقم املمقنف عنىل اإلنسنان أن 

: )،سني، عن  فمان، (1)ففي الماع ،قدئ حام فيه الققية، وقد وقع نىل ذلك حلمرانيب

إّن ع كقناب عنيل : »عن أحن حكل، عن زرارة، عن محران، قاال: قاال أحم عبند اا 

 قناال زرارة: قلنت هنذا منا ال يكنمن، «إذا  ّلما اجلمعة ع وقت فصّلما معهم ،

ران: كيف اتقاين وأنا مل أسأله، هنم النذي احقندأين، اتقاب، عدّو اا اققدي حه؟! قاال مح

: إذا  ّلما اجلمعة ع وقت فصّلما معهم، كيف يكمن هذا منه وقاال ع كقاب عيل 

تقية؟ قاال: قلت له: اتقاب، هذا ممّا ال امز، ،ق  مضن  أن اجقمعنا عنند أ  عبند اا 

 قني حنه أّن ع كقناب فقاال له محران: أ لاك اا ،دثت هذا احلديث الذي ،دث

ع كقاب عيل إذا  ّلما اجلمعنة ع : »عيل إىل آخر  ن إىل أن قاال ن فقاال أحم عبد اا 

، قلت: فأكمن «وقت فصّلما معهم وال تقممّن من مقعدب ،ق  تصيّل ركعقني ُأخريني

 إىل آخر . («نعم» ليت أرحعًا لنفيس مل أققد حه قاال: 

املققالية، ولم كان اإلمام  العبائريل الصاياة هذ  : ذكر اإلمام ع ذالشاهد الثالث

وال ينقض اليقني حالشّك وال يدخل الشك ع اليقني وال » يقمال:الققية ملا كان ،اال ع 

وال  ،خيلط أ،دمها حاآلخر، ولكن ينقض الشّك حاليقني ويقم عىل اليقنني فيبنني علينه

 «.يعقد حالشّك ع ،اال من احلاالت

                                                           
 

 .182:  5( كقاب الماع 1)
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كنان  أّنه  العبائرالعارف والفقيه يعرف من ذكر هذ   واجلماب عن ذلك: أنّ 

 حصدة الكقامن. الققية، وإلقاء الكّبيات الكلية ةليل عىل أّن اإلمام ،اال ع 

وملخو الكالم: أّنه يقاال ع جماب احني حاحميه واجلنيند أّن منا اّةعينقام  منن أّن 

ة؛ للقنرائن املمجنمةة الصاياة ظاهرة ع االتصاال  ايح، إاّل أّن الىاهر ليس حاجّ 

 فيها، وحلن الكالم يداّل عىل ذلك.

ويقاال ع جماب من اّةع  أّّنا ظاهرة ع اإلنفصاال: إّن هذا االّةعاء غل  ايح، 

إاّل أّن ما فهمقمم  من أّن المظيفة هي اإلتيان حالركعات منفصلة هنم الصنايح، وإن 

 كان االسقىهار غل  ايح.

 ة. هذا هم الباث الوال ع الصايا

 يف داللتها عىل االستصحابالبحث الثاين: 

االسقصنااب، أو قاعندة  هم« ال ينقض اليقني حالشّك : »قمله املراة من هل

ع خصمص الشّك ع عدة الركعات؟ أو ال هنذا وال ذاب، حنل املنراة معنن   (1)اليقني

 آخر؟

هنم  ومن املعلمم أّن ارتبا  الصاياة حاملقنام مبنني عنىل أن يكنمن املنراة منهنا

 االسقصااب وإاّل ال يمكن القمسك هبا حلّجية االسقصااب.

 أ مال اال،قامالت ع املقام ثالثة:فنّن وكام أرشنا 

القني  العبنائروكنذا « ال ينقض اليقني حالشنّك »ع مفاة مجلة أّن : االحتامل األّول

 :نيا،قامل« وال خيلط أ،دمها حاآلخر وال يدخل الشّك حاليقني،»حعدها 

                                                           
 

اعدة اليقني القي ذكرناها ع أوال حاث االسقصااب. ( وال خيف  أّن هذ  القاعدة غل ق1)

 )االسقاذ ةام ظله(
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ّن االسقصنااب ع عندة أمعننا :  ،إىل آخر « ال ينقض: »ّن قمله أ: أحدمها

وال يننقض اليقنني حعندم  ،الركعات جار، وأّن ال ل عدم اإلتيان حالركعنة الراحعنة

اإلتيان حالركعة الراحعة حالشك فيها، وهذا رّة لبعض العامة الذين يقملمن حالبناء عنىل 

 الكثر من ةون تدارب أو القائلني حالبطالن.

 ؛عامل مع الشنّك معاملنة اليقننيقمعنا : ال ي ،«ال يدخل الشّك ع اليقني»ومجلة 

 ّن الشّك ليس له كاشفية حخالف اليقني.ل

 وهذا اال،قامال لعّله الظهر.

دخل الركعة املشنكمكة ع الركعنات املقيقننة، وعنىل هنذا يعنرف : أن ال يُ ثانيهام

 كة فيها منفصلة.ويسقىهر من الصاياة اإلتيان حالركعات املشكم

 «.وال خيلط أ،دمها حاآلخر: »وكذا قمله 

 فعىل اال،قامال الوال تكمن الصاياة مقعّرضة لالسقصااب.

«  ال ينقض» :ما ذكر  الشيخ النصاري من أّن املراة من قمله  االحتامل الثاين:

 إىل آخر ، حتصيل اليقني عىل وف  قاعدة اليقني ع الشّك ع الركعات.

الشنّك ع  عنندعدة غل قاعدة اليقني الساحقة الذكر، فعىل قاعدة اليقني وهذ  القا

 الركعات ال حّد من حتصيل اليقني حصاة العمل.

وحتصيل اليقني يمكن حالبناء عىل الكثر ويقشهد ويسّلم ثنمَّ ينأيت حنام حيقمنل أن 

ّك حنني يكمن ناقصًا منفصاًل، فنذا فعل ذلك حيصل له القطع حفرا  الذّمنة؛ إذ ع الشن

ما أت  حه منفصاًل نافلة، وأّما إذا كنان مل  يقعالثاليف والرحع مثاًل إذا كان آت حالراحعة 

يأتد حالراحعة فقد زاة تشهدًا وتسلياًم وتكبلة، وزياةة هذ  الممر ال تمجنب النبطالن 

 إىل آخر .« ال ينقض»أشار إىل هذ  القاعدة حقمله:  عند العذر. واإلمام 

 ال ضعيف لمجهني:وهذا اال،قام
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: أّن اليقني ُأخذ مفروضًا، ومن املعلمم أّن ع قاعندة اليقنني انب حتصنيل األول

ما ا،قمله الشيخ لقاال اإلمام: اب حتصيل اليقني. وهنذا  اليقني، ولم كان مراة  

 .(1)ال فهاينعليه املاق    ممّا أورة

تقية، واحلاال أّنا قلننا  ثمة يس: أّنه لم كان اإلمام حصدة حيان قاعدة اليقني فلالثاين

ّن فننحصدة القمرية والكقامن،  يعرف من حلن الرواية ومن اجلم الفقهي أّن اإلمام 

حصدة حينان كان ظاهرة ع الركعات املقصلة، إاّل أنا عرفنا أّن اإلمام وإن كانت الرواية 

 . ، وهم الركعة املنفصلةاحلكم الماقعي

لنامت عنّدة منن الكناحر كصنا،ب النماع ع : ما يسقفاة منن كاالحتامل الثالث

إىل آخر : )أي « ال ينقض»من قمله:  ، من أّن املراة(4)، والباار(3)، ومرآة العقمال(2)الماع

ال يبطل املقيقن من  الته حسبب الشك الذي عرض له ع البقية( كام ع مرآة العقمال، 

 حه حعض العاّمة.وعليه فيكمن هذا القمال ع قباال القمال حالبطالن الذي قاال 

)أي ال يدخل الركعقني املشكمب فنيهام « وال يدخل الشّك ع اليقني»و من قمله:

ع الصالة املقيقنة حأن يضمها مع الركعقني املقيقنقني ويبني عىل الكثر، ولكننه يننقض 

 الشك حاليقني أي يسقط الركعقني املشكمب فيهام حاليقني وهم البناء عىل القل(.

أي: )ال يبطل الثاليف املقيقن فيهنا حسنبب « ال ينقض اليقني حالشّك »وع الماع: 

 الشّك ع الراحعة حأن يسقأنف الصالة، حل يعقّد حالثاليف( إىل آخر .

                                                           
 

 .97:  3( ّناية الدراية 1)

 .980:  8( الماع 2)

 .194:  15( مرآة العقمال 3)

 .182:  85( حاار النمار 4)
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 وهذا اال،قامال كاال،قامال الثاين ضعيف لمجم :

: عىل هذا اال،قامال واالسقىهار كلمة اليقني مسقعملة ع املقيقن املخصمص أوالا 

عن الركعات النثاليف، وكلمنة الشنّك مسنقعملة ع احلالنة النفسنية،  الذي هم عبارة

ومعنا : عدم نقض الركعات القي قاطع هبا حسبب الشّك، وهذا عنىل خنالف و،ندة 

السياق؛ إذ كام يكنمن الشنّك مسنقعماًل ع احلالنة النفسنية ال حنّد وأن يكنمن اليقنني 

 مسقعماًل أيضًا ع احلالة النفسية. 

 إذ اإلمام  ؛إىل آخر  لالسقدالال والققريب« ال ينقض: » ّن قملهأ :وثانياا 

حصدة حيان عدم إحطناال الركعنات السناحقة مل  حنّي احلكم فيام قبل، فنن كان اإلمام 

تكن هذ  اجلملة اسقدالالً وتقريبًا، حل تكمن حيانًا لمنر تعّبندي، واحلناال أّن الظهنر 

سقصااب ،ق  يكمن القعلينل من هذ  اجلملة هم اال والنسب أن يكمن مراة  

 حأمر ارتكازي.

ــاا  إىل آخننر  ال شننّك ع أّنننه كنايننة إّمننا عننن « ال ينننقض» ّن قملننه أ :وثالث

االسقصااب وإّما عن عدم جماز إحطاال الركعات الساحقة، ومن املعلمم أّنه ال يمكنن 

جقمنع احلكم حأّنه كناية حمجّرة وجمة نسبة؛ وذلك لّن الكنايات ظاهرة من ظماهر امل

ع كل لغة، فال حّد وأن يرس أّن جمممع هذ  الكلامت مسنقعملة ع أي يشء؟ فباسنب 

العصار والزمنة والمكنة ختقلف الكناية، فنّننه قند يكنمن يشء كناينة عنن يشء ع 

عرص وال يكمن كناية ع عرص آخر، فنّن احلنامر ع الزمننة السناحقة كنان كناينة عنن 

العمل، ولذا يقاال آلخر اخللفاء الُمميني مروان احلامر،  الفعالية وعدم القعب من كثرة

ع عرصنا هذا يكمن كناية عن البليد، فال امز جتريد اللفنظ منن العننرص أنه واحلاال 

 يء الفالين.نواملايط والشماهد وممارة االسقعامالت، والقمال حأّن هذا كناية عن الش
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اال العامة أضعف القنماال منن ّن القمال حالبطالن الذي هم قمال من أقمأ :ورابعاا 

عىل حطنالن هنذا القنمال  جهة الشهرة حني العامة، فكيف يمكن محل كالم اإلمام 

 واحلاال أّن هنا قملني آخرين أشهرمها اإلتيان حالركعات املقصلة.

إىل آخر ، مسقعمل « ال ينقض: »وقد ظهر ممّا ذكرنا ع الباث الثاين أّن قمله 

 ع املعن  االسقصاا . 

 وعدمه االعتامد عىل االستصحاب يف الشك يف الركعاتيف لبحث الثالث: ا

هل يمكن االعقامة عىل االسقصااب ع الشك ع الركعات أو ال ن مع قطع النىر 

 عن الروايات ن كام ذهب إليه أكثر العاّمة واحن اجلنيد وأحم جعفر حن حاحميه؟

ب ع الشّك ع الركعنات ذهب املاق  العراقي إىل عدم االعقامة عىل االسقصاا

 واإلتيان حالركعة املقصلة.

والمجه فيه: أّن غاية ما يمكن إثباته حاالسقصااب هم عدم اإلتيان حالراحعة، فال 

ففي ،اال اإلتيان هبا ال يثبت االسقصااب أّّنا  ،حّد من اإلتيان هبا مقصلة، فنذا أت  هبا

ممضمع القشهد والسنالم أن يكمننا الراحعة إاّل عىل القمال حال ل املثبت؛ إذ أخذ ع 

عقيب الركعة الراحعة، واملفروض أنه ال يمكن إثبات كمن هذ  الركعة هي الراحعة إال 

 .(1)عىل ال ل املثبت

 وقد أجاب حعض الكاحر عن هذا حمجهني:

                                                           
 

 . 61:  4( ّناية الفكار 1)
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: أّنه ليس عنندنا عننمان )عقينب الركعنة الراحعنة(، أو )ع الركعنة الوجه األول

سقفاة من الةّلة الرتتيب حني الجزاء، فنذا ثبت حاالسقصااب عندم الراحعة(، وإّنام امل

 .نيقشهد والقسليم فنأيت هبام مرتتباإلتيان هبام فنأيت هبا ومل يب  من الصالة إاّل ال

: أّنه )عىل فرض تسليم أنه اب وقمع القشهد و القسنليم ع الركعنة الوجه الثاين

لم ال الخبار اخلا ة، فنننه حعند اإلتينان  الراحعة أنه ال مانع من جريان االسقصااب

حركعة أخرس ن حمققىض اسقصااب عدم اإلتينان حالراحعنة ن يقنيقن حكمننه ع الركعنة 

الراحعة، غاية المر أنه ال يدري أّن الكمن ع الركعة الراحعنة هنم اآلن أو قبنل ثناليف 

ع الركعة  ةقائ  مثاًل، و خرج عنه فعاًل، فيجري اسقصااب عدم اخلروج عن الكمن

ّر حاالسقصنااب املنذكمر نالقسليم، و ال يضحعة، و يرتتب عليه وجمب القشهد والرا

 .(1) عدم العلم حخصم ية الكمن كام ع القسم الثاين من اسقصااب الكيل(

: فالمر كام ذكر ، وليس لنا عنمان وجمةي مثل عقينب الركعنة أّما الوجه األول

 لك ،ق  يلزم منه ال ل املثبت.الراحعة، أو ع الراحعة، وأمثاال ذ

نّنام يقّم عىل مسنلكه، وأّمنا املاقن  العراقني فكنام سنيأيت ع ف: وأّما الوجه الثاين

مباث أ الة تنأخر احلناةيف وغنل  ال يقنمال حاجينة مثنل هنذا االسقصنااب؛ إذ 

و للمقيقن، وال يثبنت كنمن هنذا أاالسقصااب عىل مسلكه امقداة وإطالة إّما لليقني 

 اآلن الال، . اليشء ع

ونسقنقج من هذا البانث أّننه لنم ال الرواينات اخلا نة ال منانع منن القمسنك 

 حاالسقصااب ع الشك ع الركعات.

                                                           
 

 . 73:  48( ممسمعة اإلمام اخلمئي )مصباح اال مال( 1)
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يف التنايف بني االستصحاب واألدلـة الدالـة عـىل اتيـان الركعـات :  البحث الرابع

 منفصلة

يض حعد القمال حجريان االسقصااب ع نفسه ع الشنّك ع الركعنات وأّننه يققنن

هل يكمن االسقصااب منافيًا لألةّلة القني تنداّل تيان حالركعات املشكمكة مقصلة، اإل

 عىل اإلتيان حالركعات منفصلة أو ال؟

 والمجه ع القناع أمران:

 ع ممثقنة عنامر امكن : أّنه قد عنّّب ع حعنض الةّلنة حالبنناء عنىل الكثنر،أحدمها

ء عىل القل، فهام مقنافيان منن ،ينث الساحاطي، واحلاال أّن االسقصااب يققيض البنا

 املفاة.

: أّن الةّلة تداّل عىل لزوم اإلتيان حالركعات املشكمكة منفصلة، واحلناال أّن ثانيهام

االسقصااب يققيض اإلتيان هبا مقصلة، فنذا كان حينهام تناف مل يكن جماال حلمل قملنه 

« :...اجلدي.إىل آخر ، عىل االسقصااب وأّنه هم املراة « ال ينقض 

 وقد ُأجيب:

إاّل أّن هذا القعبل  ،البناء عىل الكثرحعن المر الوال حأّنه عّّب ع حعض الروايات 

ليس املراة منه البناء عىل الكثر من مجيع اجلهات، حل هنذا كناينة عنن لنزوم القشنهد 

 حناٌء عىل الكثر من جهة، ال مطلقًا.هم و ،والقسليم

بناء عىل القل، والبناء عنىل القنل ع هنذ  الرواينة وقد عّّب ع روايات كثلة حال

البناء عىل القل ع هذ  الروايات يكمن كناية عن لزوم اإلتيان حالركعات املشكمكة، ف

 ، ال من مجيع اجلهات.أيضاً  من جهة

 فبلااظ اآلثار قد يعّّب حالبناء عىل الكثر وقد يعّّب حالبناء عىل القل. 
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ة عمدهتا منا أجناب حنه املاقن  الننائيني و تبعنه حعنض وعن المر الثاين حأجمح

الكاحر، وهم أّنه ال تناع حنني الةّلنة واالسقصنااب، فننّن منن الةّلنة ممثقنة عناّمر 

: عن يشء منن السنهم ع الصنالة فقناال  الساحاطي )قاال: سألت أحا عبد اا 

« ؟يكنن علينك يشءأال ُأعّلمك شيئًا إذا فعلقه ثمَّ ذكرت أّنك أمتمنت أو نقصنت مل »

إذا سهمت فاحن عىل الكثر، فننذا فرغنت وسنّلمت فقنم فصنل منا »قلت: حىل، قاال: 

ظننت أّنك نقصت، فنن كنت قد أمتمت مل يكن عليك ع هذ  يشء وإن ذكنرت أّننك 

 .(1)«كنت نقصت كان ما  ّليت متام ما نقصت

صنملة، وقند ركعات مفت القي تداّل عىل لزوم القدارب حوهذ  الرواية من الروايا

 .(2)ذكر أّن االسقصااب ال خيالف مذهب اإلمامية، حل هم حمق  ملمضمعه

تمضياه خمقرصًا: أن هذ  الرواية وغلها من الروايات تداّل عىل أّن العمنل عنىل 

وف  ما ع الروايات ممجب لصاة  الته ولم أّن ما أت  حه كان ناقصًا، واإلجنزاء ال 

 يعقل إاّل حاالنقالب.

إجزاء غل املأممر حه عن املأممر حه أمٌر غل معقمال. فنذا كنان الماجنب يعني: أّن 

عليه الرحعة املقصلة واملفروض أّننه أتن  حالرحعنة املفصنملة ال سنّيام إذا كنان حيننهام 

اخقالف من جهة اجللمس والقيام، كام إذا أت  حركعقني من جلمس حدالً عنن الركعنة 

 فاإلجزاء غل معقمال. قائاًم، فنذا مل يكن هذا مأممرًا حه

                                                           
 

 . 213:  8ة ( وسائل الشيع1)
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املأممر حه، وهم أّن من أتن  حنثاليف  بدالواحلكم حاإلجزاء مقمّقف عىل االلقزام حق

مظيفقنه تقبنّدال فركعات مثاًل وشّك ع اإلتيان حالراحعة، فنن مل يكن آت حالراحعة واقعًا 

ب من الركعة املقصلة إىل املنفصلة، يعني: أّن ممضمع الركعة املنفصلة عبارة عنن الشنا

ع اإلتيان حالركعة الراحعة فيام إذا مل يأت هبنا واقعنًا، كنام أّن منن يعلنم حعندم اإلتينان 

حناإلجزاء، وإاّل ال  حالراحعة وظيفقه الركعة املقصلة، وهذا هم أساس ،كم اإلمام 

 .تغّل املأممر حهيعقل احلكم حاإلجزاء حدون 

 فعىل هذا ممضمع وجمب الركعة املنفصلة أمران: 

 الشّك وهذا حمرز حالماجدان. :األول

 : عدم اإلتيان حالركعة الراحعة، وهذا حمرز حاالسقصااب.والثاين

 ب االسقصااب يقاق  ممضمع الركعة املنفصلة.بفبس

وهذا اجلماب كام أرشنا من عمدة الجمحة وأمقنها، وال يرة علينه منا ينمرة عنىل 

ه هل يسقفاة من ممثقة عامر جماب غل  كجماب  ا،ب الكفاية، إاّل أّن الكالم ع أنّ 

 وغلها ذلك أو ال؟ 

وحعبارة ُأخرس: هل أّن املكّلف اري االسقصااب وحيرز عدم اإلتينان حالركعنة 

الراحعة، فققبدال وظيفقه إىل اإلتيان هبا مفصملة، أو أّن االسقصااب عّلة جلعل احلكنم 

 حلزوم اال،قيا ؟
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إذ حمصل هذ  الرواية تعليم اإلمام واملسقىهر من هذ  الرواية وغلها هم الثاين؛ 

  أن يقشهد ويسنّلم ن القي وقع الشّك فيها  (1)إن أراة االكقفاء هبذ  الصالةن طريقًة

 ثمَّ يأيت حصالة اال،قيا ، وهبذا تفر  الذّمة.

شّك ع فرا  الذّمة وال حمرز له. وإن عمنل فيإن مل يعمل هبذ  الطريقة  احلا ل:و

تامة فققع  الة اال،قيا  نافلة، كانت  الته أّن   الذّمة؛ فنّنه إّما فراح اً ارز تعّبديفهبا 

 كانت ناقصة فصالة اال،قيا  مقممة وواجبة. أّن  الته وإّما 

فلزوم اال،قيا  عقاًل أو رشعًا واإلتيان هبا ع مر،لة القفريغ غنل مقمقنف عنىل 

اٍر ع الشنّك ع اسقصااب عدم اإلتيان حالراحعة، فنّنه لم كان االسقصنااب غنل جن

وتفريغ ذّمقه مننم   الركعات ومل يكن ،ّجة أيضًا، فنّن احلكم ما ،كم حه اإلمام 

، فاإلتيان هبنذ  الطريقنة واجنب إن أراة حالعمل عىل الطريقة القي عّلمها اإلمام 

 االكقفاء هبذ  الصالة.

 أّن لنزوم نعم، طريقية هذ  الطريقة لقفريغ الذّمة مقمقفة عىل انقالب الماقنع، إاّل 

اإلتيان حالراحعة مفصملة غل مقمقف عىل إجراء االسقصااب، وإّنام تكمن مقممة فيام 

إذا مل يكن آت حالراحعة، وغل الزم أن يكمن حاكم االسقصااب حمرزًا لعدم اإلتينان 

 هبا.

وحعبارة ُأخرس: إن كان مراة املاق  النائيني ومن تبعه أّن االسقصااب ال ينناع 

خلاّ ة لالنقالب فهذا  ايح، وإن كان منراة  أّن ممضنمع اإلتينان حالركعنة الةّلة ا

                                                           
 

( الظهر جماز االسقئناف وال ةليل عىل ،رمة قطع مثل هذ  الصالة القي وقع الشّك فيها 1)
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املفصملة الذي هم مفاة الةّلة ال يقاق  وال يسقكشف إاّل حاالسقصااب فهنذا غنل 

اب ،ّجة، والقانمن اصعل هذا القانمن وإن مل يكن االسق ايح؛ فنّنه من املعقمال ج

كان ع الماقع ناقصًا يكمن هذا مكّماًل ومقماًم،  ملّةا  اإلتيان هبذا العمل ا،قياطًا، فنن

 وإاّل فقكمن نافلة.

 وقد ظهر من هذا الباث أّن االسقصااب ال يناع الةّلة اخلا ة.

 يف عمومية الاربى املستفادة من الصحيحةالبحث اخلامس: 

إىل آخر ، الكّبس الكلية أو ال وأّنه خمقو « ال ينقض: »هل يسقفاة من قمله 

إىل آخنر ، أن يكنمن « وال يننقض اليقنني حالشنّك : »رة؛ إذ الىاهر من قمله حاملم

 اللف والالم للعهد الذكري، فال يمكن اسقفاةة الكّبس الكلية منها.

 ن عىل القعميم:يما ذكر  ايح، إاّل أّن هنا شاهد ويمكن اجلماب عن ذلك حأن

كالم حهذا تعريض  نا قد ذكرنا ع أرجاية االسقصااب أّن ع قمله أ :األول

كمن يقمال حالبناء عنىل الكثنر منن  ،العامة وتضعيف أقماهلم املخالفني لالسقصااب

ةون تدارب ومن يقمال حالبطالن، وإن مل يكنن القعلينل حنالكّبس االرتكازينة مل يكنن 

خصنمص املنمرة مل نجراء االسقصنااب ع فتعريض وتضعيف لقماال العامة، وإاّل 

 ارتكازي. أمرعىل يكن من االعقامة 

 «.وال يعقّد حالشّك ع ،اال من احلاالت: »: ذيل الرواية وهم قمله الثاين

 هذا متام الكالم ع الصاياة الثالثة لزرارة.

 رواية إسحاق بن عامرالرواية الرابعة: 

، قناال: قلنت: «إذا شككت فاحن عىل اليقني: »قاال: قاال يل أحم احلسن الوال 

 .«نعم»هذا أ ل؟ قاال: 
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 ع الرسائل عن هذ  الرواية حاملمثقة وهكذا ع مصباح الُ نمال، وهنذا وقد عّّب 

 حمّل تأّمل.

 .(2)، ومنقملة ع المسائل(1)والرواية مروية ع الفقيه

 والباث ع هذ  الرواية تارة يكمن من جهة السند وُأخرس من جهة الداللة.

املشنيخة إلينه  أّما سندها فقد احقدأ الصدوق حاسم إسااق حن عنامر، وطريقنه ع

 هكذا: أ ، عن عبد اا حن جعفر احلملي، عن عيل حن إسامعيل، عن  فمان. 

وليس ع هذا السند خدشة إاّل من نا،ية عيل حن إسامعيل، واخقلنف ع أّننه منن 

 ال؟ ووهل يمكن تمثيقه أ هم،

عيل حن إسامعيل حن عيسن ، وحنام أّن هنذا منن رجناال كامنل  هذهب حعض إىل أنّ 

 .(3)ت فيمث ، كام ع املعجمالزيارا

وذهب الم،يد البهبهاين إىل أّنه عيل حن إسامعيل السندي، وقد نقل الكيش تمثيقه 

 عن النرص حن  باح.

 وذهب حعض إىل وثاققه لنقل الكاحر منه، وهذا ما ذهب إليه املاّديف النمري.

 وثاققه. وهذ  الممر كّلها خمدوشة؛ لّن كمنه من رواة كامل الزيارات ال يمجب

وأّما ما ذهب إليه الم،يند البهبهناين فأيضنًا خمندوش؛ لّن احتناة  منع عنيل حنن 

أّن تمثي  نرص حن  باح ال أثر له؛ إذ قينل ع إىل مضافًا  إسامعيل السندي غل واضح،

 ّنه غااٍل، ومل يمّث .إ،ّقه: 
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 أيضًا؛ إذ نقل الكاحر عن شخو ال يداّل كذلك وما ذهب إليه املاّديف النمري ف

 عىل وثاققه.

 الت كثلة:،قاما هأّما مقنها ففي

هنم أّننه « إذا شككت فاحن عىل اليقني»: أن يكمن املراة من قمله: االحتامل األول

بطننة تإذا شننككت ع البقنناء فنناحن عننىل اليقننني حاحلنندويف، وعننىل هننذا تكننمن مر

 حاالسقصااب.

، يعنني: إذا شنككت : أن يكمن املراة قاعدة اليقني ع حاب الصالةاالحتامل الثاين

ع عدة الركعات ع الصالة ال حّد من حتصيل اليقني حالفرا  حنتيان الركعات املشكمكة 

 منفصلة.

 وهذا اال،قامال ضعيف لمجم :

ّن اليقني أخذ مفروض المجمة، وع قاعدة اليقنني ع الصنالة ال حنّد منن أ :أوالا 

 حتصيل اليقني.

 لشّك ع عدة الركعات.: ال وجه لقخصيو الرواية حخصمص اوثانياا 

نعم، نقل الصدوق هذ  الرواية ع حاب الشّك ع الركعات، وعمله هنذا ال ينداّل 

 عىل اخقصا ها حالشّك ع الركعات.

: حناء عىل االنقالب الذي ذكرنا  آنفًا ليس هنا قاعدة يقني هبذا املعن ، فننذا وثالثاا 

 ملة.عة مفصكرشّك ع الراحعة تقبّدال وظيفقه إىل اإلتيان ح

: أن يكمن املراة عدم االعقناء حالمسناوس النفسنانية والوهنام، االحتامل الثالث

 وقد تقّدم شبيه ذلك ع الصاياة الُوىل لزرارة.
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وهذا اال،قامال فيام نان فيه حمّل إشكاال؛ إذ ع ذيلها: )قلت: هنذا أ نل؟ قناال: 

، (1)«ليكم القفرينععلينا إلقاء الُ مال وع»، وظاهر ال ل أن يكمن من قبيل «(نعم»

 يعني: الكّبس الكلية الفقهية أو الُ ملية، ال أن يكمن أ اًل أخالقيًا وترحميًا.

: أن يكمن املراة قاعندة اليقنني منع الشنّك السناري، يعنني: إذا االحتامل الرابع

 شككت ع أّن اليقني الساح  كان مطاحقًا للماقع أم ال، فاحن عىل اليقني.

الىاهر؛ إذ الىاهر أّن اليقني أمنر ممجنمة وثاحنت، ،قن  وهذا اال،قامال خالف 

 يمكن البناء عليه، وع ممارة الشّك الساري ليس اليقني ممجمةًا.

بطننة حاالسقصننااب، ويمكننن اسننقفاةة تفاملسننقىهر مننن هننذ  الروايننة أّّنننا مر

 االسقصااب منها وإن كان البعض مل يسقفد منها االسقصااب.

  نقولة يف اخلصال واإلرشاداية املالرواية اخلامسة: الرو

وسندها ع اخلصاال هكذا: )،ّدثني أ  ريض اا عنه قاال: ،دثنا سعد حنن عبند 

اا، قاال: ،ّدثني حمّمد حن عيس  حن عبيد اليقطيني، عن القاسم حن حيين ، عنن جنّد  

،ّدثني »قاال:  احلسن حن راشد، عن أ  حصل، وحممد حن مسلم، عن أ  عبد اا 

عّلم أ نااحه ع جملنس وا،ند أرحعامئنة  جدي عن آحائه أّن أمل امللمننيأ ، عن 

من كان عىل يقني فشّك فليمض عنىل : »، وفيه«(ح للمسلم ع ةينه وةنيا حاب ممّا يصل

 «.يقينه، فنّن الشّك ال ينقض اليقني

من كان عىل يقني فأ احه شّك فليمض عىل يقينه، فننّن اليقنني ال »وع اإلرشاة: 

 «.حالشكيدفع 
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 وحام أّن هذ  الرواية نقلت ع اإلرشاة مرسلة فليس له وزن من ،يث السند.

حنن حيين  النذي ضنعفه احنن وأّما سند الرواية املنقملة ع اخلصناال ففينه قاسنم 

روس عنن  ،يث قاال: )قاسم حن حيي  حن ،سن حن راشند منمىل املنصنمر،الغضائري 

 ضعيف(. ،جّد 

أسنناة كامنل الزينارات ع البناب الوال ع زينارة إاّل أّن هذا الرجل ممجمة ع  

 .النبي 

فنننن قلنننا حمقالننة السننّيد اخلننمئي )،فىننه اا( وقلنننا أيضننًا أّن تضننعيفات احننن 

يمكن احلكم حقاممية السند من جهة قاسنم حنن حيين ، إاّل أّننا ال ف ةالغضائري غل ثاحق

 ي.نقمال حمقالقه كام ال نقمال حعدم ثبمت تضعيفات احن الغضائر

و،سن حن راشد مل يمث  إاّل من نا،ية كامل الزيارات، ووقمعه ع أسانيد تفسل 

 القمي.

ال فوقد ذكرنا ساحقًا أّن انقساب هذا القفسل إىل عيل حن إحراهيم القمي غل ثاحت، 

 تصل النمحة إىل تمثي  من وقع ع أسانيد هذا الكقاب.

 إحراهيم وغل . والىاهر أّن هذا الكقاب جمممع من تفسل عيل حن

وكيف كان ال يمكن تصايح سنند هنذ  الرواينة إاّل هبنذ  الطنرق أو حنام ذكنر  

 .(1)املاّديف النمري ع املسقدرب

 وأّما املقن ففيه ا،قامالت ثالثة:

 بطًا حاالسقصااب.ت: أن يكمن مراالحتامل األول
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 بطًا حقاعدة اليقني.ت: أن يكمن مراالحتامل الثاين

بطًا حجهة أخالقية، وهني عندم االعقنناء حالشنّك تأن يكمن مر: االحتامل الثالث

 عىل وف  اليقني.   اجلريوالمساوس، وال يكمن الشّك مانعًا عن 

املبعدات واملقّرحات لكنّل وا،ند منن هنذ  اال،نقامالت؟ ما هي أن نرس فال حّد 

 ظهر؟هم المن هذ  اال،قامالت وا،د وحلااظ املجممع أي 

 ، فهنا تقّدم لليقني عىل الشّك.«يقني فشّك  عىلمن كان » :أّما قمله 

والكالم ع أّن تقّدم اليقني عىل الشّك زمانًا هل هم تقّدم احلدويف عىل احلندويف 

 أو تقّدم المجمة عىل المجمة؟ 

فنن كان من تقّدم المجمة عىل المجمة فمرجعه إىل عدم اجقامعهام زمانًا، وهذا ال 

الف ما إذا كان من تقّدم احلدويف عنىل احلندويف فنّننه م إاّل مع قاعدة اليقني، حخءالقي

 م مع مجيع اال،قامالت.ءالقي

إاّل أّن ظاهر الرواية وظاهر القعبلات العرفية تقّدم احلدويف عىل احلندويف، فنال 

 من هذ  اجلملة. ن اسقفاةة أ،د اال،قامالت حخصم هيمك

أّن اليقنني  املسنقىهر منن هنذ  اجلملنةف ،«فليمض عنىل يقيننه: »وأّما قمله 

ممجمة ،اال المر حاجلري عىل وفقه، وهذا يقالءم مع االسقصااب وعندم االعقنناء 

 إذ اليقني فيهام ممجمة. ؛حالمسمسة

وال تقالءم هذ  العبارة مع قاعدة اليقني؛ إذ ع قاعدة اليقني ليس اليقني ممجنمةًا 

ني أّنه حعد حتق  الشنّك فعاًل، وإّنام كان ع الساح ، حل ذكر حعض الكاحر ع قاعدة اليق
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ع مصباح الُ مال: )حل مل يعلم أّنه كان يقينًا  قااليعلم أّنه مل يكن له يقني فيام قبل، فقد 

 .(1) ال،قامال كمنه جهاًل مركبًا، ويعقّب ع اليقني مطاحققه للماقع حخالف القطع(

ني ع قبناال فننّن اليقن ،وفيه: أّن اليقني مل يلخذ فيه مطاحققه للماقع ع كقب اللغنة

 الشّك، ففي لسان العرب: )اليقني نقيض الشّك والعلم نقيض اجلهل(.

ال شّك أّن هذ  اجلملنة تعليلينة، ف« فنّن الشّك ال ينقض اليقني» :وأّما قمله 

وظاهر القعليل يققيض أن يكمن حأمر ارتكنازي، فهنذ  اجلملنة تققننيض أن ال تكنمن 

يقننني قاعنندة ارتكازيننة، وهننذا حخننالف قاعنندة ال تقاعنندة اليقننني مننراةًة؛ إذ ليسنن

 االسقصااب، وعدم االعقناء حالمسمسة.

  نمققضن« فنّن الشّك ال يننقض اليقنني: »وذكر الشيخ النصاري أّن قمله 

النقض أن يكمن مقعّل  اليقني والشّك شيئًا وا،دًا ،ق  من ،يث الزمان، وعليه فهذ  

حالمسمسننة، وال تننقالءم مننع اجلملننة تننقالءم مننع قاعنندة اليقننني وعنندم االعقننناء 

 االسقصااب؛ إذ ع االسقصااب ال يقاد اليقني والشّك ع الزمان.

حأّن كلمة النقض ال تققنيض إاّل أن يكنمن املقعّلن   ال فهاينوقد أجاب املاق  

شيئًا وا،دًا ولم مع قطع النىر عن جهة تغايرمها من ،يث احلندويف والبقناء، وهنذا 

 ال النقض.املقدار كاف ع  اة اسقعام

 وهذا اجلماب هم الصايح.

أّن اجلملنة الوىل  ناحلة للامنل عنىل اال،نقامالت  ونسقنقج من هنذ  اجلمنل

الثالثة، واجلملة الثانية  احلة للامل عىل اال،قامال الوال والثالث ةون الثناين وهنم 
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 قاعدة اليقني، واجلملة الثالثة أيضًا ال تنقالءم منع قاعندة اليقنني، فيندور المنر حنني

 االسقصااب، وعدم االعقناء حالمساوس. 

ن اليقني ع قباال الشّك هم اليقني اإلةراكني وا،نقامال املائنة ع املائنة، موالىاهر 

 والشّك هم ا،قامال اخلالف ع اجلهة اإلةراكية.

وأّمننا كننمن املننراة مننن اليقننني: اليقننني اإلةراكنني، واملننراة مننن الشننّك: القلنن  

 خالف الىاهر.فقني، والمساوس الذي ليس ع قباال الي

 وعليه فالظهر من هذ  الرواية هم اال،قامال الوال وهم االسقصااب.

 مااتبة القاساينالرواية السادسة:

نقلها الشيخ حنسناة  عن حممد حن احلسن الصفار عن عيل حن حمّمد القاسناين  وقد

م ال؟ قاال: كقبت إليه وأنا حاملدينة عن اليمم الذي يشّك فيه منن رمضنان هنل يصنام أ

 .(1)«اليقني ال يدخل فيه الشك،  م للرؤية وأفطر للرؤية»فكقب: 

وذكننر الشننيخ النصنناري أّن هننذ  الروايننة أظهننر الروايننات القنني تننداّل عننىل 

 االسقصااب.

سندها أيضًا، فنّن هذ  الرواية مضمرة، وال يعلم أّنه كقب إىل الكالم ع وقد وقع 

إضامر  غل مضنر، إاّل أن يقاال: إّن الشنيخ من؟ وهم ليس من الجاّلء ،ق  يقاال حأّن 

سن الصفار، وكقاحه مل يكن معدًا لكنّل سنلاال وجنماب احليروهيا عن جامع حممد حن 

فعليه املراة  ،عّمن كان، حل كقاحه كان معدًا للمكاتبات القي لإلمام اهلاةي والعسكري

 .أ،دمها 
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ر أمحند حنن حممند حنن وأّما نفس عيل حن حممد القاساين فقد ضّعفه الشنيخ، وذكن

إاّل أّنه ال عّبة حكالمه، ال سّيام مع ذكر النجايش  ،عيس  أّنه )سمع منه مذاهب منكرة(

 أّنه ال يمجد ع كقبه ما يداّل عليه.

أّن املذاهب املنكرة ليست من الممر الماضاة، وهي ختقلف حاخقالف إىل مضافًا 

قاحل غل فلسفي، فيقنمال مذهبنه املسالك، فنّنه قد يكمن الشخو فلسفيًا والطرف امل

 منكر وحالعكس.

 فالسند ضعيف حعيل حن حممد القاساين؛ لقضعيف الشيخ إيا .

 أّما مقنها فقد اخقلف ع ةاللقه، وفيه ا،قامالن:

أن يكمن املنراة منن قملنه ، وهم: ما ذكر  الشيخ النصاريهم  :االحتامل األول

 « يفسد اليقنني، وهنذا يناسنب القفرينع أّن الشّك ال « اليقني ال يدخل فيه الشّك

اال،قامال الثاين الذي سيجيء مل يصح هم ، ولم كان املراة « م للرؤية وأفطر للرؤية»

 القفريع.

أن  ، وهنم:ما ذكر  املاق  اخلراساين، ووافقه املاق  النائينيهم : االحتامل الثاين

فيه اليقني وأنه الحند أن  أّن ما يعقّب« اليقني ال يدخل فيه الشك»يكمن املراة من قمله: 

يلت  حه حصمرة جزمية ال يمكن إتيانه مشكمكًا، والصمم من هذ  الممر القني يعقنّب 

 فيها اجلزم، واإلفطار حعنمان العيد أيضًا من الُممر القي ال حّد وأن حيصل عن يقني.

 :نيونان نذكر روايق ويليد هذا اال،قامال الروايات المارةة ع الصمم واإلفطار،



132 |   

 
 

ع كقناب عنيل »أّننه قناال:  : معقّبة إسااق حن عامر: عن أ  عبند اا األوىل

 ّ(1) «:  م لرؤيقه وأفطر لرؤيقه، وإّياب والشّك والىن. 

إذا رأينقم اهلنالال »قناال:  : معقّبة حمّمند حنن مسنلم عنن أ  جعفنر والثانية

 .(2) «فصممما، وإذا رأيقمم  فأفطروا وليس حالرأي والقىنّي، ولكن حالرؤية

فمن هاتني الروايقني وغلمها نسقفيد أّن الصمم واإلفطار من الممر القي يعقنّب 

فيها اليقني واجلزم، والصمم الذي يكمن مصداقًا للمأممر حه الحند أن يكنمن املكّلنف 

 جازمًا حأّنه من رمضان، وما يكمن حعنمان العيد جزمًا هم املجمز لإلفطار.

إّن شنهر »صمص الصمم كمعقّبة أ  أينمب: حعض الروايات ع خ توكذا ورة

 «. رمضان فريضة من فرائض اا فال تلةس حالقىنّي

وكذلك يسقفاة من هذ  الرواية والرويات المارةة ع حاب الركعات أّنه فرق حنني 

: الفرائض والسنن، والفرائض ال تلّةس حالقىنّي، فقد روس زرارة عن أ  جعفنر 

ي يعنوفيهن القراءة وليس فيهّن وهم ن عباة عنرش ركعات كان الذي فرضه اا عىل ال»

سبعًا وفنيهن النمهم ولنيس فنيهن قنراءة، فمنن شنّك ع  سهم ن فزاة رسمال اا

 .(3)«حالمهمالوليني أعاة ،ق  حيفظ ويكمن عىل يقني، ومن شّك ع الخلتني عمل 

كرننا يكنمن فام هم من الفرائض أخذ العلم فيها عىل نام املمضمعية، ومع منا ذ

 املقعني هم ما ذهب إليه  ا،ب الكفاية.

 ومنشأ اال،قامال الذي ذهب إليه الشيخ يمكن أن يكمن أ،د الُممر الثالثة:
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، كام ع الرسنائل «اليقني ال يدخله الشك»: أّّنم نقلما الرواية هكذا: األمر األول

سنقعمل هننا ومصباح الُ مال والدرر وغلها من الكقب، واعققدوا حأّن الندخمال امل

ال يندخل فينه »حمعن  الفساة، وهذا غل  ايح؛ إذ الرواية ع مجيع كقب احلنديث: 

ل( حمعن  الفساة مل يسقعمل لّن )ةخ ؛، وعىل فرض  اة نقلهم أيضًا ال يقمّ «الشّك 

 إاّل الزمًا، وهذا اسقعمل مقعديًا.

اقن  الننائيني السيد اخلمئي ن عىل ما ع مصباح الُ نمال ن رّةًا عنىل امل قاالوقد 

)فيدفعه وقمع هنذا االسنقعامال حعيننه ع الصناياة  :الذي قاال حغراحة هذا االسقعامال

، «وال يدخل الشّك ع اليقني وال خيلط أ،دمها حناآلخر: »الثالثة املققّدمة ع قمله 

ووقع هذا االسقعامال ع كلامت العلامء أيضنًا ع قنمهلم ةليلنه مندخمال أي منقنمض، 

يك حني أجزائنه املقصنلة، كففنّن ةخمال يشء ع يشء يمجب الق ،اعد واللغة أيضًا تس

 .(1) فيكمن ممجبًا لنقضه وقطع هيئقه االتصالية(

وال يندخل الشنّك ع »ع الصاياة:  فنّن قمله  ،وال خيف  ما ع هذا الكالم

 إىل آخر  ليس املراة منه الفساة، حل املراة أّننه ال يندخل الركعنة املشنكمكة ع« اليقني

 الركعات املقيقنة.

نعم، ع كلامت العلامء ممجنمة كلمنة )مندخمال( إاّل أّن هنذا منن حناب )ةخنل 

يدخل( ويسقعمل الزمًا، وجمّرة ةخمال يشء ع يشء ال يمجب الفساة، وليس هذا إاّل 

 االسقنبا  ع اللغة حاالسقاسانات.
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 يشء يمجنب : أن يكمن هذا االسقىهار مبقنيًا عىل أّن ةخنمال يشء عاألمر الثاين

القفكيك حني أجزائه املقصلة فيكمن ممجبًا لنقضه، وقلنا إّن هنذا منن اسنقنبا  اللغنة 

 حاالسقاسان وأشباهه. 

ناسب مع هذا املعن ؛ قال ي« أفطر للرؤية»: عدم  اة القفريع؛ لّنه األمر الثالث

شّماال؛ لّننه إذ عىل هذا املعن  ال حّد وأن ال يصام اليمم الذي يشّك أّنه من رمضان أو 

 مشكمب فيه كمنه من رمضان، وفرائض اا ال تلّةس حالشّك والقىنّي.

 نم »فمن هذا نسقكشف أّن املراة هم االسقصااب ،ق  ينقالئم منع القفرينع 

 «.للرؤية وأفطر للرؤية

ويمكن اجلماب عن ذلك حنأّن غاينة منا يمكنن اسنقفاةته منن هنذ  الرواينة أّن 

يقمم مقام القطع املمضمعي، يعني: أّنه يعقّب  اسقصااب خصمص حقاء شهر رمضان

ع  مم شهر رمضان اليقني، وع اليمم اآلخر الذي يشّك فيه أّنه من رمضان أو شماال 

يفيند « اليقنني ال يندخل فينه الشنّك »اعقّبنا الشارع مقيقنني، ولنيس معنن  هنذا أّن 

اب ع الينمم االسقصااب، حل نسقفيد من هذ  الرواية نقيجة للقطبين  أّن االسقصنا

اليقني ال »و« فريضة اا تعاىل ال تلّةس حالقىنّي»الخل معقّب حضميمة الكّبس، وهي 

 وأمثاال ذلك.« يدخل فيه الشّك 

عىل ما ع حترير الُ مال عىل املاق  اخلراساين حأّن هذا  (1)وقد أورة حعض الكاحر

رات ال تقمم مقام القطع الذي ذكر  خمالف ملسلكه؛ إذ ذكر املاق  اخلراساين أّن الما
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املمضمعي، فنن كان القطع حأّنه من رمضان أخذ عىل نام املمضمعية، فكينف يمكنن 

 أن تقمم البّينة مقامه، وهذا ال يمكن إاّل مع قيام الدليل.

واجلماب: أّن ع املقام قد ةاّل الدليل عىل ذلك، فقد عنمن  ا،ب المسنائل حاحنًا 

، وع الحنماب الُخنر أيضنًا (1) ة رجلنني عندلني(لذلك حعنمان )يثبت اهلنالال حشنهاة

 روايات تدال عىل ذلك.

فاملسقىهر من هذا البانث أّن هنذ  الرواينة قنارصة سنندًا وةاللنة، وال يمكنن 

 االسقدالال هبا حلجّية االسقصااب.

 : رواية عبد اهلل بن سنانالرواية السابعة

أمحد حنن حممند، عنن قد نقلها الشيخ الطمي عن كقاب سعد حن عبد اا، عن و

وأننا ،نارض:  احلسن حن حمبمب، عن عبد اا حن سنان قاال: سأال أ  أحا عبد اا 

إيّن ُأعل الذّمي ثم ، وأنا أعلم أّنه ينرشب اخلمر، ويأكنل حلنم اخلنزينر، فنلّة  عنيّل 

 ّل فيه وال تغسله من أجل ذلك، : »فأغسله قبل أن ُأ يّل فيه، فقاال أحم عبد اا 

ك أعرته إّيا  وهم طاهر ومل تسقيقن أّنه نّجسه، فال حأس أن تصيّل فيه ،ق  تسنقيقن فننّ 

 .(2)«أّنه نّجسه

 ويمكن املناقشة ع االسقدالال هبا من جهقني:

وهي أّن هذ  الرواية أو شبيهها ُنقلت مع االخقالف، وهنذ  اجلهنة : اجلهة األوىل

شيخ نقلها عن كقاب عيل حن مهزيار، الوكيف كان فنن  .يمنالُ مل القي مل يقعرض هلا

عن الذي يعل ثمحه ملن  عن فضالة عن عبد اا حن سنان قاال: سأال أ  أحا عبد اا 
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ال يصنّل »يعلم أّنه يأكل اجلّري ويرشب اخلمر، فلة  أيصيّل فيه قبل أن يغسله؟ قاال: 

 .(1)«فيه قبل أن يغسله

ايقني وا،د، ففني الرواينة الُوىل أمنر فنّنا نرس أّن الراوي والسائل ع هاتني الرو

  قياج إىل الغسل، وع الثانية ّنا  االةون حالصالة فيه،  عن الصالة فينه قبنل

أن يغسله، واملقصمة أّن مع وجمة الثانية كيف يمكنن المثنمق حنالوىل ،قن  يمكنن 

 ؟االسقدالال هبا

عنن  ت أحا عبد ااأّن الثانية مليدة حام روي ع الكاع، قاال: و سألإىل مضافًا 

الذي يعل ثمحه ملن يعلم أّنه يأكل اجلّري أوينرشب اخلمنر فنلّة  أيصنيّل فينه قبنل أن 

 .(2)«ال يصّل فيه ،ق  يغسله»يغسله؟ قاال: 

 والقمال حأّّنام روايقان ع واقعقني أمر مسقغرب.

راوهيام  الشيخ حعد نقله هلاتني الروايقني ع االسقبصار: فهذان اخلّبان مجيعاً  قاالو

وال انمز أن يقنناقض  عبد اا حن سنان واحلكاية فيهام عن مسألة أحيه أحا عبد اا 

عىل ما ترس حأن يقمال تارة  ل فيه وتارة يقمال ال تصل فيه إاّل أن يكمن قمله ال تصل 

 .(3)فيه عىل وجه الكراهية ةون احلىر

ع  اإلمنام هبنا  ومحله عىل الكراهة ال يقالئم مع االسقدالالت القني اسنقداّل 

الرواية الُوىل، فمع وجمة الرواينة الثانينة ال يبقن  لننا وثنمق حنالُوىل ،قن  يمكنن 

 االسقدالال هبا.
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 :ع مباين االسقنبا  قاالفقد ، املناقشة القي ذكرها الُ مليمنوهي : اجلهة الثانية

ال )ولكن للمناقشة فيها جماال واسع ،يث إّّنا ورةت ع خصنمص حناب الطهنارة، و

فنّننك : »،ينث قناال يمكن القعّدي منها إىل غلها؛ إذ ال شاهد عليه ع الرواينة.

 .«وهم طاهر ومل تسقيقن أّنه نّجسهأعرته إّيا  

وما ذكر  الشيخ )قدس رس ( ن من أّنه يقعّدس منها إىل غلها حعدم القمال حالفصل 

خصم ية ال تكنمن  ن ال يمكن املساعدة عليه؛ إذ من املاقمل أن تكمن لباب الطهارة

 .(1) ع غلها كام هم غل حعيد(

وقبل اجلماب عن ذلك ال حّد وأن نرس ما هم تقريب االسنقدالال ،قن  ننرس أّن 

 اإلشكاال وارة أو ال؟

وتقريب االسقدالال هم أّن سنان قد اسقفق  اإلمنام ع الثنمب النذي يعنل  ملنن 

اب غسله قبنل أن يصنيّل فينه؟ يرشب اخلمر ويأكل حلم اخلنزير، ثمَّ يرّة  عليه، فهل 

 حأّنه  ّل فيه وال تغسله من أجل ذلك. فأفقا  اإلمام 

ع مقام اإلفقاء، ومن الماضح أّن أسناس الفقنمس هنم حنذال  فنىل هنا اإلمام 

جهد املفقي ع تعيني وظيفة املسقفقي، حمعن  أّنه يطّب  الكنّبس الكّلينة ع ذهننه عنىل 

، وال يلزم عىل املفقي إعالمه حأّنه طّب  أي كنّبس عنىل املمرة ويعطي نقيجقه للمسقفقي

مر،لة اإلفقاء وال امز لغنل املسنقفقي العمنل هبنذ   يه  وهذ املمرة، نىل الطباء،

ام هنم ةخينل ع املمضنمع ومنا هنم لنيس عالفقمس؛ وذلك لّن املسقفقي غالبًا يسأال 

اإلمام عن مر،لنة اإلفقناء حدخيل، وال يعلم ما هم الدخيل من غل الدخيل، ثمَّ عدال 
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لّنك أعرتنه إّينا  وهنم »إىل مر،لة القعليم وكيفية تطبي  الُ مال عىل الفروع فقاال: 

إّما قاعدة الطهارة أو االسقصااب،  إىل آخر ، فالكّبس القي طّبقها اإلمام « طاهر

علنم ومن املعلمم أّنه ال يعقّب ع قاعدة الطهارة سب  الطهارة، حل يكفني فيهنا عندم ال

اعقمند ع هنذ   حالنجاسة، وأّما االسقصااب فيعقّب فيه احلالة الساحقة، واإلمنام 

 «.لّنك أعرته إّيا  وهم طاهر»الرواية عىل احلالة الساحقة ،يث قاال: 

إىل غنل   قعنّدس مننهترواية ال ختقو حباب الطهارة، حل فمن هنا نسقكشف أّن ال

 حدون ا،قياج إىل عدم القمال حالفصل.

أّن هذ  الرواية ال يمكن املناقشة فيها من ،يث الداللة، نعم كنام قلننا منع  فىهر

 وجمة رواية ُأخرس ال حيصل لنا وثمق حصدورها.
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 القسم الثاين: الروايات املغياة بالعلم الواردة يف موارد خمصوصة

عنىل طهنارة كنّل  ةّلناالرواينات الد من مجلة ما اسقداّل حه حلّجية االسقصاابو

عىل طهارة املاء ،ق  يعلم حقذارته،  والروايات القي تداّل عىل  روايات الدالةاليشء، و

 .ةرماحلاحلّلية ،ق  تعلم 

 فهذ  طمائف ثاليف اسقدال هبا عىل ،جية االسقصااب.

 موثقة عامر الرواية األوىل:

ما روا  الشيخ ع القهذيب عن حممد حن أمحد حن حيي ، عن أمحد حنن حيين ، عنن 

ن عيل حن فضاال، عن عمرو حن سعيد، عن مصّدق حنن  ندقة، عنن أمحد حن احلسن ح

كنّل »ن واحلديث مفّصل إىل أن يقمال ن : و قناال:  عاّمر الساحاطي، عن أ  عبد اا 

 .(1)«يشء نىيف ،ق  تعلم أّنه قذر، فنذا علمت فقد قذر وما مل تعلم فليس عليك

 وقد عّّب الشيخ عنها حممثقة عاّمر.

هذ  الرواية من أّن حني حممد حن أمحد حن حيي   ا،ب نماةر ورحام خيدش ع سند 

احلكمة، وحني أمحد حن احلسن حن عيل حن فضناال واسنطة، وهنم أمحند حنن حيين ، وال 

هني ندري من هم هذا الرجل؛ ولذا تمقف حعض ع االعقامة عىل هنذ  الرواينة القني 

 أساس قاعدة الطهارة.

رة زائد، واشقبا  من النساخ، ولعّل وجمة والىاهر أّن )أمحد حن حيي ( ع هذا املم

حممد حن أمحد حن حيي  قبله أوقع الناسخ ع اخلطأ حالقكرار، ثنمَّ حعند ذلنك زيند علينه 

 كلمة )عن(.
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وهذا هم الذي تققضيه املمازين؛ إذ سند حممد حن أمحند حنن حيين  إىل الفطاينة ن 

ومكررًا حدون زياةة )أمحد  وهم أمحد حن احلسن إىل الخل ن قد وقع ع الروايات كثلاً 

حن حيي ( الذي هم ممجمة ع هنذا السنند، فهنذا عنىل خنالف املقنداوال، وسنند  إىل 

 الفطاية حدون واسطة سند شائع ومقعارف كثلًا، فعليه ا،قامال االشقبا  يكمن قميًا.

أّن الطبقات تققيض أن ال يكمن حني حممد حن أمحد حن حيي  وحنني أمحند إىل مضافًا 

الطبقنة السناحعة؛  مننسن حن عيل حن فضاال واسطة؛ إذ أمحد حن احلسن حن عيل حن احل

، وحممد حن أمحد حن حيي  من الطبقة الثامنة، فال حيقاج إىل واسطة، 260سنة  فاتهو فننّ 

كام أّن سعد حن عبد اا الذي هم أيضًا من الطبقة الثامنة يروي عن أمحد حن احلسن حن 

 ذا السند أيضًا كثل.عيل حن فضاال إىل عامر، وه

أّن أجزاء هذ  الرواية قد نقلت ع القهذيب حنفس السند وحدون زيناةة إىل مضافًا 

 أمحد حن حيي .

 فبهذ  الممر حيصل االطمئنان حأّن أمحد حن حيي  ع هذا املمرة زائد واشقبا .

ن : والقرينة عىل ذلك ن أي: زيناةة أمحند حن(1)وهبذا ،كم السيد اخلمئي ع املعجم

( 642حيي  ن أّن الشيخ روس جزءًا من هذا احلديث ع حاب امليا  وأ،كامها، احلديث )

 ( وفيهام حممد حن أمحد، عن أمحد حن احلسن حن عيل.660وجزءًا آخر ع احلديث )

( 64( حاب سلر ما يلكل حلمه وما ال يلكنل احلنديث )1وع االسقبصار اجلزء )

 حلسن حن عيل.حممد حن أمحد حن حيي ، عن أمحد حن ا

                                                           
 

 .157:  3( معجم رجاال احلديث 1)



 141 | االستصحاب    
 
 

 

وروس حممد حن يعقمب قطعة من هذ  الرواية عن أمحد حنن إةرينس وحممند حنن 

( كقناب الطهنارة 3حيي ، عن حممد حن أمحد، عن أمحد حن احلسنن، ع الكناع اجلنزء )

  (.5( احلديث )6(، حاب المضمء من سلر الدواب )1)

يد اخلنمئي )،فىنه أّن املمارة مناصنرة حام ذكر  السن( 1)وقد تمّهم حعض تالمذته

 ع هذ  املمارة. هناقشاا( ولذا 

وملخو إشكاله: أّن مصدر الشيخ ع هذ  املمارة الرحعة غل مصدر  ع الرواية 

حمل الكالم، مضافًا إىل القفاوت املقني، فقد احقدأ الشيخ ع املقام حمامد حنن هي القي 

وللشيخ أسنانيد أرحعنة إىل أمحد حن حيي  ن أي: أخذ احلديث من كقاب نماةر احلكمة، 

حممد حن أمحد ع املشيخة، وأسانيد ثالثة ع الفهرست ن فام روا  ع املقام فهم حأسانيد  

 ع املشيخة والفهرست.

سنند هنم كّلهنا مشنرتكة ع أّن السنند فوأّما املمارة القي ُأشنل إليهنا ع املعجنم 

ولنيس  ،ماسنطة الكليننيالكليني، يعني أّن الكليني هنم الماسنطة والشنيخ يروهينا ح

 مصدر  كقاب النماةر.

ّن مما أشار إليه السيد اخلمئي هم منا روا  الشنيخ ع حناب املينا  أفمن حاب املثاال 

( سند  هكذا: )ما أخّبين حه الشيخ أّيد  اا ن يعني: الشيخ 642وأ،كامها، احلديث )

حممد حن يعقمب، عن املفيد ن عن أ  القاسم جعفر حن حممد ن يعني: احن قملميه ن عن 

أمحد حن إةريس وحممد حن حيي  مجيعًا، عن حممد حن أمحد حن حيي ، عن أمحد حن احلسن 

 إىل آخر السند. (2) حن عيل(

                                                           
 

 .190:  2( حاميف ع رشح العروة المثق  للسيد الصدر 1)

 .224: 1( هتذيب ال،كام 2)
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فنرس ع هذ  املمارة حممد حن يعقمب، واحلاال أّن حممد حن يعقمب ليس ع أسانيد 

 الشيخ ال ع املشيخة، وال ع الفهرست.

ةر  خمقلفة، فام يرويه عن كقاب حممد حن أمحد حن حيي  ومن هنا نسقكشف أّن مصا

أمحد حن حيي ، هذا كّله ع  ما يرويه حماسطة الكليني ليس فيهفيه زياةة أمحد حن حيي ، و

 السند.

حني ما يرويه عن كقاب حممد حن أمحد حن أيضًا هناب اخقالف وأّما من نا،ية املقن ف

الرواينات القني رواهنا الكلينني تقضنّمن  حيي  وما يرويه حماسطة الكلينني؛ إذ مجينع

كّل ما يلكل حلمه يقمضأ »السلاال عن احلاممة: )سئل عن ماء يشنرب منه احلامم فقاال: 

 «(.من سلر  ويرشب

السنلاال إّننام يكنمن عنن فاملمارة القي رواها الشنيخ حنال واسنطة الكلينني أما و

قمضنأ مننه تها قذر مل إن كان ع منقار» )وعن ماء رشحت منه الدجاجة قاال: :الدجاج

 إىل آخر (.« ومل ترشب

وعليه فنن ُأضيف إىل االخقالف املصدري االخقالف املقني مل يكن جماال لالسقناة 

 هبذ  املمارة الرحعة واحلكم حزياةة أمحد حن حيي .

 :وفيه

لبنني كنان السنلاال عنن ام كان الكليني ع اوأّنه كلّ  أّما ما ذكر  من اخقالف املقن،

ام مل يكن كان السلاال عن الدجاجة فهنذا غنل  نايح، فننّن ع حعضنها: كلّ احلاممة و

)أخّبين ،سني حن عبد اا، عن عّدة من أ ااحنا، عن حممد حن يعقمب، عن حممد حن 

إةريس، عن حممد حن أمحد حن حيي ، عن أمحد حن ،سن حن عيل إىل آخر السنند. سنئل 

 «.مه يقمضأ من سلر  ويرشبكّل ما ُأكل حل»عن ماء يرشب منه احلامم فقاال: 

 وعن ماء يرشب منه حازي أو  قر، إىل آخر .
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 إىل آخر (.« إن كان ع منقارها قذر»وسئل عن ماء رشحت منه الدجاجة فقاال: 

ممجمة والسلاال عن الدجاجة، نعم السلاال عن الدجاجنة هنا فنرس أّن الكليني 

مه، ووجمة  ع االسقبصار إّما غل ممجمة ع الكاع الذي حأيدينا، وهذا ليس حمّل كال

من جهة أّن النسخة القي كانت حيد الشيخ كانت أكمل من الكاع املمجنمة وإّمنا منن 

 جهة ُأخرس.

 ام كان الكليني ع البني فلم يكنن )أمحندوأّنه كلّ  وأّما ما ذكر  من اخقالف السند،

غل  ايح، ولعنّل  ام مل يكن فالسند مع زياةة أمحد حن حيي ، فهذا أيضاً حن حيي ( وكلّ 

هذا القمهم إّنام نشأ من المثلة القي ذكرها السيد اخلمئي، ومن حاب سمء الصدفة كّلها 

مروية حماسطة الكليني، فنّن المثلة لذلك كثلة جدًا، كام أشنار إلينه السنيد اخلنمئي 

 )،فىه اا(.

 فمن حاب املثاال نذكر عّدة منها: 

شيخ أيد  اا عن أ  جعفنر حممند حنن عنيل حنن : )ما أخّبنا حه ال(1)ع االسقبصار

حاحميه، عن حممد حن ،سن، عن حممد حن حيي  العطار، عن حممد حن أمحد حن حيي ، عن 

أمحد حن احلسن حن عيل حن فضاال ن إىل آخر السند ن ع ،ديث طميل قاال: وسنئل عنن 

 حئر يقع فيها كلب إىل آخر (.

حقمله: وع ،ديث طميل، وهذا السنلاال وفيه إشارة إىل احلديث الذي نقكّلم فيه 

 حعينه ممجمة ع احلديث.

                                                           
 

 (.699( االسقبصار ،ديث )1)
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(، وغل ذلك من 665( ،ديث)230(، وع ص)712( ،ديث )248وع ص)

 وممارة  كثلة جدًا. .املمارة

فقد ظهر أّن هذا اإلشكاال غل وارة عىل السيد اخلمئي )أةام اا ظله( وما ذهنب 

 إليه السيد هم الصايح.

فىه اا( ذكر: )أّن الشيخ احلر و ا،ب النماع قند ذكنرا هنذا إاّل أّن السيد )،

احلديث عن القهذيب ع ممارة مقعدةة، وع مجيع ذلك يروي حممد حن أمحد حن حيين ، 

 عن أمحد حن ،سن حال واسطة(.

وال حّد من القذكر حأّن السنيد معققند حنأّن منقنمالت المسنائل والنماع مسنندة، 

نن نقلنه عنن الكناع أو القهنذيب، أو غلمهنا مل يكنن حخالف من مل يكن له إجازة، ف

مسندًا، وحام أّن نقلهام مسند وليس أمحد حن حيي  ع البني فهذا ةليل عىل زياةة أمحد حنن 

 حيي .

( حناب 1074ويمكن مناقشقه حأّن الشيخ احلّر قد ذكر  در هنذا احلنديث ص )

 .( مع زياةة أمحد حن حيي 1( من أحماب النجاسات ،ديث )53)

( حندون أمحند حنن 1054نعم، ذيل احلديث الذي هم حمل كالمننا ذكنر  ع ص)

 حيي .

 ا،ب الماع ذكر هذا احلديث ع ممارة مقعدةة حندون أمحند حنن حيين ،  ثم إنّ 

إىل « كّل يشء نىيف»والمر العجيب أّن املسقشكل عىل السّيد اخلمئي ينقل احلديث: 

رة القي ليس فيها أمحد حن حيي  ع المسنائل، آخر ، من المسائل، وهذا املمرة من املما

 ومن أةّلقه عىل وجمة أمحد حن حيي  أّن  ا،ب المسائل نقل هبذا السند.

فقد ظهر ممّا ذكرنا أّن أمحد حن حيي  ع هذا السند اشقبا  وزائد، وعىل فرض ثبمته 

 فهم أمحد حن حيي  الوةي الصمع الذي وّثقم .
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املاء كّله طناهر ،قن  : »عن أ  عبد اا  عثامن، حن ةمحارواية : الرواية الثانية

 .(1)«تعلم أّنه قذر

حمل تأمل، الطرق جعفر حن حممد، وهم تلك ع مجيع وحطرق مقعدةة  ةرويم وهي

  الذيل. طميل هوالكالم في ،مل يرة فيه تمثي ، ووالىاهر أّنه جعفر حن حممد  حن عبيد اا

ننه، ع( لنقل الجناّلء 788ع املسقدرب ص) نعم، وّثقه حعٌض كاملاّديف النمري

وهذا من وجهة نىرنا غل تام؛ لّن نقل الجناّلء عنن شنخو ال يكنمن ةلنياًل عنىل 

 وثاققه.

ووّثقه حعض آخر حلااظ أّنه من رجاال ننماةر احلكمنة ومل يسنقثن، وهنذا أيضنًا 

 خمدوش.

 يه ما فيه.ووّثقه حعض آخر حلااظ أّنه من رجاال كامل الزيارات، وهذا أيضًا ف

: رواية مسعدة حن  دقة ن وقد تقّدم الكالم فيها ع مباث الّباءة ن الرواية الثالثة

كّل يشء هم لك ،الال ،ق  تعلم أّنه ،رام حعينه، فقدعنه منن : »عن أ  عبد اا 

 .(2)«قبل نفسك

وقد اخقلف ع مفاة ، االسقصااب هبذ  الروايات الثاليف فقد اسقداّل عىل ،ّجية

اخقالفات كثلة، ونان نجعل البانث عنن مفناة هنذ  الرواينات ع وايات هذ  الر

 مقامني:

                                                           
 

 . 134:  1( وسائل الشيعة 1)

 . 89:  17( وسائل الشيعة 2)



146 |   

 
 

: ع ةاللة هذ  الروايات عىل االسقصااب وعدمها، ومن املعلنمم أّن املقام األول

 ، و«،قن  تعلنم أّننه ،نرام»ما يمكن االسقدالال حه لالسقصااب هم ذيل الروايات 

 «.،ق  تعلم أّنه قذر»

وذهب حعنض آخنر  لة هذ  الروايات عىل االسقصااب،ذهب مجاعة إىل ةالفقد 

ىل ةاللقها عىل االسقصااب ع خصمص رواية املاء، وأساس هذا القمال ةائنر مندار إ

 :ةمقعّل  ومرتبط حأّي يشء؛ إذ املاقمالت ع املقام أرحع« ،ق  تعلم: »أّن قمله 

ةًا لمر حمذوف، فيكمن املعنن  هكنذاألول كنّل يشء »ا: : أن يكمن مرتبطًا وحمدِّ

 «.نىيف والنىافة مسقمرة ،ق  تعلم أّنه قذر

 : أن يكمن مرتبطًا حالنسبة احلكمية.الثاين

ةًا للممضمع.الثالث  : أن يكمن مرتبطًا وحمدِّ

ةًا للماممال.الرابع  : أن يكمن مرتبطًا وحمدِّ

: وهم االلقنزام حالققندير، وأّن املسنقىهر منن ذلنك عرفنًا أّن أّما االحتامل األول

، وعىل هذا فنّن احلكم حالنىافة ما مل يعلم حالقنذارة ةقذاراللنىافة مسقمرة ،ق  تعلم حا

 يمكن القمال حأّنه من مصاةي  االسقصااب، وواجد لركان االسقصااب.

إاّل أّن االلقزام حالققدير مما ال وجه له، والققدير عىل خالف القاعدة؛ إذ ع اجلملة 

هة الثانية مقعلقة هبا، ومع وجنمة هنذ  اجلهنات ال الساحقة جهات قاحلة لن تكمن اجل

 وجه للققدير.

وقد ذكر ع املغني أّنه يلقزم حالققدير فيام قبل )،ق ( فيام إذا مل يكن ما قبلنه قناحاًل 

 لالسقمرار، فال يمكن االلقزام حالققدير.
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اسنقفاةة اللهم إاّل أن يقاال: إّن الّبهان ع املقام يققيض االلقزام حالققدير، ويمكن 

وسنيأيت  ،العمنمم املخصنو حاملخصنو الزمناينذلك مما ذكر  املاق  الننائيني ع 

 .رش من تنبيهات االسقصااب مفصالً الكالم فيه ع القنبيه احلاةي ع

أّنه إن لم،ظ اسقمرار احلكم مققندمًا عنىل احلكنم، حمعنن  أن  :وملخو كالمه

)رشب اخلمر ع كّل زمان ،رام(، الشممال الزماين أخذ ع رتبة املمضمع، مثل قمله: 

فاالسقمرار ال حيقاج إىل جعل مسققل، وأّما إن مل يال،ظ مققنّدمًا عنىل احلكنم كنام إذا 

قاال: )اخلمر ،رام واحلرمة مسقمرة إىل الحد(، فال حنّد وأن اعنل االسنقمرار حجعنل 

 مسققل. 

ا مشقمل عىل وحعبارة ُأخرس: إن قاال املمىل )اخلمر ،رام ،رمة مسقمرة( فقمله هذ

 جعلني، ال جعل وا،د.

)،ق ( لفظ « كّل يشء نىيف ،ق  تعلم أّنه قذر: »قمله ع في املقام فوعليه 

مرتبط حاسقمرار النىافة ومقكّفل جلعل االسقمرار، وحناًء عىل ما ذكر ، ال حّد أن يكمن 

من بط حأ ل احلكم، فنسقفيد تمرهم جعل ما هم مقكّفل لالسقمرار غل اجلعل الذي 

إىل آخر  جعل االسقمرار، وجعل اسقمرار احلكنم إىل زمنان « ،ق  تعلم: »قمله 

 العلم حضّد  هم االسقصااب.

 وسيأيت اجلماب عن ذلك ع حمّله إن شاء اا وأّن ما ذهب إليه غل  ايح.

وقد ذكر حعض الكاحر أّن ما ذكر  املاقن  الننائيني  نايح ع مقنام اجلعنل ال 

قام، فنّنه تارة اعل ،كاًم ثمَّ يقمال: إّن هذا احلكنم جلمينع الزمننة، املجعمال كام ع امل

 إىل آخر . « ،الال حممد ،الال إىل يمم القيامة»فهذا حيقاج إىل جعل مسققل، مثل: 

وتارة يكمن جمعمله ذا تمسعة كننشاء الزوجية الدائمة، فهننا ال حيقناج إىل جعنل 

 آخر.
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مرار احلكننم حجعننل ثننان غننل معقننمال، وسنننذكر ع حمّلننه إن شنناء اا أّن اسننق

ّننه جعنل االسنقمرار حجعنل إيقاال أةحًا  واالسقمرار ال يكمن إاّل حاجلعل الوال. نعم،

 ثان.

 ن وهنذا هنم : وهم أن يكمن حمّدةًا ومرتبطًا للنسنبة احلكمينةاالحتامل الثاينوأما 

سنقمر إىل فيكمن املعن  هكذا: كّل يشء يثبت لنه النىافنة، وهنذا الثبنمت م ن الظهر

، ثبمت النىافة لكّل يشء ثبمت مسنقمر ،قن  يعلنم حأّننه قنذر :العلم حقذارته، يعني

 .قمروثبمت هذا املاممال هلذا املمضمع ثبمت مس

غاية المر ثبمت ينقهي إىل العلنم  ،وعليه فاجلملة مقكفّلة لثبمت حمممال ملمضمع

مر، واالسقصنااب جعل ،كنم مسنقمقكفلة ححالقذارة، وال يكمن اسقصااحًا؛ لّّنا 

عبارة عن احلكم حاسقمرار ما هم مقيقن احلدويف ن حام أّنه مقيقن احلدويف ن إىل أن يعلم 

 حاخلالف.

أن يكمن قيدًا للممضمع وهم النيشء، فيكمن املعنن  وهم : االحتامل الثالثوأما 

 هكذا: كّل يشء ما مل يعلم قذارته حمكمم حالنىافة.

 ال،قامال أيضًا يسقفاة من الرواية قاعدة الطهارة.وذكر حعض الكاحر أّن عىل هذا ا

حام مضنممنه أّن  (1)وقد ناق  ع ذلك السيد احلكيم )رمحه اا( ع ،قائ  الُ مال

مرجع هذا إىل أّن كل يشء ثاحت ومسقمر إىل زمنان العلنم حقذارتنه، فهنم نىينف؛ إذ 

 )،ق ( تدال عىل االسقمرار.

 وهذا ال حمّصل له من جهقني:

                                                           
 

 . 429:  2( ،قائ  اال مال 1)
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أّن الشياء القي ال تبق  إىل زمان العلم حالقذارة كاملاء الذي يرشب منثاًل : األوىل

 تكمن خارجة عن مصب احلكم.

: أّنه )ال يمكن تطبيقها أحدًا؛ إذ قبل العلم يشنّك ع انطبناق عننمان العنام، الثانية

 ..وحعد  ال جماال له ملنع العلم (

إاّل أن يقاال معنا  هكذا: جعل )،ق ( قيدًا للممضمع لغم وال حمصل له، فوعليه 

 كّل يشء ع مجيع أزمنة وجمة  إىل زمان العلم حقذارته نىيف.

ع قملنه:  ولعّل هذا املعن  هم مراة السيد اخلمئي ن عىل ما ع مباين االسنقنبا  ن 

ِسـُلوا ُوُجـوَهُامو )إّما أن يكمن قيدًا للممضمع كنام هنم احلناال ع قملنه تعناىل:  ﴿َفاغو

ِدَيُامو إِ  ، فنّن اليد حام أّّنا تطل  تارة عىل املنكب وما ةونه، وُأخرس عىل (1) ىَل امَلَرافِِق﴾َوأيو

املرف  وما ةونه، وثالثة عىل الزند وما ةونه، ،ّدةت حاملرف  لقعيني ممضنمع وجنمب 

 .(2) الغسل(

واجلماب عنن ذلنك: أّن املغسنمال حنام أّننه ذو ةرجنات يكنمن إىل املرفن  ،ندًا 

 املقام فليس المر كذلك، وحتليل الشياء إىل أزمنة مقعّدةة واحلكم للمغسمال، وأّما ع

 فيها حالنىافة إىل زمان العلم حالقذارة خالف الىاهر.

وعىل هذا اال،قامال ال يمكن االسقدالال هبا لالسقصااب، والرواية تفيد قاعندة 

 الطهارة. 

ع أّننه إذا كنان  قد اخقلفواممال، لملأن يكمن قيدًا وهم : االحتامل الرابعوأما 

 امذا يكمن مفاةها؟فقيدًا للماممال 

                                                           
 

 .6( سمرة املائدة اآلية: 1)
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 قيل: إّن مفاةها احلكم الماقعي.

 وقيل: إّن مفاةها قاعدة الطهارة.

 وقيل: إّن مفاةها االسقصااب.

أّما احلكم الماقعي، فقد ذكر ع مباين االسقنبا : )وإّما أن يكمن قيدًا للمامنمال 

لشمس فقد ةخل وقت الىهر والعرص مجيعنًا، إذا زالت ا»كام ع قمله )عليه السالم(: 

، فننّن )،قن ( «إال أن هذ  قبل هذ ، ثمَّ أنت ع وقت منهام مجيعًا ،ق  تغيب الشمس

 غاية للكمن ع المقت.

أّن كّل يشء إىل أن تعلنم نجاسنقه أو ،رمقنه طناهر أو  :فعىل الوال يكمن املعن 

 ة كام هم ظاهر.،الال، فاينئٍذ يكمن مفاةها قاعدة الطهارة أو احللي

أّن كنّل يشء طناهر أو ،نالال إىل أن تعلنم نجاسنقه أو  :وعىل الثاين يكمن املعن 

،رمقه، فيكمن مفاةها حيان احلكم الماقعي. وأخذ العلم حالنجاسنة أو احلرمنة ،ينئنٍذ 

غاية إّنام هم لكمننه طريقنًا حمضنًا، وإاّل فنالعلم حالنجاسنة ال يكنمن رافعنًا للطهنارة 

 .(1) الرافع هلا أ،د العناوين الماقعية املمجبة للاكم حالنجاسة(الماقعية، حل 

وملخو كالمه: أّنه إن كان قيدًا للممضمع فمفاةها قاعندة الطهنارة، وإن كنان 

قيدًا للماممال يكمن مفاةها احلكم الماقعي، والرّس فيه أّننه مغّين  حنالعلم، واحلكنم 

 الىاهري ما كان مأخمذًا ع ممضمعه الشك.

يلخذ الشّك ع ممضمعه، وإّنام املاممال مغّي  حالعلم، وحنام أّننه إذا كنان  وهنا مل

العلم حمعنا  احلقيقي يلزم اخللف؛ إذ ال يمكن أن تكمن احلّلية الماقعية مغيناة حنالعلم 

                                                           
 

 .38: 4( مباين االسقنبا  1)
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ُبوا َحت ـى حضّد ، فال حّد وأن يكمن العلم هنا مرآة كام قيل ع قمله تعاىل: ﴿ َ َوُكُلوا َواْشو

 َ َ ّن ﴿نإىل آخر ، ف (1)﴾َيَتَبني   ﴾ مرآة لطلمع الفجر وليس له ممضمعية.َيَتَبني 

واجلماب عن ذلك: أّن ظاهر أخذ العلم ع املمضمع أّنه ةخيل، وال ممجب لرفع 

 اليد عن معنا  احلقيقي، فهذا عىل خالف القاعدة.

 نا مل يلخذ ع ممضمعه الشّك ،ق  يكمن احلكم ،كاًم ظاهريًا ليسه والقمال حأّنه

، فنّننه اناصار احلكم الىاهري فيام أخذ ع ممضنمعه الشنكعىل حرهان  إذ ال حقمي؛

يكمن ،كاًم ظاهرينًا، مع ذلك مأخمذًا ع نا،ية املاممال والشك من املمكن أن يكمن 

كام إذا قاال: كّل يشء ثاحت له احلّلية إىل زمان العلم حاخلالف، فمن املمكنن أن يكنمن 

 هذا احلكم ظاهريًا. 

ل ممننا تقنندم أّنننه ال يمكننن املسنناعدة عننىل ةاللننة هننذ  الروايننات عننىل فقاّصنن

 االسقصااب؛ إذ االسقصااب عبارة عن احلكم حبقاء يشء عىل ما كان.

 وذكرنا ع أوائل مباث االسقصااب أّن مرجع هذا إىل أ،د أمرين: 

إّما تمسعة الكشف، أو املنكشف، يعني: أّن الكاشف حالنسبة إىل احلدويف كاشف 

 دًا حالنسبة إىل البقاء، وهذا مراةنا من تمسعة الكشف أو الكاشف.تعبّ 

وإّما مرجعه إىل إحقناء املقنيقن ع ظنرف الشنك، وهنذا هنم املنراة منن تمسنعة 

« كّل يشء نىيف: »إحقاء ما كان؛ لّنه كان، وع املقام قمله :هذا ومعن  املنكشف،

قيند « ،قن »القنمال حنأّن إىل آخر ، وأشباهه ال ينطب  عىل االسقصنااب ،قن  عنىل 

للماذوف الذي هم أقرب اال،قامالت لالسقصااب؛ إذ منا أخنذ غاينة هنم العلنم 
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أّن قبل العلم حالقذارة الشياء حمكممة حالنىافة تنزياًل، فقبنل العلنم  :حالقذارة، ومعنا 

شناّكًا فيهنا، فلنيس  ثالثنةحالقذارة تارة يكمن قاطعًا حالطهارة، وُأخرس غافاًل عنهنا، و

كم حالنىافة ع خصمص الشّك الذي هم ركن من أركان االسقصنااب، والشنّك احل

 أ،د مصاةيقه.

فهذا الركن غل ملامظ، والركن اآلخر لالسقصااب أيضنًا غنل ملانمظ؛ إذ 

 االسقصااب عىل مسلكنا هم تمسعة املنكشف.

إذا كنت مقيقنًا حادويف يشء وشككت ع البقاء »وعليه فال حّد من وجمة اليقني 

 ، ومرجع هذا إىل أّن اليقني حاحلدويف يقني حالبقاء.« تنقض اليقني حالشكال

وهذا الركن غل ملامظ هنا، فنّنه ،كم حنىافة الشنياء، واحلكنم حالنىافنة وإن 

 كان ممجبًا للعلم حالنىافة إاّل أّن العلم غل مذكمر.

تعلم أّننه قنذر(،  )وهذا احلكم مسقمر ،ق  :ن حناًء عىل االلقزام حالققدير ن قاالثمَّ 

فهنا مل يال،ظ العناية ال حالنسبة إىل تمسعة الكاشف وأّن منا هنم كاشنف حالنسنبة إىل 

احلدويف كاشف حالنسبة إىل البقاء، وال حالنسبة إىل تمسعة املنكشف وإحقناء منا كنان؛ 

 لّنه كان، وإّنام ،كم حاسقمرار احلكم الساح  إىل زمان العلم حالقذارة.

وأّن الشك غل مأخمذ فيه  ومع غض النىر عن اإلشكاال الوالن وحعبارة ُأخرس: 

م ليس هن اً وهم ركن من أركان االسقصااب ن احلكم حاسقمرار احلكم ما ةام هم شاك

حاسقصااب؛ إذ االسقصااب إّما مرجعه إىل تمسعة الكاشف وأّن الكشنف حالنسنبة 

ف وأّن احلكنم حالبقناء إىل احلدويف كشف حالنسبة إىل البقاء، وإّما إىل تمسنعة املنكشن

 لجل أّنه كان.

وإىل هنا ظهر أّن اسقفاةة االسقصااب من هذ  الرواينات عنىل اال،نقامال الوال 

 وهم االلقزام حالققدير غل واضح. 
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قينند للممضننمع أو للنسننبة احلكميننة فعنندم اسننقفاةة « ،قنن »وإذا قلنننا: إّن 

 االسقصااب أوضح.

ذهنب إلينه  نا،ب الكفاينة منن اسنقفاةة  وأّما إن قلنا: حأّنه قيد للماممال، فام

احلكم الماقعي واالسقصااب أيضًا خالف الىاهر؛ لّننه ال حنّد منن رفنع اليند عنن 

 )العلم( ع معنا  الماقعي ومحله عىل املرآتية.

ا ذكرنا يىهر اجلماب عاّم ذكر  الشيخ من ةاللنة خصنمص رواينة املناء عنىل ممو

  الشيخ ع الرسائل: قاالاالسقصااب، فقد 

، وهنم وإن «املاء كّله طاهر ،ق  تعلم أّننه نجنس»)ومنها: قمله )عليه السالم(: 

كان مقادًا مع اخلّب الساح  من ،يث احلكم والغاية إاّل أّن االشقبا  ع املناء منن غنل 

جهة عروض النجاسة للامء غل مقاق  غالبًا، فالوىل محلها عىل إراةة االسقصااب، 

لمم طهارته حاسب أ ل اخللقة طاهر ،ق  تعلم...، أي تسنقمر واملعن : أّن املاء املع

 .(1) (طهارته املفروضة إىل ،ني العلم حعروض القذارة له

وملخو كالمه: أّن نىافة املاء أمنر ثاحنت ومسنققر وذايت لنه، فننذا شنككت ع 

 نجاسقه ُا،كم حطهارته.

ذ  اجلهنة وأّن واجلماب عن ذلك: أّنه ليس ع هذ  الرواينة عناينة حالنسنبة إىل هن

نىافقه حام أّنا ثاحقة إن شككت ع عروض النجاسة عليه ُا،كم حطهارتنه اعنقامةًا عنىل 

 احلالة الساحقة.
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أن مضافًا إىل أّن املاء كغل ، وطهارته ن حاسب أ ل اخللقة ن غنل ثاحقنة؛ إذ إمنا 

 غل ثاحقة. ، وهذ  الرواية«خل  اا املاء طهمراً »يسقداّل لطهارة املاء حالرواية وهي: 

اَمِء َماءا َطُهوراا يسقداّل حقمله تعاىل: ﴿أن وإّما  َزلونَا ِمَن الس  ، وهذا خاص حامء (1)﴾َوأنو

 السامء، وال ةليل عىل طهارة مجيع امليا .

هذا كّله ع املقام الوال، وهم الباث عن ذينل الرواينات وأّّننا هنل تندال عنىل 

 ال تداّل عليه. االسقصااب أو ال؟ وقد ظهر ممّا ذكرنا أّّنا

  در الروايات، وفيه ا،قامالت:مفاة : وهم الباث عن املقام الثاين

 : الطهارة القنزيلية.األول

 : الطهارة واحلّلية الىاهرية.الثاين

 : الطهارة، واحلّلية الماقعية.الثالث

هذا ما ذهب إليه  ا،ب الكفاية ع ف هم الطهارة القنزيلية،و: أما االحتامل األول

 إلجزاء.مباث ا

ل عبارة إىل آخر  لسانه القنزيل، والقنزي (2) «كّل يشء نىيف»ّن مثل أ مجاالً:إ هحيانو

ثاحت ملاهية ملاهية ُأخرس حاعقبار ،ّد هذ  املاهية لقلنك املاهينة عن حيان ثبمت احلكم ال

مثل )زيد أسد(، فنذا قلنا: كّل يشء ال تعلنم قذارتنه نىينف، فلسنانه لسنان القنزينل 

 ر الة .واالعقبا

 وقد ذكرنا ساحقًا أن االعقبار ينقسم إىل قسمني: أة  وقانمين.

                                                           
 

 .48( سمرة الفرقان اآلية: 1)

من املعلمم أّن احلكم حالنىافة ع وعاء عدم العلم حالقذارة، وع وعاء عدم العلم حالقذارة إّما  (2)

 عنها. )االسقاذ ةام ظله( قاطع حالطهارة أو شاب فيها أو غافل
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االعقبار الة  هم: ما ال تقطاح  فيه اإلراةة اجلدية مع اإلراةة االسقعاملية، مثل و

 )جائني أسد(.

طاحقة منع اإلراةة االسنقعاملية، قواالعقبار القانمين: ما تكمن فيه اإلراةة اجلّدية م

( و)هذا ملك زيد( و)هذ  زوجة عمرو(، ففي هذ  املمارة اإلنسان ال مثل )هذا نجس

 يرس فيها عناية ومساحمة.

وال،كام وإن كانت ظاهرية ال حّد وأن تكنمن منن االعقبنارات القانمنينة، وإذا 

كانت حلسان القنزيل مل تكن ،كاًم، حل حيان ،كم حمجه آخر، والقنزينل معننا  أّن هنذا 

 عني: يرتتب عليه أ،كام النىيف.  منّزال منزلة النىيف، ي

أّن عىل ي تدال حالداللة االلقزامية قل،كام املرتتبة عىل النىيف ن الغاية المر أّن ا

 رتتب عليه ن عىل قسمني:تأ،كام النجس ال 

: ما ال ينفك عن النجس النماقعي، وهنذا منن قبينل أّن الننجس ال القسم األول

ء آخر ممجب لنجاسة ذلك النيشء، واحلكم يكمن مطهرًا، ومالقاته مع الرطمحة ليش

 حالنسبة إىل هذ  الُممر ،كم ظاهري ع هذ  الروايات.

: ما يمكن انفكاكنه عنن الننجس، مثنل حطنالن الصنالة ع الثنمب القسم الثاين

أوالبدن النجس، أو يعقّب طهارة املسجد، وأمثاال هذ  الُمنمر، والقنزينل حالنسنبة إىل 

واقعيًا، يعني: أّن القنزيل يمجب تمسعة ةائرة الرشطية؛ ولنذا هذ  الممر يكمن ،كاًم 

 ناكم حاإلجزاء ع هذا القسم.

وإمجاالً: حني القنزيل واحلكم الىاهري فرق، فبناًء عنىل احلكنم الىناهري يكنمن 

 وظيفًة عملية للشاب وخمقصًا حه، و،كممة ظاهرية.

،كممنة واقعينة وغنل  وعىل القنزيل تكمن حالنسبة إىل القسم الثناين منن اآلثنار

 خمقو حالشاب، حل يشمل ،ق  القاطع حالطهارة، فضاًل عن الغافل.
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 وإّنام قلنا حالقنزيل ومل نقل حاحلكم الىاهري جلهات:

: أّن احلكم الىاهري مأخمذ ع ممضمعه الشك، وهننا الشنّك غنل اجلهة األوىل

 مأخمذ.

أن يكنمن كناحلكم النماقعي، : أّن احلكم الىاهري كام تقّدم ال حنّد واجلهة الثانية

 الشارع واملقنن طاهرًا.  واحلكم حمعن  االعقبار القانمين يعني: اد

وأّما االعقبارات الةحية فهي تالعب منع إ،ساسنات الطنرف املقاحنل، فيقنمال: 

ليس هذا حأسد وال حشنمس، ف)هذا أسد( و)هذا شمس(، وأّما ع الماقع ونفس المر 

 س لسان الماقع وأّن هذا طاهر واقعًا، حل لسان القنزيل.وهذا اللسان ع الروايات لي

 «.وإن علمت فقد قذر وإن مل تعلم فليس عليك»: ذيل الرواية: اجلهة الثالثة

فنن قلنا: إّن املراة من القذارة هي القذارة الىاهرية، فممضمعها الشّك، واحلناال 

 «.وإن علمت: »أّن هنا قاال 

 ة فهي غل مرتتبة عىل العلم.وإن كان املراة القذارة الماقعي

القذارة القنزيلية، ومرجعه إىل أّن القذارة إّنام تكمن قذارة فنيام إذا  :املراة فقبني أنّ 

 ،صل العلم هبا، يعني يرتتب عليها مجيع اآلثار.

وكام أرشنا فيام تقّدم ذهب إىل القنزيل  ا،ب الكفاية ع مباث اإلجزاء، إاّل أّنه 

 ّن الصدر يداّل عىل احلكم الماقعي.ع املقام ذهب إىل أ

وإّننام ذهننب إىل احلكننم الننماقعي ومل يننذهب إىل احلكننم الىنناهري؛ لّن احلكننم 

الىاهري مأخمذ ع ممضمعه الشّك، وع املقام غل مأخمذ، فيقعني احلكنم النماقعي، 

إىل آخر  يمجب تمسعة هنذا احلكنم، فيكنمن اسقصنااحًا؛ « ،ق  تعلم: »وقمله 

 الصدر يداّل عىل احلكم الماقعي والذيل عىل االسقصااب. ولذا قاال: إنّ 
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 دور مندارال ينأّن المر اجلماب عاّم ذكر  املاق  اخلراساين، ومما تقّدم وقد ظهر 

احلكم الىاهري والماقعي ،ق  إذا امقنع أ،دمها تعنّي اآلخر، حل هنا قسم آخر وهنم 

 القنزيل. 

در الروايات هنم احلكنم الىناهري، أن يكمن مفاة  وهم : وأما االحتامل الثاين

وإّنام ذهب إليه من ذهب لجل أّن احلكم إّما ظاهري وإّما واقعي، فنن ترّتنب احلكنم 

 عىل النيشء حعنمانه الويل فاكم واقعي، وإن مل يكن حعنمانه الويل فاكم ظاهري.

ّك، وع املقام قيل: كّل يشء مل يعلم قذارته فهم طاهر، وعدم العلم كناية عن الش

 فيكمن احلكم ،كاًم ظاهريًا.

 وجماب هذا ظهر ممّا تقّدم وال ،اجة لإلعاةة.

ةاللة الصدر عىل الطهارة الىاهرية والماقعية، وةاللة وهم : وأما االحتامل الثالث

ر الشنيخ ذهناب  نا،ب ئما يىهنر منن حعنض عبناوهذا  ،الذيل عىل االسقصااب

 قه عىل الرسائل.املاق  اخلراساين ع ،اشيهكذا الفصمال إليه و

عمنمم أفنراةي  وّن كّل يشء نىيف ذأوملخو كالمه ع ،اشيقه عىل الرسائل: 

وإطالق أ،مايل، فبلااظ العممم الفراةي يشنمل الننيشء مجينع الننماع منن املناء 

 ومن هذ  اجلهة يداّل عىل احلكم الماقعي. والرتاب وغلمها، وحيكم حنىافقها.

الثناين مل يكنن، وعنىل  ممشكمب العنمان أان سماء كوحلااظ اإلطالق ال،مايل 

، يندال عنىل النىافنة ع ،النة الشنك ع الطهنارة مل يكن ممشكمب احلكم أسماء كان 

 والنجاسة؛ لّنا إ،دس ،االته.

فكام أّن حلااظ العمنمم الفنراةي ينداّل عنىل ثبنمت النىافنة الماقعينة لألشنياء 

عنىل النىافنة فنيام إذا كنان الننيشء حعناوينها الولية كذلك حنطالقنه ال،نمايل ينداّل 

 مشكمب الطهارة والنجاسة؛ إذ هذ  من ،االته.
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ّنه إن نمق  ع اإلطالق ال،مايل وأّن الشّك ع الطهارة والنجاسة ليس أثمَّ ذكر 

من ،االت اليشء، حل من ،االت املكّلف، قلنا: إّن العممم الفراةي كاٍف ع احلكم 

مصداق لكّل يشء نىينف منقسنمة إىل هي شياء القي حطهارة النيشء املشكمب؛ إذ ال

 قسمني:

 معلممًا.عنمانه : ما يكمن أحدمها

 : ما يكمن حالذات مشقبهًا إّما حلااظ ماهيقه وإّما حلااظ اخلصم يات.وثانيهام

وما يكمن حالذات مشقبهًا ةاخل ع العممم الفراةي، مثنل احلينمان املقمّلند منن 

إاّل أّن احلكنم  ،ذا ننمع منن الننماع وحيكنم حطهارتنهطاهر العني ونجس العني، وه

 .(1)حالطهارة ظاهري، وغل هذا الفرة يلا  حعدم القمال حالفصل

 مقعدةة:  حنشكاالتوقد اعرتض عىل املاق  اخلراساين مجاعة 

ال « كنّل يشء نىينف»: ما نسب إىل املاق  النائيني وهم أّن قمله االشاال األول

ني ن احلكم الماقعي والىاهري ن منه، والنرّس فيه: أّن احلكم يمكن اسقفاةة كال احلكم

ن ع رتبقنني غنل قناحلني لن اذلنن الاوالشنيئ الماقعي واحلكم الىاهري ع منرتبقني،

 يمجدا حنااة وا،د. 

ّنه ُأخذ ع ممضمع احلكم الىاهري الشنّك ع احلكنم النماقعي، أ تمضيح ذلك:

حلكم الماقعي من حاب تنأخر كنّل ،كنم عنن فاحلكم الىاهري مقأخر عن الشّك ع ا

ممضمعه، والشّك ع احلكم الماقعي مقأخر عن احلكم النماقعي، فناحلكم الىناهري 

 مقأخر عن احلكم الماقعي حمرتبقني.

                                                           
 

 . 312( ةرر الفمائد : 1)
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 ع رتبقني حنااة وا،د.مها ذين لومن الماضاات عدم إمكان إااة شيئني ال

ه عنىل مسنلك املاقن  وذكر حعض الكاحر أّن هنذا اإلشنكاال ممنا ال منناص منن

اخلراساين واملاق  النائيني واملشهمر ع حاب اإلنشناء منن اإلاناة، وال ينرة عنىل منا 

،قن   ع البنني إاناة فننه عىل ما سنلكنا ال سلكنا  من أّن ،قيقة اإلنشاء هي اإلحراز،

 ع رتبقني حنااة وا،د.مها ذين ليقاال: كيف يعقل إااة أمرين ال

احر ع أّن ،قيقة اإلنشاء هي اإلحنراز أو غنل  ممكنمال إىل والكالم مع حعض الك

 حمّله.

وكذا ع عدم وروة اإلشنكاال علينه؛ إذ ال إشنكاال ع أّن اإلنشنائيات قسنم منن 

 احمنّبز مل يكنن هلن ّبزتيات القي إن مل يقلفظ هبا أو مل االعقباريات، إاّل أّنه من االعقبار

فىه اا( وأّن ،قيقة اإلنشاء هي اإلحراز، فهل اعقبار، فنن قلنا حمقالة السّيد اخلمئي )،

 يمكن اعقبار كال المرين ع آٍن وا،د؟

 غل واضح. ،فقمله: إّن هذا اإلشكاال غل وارة عىل هذا املسلك

، وهنم أّن ال نفهاينمضافًا إىل أّن اإلشكاال غنل وارة عنىل منا سنلكه املاقن  

 اية.اإلنشاء إااة اليشء حمجمة لفىي من غل قصد احلك

وملّخو الكالم: أّنه ال نناقشه فعاًل ال ع املبن  وال ع البناء، إاّل أّن كالمه من أّن 

 .غل  ايح ،إلااة ال مناص منههذا اإلشكاال عىل القمال حا

 ويمكن اجلماب عاّم ذكر  املاق  النائيني حمجم :

النماقعي : أّن ما ذكرنا  ع تقريب اإلشكاال من أّن الشك ع احلكنم الوجه األول

مقمقف عىل وجمة احلكم الماقعي غل  ايح وغل مقأخر عنن احلكنم النماقعي؛ إذ 

الشّك ع عدالة زيد وعدمها مثاًل غل مقمقف ال عىل وجنمة عدالقنه، وال عنىل عندم 

عدالقه، والشّك ع وجمة عدالقه إن كان مقمقفًا عىل وجمة العدالنة الحنّد وأن يكنمن 
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والشّك ع اليشء  ،، واحلاال أّنه غل مقمقف عىل أي منهاممقمقفًا عىل عدم عدالقه أيضاً 

 غل مقمقف عىل وجمة ذلك اليشء، وليس وجمة  من مباةئ حتق  الشّك.

 نعم، ال حّد من تصمر اليشء وجمةًا وعدمًا ثمَّ نرتةة ع وجمة  وعدمه.

 : أّنه عىل فرض القسليم وأّن الشّك ع احلكم النماقعي مقمقنف عنىلالوجه الثاين

احلكم الماقعي إّنام يكمن ع الشك اخلارجي، أّما الشّك العنماين الذي أخذ  املقننّن ع 

فهم غل « من كان شاكًا ع طهارة يشء أو قذارته فهم طاهر»ممضمع احلكم الىاهري 

 ،مقمقف عىل احلكم الماقعي، واحلكم الىاهري مقمقف عىل الشّك حمجمة  العننماين

 ال حمجمة  اخلارجي. 

كم الىاهري ع مر،لة إنشائه مقمقف عىل المجمة العنماين للشك ع احلكم فاحل

الماقعي، والمجمة العنماين للشّك ع احلكم الماقعي غل مقمقف عىل وجنمة احلكنم 

الماقعي، ومن قاال حالقمقف إّنام يقمال حقمقف الشك النماقعي واخلنارجي، ال الشنّك 

 العنماين عىل احلكم الماقعي.

أّنه عىل فرض القسليم حأّن احلكنم الىناهري مقنأخر عنن احلكنم  :الوجه الثالث

ال نسلم حأّنه ال يمكن إااة خمقلفي الرتبة مطلقًا حمجمة وا،د، نعم فالماقعي حمرتبقني 

فهذان ال يمجدان حمجمة وا،د، ومهنا ع ذلنك كالعّلنة  ،إن كان حينهام اخقالف زماين

مة املعلمال؛ لّن العّلنة هني منا تمجنب واملعلمال، فال يمكن أن تمجد العّلة حعني وج

مفققنر إىل هنم إفاضة المجمة عىل املعلمال، فكيف يمكن أن تمجد مع املعلمال النذي 

 العّلة ع وجمة  حمجمة وا،د.

ولكن اجلنس والفصل يمجدان حمجمة وا،د، وعلنل القنمام ممجنمةة حمجنمة 

وأجزائنه، فننّن  النمع، وليس للجنس والفصل وجمة حغل وجمة النمع، وهكذا الكّل 
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ق  مل يقاق  الكل، واحلاال أّن الجزاء هلا عّلية حالنسبة إىل الكّل، فنّن الجزاء إذا مل تقا

 هام ممجمةان حمجمة وا،د.يكل

فينه : أّنه عىل فرض القسليم حأّن املقام منن القسنم النذي ال يمكنن الوجه الرابع

من اإلااة حمجمة وا،ند، حنل إاناة إااةمها حمجمة وا،د، إاّل أّنه ال نسّلم حأّن املقام 

 حمجمةات مقعّدةة نقيجة لالناالال.

: أّنه عىل فرض القسليم إّننام يكنمن اإلشنكاال وارةًا فنيام إذا كنان الوجه اخلامس

ع مقام اإلخبنار، واإلخبنار  ع مقام اإلنشاء، وأّما إذا قلنا حأّن اإلمام  اإلمام 

 عن خمقلفي الرتبة ال يرة عليه إشكاال.

حام ذكرنا ظهر أّن المر ليس كام ذكر منن أّننه حنناًء عنىل مسنلكهام ن أي املاقن  و

 اخلراساين واملاق  النائيني ن ال مناص من هذا اإلشكاال.

ما ذكر  مجاعة من العالم كاملاق  النائيني والشيخ حممد ،سني  اإلشاال الثاين:

شياء حعناوينها الولية ال وغلمها من أّن احلكم الماقعي الذي هم ثاحت لأل ال فهاين

حرش  من ،يث الشّك، واحلكم الىاهري ما يكمن الشّك مأخمذًا فينه، يعنني يكنمن 

 حرش  يشء.

وحعبارة ُأخرس: أّن احلكم الماقعي مطل ، واحلكم الىاهري مقيد، وحني اإلطالق 

اب أم والققييد تقاحل سماٌء أكان الققاحل تقاحل العدم وامللكة أم تقاحنل السنلب واإلان

تقاحل القضاة، وال يمكن مجعهام ع آن وا،د وع كلمة وا،دة؛ إذ عىل املخقنار ،قيقنة 

 اإلطالق رفض القيمة ال مجع القيمة.

 ويمكن اجلماب عنه حجماحني:

: أّن منا ذكنر  نايح ع الطبنائع املقأ نلة، وأّمنا كلمنة الشننيء اجلواب األول

وإن جعلت ممضمعًا ع مقام اإلثبات  الها خصم ية وهي أّّن فاملمجمةة ع الروايات 
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فهي ليست حممضمع ع مقام الثبمت، حل مرآة للمقكثنرات، وع احلقيقنة املقكثنرات 

معنا  أّن املاء « كّل يشء نىيف»حعناوينها الذاتية والعرضية حنفسها ممضمع، فنذا قيل: 

 والرتاب واحلجر وغل  نىينف، والننيشء عننمان مشنل إىل هنذ  املقكثنرات، نىنل

املم مالت وأسامء اإلشارة، والنيشء وسيلة للقعبل عن املقكثرات القني ال ّناينة هلنا 

 من العنمان. يمكن القعبل عن كّل وا،د حام لهوال 

فاليشء مرآة للمقكثرات، فكام يمكن أن يكمن املرئي حه املقكثرات القي هلنا كثنرة 

ن املرئي حه املقكثنرات القني نمعية كالرتاب واملاء والبقر والغنم، كذلك يمكن أن يكم

ن مشكمب احلكم ومشكمب الطهنارة اكما هلا كثرة حسبب العمارض، ومن العمارض 

 والنىافة. 

حلاناظ منا يعنّد منن  شامل لألشياء، ال« كل يشء»وغاية ما يمكن أن يقاال: إّن 

 خالف الىاهر.  ،حل حلااظ ما يعد من ،االت املكّلفني هائ،االهتا وطمار

 إليه املاق  اخلراساين من أّن اإلطالق ال،مايل غل مشممال. وهذا ما أشار

إاّل أّن هذا اإلشكاال مرجعه إىل اإلشكاال اإلثبايت ال الثبميت، والكالم ع اإلشكاال 

 الثبميت وأّنه ال يمكن اجلمع حني اإلطالق والققييد.

والعممم  : أّن هذا اإلشكاال وارة فيام إذا مل يكن الفرق حني اإلطالقاجلواب الثاين

فرقًا ثبمتيًا كام هم املشهمر من أّنه إن كان حمقّدمات احلكمة يعّّب عننه حناإلطالق، وإن 

 كان حأةاة العممم يعّّب عنه حالعممم.

لَّ ااُوأّما إذا قلنا حأّن الفرق حينهام ثبميت ومفاة  ﴾ ﴿أل،ل غل مفناة )كنل حينع  اْلبلْيعل

﴾،الال(، فمعن   لَّ ااُ اْلبلْيعل أّن نفس هذ  الطبيعة السارية ن حال ةخنل قيند منن  ﴿أل،ل

القيمة ن  هم متام املمضمع، وأّما إذا قيل )كّل حيع ،الال( فكلمنة )كنّل( تنداّل عنىل أّن 
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بطة حااالت املكّلفنني، ال تكثرات البيع جزء للممضمع، ومن الكثرات: الكثرات املر

 أن تكمن الطبيعة حجميع جتلياهتا ممضمعًا.

ض الكاحر ع غل املقام، وهذا هنم مبننا  ع الفنرق حنني العمنمم هذا ما ذكر  حع

 واإلطالق، إاّل أّن هذا خالف ما اخرتنا  من مسلك املشهمر.

منن : ما نسب إىل املاّق  النائيني ن عىل ما ع أجمة الققرينرات ن اإلشاال الثالث

لقذارة غاية )ومع قطع النىر عن ذلك أيضًا كيف يمكن جعل العلم حاحلرمة أو اقمله: 

للاكم الىاهري والماقعي مع أّنه حنفسه غاية لألوال ةون الثاين، وإّنام حيقاج إىل جعله 

 غاية له إىل عناية أخذ  طريقًا إىل وجمة غاية احلكم الماقعي أو رافعه(. 

وخال ة اإلشكاال: أّن الزم ذلك أن يكمن العلم مأخمذًا عىل نانم املمضنمعية 

 للااظ اآليل واالسققاليل.واملرآتية، واجلمع حني ا

وقد أجاب عن ذلك حعض أكاحر تالمذته حأّن هنذا اإلشنكاال  نايح إن كاننت 

ّن الغاية أ تقرير كالم املاّق  اخلراساين الغاية غاية للاكم املذكمر قباًل، إاّل أّنا ذكرنا ع

غاية السقمرار احلكم ال للاكنم املنذكمر سناحقًا، واالسنقمرار ،كنم ظناهري، هي 

م حالنسبة إليه اسقعمل ع معنا  احلقيقي وهم املمضمعية، فال يلزم هذا املانذور والعل

 الغاية غاية لالسقمرار. تلم كان

ع مصباح ال مال: )أن العلم ليس غاية للاكم النماقعي وال للاكنم  قاالفقد 

فيكمن ةااًل عنىل اسقصنااب احلكنم  ،حل غاية للاكم حالبقاء واالسقمرار ،الىاهري

متَّنت إفناةة احلكنم « كنّل يشء نىينف»ماٌء كان واقعيًا أو ظاهريًا، فبقملنه: الساح  س

الماقعي والىاهري لشممال النيشء للنيشء املعلمم واليشء املجهمال عنىل منا ذكرننا، 

إشارة إىل احلكم حبقاء احلكم الثاحت ساحقًا واسقمرار  « ،ق  تعلم: »ويكمن قمله 
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م ممضمعيًا وقيدًا لالسقصنااب؛ لّننه حنالعلم إىل زمان العلم حالنجاسة، فيكمن العل

 وحارتفاعه مل يب  ممضمع لالسقصااب(. ،يرتفع الشّك 

 ويرّة عليه:

ّن املاق  اخلراساين ال يلقزم هبذا الققدير؛ إذ كام تقّدم ذهب ع الكفاينة إىل أ :أوالا 

ال: أّن الصدر يداّل عىل احلكم الماقعي، والذيل عىل االسقصااب، ومع ذلك كان يقم

إّن )،ق ( قيد للمامنمال ال لألمنر املقنّدر، فهنم قنّدس رّس  منا كنان ينرس تمقنف 

 االسقصااب عىل أمر مقّدر.

وقد ذكرنا ع رّة  أّن احلكنم حالنىافنة املسنقمرة إىل زمنن العلنم حالقنذارة لنيس 

 اسقصااحًا.

وكذا ع ،اشنيقه عنىل الرسنائل ينّدعي أّن الصندر ينداّل عنىل احلكنم النماقعي 

، والذيل عىل االسقصااب، وال يقمال حأّن )،ق ( قيد لألمر املقدر، حل يقمال والقاعدة

 وهم النىافة. ،حأّن هذا قيد للماممال

فهنذا خنالف الىناهر؛ إذ قلننا إّن الققندير  ،: لم سّلمنا أّنه يلقنزم حالققنديروثانياا 

قبلنه قناحاًل منا خالف الىاهر فيام إذا تعّل  )،ق ( حفعنل مضنارع منصنمب، وكنان 

 قطاوال واالسقمرار.لل

 فال يمكن ةفع اإلشكاال عن املاّق  اخلراساين حام ذكر.

 جعله غاية للاكم حاالسقمرار ال يداّل عىل اسقصااب احلكم الساح ، نّ أ :وثالثاا 

 ظاهريًا. مسماء كان واقعيًا أ

ّن احلكم حاسقمرار يشء إىل زمان أاحلكم الماقعي فقد ذكرنا ساحقًا أّما حالنسبة إىل 

م حثبمت ضّد  أو نقيضه ليس اسقصااحًا، حل إّن االسقصااب عبارة عن تمسنعة العل
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الكاشف حالنسبة إىل البقاء أو تمسعة املنكشف، يعني احلكم حالبقاء اعقامةًا عىل احلالنة 

 الساحقة.

؛ إذ احلكم الىاهري لنم ثبنت أيضاً أّما حالنسبة إىل احلكم الىاهري فالمر كذلك 

فهننا ممضنمع احلكنم  ،ه نجاسنة أو الق نندري أّننه أ ناحليشء جمهنمال العننمان وال

الىاهري حاق إىل زمان العلم حالنجاسة، واسقمرار احلكم الىناهري حبقناء ممضنمعه 

يء املشنكمب الطهنارة نالشنهم ليس اسقصااحًا؛ إذ ممضمع احلكم الىاهري عندهم 

ىل زمنان العلنم والنجاسة، وهذا يبق  مشكمكًا إىل زمان العلم حالنجاسة، فاسقمرار  إ

حالقذارة من جهة حقاء ممضمعه ن وهم النيشء املشكمب الطهارة والنجاسنة ن ولنيس 

هنا شك ع حقاء احلكم الىاهري وعدم حقائه، وهذا حخنالف االسقصنااب؛ فننّن ع 

 حاق أو ال؟هم االسقصااب نشك ع حقاء احلكم وأّنه هل 

 هذا متام الكالم ع القماعد الثاليف.

ّن أكثر ما ذكر إّنام ذكرنا  جريًا عنىل وفن  كلنامت القنمم، وإاّل أ :وحمصل الكالم

املسقفاة من هذ  الروايات  درًا وذياًل هم يشء وا،د وهم احلكم حالنىافة القنزيلينة ف

ع ،دوة يكمن خاضعًا للقنزينل ال مطلقنًا، وال يسنقفاة منهنا القاعندة، أي: احلكنم 

الشّك، وهننا مل يلخنذ، واملمضنمع أعنم، الىاهري؛ إذ ال حّد وأن يلخذ ع ممضمعه 

 واحلكم الىاهري نقيجقه حيان المظيفة العملية للشاب فقط.

 وعىل ما ذكرنا تكمن النقيجة أوسع ويسقفاة منه اإلجزاء والقمسعة الماقعية.

كام ال يسقفاة منها احلكم الماقعي؛ إذ احلكم الماقعي ال يمكنن أن يكنمن مغين  

 ذيل االسقصااب.حالعلم، وال يسقفاة من ال

وقد تقّدم تفصيل الكالم ع إمكان اسقفاةة االسقصااب من الذيل وعدمنه حنأّن 

 القيد قيد للممضمع أو املاممال أو النسبة احلكمية.
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ماضنح أّننه ال يمكنن اسنقفاةة منن الوقلنا: إّنه إذا كان القيد قيندًا للممضنمع ف

 ية.االسقصااب من الذيل، وكذا إذا كان قيدًا للنسبة احلكم

 وأّما إذا كان قيدًا للماممال، فقلنا: إّن فيه أقماالً ثالثة:

 ن أنه يداّل عىل االسقصااب.1

 ن أّنه يداّل عىل القاعدة.2

 ن أّنه يداّل عىل احلكم الماقعي حناًء عىل مرآتية العلم.3

 أّما مرآتية العلم فقد ناقشنا فيه حأّنه خالف الىاهر.

 ام ذكرنا  من احلكم القنزييل.ح ةوأّما القاعدة ن فأيضًا ن خمدوش

؛ إذ االسقصااب حناًء عىل منا ذكرننا ال ، فنّنه خمدوش أيضاً االسقصااب هكذاو

وروة اإلشكاالت القي كانت وارةة عىل القمال حأّن القيند إىل ينطب  عىل املقام، مضافًا 

 عىل القمال حأّنه قيد للماممال.وقيد للممضمع 

اسنقفاةة مجيعهنا غنل فغل ممكننة المجم   اسقفاةة كّل وا،د من هذ  كانتوإذا 

 .ممكنة حالولمية

 وهبذا يقّم الكالم ع املقام الوال وهم الباث ع أةّلة ،ّجية االسقصااب.

 

 ّدة الةّلة.حتع مسألة االسقصااب، وهبا ذكرت : ع القفا يل القي املقام الثاين

 القفا يل:أهم هذ  من ثالثة ونان نذكر 

لقفصيل حني الشّك ع املققيض والرافع الذي تعّرض لنه الشنيخ : االتفصيل األول

كاملاق  ع املعقنّب، واملاقن  اخلمانسناري ن عىل ما نسب إليهم ن ومجاعة من القدماء 

وكثل من املقأخرين، وأّنه إّنام يكمن ،ّجة فيام إذا كان الشّك ع الرافنع ةون الشنك ع 

 املققيض.
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،كام وغلها، واالسقصااب إّنام يكنمن ،ّجنة : القفصيل حني الالتفصيل الثاين

 ع غل ال،كام، وهذا ما ذهب إليه النراقي ووافقه مجاعة.

: القفصنيل حنني ال،كنام المضنعية ومنا يقبعهنا منن ال،كنام التفصيل الثالث

 القكليفية، فنّن االسقصااب غل جاٍر فيهنا، وأّمنا ع غلهنا فاالسقصنااب ،ّجنة.

ليس ع  هن جهة الباث ع ال،كام المضعية والقكليفية، وحام أنّ وأمّهية هذا القفصيل م

ال مال ممضع آخر غل هذا املمضع للقاقي  ع ال،كام المضعية والقكليفية فمنن 

 هذ  اجلهة يكمن هذا القفصيل ذا أمهية.

 فالباث فيه ع مقامني:  أّما التفصيل األول

 : ع وجه هذا القفصيل.املقام األول

 : ع حتديد ،دوة مّدع  القائل.ايناملقام الث

فيه طريقان؛ لّن عمدة الةلة عىل االسقصااب إّمنا الرواينات فأّما املقام األول 

وإّما حناء العقالء، فال حّد من تفقي  الروايات وحناء العقالء، وأّّنام هل يشمالن ممارة 

 الشّك ع املققيض أو ال؟

ال يننقض اليقنني : »ة فيهنا قملنه وهم الروايات، فالعمند أّما الطريق األول

 ، ونىائرها.«اليقني ال ينقض حالشّك أحداً : »، أو قمله «حالشك

 أو ال؟ يسقفاة اإلطالق من هذ  اجلملوالكالم ع أّنه هل 

وقد ذكر الكاحر كالشيخ، واملاق  النائيني واملاقن  اهلمنداين وجمهنًا لققرينب 

 إلطالق.االخقصاص حالشك ع الرافع وعدم اسقفاةة ا

يقضح ، ومناحبيان  هحقرّ ونان ن ،ما ذكر  املاق  اهلمداينهم ولعّل أقمس المجم  

 من خالال أممر:ذلك 
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: أّن لفظ )النقض( ع لغنة العنرب مناسنب لن ينقسنب إىل منا لنه األمر األول

فسنخت أجنزاؤ  إال أّن مناةة أجزاء، فنذا نسب إىل يشء فمعنا  أّن هيئقه قد زالنت وت

 ة. حاقي أجزائه

يء، فمعننا  أّن الجنزاء حامةهتنا وهيئقهنا نوإذا نفي النقض حالنسبة إىل ذلك الشن

 حمفمظة.

وع قباال النقض يكمن اإلحرام الذي هم عبارة عن القامسك أو شّدة القامسك حني 

 الجزاء.

اليشء الذي ليس له أجزاء ال يصدق عليه عننمان الننقض؛ ولنذا ال ذلك ف عىلو

 مكانه.يقاال: نقضت احلجر من 

 ونسبة النقض إىل اليقني إّنام هي حلااظ كمنه ذا أجزاء، ال حلااظ ثباته ع النفس.

: أّن ما ينسب إليه النقض طبعًا هم الكنل، وهنذا الكنّل إّمنا ممجنمة األمر الثاين

حمجمة ،قيقي، فهنا المنر ع غاينة المضنمح، وأّن مجينع أجزائنه ممجنمةة حمجنمة 

ينقض احلبل، ففي النسنبة اإلااحينة والسنلبية املناةة  ،قيقي، مثل نقضت احلبل أو مل

 ممجمةة وع السلبية ممجمةة. غلاإلااحية النسبة ع اهليئة ممجمةة، إاّل أّن 

املقندرة أو منن ن الكّل الذي نسب إليه النقض مركبًا منن الجنزاء مكي أنّما إو

احلديف ينقض المضنمء؛  فنذا قيل:نسبة النقض إىل المضمء،  كام عواملقّدرة،  قيقيةاحل

فنّنه لم،ظ المضمء شيئًا ممقّدًا ،ق  حلااظ ما حعد احلديف، إاّل أّن احلديف اعقّب ناقضًا 

 له، وأجزاء الطهارة حعد احلديف وجمةات تقديرية.

كمن اليشء حاينث إّننه منن شنأنه البقناء لنمال هم واملراة من المجمة الققديري 

الطهارة ال ترتفع حمرور الزمان وحاقية إىل زمنان الرافع، والطهارة من هذا القبيل، فنّن 

 ،صمال الرافع، فلها اققضاء البقاء لمال الرافع.
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وهذا هم مراةنا من أّن الجزاء هلا وجمة تقديري، ال أن يكنمن لنه حعند وجنمة 

 الرافع وجمة حمجمة املققيض.

أّّنا ال فالطهارة قبل وجمة الرافع ممجمةة حالفعل وأجزاؤها ممجمةة حالقمة، إاّل 

 تصل فعليًا حلدويف الرافع.

فال حّد وأن يكمن الكل الذي ينسب إليه الننقض إّمنا ممجنمةًا حمجنمة ،قيقني 

 جلميع أجزائه، وإّما ممجمةًا حمجمة تقديري.

وعليه فاينام نقمال )ال تنقض اليقني حالشك( ال حّد من مال،ىنة وجنمة لليقنني 

،قيقينًا فيكنمن اليقنني وجمة كن أن يكمن ولكن حام أّنه ال يمحعد جميء الشّك أيضًا، 

 وإاّل مل يكن معن  للنقض. ،المجمة تقديرياً 

ال »: أّن املراة من اليقني: إّما املقيقن ن كام قاال الشيخ ن فمعن  قملنه: األمر الثالث

، أي: املقيقن، وهم هنا الطهارة القي هلا اققضاء البقاء، وعىل هذا وجنمة تنقض اليقني

 تقديري أمر واضح. الطهارة حمجمة

وإن كان املراة من اليقني: نفس اليقني، فيمكن أيضًا تقدير وجنمة تقنديري لنه؛ 

وذلك لّن اليقني مرآة للمقيقن، فلم كان املقيقن مسققبعًا لمجمة تقديري، يعنني كنان 

حايث لمال املانع لكان حاقيًا، فهذا المجمة الققديري ينعكس من املقيقن ع اليقنني؛ إذ 

من نا،ية املقنيقن، ال أّن  اً تقديري اً  ُأخذ عىل نام املرآتية، فيعقّب أّن لليقني وجمةاليقني

لليقني اققضاء البقاء لمال املانع، فنّنه ال شغل لنا حعلل اليقني وإّنام نان حصندة إثبنات 

 مققيض البقاء للمقيقن.

 عنىل املاقن  ال نفهاينوال يرة عىل هنذا الققرينب  حعنض منا أورة  املاقن  

: )يرة عىل الققريب الثاين أّنه غل  نايح ثبمتنًا قاال ال فهايناهلمداين، فنّن املاق  
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ال أّن هنناب  ،وإثباتًا. أّما ثبمتًا فبأن املراة من مققىض البقاء كمن اليشء من شأنه البقناء

 إىل آخر . (1) مققضيًا...(

منراة املاقن   فنّن مراة  أن يكمن املققنيض ع ،الة الشك ممجنمةًا، واحلناال أنّ 

، وأّن املسقصاب من شأنه أن يبقن  منا مل  اهلمداين هم المجمة الققديري الذي ذكرنا

 يأت الرافع، فهذا اإلشكاال غل وارة عليه.

 وال ينبغي لك أن تنقض اليقنني: »)وأّما إثباتًا فنّن الىاهر من قمله ثم قاال: 

لّنك كننت عنىل يقنني »أو  وضمئه وإاّل فنّنه عىل يقني من»هم اليقني املذكمر حقمله: 

]هم اليقني الماقعي[ ال اليقني املقنّدر، فنيعلم مننه أّن الننقض حاعقبنار  من طهارتك

اليقني املذكمر ال اليقني املقندر، ومنن الماضنح أّن اليقنني املقعّلن  حالبقناء ع ظنرف 

 إىل آخر . (2) تعّلقه...(

هار؛ إذ الننقض ن عنىل كنالم وخال ة اإلشكاال: أّن هذا ال يقالئم منع االسنقى

القني أشنار إليهنا  واحلاال أّن ظناهر اجلمنل املاق  اهلمداين ن راجع إىل اليقني املقّدر،

 ال املقّدر. ،أّن النقض راجع إىل اليقني املاق  ال فهايناملاق  

إىل اليقنني  اً النقض راجعنيكمن وهذا اإلشكاال مدفمع؛ إذ عىل الققريب املذكمر 

، وهنذا إّننام يكنمن وا،ند هنا أمرمها ( ومركب من املاق  واملقّدر، وّل حاعقبار أّنه )ك

يء نمصااًا السقعامال النقض، وإاّل مل يكن معن  للنقض، والننقض إّننام يقعّلن  حشن

 وا،د.

                                                           
 

 . 60:  3( ّناية الدراية 1)

 . 61:  3( ّناية الدراية 2)
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 وعىل أي ،اال ال حّد وأن نرس أّن الققريب املذكمر هل هم تام أو ال؟

 :الثاين والثالث مرالويمكن املناقشة ع 

أّن ما ذكر ع المر الثناين  نايح ع اجلملنة ال ، فهي: ناقشة يف األمر الثاينما املأ

 حاجلملة؛ إذ ممارة النقض عىل ثالثة أنااء:

: أن يكمن منا ينقسنب إلينه الننقض وجنمةًا وعندمًا أمنرًا تكمينينًا النحو األول

 وأجزاؤ  حمققة خارجًا حمجمة تكميني، وهذا واضح.

؛ إذ اللفناظ مسنقعملة ع اللغنة أوالً ع املعناين ومن هنا أخذ الننقض واإلحنرام

 املاةية، ثمَّ تنققل إىل املعنميات.

: أن يكمن الكل مركبًا من احلقيقي واالعقباري، ومراةنا من المجمة النحو الثاين

االعقباري ع مقاحل المجمة الققديري منا يكنمن حقناؤ  اعقبارينًا، إاّل أّننه ةائنر مندار 

  أن يكمن ةائرًا مدار ،سن االسقعامال وعدم ،سنه.املصلاة واملفسدة، ال

 وهذا عىل قسمني:

فقد يكمن النقض منقسبًا إليه نفيًا، كام إذا قاال: )الطهنارة ال تننقض حالرعناف(، 

فهذا معنا  اعقبار الطهارة قانمنًا ،ق  حعد الرعاف، يعني أّن الطهارة أجزاؤها مسقمرة 

 واقعًا حاسب االعقبار والقانمن.

كمن النقض منقسبًا إليه إثباتًا، مثل )الطهارة تنقض حاحلديف(، فهننا ال حنّد وقد ي

 من المجمة الققديري.

)الطهنارة ال تننقض  :إّنام هم نىنل قملنه« ال تنقض اليقني حالشك: »وقمله 

 حالرعاف(.

ومعنا : أّنا اعقّبنا اليقني حالنسبة إىل احلدويف يقيننًا حالنسنبة إىل البقناء منن حناب 

الكشف أو الكاشف، يعني: من وجهة نىر القانمن يشمل اليقني حاحلندويف و تمسعة 
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البقاء، فهنا يقني وا،د، وما هم كاشف عن احلدويف كاشف حالنسبة إىل البقاء. وعليه 

 فيشّكل و،دة قانمنية. 

 وللمقمم جهة قانمنية، وإّنام جعل املقمم لجل املصلاة.

دير النذي نعقنّب  حلاناظ منا حعند وأّما ع مثل )المضمء ينقض حاحلديف( فالققن

احلديف إّنام هم اعقبار أويل حمض؛ إذ ال يمكن ترتيب اآلثار عىل الطهارة حعد احلنديف، 

وهذا حخالف )الطهارة ال تنقض حالرعناف( فنّننه يمكنن الصنالة منع الطهنارة حعند 

 الرعاف، فال حّد من القفكيك حني السلب واإلااب.

يعّّب عنه حاالسنقعارة حالكناينة، « قني حالشّك ال ينقض الي»ّن مثل أتمضيح ذلك: 

يعني: إذا ُأعطي ،د يشء ليشء آخر ع النفس ومل يّبز ، وإّنام أحرز وا،دًا من لمازمه، 

فبلااظ إخفاء الوال يقاال االسقعارة حالكناية وحلااظ إحنراز الزم منن لمازمنه يقناال 

ّن الشاعر اعقّب ع نفسه املنية االسقعارة القخييلية، مثل: )إذ املنية أنشبت أظفارها(، فن

 وأحرز أ،د لمازمه، وهم الظفار ونشمهبا. ،إاّل أّنه مل يّبز  ،سبع

 ومثل: 

 ط  نكاية أننايل حالشنسان ،نفل ولئن نطقت حشكر حّرب مفصااً 

الشاعر هنا اعقّب شخصنًا آخنر وفنرض لنه لسنانًا وقناال إّن لسنانه أنطن   فكأنّ 

إاّل أّننه أحنرز  حلسنانه النذي هنم الزم اعقبنار  ،اينحالشكاية، وهنا أضمر الشخو الث

 شخو آخر.

إاّل أّن ع مر،لنة  ،وع املقام اعقّب اليقني حاحلدويف يقينًا حالبقاء ع الرتبة السناحقة

اإلحراز أحرز وا،دًا من خصم ياته؛ إذ لم مل يكن لنه تمسنعة مل يكنن معنن  للننقض 

قمسعة، وعليه فال ناقاج إىل المجنمة حالشّك، وعدم النقض حالشّك الزم من لمازم ال

 الققديري.
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: ما ناقاج فيه إىل المجمة الققديري، وهنذا منا أشنار إلينه املاقن  النحو الثالث

 اهلمداين وغل ، وهم إّنام يكمن ع ممارة اإلااب فقط.

ّن اليقنني حمعنن  املقنيقن جمناز وحااجنة إىل فهي: أ وأما املناقشة يف األمر الثالث،

 مفقمةة ع املقام. وهي، القرينة

هذا ال يكمن مصااًا السقعامال كلمة النقض؛ ففي املجاز فوعىل فرض القسليم، 

تكمن اإلراةة اجلدية غل اإلراةة االسقعاملية ن إذ حاعققاةنا ليس املجاز اسقعامال اللفنظ 

 ع غل ما وضع له ن ففي هذ  املمارة الرتاحط الذي ال حّد وأن يكمن حني أجزاء الكنالم

إّنام ال حّد أن يكمن ع مر،لة اإلراةة االسقعاملية، يعني أّنه ال يمكن القمال حأّن الننقض 

له  اة االسقعامال إذا اسقعمل اليقني وُأريد املقيقن، فبام أّنه يصح الننقض ع املقنيقن 

 فيصح ع اليقني، حل ال حّد ع مر،لة اإلسناة الكالمي من الرتاحط حني الجزاء.

ّنه إذا كان املراة من السد: الرجل الشجاع، وقلنا )جاءين أسد(، تمضيح ذلك: أ

ال حّد وأن يكمن مناسبًا مع اإلراةة االسقعاملية، ففنن أرةنا اإلتيان حقبعية أجزاء الكالم 

، وهكنذا )جاءين أسد واحنه(، حل تقنمال: )جناءين أسند وشنبله( :فال يمكن أن تقمال

)ومنن عجنب شنمس تىلّلنني عنن  ع قملنه:القناسب ع اإلراةة االسقعاملية يىهنر 

الشمس( فالقعّجب إّنام يصنّح فنيام إذا اريند منن الشنمس حلاناظ املنراة االسنقعاميل 

الشمس، ال حلااظ املراة اجلّدي، فنّنه ال عجنب منن تىليلهنا، وع املقنام ال حنّد منن 

ّدية منن القناسب حني النقض واليقني حلااظ اإلراةة االسقعاملية، ال حلااظ اإلراةة اجل

 اليقني.

أّنه مرآة للمققني، و دق الننقض إّننام  حاموأّما إذا كان املراة من اليقني هم اليقني 

حلااظ املرآتية، فيمكن اجلماب عننه حنأّن ع منمرة الطهنارة مققننيض الطهنارة يكمن 

 للعلم. ياً مققض لبقائها لمال املانع، ومققيض املعلمم ليس مققض
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ة للمعلمم حيّصل لنا العلم وكذا العلنم حمعلنمال املعلنمم، نعم، العلم حالعّلة القامّ 

ليس مققنضيًا للعلم، كام إذا كان يشء مققضيًا لصاة املزاج مثاًل، فوأّما مققيض املعلمم 

 فاققضاؤ  ليس مققضيًا لعلمي حه، فنّن للعلم وسائله اخلا ة حه. 

ما ع حترينر الُ نمال : ما يسقفاة من كلامت املاق  النائيني ن عىل التقريب الثاين

 للماق  الزنجاين ن وملخو هذا الققريب مشقمل عىل نقا :

: أّنه ال حّد وأن يكمن النقض منقسنبًا إىل منا هنم ذو أجنزاء حلاناظ النقطة األوىل

الشياء املقامسكة، وعليه ال حّد وأن يكمن حني اليقني حالنسنبة  ّرقمعنا  اللغمي وهم تف

 إىل البقاء تراحط. إىل احلدويف واليقني حالنسبة

: أّن اليقني امللامظ ع املقام ليس املنراة مننه ذات  نفة اليقنني؛ إذ النقطة الثانية

  .اليقني حاحلدويف قد انقف  املفروض أنّ 

كام أّنه ليس املراة من اليقني: اليقني حام هم  فة وحنام أّننه ممضنمع لأل،كنام؛ إذ 

اث ترتينب آثنار اليقنني الطريقني ال ّن ممرة البثم إاليقني ليس ممضمعًا لأل،كام. 

 فاليقني امللامظ هنا إّنام أخذ حام أّنه طري  للمقيقن. املمضمعي.

معنا  لزوم اجلري العميل عىل وف  اليقني حام أّننه ،ناب  ال تنقض اليقنيفقمله: 

 عن املقيقن.

: أّن ع املنمارة القني يكنمن للمقنيقن مقنقض للبقناء، فمرجعنه إىل النقطة الثالثة

االرتبا  حنني احلندويف والبقناء اققضناًء ع املقنيقن، ويمكنن القعبنل عننه حنالرتاحط 

 االققضائي حني احلدويف والبقاء ع املقيقن.

اجلري العميل إّنام يكمن حلااظ آثار املقيقن، وحقبعنه يكنمن تنراحط أّن واملفروض 

ة النقض؛ إذ حني حني اليقني حاحلدويف واليقني حالبقاء اققضاًء، وهنا حيسن اسقعامال كلم

 اليقني حاحلدويف واليقني حالبقاء ارتبا  ومتاسك اققضاًء.
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وأّما ع املمارة القي ليس للمقيقن اققضاء البقاء، فطبعًا ال يكمن تنراحط اققضنائي 

حني ،دويف املقيقن وحقائه، وحالنقيجنة مل يكنن تنراحط حنني اليقنني حاحلندويف واليقنني 

 حالبقاء.

لمة النقض ع هذ  املمارة مسقاسنًا ،ق  ولم كان ع وعليه فال يكمن اسقعامال ك

 اجلمل النافية.

وهذا الققريب أقمس ممّا ع مباين االسنقنبا ؛ إذ ذكنر ع املبناين: )أّن اليقنني تنارة 

يكمن قاحاًل للبقاء والدوام حاسب طبعه لمال عروض ما يمجب اناالله، كاليقني حأّن 

 .(1) بقاء حاسب طبعه(النار ،ارة، وُأخرس ال يكمن قاحاًل لل

لنيس حمناًل للكنالم؛ إذ اليقنني  هاوعندملليقنني إذ من املعلمم أّن قاحلينة البقناء 

 زم أن يكمن مفروضًا.يل حاحلدويف ممجمة ع ،اال الشك، واليقني حالبقاء ال

 والكالم ع متامية هذا الققريب الذي ع حترير الُ مال وعدم متاميقه.

الساح  مرجعه إىل أن كلمنة )الننقض( ال حنّد ع وأساس هذا الققريب كالققريب 

أن يكمن ما اسند إليه كلمة )الننقض( ذا سنعة وجمةينة،  االرتبة الساحقة عىل اسقعامهل

 ولم حالمجمة االققضائي.

أّن ع حعنض املنمارة المنر كنام ذكنر، و المجنمة  :ويمكن اجلنماب عنن ذلنك

)الننقض(، إاّل أّن هنذا إّننام االققضائي أو الققديري يكمن مصااًا السنقعامال كلمنة 

فنبام أّن  يكمن ع املمارة القي تكمن اجلملة إااحية، مثنل )احلنديف يننقض الطهنارة(،

 تالزم وتراحط اققضائي فهم مصاح السقعامال النقض.،دويف الطهارة له 

                                                           
 

 .59: 4( مباين االسقنبا  1)
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وأّما ع اجلمل السلبية أو النهي حصمرة القعجيز، أي: )ال تفعل( فنّننه ال يرتتنب 

ناقاج إىل المجمة الققديري أو االققضائي، حل املصاح ع هنذ  املنمارة  عليه أثر، فال

هم االعقبار القانمين، فنذا قاال: )الرعناف ال يننقض المضنمء(، فمعننا : أّن الطهنارة 

اعقّبت قبل الرعاف وحعد الرعاف، ومع وجمة االعقبار القانمين الذي هم أقمس منن 

ط االققضائي أو المجمة الققديري ال ناقناج االعقبار الة  الذي هم عبارة عن الرتاح

 إىل هذا االعقبار الة .

ّن اليقني له تمسعة، فكام أّننه تكميننًا مقعّلن  أوعليه، فمعن  قمله: ))ال تنقض(( 

حاحلدويف، كذلك حاسب القرشيع ومرتكز العقالء له تمسعة حالنسبة إىل البقاء؛ ولنذا 

 رة ،سنًا.يكمن اسقعامال كلمة )النقض( ع هذ  املما

وحمصل الكالم: أّن مرجع هذا الققرينب إىل الققرينب السناح  وإن كنان خمقلفنًا 

 حالقعبل.

وملزيد تمضيح اجلماب عن كال الققريبني نقمال: يكفي لصاة اسقعامال )النقض( 

اعقبار وا،د، وهم اعقبار )أّن اليقني حاحلندويف يقنني حالبقناء( إمضناًء ممّنا حنن  علينه 

مما حن  علينه العقنالء، وال ناقناج إىل اعقبنار آخنر، وهنم اعقبنار  العقالء أو مسقمداً 

 الطهارة مثاًل قبل احلديف وحعد احلديف ع الرتبة الساحقة عىل االسقعامال.

 هذا متام الكالم ع القفصيل املذكمر من ،يث الروايات.

فهل اري فيه  وهم ،ّجية االسقصااب من حاب حناء العقالء، وأّما الطريق الثاين

 ال؟ وهنا حاثان: وقفصيل املذكمر أال

: ع أّن حناء العقالء هل هم ثاحت ع الشّك ع املققننيض والرافنع أو البحث األول

 أّنه خيقو حالرافع فقط، أو أّنه ال يعلم ثبمته ع الشّك ع املققيض؟
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: ع أّنه إذا حنينا عنىل أّن حنناء العقنالء حمندوة حالشنّك ع الرافنع أو البحث الثاين

 ؟ال وواينات أهل يكمن مانعًا من اسقفاةة اإلطالق من الرفكنا ع إطالقه وتقييد  شك

تدور حنني  لّناإذ الروايات املققدمة كانت معقمدة عىل حناء العقالء حنمع من االعقامة؛ 

أن تكمن ةالة إّما عىل االسقصااب وإّما عنىل قاعندة اليقنني، وحنام أّن االسقصنااب 

دة اليقني، فلذا قلنا حداللقها عىل االسقصااب، وع حعنض قانمن عقالئي حخالف قاع

 الروايات اسقفاةة القعميم كانت من حناء العقالء.

الرواينات منن قبينل  كاننتفنن قلنا حاخقصاص حناء العقالء حالشنّك ع الرافنع 

 الكالم املافمف حام يصلح للقرينية.

سنبمق حمبناةئ نفننسية : فال ريب أّن حناء العقنالء عنىل أمنٍر مأّما البحث األول

وإةراكية تكمن للعقالء، واالسقصااب إن كنان ممنا حنن  علينه العقنالء فهنم أيضنًا 

 مسبمق حاملباةئ النفسية.

وقد ذكرنا ع أوال مباث االسقصااب أّننه يمكنن تعلينل حنناء العقنالء حأ،ند 

 المجهني:

حنالعم : أن يكمن من حاب العمل حاملىنّة وأّن الىّن يلان  الننيشء الوجه األول

 الغلب.

وذكرنا أّن هذا خالف الماقع، وجرهيم عىل وف  احلالة الساحقة غل معقمند عنىل 

 اجلهة اإلةراكية، حل معقمد عىل جهة ُأخرس.

ّّننم يعملنمن عنىل وفن  إوعىل فرض القمال حه ال يكمن وجه هلذا القفصنيل؛ إذ 

املىنّة، فكام يكمن الىنّن املىنّة؛ لّّنم ن أي: العقالء ن يريدون اجلري العميل عىل وف  

حاملققيض ملثرًا ع االعققاة حمجمة ذلك الشنيء، كذلك الشننرو  واملماننع وغلهنا 

 تكمن ملثرة ع ،صمال املىنّة.
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حل ع هذ  املر،لة متام أجزاء العّلة القاّمة عىل ،ّد سماء ع مر،لة االسقكشناف، 

 رشو  واملمانع.فكام يال،ظ املققنيض ع  مرة القطع حه، كذلك تال،ظ ال

ي ننفسنلينل حنناء العقنالء حنأمرين: : ن الذي نان قمينا  ن  وهنم تعالوجه الثاين

 واجقامعي.

ينرا  حقناًء كنذلك إىل هم أّما المر النفيس فهم أّن اإلنسان إذا تيقن حمجمة يشء ف

 زمن ينكشف خالفه.

وظائفنه وأّما المر االجقامعي، فننّن اإلنسنان ع ارتباطنه منع اآلخنرين، حنل ع 

الفرةية يعمل عىل وف  االسقصااب، حايث لم مل يعمل عىل االسقصااب وكنان ع 

وختقنل ُأمنمر ، وال  مجيع أممر  مقكئًا عىل الُممر اإلةراكية ال اإل،ساسية يعّد شناذًا،

 ، وعىل هذا فال وجه للقفصيل املذكمر.النىام مقفتأقل من 

حمجمة املققنيض فلنه أن يسقصناب وإاّل والقمال حأّنه إن كان قاطعًا قطعًا إةراكيًا 

 غل  ايح؛ إذ اإل،ساس له ةور  وتأثل . ،فال

وإن كان ال حّد من القطع حمجمة املققنيض فال حّد من القطع حمجمة الرشائط وفقد 

 املمانع؛ إذ ليس للقطع حمجمة املققيض خصم ية.

ملققنيض حمّل تأّمل، كام أّن القمال حأّن المثلة القي ذكرت ختقو حممارة الشّك ع ا

وقد ذكر ع حعض الققارير أّن احليمان الفالين عىل ما قيل عمر  مائنة سننة، واحلينمان 

الفالين اآلخر كذا ن أي: اققضاء حقائه ن ومن املعلمم أّن اققضاء البقاء ال يكمن عىل ،ّد 

ن؛ سماء حاسب الشغاال والبيئة، وغلها، فال يمكن تشخيو اققضاء البقاء حناملمازي

 إذ ليس هنا ممازين ،ق  يعرف اققضاء البقاء.

القفصيل املذكمر ال يقالئم مع حناء العقالء، ومع أساس حناء العقالء، فوكيفام كان 

 وال هم مقرون حالشماهد.
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إّن اإلنفعاال والقأثر النفنيس إّنام حيصل فيام إذا كان الشنيء قاحاًل  :ويمكن أن يقاال

من الوال حمدوةًا وغل قاحل للبقاء، فعليه ال حنّد منن العلنم للبقاء ال فيام يرا  اإلنسان 

 حمجمة املققيض ،ق  حناًء عىل حناء العقالء.

ويمكن اجلماب عنه حأّن هذا لم تّم فنقيجقه أّن املعيار هم زمنان ،ندويف اليقنني، 

واحلنناال أّن القائننل حالبننناء يننرس املعيننار هننم زمننان اجننقامع اليقننني والشننّك، و،ننني 

ي وشناكًا ع الرافنع ال ،نني نال حّد وأن يكمن مقيقنًا حالنسبة إىل املققضناالسقصااب 

 بناء العقالء.ل وفقاً ،صمال اليقني، فعليه ال وجه للقفكيك حني املققيض والرافع 

وما ذكر من المثلة الفقهية وكلنامت الفقهناء ال يمكنن أن يكنمن شناهدًا عنىل 

ّرف نا شنّك أّن اإلجنازة ع القصنخالف ما ذكرنا، فعدم جريان االسقصااب فنيام إذ

هبذا اليمم أو هنذا الينمم والينمم الثناين، لنيس الننرّس فينه عندم العلنم  ةً خا  تكان

حاملققيض، حل الرّس فيه أّن كّل تصنّرف حيقاج إىل إذن خاص، والقننرّصف النذي كنان 

ء مشكمب فيه، نىل ما يقناال ع النم ء وأّن كنّل و هم جمازًا فيه غل القرّصف الذي 

ممضمع مسققل، وكذلك عدم جريان االسقصنااب ع اإلجنارة القني ال يعلنم أّّننا 

لشهر أو شهرين؛ إذ من املمكن أن يكمن عدم جريان االسقصااب ع هذا املمرة منن 

 جهة تعارض اسقصااب اجلعل واملجعمال.

أّنه ال يمكن االسقشهاة حاملمارة املشقبهة القي تقبنل أن يكنمن  :وخال ة الكالم

جريان االسقصااب فيها من حاب عدم املققنيض أو من جهة ُأخرس، كام ذكرنا ع عدم 

 هذين املمرةين.

 هذا متام الكالم ع الباث الوال.

ع أّنه إذا قلنا حأّن الثاحت من حناء العقالء هم فيام إذا كان الشنك ع  البحث الثاين:

وحمدوة حالشّك ع الرافع ةون الرافع أو شككنا ع ذلك، أو قلنا حأّن حناء العقالء قارص 
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اعرتفنا سناحقًا حنأّن هلنا هل يكمن له تأثل ع إطالق الروايات القي فالشّك ع املققيض، 

 ال؟ وإطالق أ

فنقمال:إن قلنا حأّن عدم الشّك ع املققنيض من النرشائط الماضاة عند العقنالء، 

لقرائن املقصلة القي تكمن وكانت الروايات هلا نمع نىر إىل حناء العقالء حنام يعّد من ا

مانعة من انعقاة الىهمر، فعىل هذا ال شّك ع عدم انعقاة الىهمر ع اإلطنالق، إاّل أّن 

 إثبات ذلك وأّنه من الرشائط الماضاة أمر مشكل جّدًا.

 فنذا مل يكن من الممر الماضاة:

هم فيام إذا  محنائهاعرتفنا حأّن الثاحت من  ن حعد أنكنا ع سعة حناء العقالء كش نفن

إىل « ال تننقض اليقنني..: »فقارة يكمن قملنه و،ينئذ  ن مل يكن الشّك ع املققنيض

آخر  إرشاةيًا حمضًا، واإلمام مرشد إىل القنانمن العقالئني منن ةون تأسنيس قنانمن، 

احلكم اإلرشاةي تاحع للمرشد إليه ع السعة والضي ، فعند الشنّك ع السنعة فوعليه 

ال : »اف حضي  حناء العقالء ال يمكن القمسنك حننطالق قملنه والضي  أو االعرت

 إىل آخر .« تنقض

حعدم النقض تأسيسّيًا من جهة أّن الشارع أو اإلمام حام يكمن ،كمه  أخرسو

 أّنه مرّشع وفرة من أفراة العقالء، وحناء العقالء من مناشئ اعقبار الشارع.

الء ليس تاحعًا ل،كام اآلخرين، حل فنّن كّل فرة من أفراة العق والىاهر هم هذا.

حام أّنه حيصل له نفس املباةئ القي ،صلت لآلخرين فهم ينشئ احلكم، نىنل منا قناال 

 حعض ع المضع من القعهد، وأّن كّل مسقعمل مقعهد.

وعليه فنذا حنّي املقنن احلكم حصمرة الكّبس الكلية فنان نأخنذ الكنّبس الكلينة 

 أّنه ،د أو ال.ونلغي احلد الذي هم مبهم ع 
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، إاّل أّننه لنيس منن واعرتفنا حأّننه ،ند عقالئني سعة حناء العقالءع نشك  ملن وإ

الماضاات عند اجلميع، كام ع غل هذا املمرة من املمارة القي يكمن االعقبار القانمين 

نلَّ ااُ اْلبلْينعل للشارع املقنّدس مشناركًا منع سنائر العقنالء، مثنل:   ألْوُفنما﴿، و﴾﴿أل،ل

 ، وغل ذلك.«الصلح جائز حني املسلمني»، و﴾اْلُعُقمةد حد 

وال يرسي اإلهبام من ذلنك ومن الماضح أّن حناء العقالء ع حعض ممارة  مبهم، 

 ال يمكن هبذا رفع اليد عن اإلطالق. إىل اإلطالقات، ف

 ّنا ال نقمال هبذا القفصيل.أفىهر ممّا ذكرنا 

 هم من املققيض والرافع. ع ما يققيض أن يكمن مراة الثاين: املقام

والباث ع هذا املقام يليد عدم القمال حالقفصيل ملا نسنقفيد  ع هنذا املقنام منن 

 املعن  املناسب للمققيض والرافع مما ينفع ع املقام الوال.

وحام أّن كالم املاق  النائيني ع هذا املقام أنىم وأخصنر من غنل ، فلنذا نجعنل 

 كالمه هم املامر.

املسقصاب إّما من الممر القكمينية مثل اجلماهر والعنراض، وإّمنا  فنقمال: إنّ 

 من ال،كام.

فنن كان من الممر القكمينية، فاملعيار ع املققنيض ن كام ذكرنا ع الباث الساح  ن 

هم قاحلية اليشء لالسقمرار والبقاء حنام ال يطرأ عليه العدم حمضنني الزمنان، وعنىل 

 نىر العرف.ذلك فاملعيار ع تشخيصه 

 وسيأيت تمضيح ذلك ع ضمن اإلشكاالت إن شاء اا تعاىل.

كم، وأخرس من وإن كان من ال،كام، فقارة يكمن الشك ناشئًا من ممضمع احل

 بطة حاملمضمع، مثل غاية احلكم أو الرافع.تغل مرهي ي ق،دوة نفس احلكم ال
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،راز احتاة القضية فنن كان الشك ناشئًا من ممضمع احلكم وكان حنام ال يمكن إ

املقيقنة واملشكمكة ن لجل تغاير املمضمع ولم من أجل انقفاء ما هم مقّمم للممضنمع 

حالنىر العرع فعاًل ن فال اري االسقصااب ملا سيأيت إن شاء اا منن أّن منن رشائنط 

 االسقصااب احتاة القضية املقيقنة واملشكمكة، ويعّّب عنه حالقطع حبقاء املمضمع.

ان الشّك ناشئًا من ممضمع احلكم، إاّل أّن انقفاء ذلك الشنيء مل يكنن منن وإن ك

املقّممات للممضمع حنىنر العنرف، فنيمكن أن يقناال: إّن هنذا منن قبينل الشنّك ع 

املققنيض، كاملاء الذي تغل حالنجاسة و،كم حقنجسه ثمَّ زاال القغل من قبل نفسه، فنال 

 وحقاًء أو أّنه عّلة لنجاسقه ،دوثًا فقط.ندري أّن القغل عّلة لنجاسقه ،دوثًا 

والعرف يرس النجاسة طارئة عىل ذات املاء ال عىل القغل، وحعد زواال القغل نشّك 

 ع مققيض النجاسة.

وأّما إذا كان الشّك فيام هم من شنلون احلكنم، حمعنن  أّن احلكنم الثاحنت هلنذا 

اينة القني جعلنت غاينة، هنل املمضمع هل هم مغي  حزمان أو زماين أو ال؟ أو أّن الغ

 حتققت أو ال؟ من جهة الشبهة احلكمية واملمضمعية؟ 

 وهنا ع متييز أّنه من الشّك ع املققيض أو الرافع تفا يل:

تمضيح ذلك: أّنه إن كان احلكم حالنسبة إىل الزمان مطلقًا وغنل مقيند، كامللكينة 

ة وأشبا  ذلك. فنّن احلكم قد حالنسبة إىل العيان والزوجية الدائمة والطهارة والنجاس

 يكمن حالنسبة إىل الزمان مطلقًا، وقد يكمن مهماًل، وقد يكمن مقيدًا.

فنن كان مطلقًا حالنسبة إىل الزمان، فالشّك ع حقائه وعدم حقائه إّنام يكمن حلاناظ 

 ّنه هل أت  زماين يمجب زواال هذا احلكم أو ال؟أالزماين، و

ام إذا شّك ع أّن الطالق هل يقع حصيغة طلقنت أو فهنا يكمن الشّك ع الرافع، ك

 ال؟ أو أّن املذي أو الرعاف هل يمجب زواال الطهارة أو ال؟ 
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وإن كان احلكم مهماًل حالنسبة إىل الزمان، أو نان مل نارز اإلطنالق أو الققييند، 

 ي.فالشّك يكمن ع املققنيض كاخليار املقاق  حعد الغبن وال ندري أّنه آين أو اسقمرار

وإن كان احلكم مقيدًا حالزمان، وهنا تارة يكمن الشّك من نا،ية الغاينة وُأخنرس 

 من غل نا،ية الغاية.

 فنن كان من غل نا،ية الغاية يكمن الشّك ع الرافع.

عبنارة عنن الزمنان، فقنارة تكنمن هني وأّما إن كان الشّك من نا،ية الغاية القي 

 الشبهة شبهة ممضمعية وُأخرس ،كمية.

فالشنّك عنىل القاعندة شنّك ع املققننيض، إاّل أّن  كانت الشبهة ممضنمعية، فنن

 تاملاق  النائيني ذكر أّن ،كمه ،كم الشّك ع الرافع، كام إذا شّك ع أّنه هنل طلعن

 الشمس ،ق  تكمن  الة الصبح قضاء أو ال؟

 تكمن مفهممية.ال وإن كانت الشبهة ،كمية، فنّما أن تكمن مفهممية، وإّما أن 

الشبهة احلكمية املفهممية مثل أّن الغروب الذي تنقهي حه  الة الىهر والعنرص و

 هل يقاق  حاسققار القرص أو حزواال احلمرة؟ وكذلك ع الصمم.

والشبهة احلكمية غل املفهممية، مثل أّن  الة العشاء هل ينقهي وققها حمنقصف 

 املققيض. الليل أو إىل طلمع الفجر؟ وع كليهام يكمن الشّك شكًا ع

 هذا كّله خال ة ما ذكر  املاق  النائيني ع متييز الشّك ع املققيض والرافع.

 ويقمجه إليه أسئلة مقعدةة:

ض خصم نيات : أّنه إن كان الشّك ع حقاء احلكم من نا،ية القغينل ع حعنمنها

 ي؛ إذ نسنبةنهنا قد قيل حأّن هنذا منن قبينل الشنّك ع املققضنفاملمضمع غل املقممة، 

 املمضمع إىل احلكم نسبة املققيض واملققىض.



184 |   

 
 

وعليه ال يمكن للقائلني هبذا القفصيل إجراء االسقصااب، واحلناال أّن الىناهر 

 من الشيخ وغل  جريان االسقصااب ع هذ  املمارة.

ّنا ذكرنا أّن املمضمعات القكمينية خمقلفة من ،يث االسنقعداة، واحلناكم أ :ومنها

 يمكن االعقامة عليه. هم العرف، وهذا أمر ال

: )إن مال،ىنة (1)وقد ذكر الشيخ النصناري ع مقنام النرّة عنىل املاقن  القّمني

اسقعداة املسقصاب واعقبار  ع االسقصااب ن مع أّنه مسنقلزم الخقصناص اعقبنار 

االسقصااب حالشّك ع الرافع ن ممجب لعدم انضبا  االسقصااب لعندم اسنققامة 

صنه وال أحعند الجنناس وال أقنرب ال نناف، وال إراةة اسقعداة  من ،ينث تشخ

 .(2) ضاحط لقعيني املقمسط. واإل،الة عىل الىّن الشخيص قد عرفت ما فيه ساحقًا(

وهننذا اإلشننكاال حعينننه يننرة عننىل الشننيخ؛ إذ الشننيخ اننري االسقصننااب ع 

لحعند ال ضاحط لقنرب ال نناف ووجمة املمضمعات القكمينية مع أّنه يقمال حعدم 

 س.الجنا

: أّنكم قلقم: إن كان الشك من نا،ية الققييد وةار المر حني أن يكمن مطلقًا ومنها

أو مقيدًا من ،يث الزمان، فهذا يكمن منن الشنك ع املققننيض، ونقيجنة ذلنك عندم 

 جريان اسقصااب عدم النسخ، واحلاال أّنكم تقملمن حجريانه.

م أمنر اعقبناري رشعني تنارة : أّنه ما الفرق حني الزمان والزماين، فنن احلكومنها

يكمن حمدوةًا حالزمان وُأخرس حالزماين، كالطالق والغسل والنماقض وأمثناال ذلنك، 

                                                           
 

 . 73-69:  2( القمانني 1)

 . 194:  3( فرائد ال مال 2)
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فنن كان حمدوةًا حالزمان وكان الشك ع الزمان، فهذا من الشك ع املققنيض، وإن كان 

 حمدوةًا حالزمانيات فالشك ع الرافع.

ق  يقاال ع الزمان حأّنه من الشنك ع والسلاال أّنه ما الفرق حني الزمان والزماين ،

 ؟املققيض وع الزماين حأّنه من الشّك ع الرافع

: أّنه ما الفرق حني الشبهة احلكمية ع الزمنان وحنني الشنبهة املمضنمعية ع ومنها

 الزمان ،ق  يقاال حأّن الثاين من الشّك ع الرافع ةون الّوال؟ 

ع  تنداّل عنىل جرينان االسقصنااب وال حّد من القمال حه؛ لن مكاتبنة القاسناين

 ّن هذا فرق تعبدي.أالشبهات املمضمعية، إاّل 

 هذ  حعض السئلة املذكمرة ع الكقب.

ونان نقمال: إّن أساس هذا القفصيل هم كلمة )النقض(، وال حّد فيه من المجمة 

 الققديري.

ق عنىل حنام يصدإنام هم وحعبارة ُأخرس: االرتبا  والقالزم حني احلدويف والبقاء 

نندفع حعنض تاملقيقن حنأّن لنه وجنمة تقنديري. وهنذا هنم احلنل ع السناس، وحنه 

 انقهاؤ  عىل نامين:يكمن اإلشكاالت، فنّنه ع القكمينيات 

 : انقهاء أجله الذي ُأّجل له.أحدمها

 : ما قطع اا عمر .ثانيهام

ل ةيف وقد يممت حأجل طبيعي وحعد حتّلنفنّن الشخو مثاًل قد يممت حسبب ،ا

 مرور الزمنة، والقطع غل  اةق ع الثاين عرفًا، ةون الوال.حقما  

وحعبارة ُأخرس: العرف ع ممارة اسقعامال القطع أو النقض تارة يرس لنه وجنمةًا 

تقديريًا وُأخرس ال يرس له، وهذا يعرف من تعبلاهتم، فنّن العنناوين القني هني غاينة 

ة القاقيقي للاكم، إاّل أّّنا ليست غاية لأل،كام قد يكمن واضاًا أّن هبا ينقهي المجم
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للمجمة الققديري للاكم، وهذا عىل قسمني: جيّل وخفّي، واجليل منن قبينل اإلكنرا  

 واالضطرار والعرس واحلرج، فنّنه يقاال: إّن هذا ،رام إاّل إذا ُاكرهت عليه.

أّّنا وقد ذهب حعض إىل أّن هذ  العناوين ةاّلة عىل حقاء مالب احلكم، وال أقل من 

، ففني هنذ  املنمارة الحند منن المجنمة اً تقنديري اً للاكنم وجنمة مشعرة حذلك وأنّ 

 الققديري، واحلكم قد انققض حاإلكرا  واالضطرار.

واخلفي مثل كلمنة )الننقض( ع حناب الطهنارات فيقناال: ننماقض المضنمء أو 

ا  ناة ، فنّن النقض واإلزالة وأمثاهلام ليس هلن(اإلزالةمثل كلمة )ينققض المضمء، و

 .(الفسخ)و (النسخ)اسقعامال إاّل مع المجمة الققديري، وكذا كلمة 

من الشك ع الرافنع، وإاّل  كانففي كل ممرة ع القكمينيات  دق عنمان القطع 

 يكمن من الشك ع املققيض، وعليه يندفع كثل من هذ  السئلة.

إاّل أّنه تغل  ،ةاً الوال، وهم فيام إذا كان املمضمع ممجم اإلشكاالفمن حاب املثاال: 

مة عند العقالء، فالعقالء يرون وجمة املمضمع منشًأ للمجنمة حعض ،االته غل املقمّ 

الققديري للاكم، فياصنل النرتاحط حنني ،ندويف وحقناء املسقصناب، وينندفع حنه 

 اإلشكاال الوال.

 الثاين، فننا قلنا ع القكمينيات قد يعّب حالقطع عرفًا وقد ال يعّب. اإلشكاالوكذا 

 الثالث، فسيأيت الباث عن النسخ مسققاًل إن شاء اا. اإلشكاالوأّما 

رحنام يكنمن ، حنل بطًا حالزمانتح أن يكمن النسخ مرمضافًا إىل أّنه ليس من الماض

 حالزمانيات. اً طبتمر

مننه اسقصنااب عندم النسنخ منن الضننروريات لنيس منراةهم  والقمال حنأنّ 

وأّن احلكم ما مل يّبز انقهاء أمد  ال  ،ياالسقصااب املقعارف، حل االسقصااب اللغم

 حّد من املنيش عىل وفقه، وهذا قانمن مسققل عن االسقصااب.
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الراحع وأّنه منا الفنرق حنني الزمنان والزمانينات، وكينف نعنرف  اإلشكاالوأّما 

اسقعداة احلكم؟ فال ناقاج إىل االسقعداة، فنّنا كنا ناقاج إىل المجمة الققديري ،قن  

حني احلدويف والبقاء، ففي ممارة انقهاء أمد الشننيء النقهناء زماننه ال  حيصل الرتاحط

 يصدق عليه النقض والفسخ والقطع.

 اخلامس، وأّنه ما الفرق حني الشبهة احلكمية واملمضمعية؟ اإلشكاالوأّما 

فنقمال:  ايح هذا اإلشكاال إاّل أّن روايات كثلة ةّلت عىل ذلك، وأّمنا رواينة  

ا فيها سندًا وةاللة، وسماء أناقشنا فيها أم مل ننناق  فهننا رواينات القاساين فقد ناقشن

 كثلة ع حاب الصمم.

وعىل فرض كمن الشبهة املمضمعية من الشك ع املققيض، فنقنمال حخنروج هنذا 

 املمرة لجل النصمص الكثلة.

، حمعنن  جرينان (1)القفصيل حنني ال،كنام وغنل ال،كنام وأما التفصيل الثاين:

 ب ع املمضمعات اخلارجية ةون ال،كام.االسقصاا

 وهذا ما نسب إىل حعض الخباريني، والفاضل النراقي.

وإّنام ذهبما إىل هذا القفصيل لجل عدم وجنمة إطنالق ع الشنبهات احلكمينة، 

 والروايات وارةة ع الشبهات املمضمعية.

والفاضننل النراقنني إّنننام ذهننب إليننه لجننل تعننارض االسقصننااحني، أي: 

 قصااب المجمةي والعدمي.االس

                                                           
 

 . 42:  2( مصباح اال مال 1)
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ذهب إىل هذا القفصيل ع كقاحه مناهج الُ مال، ومل يفّصنل حنني الشنك ع قد و

خر تأليفه عن املناهج ذكر ع ممارة الشنك ع قأاملاملققيض والرافع، وع كقاب العمائد 

 الرافع أّنه ال يأيت إشكاال تعارض االسقصااحني.

إاّل أّنه فّصل حني ال،كنام اإللزامينة، وقد واف  مع هذا القفصيل حعض الكاحر، 

وما يرجع إليها من ال،كام المضعية كالزوجية والنجاسنة وأمثاهلنا وحنني ال،كنام 

 الرتخيصية.

وواف  هذا القفصيل الشيخ ملزا حاقر الزنجاين، إاّل أّنه عّلله حأّن االسقصااب ع 

 االسقصااب غل جار. من نا،ية الشّك ع سعة املجعمال، وهذاهم عّدة من املمارة 

واملقصمة أّنه ذهب إىل هذا القفصيل مجاعة إاّل أّن أنىارهم خمقلفة، كام أن احلدوة 

 أيضًا خمقلفة.

إاّل أّن اجلميع مشرتكمن ع هذا القفصيل إمجاالً، وعمدة ما نباثه هنا هم تعارض 

بط حاملقام تم مراالسقصااحني ع اجلملة، وهذا هم املقام الوال، وأّما حتديد احلدوة، فه

 الثاين.

 املقام األول: يف تعار  االستصحابني

فنقمال: إن شككنا ع اسقمرار ،كم فعيل ن سماٌء أكان من ال،كام  اإللزامينة أم 

من ال،كام المضعية املالزمة لأل،كام اإللزامية القكليفينة ن وكنان منشنأ الشنّك ع 

ء اجلعل، وهذا هم القدر املقنيقن الشّك ع سعة املجعمال وضيقه ع وعاهم االسقمرار 

 من املمارة القي يقاال فيها حقعارض االسقصااحني.

 حأّن الكالم هنا فيام إذا كان الشّك ع االسقمرار النماقعي ن كنام لال حّد من القذكف

ثمَّ متم كرًا، فال نعلم حعد تقميمه حطاهر هل أّنه نجس حعند  ،إذا علمنا حنجاسة ماء مثالً 

مقعندةة ع فينه كام ع و ء احلائض الذي تكنمن املمضنمعات  ،لصمريأو ال؟ ن ال ا
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احلقيقة، ولكّل و ء ،كمه اخلاص، فنّن االسقصااب المجمةي غنل جنار فينه وع 

 أمثاله ع نفسه. 

فالقائلمن حالقفصيل يقملمن حعدم جماز اسقصااب نجاسة املاء ع املثاال املققدم؛ 

دم جعل النجاسة هلذا املاء حعد تقميمه إذ اسقصااب النجاسة معارض حاسقصااب ع

 كرًا حطاهر.

وكام إذا علمنا حمجمب اجللمس ع حمل، وال نعلم أّنه هل اب إىل النزواال أو إىل 

الغروب، وكان منشأ الشّك كيفية جعل املمىل، فنّن اسقصااب وجنمب اجللنمس إىل 

 الغروب معارض حاسقصااب عدم جعل المجمب للجلمس إىل الغروب.

 جيب عن هذا القفصيل حمجم :وقد أُ 

املاق  الننائيني وننذكر  حققرينب منّنا: أّن احلكنم ذو حه : ما أجاب األول الوجه

مر،لقني: مر،لة اإلنشاء ومر،لة الفعلية، واحلكم ع مر،لة اإلنشاء غنل احلكنم ع 

ع  مر،لة الفعلية، وما يرتتب عليه الثر إّنام هم احلكم ع مر،لة الفعلية، وأّما احلكنم

 مر،لة اإلنشاء فال يرتتب عليه أثر.

واملراة من احلكم ع املر،لة الفعلية هم احلكم ع مر،لنة حتقن  ممضنمعه، فننّن 

إنشاء وجمب احلج عىل املسقطيع مثاًل ال يرتتب عليه عصنيان وانقيناة، وإّننام يرتتنب 

 عليه فيام إذا حتققت االسقطاعة.

 ةًا وعدمًا.واالسقصااب جاٍر ع ال،كام الفعلية وجم

ع ال،كام اإلنشائية مشكل؛ إذ حلاناظ نفنس ال،كنام اإلنشنائية جريانه وأّما 

لغم؛ إذ املفروض عدم ترّتب اآلثار عليه، وحلااظ إثبات احلكم الفعيل يلنزم إشنكاال 

املثبقية، يعني يلزم من إثبات احلكم اإلنشائي إثبات احلكم الفعيل، ومن نفيه نفيه ن وقد 

الّباءة أّن اسقصااب عدم اجلعل هل له أثر أو ال؟ وقلنا: إّننه ذهنب  ذكرنا ع مباث
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مجاعننة إىل أّن هننذا مثبننت ن وعليننه فاسقصننااب عنندم اجلعننل ال يمكننن، فيبقنن  

 االسقصااب المجمةي حال معارض.

وأساس هذا اجلماب هم تغاير احلكم الفعيل عن احلكنم اإلنشنائي، وإاّل مل يلنزم 

 املثبقية.

ح ما ذهب إليه املاق  النائيني ع نفسنه؛ إذ ال إشنكاال ع أّن ويمكن اّةعاء وضم

احلكم الفعيل يقمقف عىل وجمة ممضمعه خارجًا، واحلكم اإلنشائي ال يقمقنف عنىل 

وجمة املمضمع خارجًا، فننّن احلكنم اإلنشنائي يقاقن  وإن مل يقاقن  ممضنمعه ع 

 اخلارج، وغل املقمقف عىل يشء غل املقمقف عليه. 

ار والبقاء ع احلكم الفعيل له واقعينة نندركها، ولنه اسنقمرار حاحلمنل واالسقمر

 الشائع.

لنيس لنه واقعينة واسنقمرار حاحلمنل الشنائع، حنل لنه فوأّما ع احلكم اإلنشائي 

 اسقمرار حاحلمل الويل.

تمضيح ذلك: أّن احلكم  ع الزوجية الدائمينة أو النجاسنة املسنقدامة أو امللكينة 

الفعلية وحتق  املمضمع ن له اسقمرار واقعًا، وأمد  يطمال ع عممة  الدائمة ن ع مر،لة

 الزمان.

وهذا احلكم ع مر،لة اإلنشاء ليس له اسنقمرار واقعنًا؛ إذ وعناء اجلعنل جنامع 

للمقفرقات، واملقفرقات ع وعاء الزمان جمقمعات ع وعاء اجلعل واالعقبنار، فنام هنم 

عريض ع احلكنم اإلنشنائي؛ إذ اآلن الوال  طميل ع احلكم الفعيل ن وهم االسقمرار ن

والثاين والثالث وهكذا اعل حجعل وا،ند وحيكنم منثاًل حالزوجينة الدائمينة؛ ولنذا 

القائل حقعارض االسقصااحني يسقصاب عدم اجلعل وال يسقصاب أمرًا وجمةيًا؛ ف
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لّن االسقصااب ليس لقمسعة املكشمف مطلقًا ولم عرضنًا، حنل لقمسنعة الكشنف 

 وحقاًء.طمالً 

فاحلكم الفعيل واإلنشائي مها أمنران مقغنايران، وال يمكنن منن إثبنات أ،ندمها 

 إثبات اآلخر.

فنرق حنني احلكنم الفعنيل ال الكاحر عن ذلك ضمن كلامته حنأنّ  وقد أجاب حعض

 واإلنشائي من قبيل الفرق حني اجلزء واملركب، فال يلزم إشكاال املثبقية.

كنم اإلنشنائي منع وجنمة املمضنمع، ويقناال ّن احلكم الفعيل هم احلأ تمضايه:

للاكم اإلنشائي مع وجمة ممضمعه احلكم الفعيل، وعليه يكمن احلكم الفعيل مركبًا 

من احلكم اإلنشائي ووجمة املمضمع، فال يرة اإلشكاال؛ لّنه إذا أثبقننا وجنمة جنزء 

ل نل حالمجدان ن وهم حتق  املمضمع ن واجلزء اآلخر حال ل ال يقاال إّن هذا منن ا

مننه حالمجندان ونفيننا جنزءًا آخنر حال نل، مثنل  اً املثبت، وكنذلك إذا أثبقننا جنزء

 اسقصااب عدم احلكم اإلنشائي.

من ممضمعه، فينقفي احلكم الفعنيل؛ إذ  اً وع املقام حاسقصااب العدم ننفي جزء

ليس احلكم الفعيل إاّل احلكم اإلنشائي مع حتق  املمضمع، واالسقصااب المجنمةي 

يكنمن ال نل العندمي أن يكمن معارضًا وإّما أن حصدة إثبات املركب إّما هم الذي 

 ،اكاًم عليه، فال يمكن أجراء االسقصااب وإثبات املركب.

ويمكن القمال ع اجلماب حأّنه إن كان ةليل املغايرة حني احلكم الفعنيل واإلنشنائي 

يء غنل نقمقف عىل الشمنارصًا ع الدليل الوال الذي ذكرنا  للمغايرة من أّن غل امل

املقمقف عليه، كان هذا اجلماب كافيًا؛ إذ املركب يقمقف عىل هذا اجلزء، واجلزء اآلخر 

 ال يقمقف عىل هذا اجلزء، فياصل القغاير ولم حقغاير اجلزء والكل.
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االسنقمرار يكنمن إاّل أّنا ذكرنا ةلياًل آخر للمغايرة، وهم أّنه ع احلكم اإلنشنائي 

عرضًا؛ ولذا اري االسقصااب العدمي وينفي قطعنة مننه، وأّمنا ع  والبقاء ملامظ

طمالً، وكيف يمكن أن يكمن البقناء  اً االسقمرار والبقاء ملامظفيكمن احلكم الفعيل 

 ؟!ملامظًا ع يشء وا،د طمالً وعرضاً 

 ومن هنا نعرف أّنه حمجرة حتق  املمضمع يقاق  القامال والقبّدال.

احلكنم اإلنشنائي منع حتقن  املمضنمع فكينف تغنل ولم كان احلكم الفعيل هنم 

 العريض حالطميل، وملاذا جترون االسقصااب المجمةي؟ 

 فيعرف أّن ع املقام حتمال.

فىهر أّن الفرق حني احلكم الفعيل واإلنشائي ليس حام ذكر، كنام أّننه لنيس الفنرق 

 حينهام حاإلااة والمجمة كام ذكر حعض.

عرض له، حل الفرق حينهام أّن احلكم الذي ع وعاء وحام أّن هذا الفرق ضعيف ال نق

النفس له رحطان: رحط حاملمضمع ومالحساته ع وعاء النفس ومر،لة اإلنشناء، ورحنط 

 آخر مع مطاحقه ع اخلارج إن وجد له مطاح .

واحلكم الماقعي حلااظ ارتباطيقه يقاال إنشائي وفعيل، وما اعقّب  الشارع زوجية 

، فبلااظ املمضمعات املقممة هلا ع وعاء االعقبنار يقناال لنه وا،دة أو نجاسة وا،دة

،كم إنشائي، وحلااظ ارتبا  هذا احلكم مع مطاحقنه ع اخلنارج يعنّّب عننه حناحلكم 

 الفعيل.

واحلكم حمجمة  املامميل إّنام يكمن ع وعاء النفس، إاّل أّن هذا احلكم له نامان 

املعقمالت الثانية هلنا رحطنان، رحنط منع  من االرتبا ، نىل ما يقاال ع الفلسفة من أنّ 

 معروضها الذهني ورحط مع املم مف اخلارجي، وعليه يأيت اإلشكاال.
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وسنذكر إن شاء اا ع مباث ال ل املثبت أّنه يكفي ع املثبقية أةن  تغاير ولنم 

 كان القغاير تغاير المر االنقزاعي مع منشأ انقزاعه.

لاكم الفعيل إّنام يكنمن لاحلكم اإلنشائي مغاير  وما ذكر  املاق  النائيني من أنّ 

مغايرًا حلااظ ارتباطه ال حلااظ ذات احلكم، يعنني أّن احلكنم اإلنشنائي عبنارة عنن 

احلكم ملامظًا حمقعّلقه الذهني، يعني كل مسقطيع مقدر ع الذهن أو كل يشء القن  

 نجسًا.

 ي.واحلكم الفعيل عبارة عن احلكم ملامظًا حمقعّلقه اخلارج

سنعة اجلعنل وضنيقه وأّن ع الشنّك ع : أّن ممرة الباث إّنام يكمن الوجه الثاين

المجمب املنشأ هنل هنم وجنمب اجللنمس إىل النزواال أو إىل الغنروب منثاًل؟ أو أّن 

 النجاسة املجعملة هل هي إىل الغسلة الوىل أو إىل الغسلة الثانية؟

 وهكذا ع سائر المثلة.

إلشكاال ع تقريب اسقصااب عندم اجلعنل؛ إذ أسناس وع هذ  املمارة يمكن ا

هذا الققريب عىل أن يكمن للمجعمال قدر مقيقن، وقدر آخر مشكمب فيه ،ق  يمكنن 

اسقصااب عدم جعنل املشنكمب فينه، نىنل االنانالال ع مبانث القنل والكثنر 

 االرتباطيني.

: إّمنا وجنمب إاّل أّنه يمكن القمال ع أمثاال املقنام أّن املقعلن  منرّةة حنني أمنرين

إّما النجاسة املسنقدامة إىل  وأاجللمس إىل الزواال، وإّما وجمب اجللمس إىل الغروب، 

 الغسلة الوىل أو النجاسة املسقدامة إىل الغسلة الثانية.

وع هذ  املمارة يكمن ةوران المر حنني وجنمةين؛ إذ احلكنم اإلنشنائي أمنٌر آين 

 سة أو امللكية أو الزوجية، وأمثاال ذلك.وعريض، وجمعمله إّما المجمب وإّما النجا



194 |   

 
 

ونسبة هذا احلّد إىل هنذا احلكنم نسنبة املاهينة إىل المجنمة، وممجنب للقغناير، 

فمجمب اجللمس إىل الزواال أمر، ووجمب اجللنمس إىل الغنروب أمنر آخنر. وكنذا 

 النجاسة وغلها.

 وعىل هذا فليس لنا قدر مقيقن ،ق  نسقصاب عدم جعل املقندار اآلخنر النذي

 هم مشكمب فيه.

وال يمكن لنا القمال حأنا نعلم وجمب اجللمس إىل الزواال؛ إذ المر ةائنر حنني أن 

اجللننمس إىل الننزواال أو اجللننمس إىل الغننروب، فهنننا ،كننامن هننم يكننمن الماجننب 

 ووجمحان، ال وجمب وا،د، وعليه فيكمن الققطيع حمل إشكاال.

ع مبناين  قناالالقفكينك، فقند ومما ذكرنا يىهر ما ع مباين االسقنبا  وغل  منن 

)إاّل أّنه معارض حاسقصااب حقاء العدم الزيل؛ إذ املفروض أّنه كان زمان  :االسقنبا 

ومل يكن اجللمس واجبًا فيه، ال قبل يمم اجلمعة وال فيه وال حعد . واملقدار املعلمم منن 

واال، وأّمنا انققاض ذلك العدم الزيل إّنام هم وجمب اجللمس ع يمم اجلمعنة إىل النز

 .(1) حعد  فمشكمب فيه(

 وقد عرفت فيام تقّدم أّنه ليس لنا قدر مقيقن.

وحاجلملة إن أنكرنا االناالال، فال انري االسقصنااب العندمي. هنذا كّلنه ع 

 اجلعل.

وكذلك المر حالنسبة إىل املجعمال، فنّنه لم شككنا ع حتق  وجمب اجللنمس إىل 

 روب، فال يمكن اسقصااب أي منهام.الزواال أو ع حتق  اجللمس إىل الغ

                                                           
 

 .66:  4( مباين االسقنبا  1)
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نعم إن كان هنا أثر للكيل نسقصاب الكيل؛ إذ كيل المجمب قد حتق  ع مر،لنة 

 الفعلية، ويدور المر حني أن يكمن ع ضمن الفرة القصل أو الطميل.

اسقصنااب الفنرة إّن وال يقاال حأّن هذا من اسقصااب الفرة املرةة؛ لّنه يقناال 

فيام إذا كان الثر للفرة، ال للجامع، وهنا الثر مرتتب عىل اجلامع حني املرةة إّنام يكمن 

 المجمحني الذي له لزوم اإلطاعة عقاًل.

ذو منر،لقني: مر،لنة اإلنشناء ومر،لنة ن كنام ذكنر ن : أّن احلكنم الوجه الثالث

 الفعلية.

 تكليفيًا. مممضمع احلكم سماٌء كان وضعيًا أ ومر،لة الفعلية عبارة عن حتق 

في هذ  املر،لة احلكم مقمقف عىل حتق  املمضنمع، وإجنراء االسقصنااب ع ف

ال،كام الفعلية مقمقف عىل وجمة ممضمعاهتا اخلارجية، وهذا االسقصااب لنيس 

هم  مال عىل حتق  املمضمعات، حل الُ إجراء ع املجقهد؛ إذ املجقهد ال يقمقف  وظيفة

 ن املجقهد.م احلكم، فال حّد من السلاال عيكمن عمل املقّلد، إاّل أّنه حام أّن الشّك 

، وإاّل مل يكنن فنرق حنني املجقهند املراة من احلكم الفعيلهذا هم فيىهر أّنه ليس 

 واملقّلد ع إجراء ال ل، حل ع نفس احلكم اإلنشائي املجعمال والذي فيه نىران:

قن  ع نىر إىل احلكم اإلنشائي حالنىر الفلسفي وأّنه اعقبنار يشء منن املنمىل وحت

 اخلارج.

 ونىر إىل احلكم اإلنشائي حام أّنه مندب و فاٍن ع احلكم الفعيل.

فنن لم،ظ املجعمال حام أّنه ممجمة عريض فاالسقصااب العدمي حالنسبة إىل حعد 

 الزواال يكمن أمرًا معقمالً،  هذا مع قطع النىر عن سائر اإلشكاالت.
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لنىر الفلسنفي ن فنال يكنمن هننا وأّما إن لم،ظ املجعمال حالنىر الماقعي ن ال حنا

عرضننيًا، حننل طمليننًا فننال اننري االسقصننااب العنندمي، حننل اننري االسقصننااب 

 المجمةي.

قانمنيًا، اد منن نفسنه  متمضيح ذلك: أّن كّل معقّبد سماٌء كان اعقبار  شخصيًا أ

أّنه يقرصف ع اخلارجيات ويمجد تغيلًا ع الماقعينات، غاينة المنر أّننه ع القضنايا 

خلارجية والشخصية مر،لة اإلنشاء ومر،لة الفعلية مندكة، كنام ع إنشناء الزوجينة ا

وامللكية والطالق وأشبا  ذلك، فنّنه ،ينام ينشأ امللكية فكأّنام أ،ديف ع اخلنارج خلنع 

ولبس، وكذلك ،ينام ينشأ الزوجية فكأّنام أوجد حنني النزوجني علقنة، و،يننام ينشنأ 

 ام أ،ديف هلا أو له ،رية.الطالق ويقمال: )هي طال ( كأنّ 

وع مجيع املمارة الشخصية املعقّبد يرس ع نفسه واد أّنه يلثر ع اخلارج، وكذلك 

املقنن فنّنه ال يرس أّن عمله آين وينعدم حعد اجلعل، حل يرس أّنه يعقّب هبذا اإلنشاء عنىل 

للقرصف ع أمنر ذّمة املكّلفني ع طمال الزمنة ما اعقّب ، ويرس وسائله الذهنية وسيلة 

 خارجي من حمرومية مجاعة من عمل ومن اشقغاال ذّمة مجاعة.  

وحام أّن املقنن يرس أّنه يعمل عماًل ع اخلارج فلذا عنمن الُ مليمن حاثنًا، وهنم 

فننّّنم أيضنًا ينرون  ؟يف يعقل تفكيك اإلااة عن المجمةأّنه ع الماجب املرشو  ك

فيام حعد شيئًا، ولم أّّنم ال،ىنم  حنالنىر الفلسنفي ذلك، وأّنه جعل عىل ذّمة املّكلفني 

لرأوا أّنه مل يقعد إىل ما وراء نفسه، إاّل أّّنم حام أّّنم من العقالء يرون أّنه أوجد شنيئًا ع 

 اخلارج.

ومنشأ ذلك والرّس فيه اندكاب مر،لة اإلنشاء ع مر،لة الفعلية، يعني أّننه ،يننام 

ت املقّدرة، ثمَّ حيكم عليه حالطهارة أو النجاسنة أو يريد جعل قانمن ينىر ع املمضمعا

 الزوجية أو امللكية وأمثاال ذلك.
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ن للقانمن ينىرون إىل القانمن حنىر املقنن ويرون أّن القانمن هنم موالفراة القاحع

 القرّصف ع مقام الفعلية.

كّلفمن يعني: كّلام حتق  املمضمع يبدأ عمل املقنن من اآلن ع احلقيقة، وال يرس امل

مه حققنمم معروضنه، والعقالء واملقنن أمرًا حسيطًا آنيًا حاملعن  الفلسفي ،ق  يكمن تقمّ 

 حل كام قلنا يرونه أمرًا مسقمرًا.

ومن هذا نسقنقج أّنه إن لم،ظ احلكم اإلنشائي حام أّنه غل مندّب ع مر،لة الفعلية 

 يكمن احلكم اإلنشائي مغايرًا للاكم الفعيل.

 اصل اهلمهمية.قاحلكم اإلنشائي حام أّنه مندب ف وأّما إن لم،ظ

ّن االسقصااب المجمةي ال مانع من جرياننه أيضنًا؛ لّن إ ولقائل أن يقمال هنا:

املفروض إنشاء النجاسة للامء املقغل مثاًل، واملعينار هنم الرؤينة الثانينة ن أي: الرؤينة 

حعد القغل منن قبنل نفسنه، ة إىل ما ألفلسفية ن فنسقصاب النجاسة املنشالعقالئية ال ا

فيمكن االسقصااب المجمةي هبذا النىر، كنام أن املقّلند كنان يسقصناب ع نفنس 

 احلكم الفعيل اسقصااحًا وجمةيًا.

إاّل أّن هذا مشكل وال يمكن االلقزام حه؛ لّن اندكاب احلكم اإلنشائي ع مر،لنة 

، كنام يققننيض أن ال يكنمن ي القعبل حالندوام والبقناء واالسنقمرارنالفعلية إّنام يققض

 اسقصااب عدم جعل احلكم اإلنشائي مثبقًا.

كام إذا شككنا ع جعل املمىل ،رمة القدخني فنسقصاب عندمها، وأّمنا الننيشء 

ال وجنه السنقمرار  واسقصنااحه؛ لّن النىنر فناملجعمال للممضمع املقّدر المجنمة 

ويف والبقناء، فنال يمكنن االندكاكي ال يمجد ،دوثًا وحقناًء، ولنيس نناظرًا إىل احلند

 االسقصااب المجمةي.
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، وهذا هم أثنر النىنر االنندكاكي؛ إذ أيضاً  ال يمكنفوأّما االسقصااب العدمي 

 النىر العقالئي. هم املعقّب 

فنن لم،ظ احلكم اإلنشنائي حنالنىر العقالئني ،قن  حالنسنبة إىل االسقصنااب 

 ذا احلكم عليه فهذا  ايح.العدمي، وأّنه مل اعل هذا احلكم عىل النيشء أو جعل ه

عنل عنىل جتوأّما القفكيك حني قدطلع الماجب وأّن هنذ  القطعنة منن المجنمب مل 

ممضمعه، فهذا غل  ايح؛ لّن احلكم اإلنشائي ليس له قدطع، فال حّد وأن نقنمال إّن 

 االسقمرار مل اعل، فاالسقمرار ليس جمعمالً ع احلكم اإلنشائي.

المجنمب مل جتعنل ننىنر إىل احلكنم اإلنشنائي حنالنىر و،ينام نقمال إّن قطعة من 

الفلسفي؛ إذ لمال النىر الفلسفي مل يكن عرضيًا، واملفروض أّن النىر الفلسفي ملغن  

فيد فيام إذا أريد يوهذا النىر إّنام  النىر االندكاكي،هم عند إجراء ال،كام، حل املعيار 

 ثبقية. إثبات عدم اجلعل حاالسقصااب، وال يلزم إشكاال امل

وأّما اسقصااب احلكم الثاحت، حمعن  أّن املاء املقغنل جعنل لنه الشنارع ن عنىل 

تقدير وجمة  ن نجاسة، وهذ  النجاسة عىل تقدير المجمة مشكمب حقاؤها حعند زواال 

 القغل، فال يمكن أن نسقصاب حقاءها؛ لعدم حتق  ممضمع االسقصااب.

ااب العدمي، ال أّنه يمكنن عنىل وإىل هنا قد ظهر من هذا المجه إحطاال االسقص

ما ارينه املقّلند، هم هذا المجه االسقصااب المجمةي؛ إذ االسقصااب المجمةي 

إاّل أّن املقّلد يسأال مقّلد  حأّن املاء املقغل حالنجاسة الذي زاال تغل  منن قبنل نفسنه منا 

 ،كمه؟

حبقناء  واملقّلد إن كان يرس جريان االسقصااب العدمي، فال يمكن لنه أن يقنمال

 النجاسة، كام أّنه إذا كان ممرةًا الحقالء نفس املجقهد؛ لّنه خالف الماقع.
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فال ناقاج إىل االسقصااب المجمةي؛ لّن طرف املعارضة هنم االسقصنااب 

الفعيل الماقعي، ال اسقصااب احلكم الفعنيل النذي يمجند منن انندكاب اإلنشناء  ع 

 مر،لة الفعلية حقعبل منا.

جه: أّن االسقصااب العدمي غل جار، فال يقع تعنارض حنني وخال ة هذا الم

 االسقصااحني.

وقد ظهر من هذا المجه أّن اسقصااب عدم اجلعل إذا كان عىل نانم االنندكاب 

 ليس حمثبت كام ذكرنا ذلك ع مباث الّباءة.ف

منن هنذ  اجلهنة يكنمن فهذا المجه حام أّنه يبطل إجراء االسقصااب العدمي، و

 ينقهي الكالم ع املقام الوال. مقدرًا. وهبذا

 : ع ممارة االخقالف حني القائلني حالقفصيل املققّدم.املقام الثاين

 :ةونان نقعرض لالخقالفات ع ضمن ممارة أرحع

 ت: الشك ع الرافع؛ إذ ال إشكاال ع أن ممارة الشك ع املققنيض كاناملورد األول

يل  اياًا أم سنقياًم ن ووقنع الكنالم ع ممرةًا هلذا القفصيل ن سماٌء أكان هذا القفص

 جاٍر ع هذ  املمارة أو ال؟هم ممارة الشّك ع الرافع وأّن هذا القفصيل هل 

: ع ممارة اإلحا،ة واحلرمة، حل ع االسقاباب والكراهة أيضنًا هنل املورد الثاين

 اري هذا القفصيل كام اري ع المجمب أو ال؟

ام المضنعية غنل املسنقلزمة لأل،كنام القكليفينة : ع ممارة ال،كاملورد الثالث

هني كالطهارة مثاًل، فنّنه ال إشكاال ع جريان هذا القفصيل ع ال،كام المضعية القي 

 ملزومة لأل،كام القكليفية كالنجاسة.

: ع ال،كام اجلزئية، وأّننه هنل انري هنذا القفصنيل ع ال،كنام املورد الرابع

 ل،كام الكلية أو ال؟اجلزئية كام كان جاريًا ع ا
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: وهم أّن هذا القعنارض املنّدع  حنني االسقصنااب المجنمةي أّما املورد األول

 والعدمي هل هم خمقو حممارة الشّك ع املققنيض أو أّنه يعم ممارة الشك ع الرافع؟

ال شّك ع أّنه إذا كان الشك ع املققيض يمكن القمال هبذا القفصيل، فهنل يمكنن 

 ذا كان الشك ع الرافع أو ال؟ القمال حه فيام إ

وكلامهتم خمقلفة ع هذا املمرة، حنل وكلنامت الفاضنل النراقني ن النذي هنم منن 

الوائل الذين قالما حقعارض االسقصنااحني ن خمقلفنة ع كقاحينه، فقند ذكنر ع كقاحنه 

 أّن القفصيل جاٍر ع ممارة الشّك ع املققضني والرافع. (1)املناهج

ذهنب إىل عندم ن مقنأخر ع القنأليف عنن املنناهج هم الذي ن  وع كقاحه العمائد

جريننان تعننارض االسقصننااحني فننيام إذا كننان الشننك ع الرافننع، وقنناال حجريننان 

 االسقصااب ع الشبهات احلكمية فيام إذا كان الشك ع الرافع.

وقد ذكر الشيخ حعد نقله ملا ع كقاب املناهج أّن هذا اإلشكاال غل جاٍر ع منمارة 

 ك ع الرافع. وكذلك  ا،ب الكفاية.الش

 إاّل أّن حعض الكاحر الذي واف  النراقي مل يفّرق حني الشّك ع املققنيض والرافع.

وما ذهب إليه النراقي ع العمائند، والشنيخ ع الرسنائل واملاقن  اخلراسناين ع 

 الكفاية هم الصايح.

الرافع كنام إذا شنككنا ونان نذكر تمجيهًا لكالمهم، وهم أّن ع ممارة الشّك ع 

ال شنّك لننا فننه حعد جعل الطهارة  ،أو ال جعل رافعًا للطهارةهل ع أّن خروج املذي 

                                                           
 

 عند الشيخ، وكلامت القمم ناظرٌة إىل ما ع  املناهج. )االسقاذ ةام ظله(( وهم كان ممجمةًا 1)
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ع سعة املجعمال الذي هم عبارة عن الطهارة، وكذا ع ممارة النجاسة؛ فنّنه ال شّك لنا 

 أم ال. ع سعة املجعمال وهم النجاسة، إاّل أّنه نشك ع أّن مشكمب الرافعية رافع واقعاً 

فالشّك ع ناقضية املذي ورافعية الغسلة الُوىل منثاًل للطهنارة والنجاسنة، ال أن 

  .وذكر مايكمن الشّك ع سعة املجعمال. هذا تمجيه 

 وكلامهتم ممجمةة ع كقبهم ومن أراة االطالع عىل كلامهتم فللاجع كقبهم.

ن نناظرًا إىل أّننه ال وأّما كالم النراقي ع املناهج وحعض الكاحر، فنيمكن أن يكنم

فرق حني الزمان والزماين، فكام إذا كان الزمان غاية للاكم وكان مرةةًا حنني زمنانني، 

فنقمال: حأّن الشك ع سعة اجلعل وضيقه، كذلك إذا كان الزماين غاينة للاكنم نقنمال 

مة الرافعينة حأّن الشّك ع سعة اجلعل وضنيقه؛ إذ املفنروض أّن الغسنلة الثانينة مسنلّ 

لغسلة الوىل من جهة الشنك حاالرافعية  الشك عسلة الُوىل مشكمكة الرافعية. ووالغ

 ع سعة اجلعل وضيقه.

وحعبارة ُأخرس: أّنه كام أّن احلكم حالنسبة إىل الزمان إّما مطل  أو مقيد، واملفروض 

 أّنه مطل  حالنسبة إىل الزمان، كذلك حالنسبة إىل الزمانيات إّما مطل  أو مقيد.

يكمن ع  ،دوة احلكم وال ندري أّنه هل جعل مطلقًا حالنسبة إىل الزماين  فالشّك 

 أو مقيدًا حالنسبة إليه؟

نعم، الفارق حني الزمان والزماين فيام إذا كانا ،ّدين هم أّنه إذا كنان الزمنان ،نّدًا 

حمعن  أّنه ال اققضاء  يكمن ،ّدًا للمجمة القاقيقي والققديري للمادوة حنىر العرف.

قاء للمادوة حعد هذا الزمان؛ ولذا حعد انقهاء وققه ال يعّّبون عنه حالنقض والقطع للب

 وأمثاال ذلك.

وأّما إذا جعل الغاية أمرًا زمانيًا، فال يكمن هذا ،ّدًا للمجمة الققديري؛ ولذا يعّّب 

 ع هذ  املمارة حالناقض والرافع واملزيل وأمثاال ذلك.
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ام ،دًا للمجمة القاقيقي إاّل أّّنام خمقلفنان  ع فالزمان والزماين مشرتكان ع كمّن

فالزمانيات ال تكنمن ،نّدًا للمجنمة الققنديري حنىنر  كمّنام ،دًا للمجمة الققديري.

 العرف.

فاحل  ما ذكر  الفاضل النراقي ع املناهج، ال العدوال الذي ع العمائد وما ذكنر  

 الشيخ واملاق  اخلراساين.

ع أّن هنذا اإلشنكاال جناٍر ع حعنض ال،كنام  رينبال  : فنّننهأّما املـورد الثـاين

القكليفية، و القدر املسلم منه هم المجمب، فنّنه يمكن أن يكنمن الشنّك ع وجنمب 

اجللمس إىل الزواال أو إىل الغروب، فيجري اسقصااب احلكم الفعنيل واسقصنااب 

 ب.عدم جعل المجمب حالنسبة إىل ما حعد الزواال فيقعارضان، وكذلك االسقابا

وأّما ع احلرمة، فالىناهر عندم تعنارض االسقصنااحني ع احلرمنة؛ وذلنك لّن 

 احلرمة يمكن حلاظها عىل نامين:

تارة تكمن ملامظة اسقغراقيًا، حمعن  أّن اجللمس ع كل آٍن ع هذا املكان ،رام، 

إال أّنه ال ندري أّنه ،رام إىل الزواال أم إىل الغنروب، وعلينه ال انري االسقصنااب 

مجمةي؛ إذ كل جلمس ممضمع مسققل، وإذا كان احلرام هم اجللمس قبل النزواال ال

فال رحط له حاجللمس حعد الزواال، وال مانع من اسقصااب عدم جعل احلرمة ملنا حعند 

 الزواال.

وتارة تكمن احلرمة ملامظة حلااظ وا،ند مثنل أن يقنمال حارمنة اجللنمس إىل 

هر عندم تعنارض االسقصنااحني هننا الزواال أو إىل الغروب كام ع المجمب، والىنا

 أيضًا.

والرس فيه ما ذكرنا ع مباث القل والكثر وهنم أن حنني المجنمب واحلرمنة ع 

القل والكثر االرتباطيني معاكسة، فننه لم كان الماجب منرةةًا حنني القنل والكثنر 
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ننه انب يكمن القدر املقيقن هم القل، والكثر يكمن مشكمكًا فيه كام إذا شككنا ع أ

 عىل عرشة أجزاء أو تسعة.

وأما إذا كان احلرام مرةةًا حني القل والكثر فالقدر املقيقن هنم الكثنر، والقنل 

 مشكمب فيه حالشك ع القكليف االسققاليل.

إال أننه ال نعلنم أّن الغنناء املانرم منا  ،ومن حاب املثاال إذا علمنا حأن الغناء حمرم

ما يكمن فيه الرتجيع فقط، فام فيه الرتجينع واللهمينة  أو ،يكمن فيه الرتجيع واللهمية

يكمن ،رامًا، وما فيه الرتجيع فقط اري فيه أ الة الّباءة؛ إذ لم كنان ،رامنًا يكنمن 

 ،رامًا مسققاًل.

وع املقام إذا كان اجللمس حمرمًا إما إىل الزواال وإما إىل الغروب، فننن جلنس إىل 

السقصااب المجمةي ن أي اسقصااب ،رمنة الزواال وأراة اجللمس إىل الغروب فا

اجللمس ن هنا حمل إشكاال؛ إذا اجللمس الذي حتق  مننه قبنل النزواال ليسنت ،رمقنه 

فال مانع من اجللمس إىل النزواال،  ،اجللمس إىل الغروبهم معلممة؛ إذ احلرام لم كان 

 مباح؛ إذ املركب ينقفي حانقفاء أ،د أجزائه.هم حل 

فننن كنان  ،للجلمس فيام حعد النزواال إىل الغنروبوأما اسقصااب عدم احلرمة 

فمنن املسنلم  ،االسقصااب حعنمان ما حعد الزواال ولقطعة ما حعد الزواال إىل الغروب

عدم جعل احلرمة له ،ق  يسقصاب عدم اجلعل، وإن كان االسقصنااب منن أجنل 

ن نه يعلم حارمة اجللمس منإإذ  فهذا خالف املقيقن؛ ،اجللمس من الفجر إىل الغروب

الفجر إىل الغروب، وعليه فال معن  لقعارض االسقصااحني ع ممارة احلرام. ويلا  

 حاحلرمة الكراهة.

وأما اإلحا،ة فبناء عىل ما سلكنا من أّنا ليست من ال،كام فقكمن خارجنة عنن 

حمل الباث؛ إذ اإلحا،ة وإن كانت قاحلة لإلنشاء إال أّنا ليست من ال،كام القانمنية، 
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)أحات( أنه ال زاجر وال ةاعي، ال حاد اإللزام وال حغل اإللزام حالنسنبة  ومعن  قمله

إىل هذا العمل، فهذا ع احلقيقة إعالم حعدم جعل الداعي والزاجر، ال حاد اإللزام وال 

حاد غل اإللزام. وهذا اعقبار أة  ال قانمين، وسيأيت إن شناء اا تعناىل عندم جرينان 

 لةحية. االسقصااب ع االعقبارات ا

وأما حناء عىل مسلك املشهمر من أّنا من ال،كنام وأّننا إنشناء حنداعي إرخناء 

 العنان واحلرية فهل يقعارض االسقصااحان أو ال؟

 واحل  أّن هنا أيضًا ال تكمن معارضة حني االسقصااحني، وذلك حمجهني:

؛ إذ : ما ذكرنا  ساحقًا من أّن عندم اإلحا،نة يكنمن اسقصنااحه لغنماً الوجه األول

االسقصااب حام أّنه من الُ مال العملية ع  دة تعيني وظيفة الشاب، فنن كان القعبد 

حأّنه مل جتعل اإلحا،ة هلذا اليشء املقصمة منه إثبات أ،د أضنداة اإلحا،نة، فهنم أ نل 

 مثبت.

وإن مل يكن املقصمة من القعبد حعدم جعل اإلحا،ة إثبات أ،ند الضنداة مل يكنن 

 شاب، فاسقصااب عدم جعل اإلحا،ة يكمن لغمًا.معينًا لمظيفة ال

: ما قيل من أّن اإلحا،ة كانت ممجمةة قبل ال،كام اإللزامية وقبنل الوجه الثاين

النرشيعة، وليست من قبيل المجمب الذي مل يكن ثمَّ حتق  ،ق  يسقصناب عدمنه، 

 فقبل القرشيع كانت الشياء مبا،ة، فال معن  ل الة عدم اإلحا،ة.

المجه ما فيه، فنّنه لم كان لنا ةليل عىل أّّنا من ال،كام وعىل أّن اإلحا،ة  وع هذا

ةليل اإلحا،ة حالنسبة إىل الزمنة شممال كانت ممجمةة قبل القرشيع يمكن أن يقاال إّن 

املقأخرة غل ثاحت، يعني: ال يمكن حاالسقصنااب إثبنات اإلحا،نة القني كاننت منن 

عىل اسقصااب عدم النسخ؛ إذ احلكم النذي كنان  الساح ، نىل ما أشكل هذا القائل

 ممجمةًا من الوال مل يثبت شممله حالنسبة إىل املكّلفني وجعله ع الزمنة الال،قة.
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فقد ظهنر ممّنا ذكرننا أّننه إن كنان هنذا القفصنيل تامنًا فننّنام يكنمن ع الماجنب 

 واالسقاباب ةون احلرمة والكراهة واإلحا،ة.

ه ال إشكاال ع جريان هذا القفصيل ع ال،كام المضعية إذا فننّ : أّما املورد الثالث

لقكليفية فهل كانت مالزمة لأل،كام القكليفية، وأّما إذا مل تكن مالزمة لأل،كام ا

 ال؟ واري هذا القفصيل أ

ذكر حعض الكاحر أّن هذا القفصيل غل جاٍر ع ال،كام المضعية القي ال تنالزم 

ة مثاًل، حل اري فيام إذا كانت فينه كلفنة، حمعنن  جرينان ال،كام القكليفية كالطهار

االسقصااب المجمةي، وهذا االسقصااب غل معارض حاسقصااب عندم جعنل 

 الطهارة ع ممرة الشك، سماٌء أكانت الطهارة ،دثية أم خبثية.

إاّل أّن كالمه ع تقريريه املطبمعني ن املباين واملصباح ن فيه اخقالف، فقند عّلنل ع 

باين ذلك حأّن )وكّل ما كنان يمجنب السنعة مل يكنن االسقصنااب المجنمةي فينه امل

 .(1) معارضًا حنيشء(

وما ذكر  خمدوش؛ إذ هم يرس أّن ال،كام المضعية مسققلة حاجلعل، فنذا كاننت 

الطهارة من احلديف واخلبث من ال،كام املجعملة، فاسقصااب عدم اجلعنل ملناذا ال 

 يكمن جاريًا؟

س: إن مل تكن الطهارة من ال،كام، فهذا خلف، وال معن  السقثنائه وحعبارة ُأخر

 عن ال،كام. 
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وإن كانت من ال،كام ن إاّل أّن هذا عىل قسنمني: قسنم يرتتنب علينه ال،كنام 

القكليفية، وقسم ال يرتتب عليه ال،كنام القكليفينة ن فاسقصنااب عندم اجلعنل ال 

 وعدمه.يكمن مقمقفًا عىل ترتب ال،كام القكليفية 

أن الطهارة ال تمجب القمسعة عىل املكّلف ةائاًم، حل قد تكنمن ممجبنًة إىل مضافًا 

 وسخ وكان املناء مناننرصًا حنه، فيجنب عنىل 
ٍ
للضي  عليه، فنّنه لم ،كم حطهارة ماء

 هبذا املاء. لاملكّلف القمض

)لّن  حقملنه:الطهنارة منن اخلبنث عدم جعل  عللوأّما ع مصباح الُ مال فقد 

هارة نىل اإلحا،ة ال حتقاج إىل اجلعل، حل الشياء كّلهنا عنىل الطهنارة منا مل تعقنّب الط

النجاسة فيها من قبل الشارع، حل الطهارة حاقيققها العرفية كمن اليشء حاقينًا حطبيعقنه 

 .(1) الولية، والنجاسة والقذارة يشء زائد(

 ال نفهاينإليه املاق   والمر كام ذكر  لم قلنا حأّن الطهارة أمٌر عدمي،كام ذهب

)وليست الطهارة المارةة ع الروايات والكلامت إاّل عدم ،يث قاال:  (2)ع ّناية الدراية

 النجاسة، فنّن النجاسة هي القذارة املعقّبة رشعًا( إىل آخر .

إاّل أّنه سيأيت إن شاء اا ع مباث ال،كنام المضنعية أّن الطهنارة منن اخلبنث 

 جمعملة.

: )وكنذا ال منانع منن جرينان قناالبة إىل الطهنارة عنن احلنديف فقند وأّما حالنسن

اسقصااب الطهارة من احلنديف كنام إذا شنككنا ع حقائهنا حعند خنروج املنذي، وال 
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يعارضه اسقصااب عدم جعل الطهارة؛ لّن الننقض هنم املاقناج إىل اجلعنل، وأّمنا 

ا فهي حاقية حااهلا هب الطهارة املجعملة فهي المضمء أي: الغسلقان واملساقان وقد أتينا

ا ما جعله الشارع ناقضًا هلا، حل اسقصنااب عندم جعنل املنذي ناقضنًا نّ مما مل يصدر 

، فكأّنه يريد هبذ  العبارة أّن الطهارة منن احلنديف (1) مماف  السقصااب حقاء الطهارة(

 كالطهارة من اخلبث ال حتقاج إىل اجلعل.

ئر أسباب الطهارة احلدثية قد اخقلنف وال حّد هنا من اإلشارة إىل أّن المضمء وسا

 :إىل الطهارة عىل قملني ع نسبقها

: إّن نسبة هذ  الُممر مع الطهارة نسبة السنبب واملسنبب، يعنني أّن القول األول

المضمء أو الغسل أو القيمم ممجب للطهارة، والطهارة عبارة عن أمٍر وجمةي حيصل 

 ع النفس حسبب المضمء.

أّن الطهارة عبارة عن نفنس السيد اخلمئي )،فىه اا( وهم : مسلك القول الثاين

، وعىل مسلكه أيضًا ال حّد وأن يكنمن للمضنمء وجنمة اعقبناري ني واملساقنيالغسلق

، والنماقض إّنام تنقض وجمة  البقائي واالعقبناري، وإاّل غل المجمة اخلارجيحقائي 

اجلهنة، فسنماٌء قلننا حنأّن  فمجمة  اخلارجي قد انعدم، فال فرق حني القملني منن هنذ 

حنأّن  مأ قنان حاقيني واملسناقنيالبقنائي جمعنمال، يعنني أّن الغسنلق المجمة االعقباري

 حاقية، وعليه فيجري اسقصااب عدم اجلعل ني واملساقنيالطهارة املسببة عن الغسلق

للطهارة أو المضمء حقاًء، وال يمكن القمال حأّنه ال شّك ع جعل الطهنارة أو المضنمء 

بقائي إاّل عىل القمال الذي ال يقمال حه السيد )،فىه اا( وهم أّن ع مطل  الشنّك ع ال
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الرافع ال اري اسقصااب عدم اجلعل، وقد تقنّدم مننه عندم الفنرق حنني الشنك ع 

 املققنيض والرافع. 

فىهر أّن هذا القفصيل حني ال،كام المضعية ال يمكن االلقزام حنه، ال حالققرينب 

 االسقنبا ، وال حالققريب املمجمة ع مصباح الُ مال. الذي ع مباين

: فهم ال،كام اجلزئية، يعني: ما إذا كان منشنأ الُمنمر املنذكمرة أّما املورد الرابع

الشّك ع حقاء النهار منن  وأ ،اشقبا  الممر اخلارجية، كام إذا شّك ع خروج البمال منه

املمارة مع االسقصنااب  هذ  أجل الىلمة، فهل يقعارض اسقصااب عدم اجلعل ع

 ال؟  والمجمةي أ

: )القفصنيل قاالظاهر كالم السيد اخلمئي ع مصباح الُ مال عدم القعارض؛ إذ 

الثالث ع ،جية االسقصااب هم القفصيل حني ال،كام الكلية اإلهلينة وغلهنا منن 

ال،كام اجلزئية واملمضنمعات اخلارجينة، وهنم النذي اخقنار  الفاضنل النراقني ع 

املسقند، فيكمن االسقصنااب قاعندة فقهينة جمعملنة ع الشنبهات املمضنمعية نىنل 

 .(1) قاعديت الفرا  والقجاوز وغلمها من القماعد الفقهية، وهذا هم الصايح(

وظاهر كالمه ع مباين االسقنبا  وجمة القعارض ،ق  إذا كان الشك ناشئًا منن 

 الُممر اخلارجية.

ا يكمن الشك ع حقاء احلكم ناشئًا من اشقبا  الُمنمر : )القسم الثالث: مقاالفقد 

اخلارجية، كام إذا شّك ع حقاء وجمب اإلمساب ع شهر رمضان منن جهنة الشنّك ع 
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حقاء النهار لجل الىلمة، أو شّك ع وجمب قبمال شهاةة شخو من جهة الشنك ع 

 .(1) عدالقه وغل ذلك من ممارة الشبهات املمضمعية(

ا ذكرنا يىهر احلاال ع القسم الثالث ن أي منا يكنمن الشنك ع حقناء : )وممقاالثمَّ 

احلكم ناشئًا من اشنقبا  المنمر اخلارجينة ن فننّن جرينان اسقصنااب حقناء وجنمب 

اإلمساب مثاًل ن فيام إذا شّك ع حقاء النهار لجل الىلمة ن معارض حاسقصااب العدم 

 . (2) الزيل(

إذ لنم مل يقاقن  الغنروب ع املثناال لكنان منن وما ذكر  )،فىه اا( حمّل تأمل؛ 

املسّلم وجمب اإلمساب، يعني أّن احلكم الفعيل أطمال مما كنا نقصمر ، لكنّه ال يمجب 

الفرق ع احلكم اإلنشائي، واسقصااب عدم اجلعل مرجعه إىل عدم سنعة اجلعنل إن 

 شككت ع سعقه وضيقه.

الشّك ع طمال املجعنمال، كنام وع املقام ليس لنا شّك ع سعة اجلعل وضيقه، حل 

ال؟ فننّن الشنك ع  وة املنشنأة أّن النزوج هنل طّلقهنا أإذا شككنا ع الزوجية الدائمن

الطالق أو ممت أ،دمها ليس شكًا ع سعة املجعمال وضيقه، حل شك ع حتق  الطالق 

 أو املمت الذي معنا  إطالة الزوجية إىل اآلن وعدم إطالقها.

مي غنل جناٍر فنيام إذا كنان منشنأ الشنك المنمر فىهر أّن االسقصنااب العند

 اخلارجية، فيجري االسقصااب المجمةي حال معارض.

تعنارض االسقصنااحني، ع هذا متام الكالم ع املمارة الرحعة القي اخقلف فيها 

 وحه ينقهي الكالم ع القفصيل الثاين. 
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 لمضعية.هم القفصيل حني ال،كام القكليفية وال،كام االتفصيل الثالث: 

وإّنام نذكر هذا القفصيل لجل حيان ،قيقة ال،كام القكليفية والمضعية؛ إذ مل 

يذكر ،قيققهام ع أي حاب وفصل من الحاايف الُ ملية مفصاًل، ونان تبعًا للقمم 

 نقعرض هلذا الباث ع ضمن هذا القفصيل. 

 فيقع الكالم ع ،قيقة ال،كام القكليفية والمضعية.

ع الباث ال حّد من ذكر مقّدمات ليقضنح منا هنم احلكنم وحقينة وقبل الدخمال 

 شلونه.

: ع حيان الفرق حني احلكم وحنني المنمر القكمينينة، سنماٌء أكاننت املقدمة األُوىل

 مقأ لة أم منقزعة من الُممر املقأ لة.

فنقمال: الممر االعقبارية القي يعّّب عنها حال،كام حاملعن  العّم عبارة عن ُأممر 

تقرت،ها النفس من أجل اال،قياج إليها ع الرواحط االجقامعية وأّننه ال يمكنن تنىنيم 

الرواحط االجقامعية إاّل مع هذ  الةوات وهذ  المسائل، وشنأّنا عنىل نانم اإلمجناال 

قاحليقها للقأثل ع اإل،ساسات واملشاعر والعماطف، وهذ  الُمنمر منن املخرتعنات 

النفس قمامًا فعليًا، ومن املخرتعنات النفسنية، حخنالف الذهنية، يعني يكمن قمامها ح

اإلةراكات الُخر، فنّّنا من قبيل اإلةراكات االنفعالية حالنسنبة إىل الُمنمر اخلارجينة 

وما ينقزع منها، فنّن العقل ينفعل ويقأثر من الُممر اخلارجية وما يرتبط هبا من الُممر 

علنم فعنيل، فاليًا، وأّما العلم حالُممر االعقبارية االنقزاعية، ويكمن العلم هبا علاًم انفع

يعني أّن هذ  من منقجنات نفنس الننفس وليسنت هلنا واقعينة ع اخلنارج، وختقلنف 

حاخقالف املعقّب وةائرة مدار املعقّب، ويمكن القعبل عن هذا السنخ من الُممر ع قباال 

 الُممر اخلارجية حالُممر االعقبارية.
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االعقباريننة حننالُممر اخلارجيننة ممضننمعًا أو ،كنناًم؛ إذ  وقنند ختننقلط الُمننمر

 كام سيأيت تمضايه إن شاء اا. ،االعقباريات ليست حمكممة حال،كام اخلارجية

يمكن أن يمّثنل لنه حنام فنأّما خلط الُممر االعقبارية حالُممر اخلارجية ممضمعًا 

مينينان كشنف الشنارع ذكر  الشيخ، فنّن الشيخ ذكر أّن الطهارة والنجاسة أمنران تك

عنهام، مع أّّنام أمران قانمنيان، وال أقل من أّن ع حعضها تكمن النجاسنة تكمينينة وع 

حعضها اعقبارية وقانمنية؛ إذ ال ريب ع أّن القذارة ما يقنفر منها الطبع، وحالفعل ننرس 

أّن الشارع ،كم حنجاسة وقذارة ما ال يقنفر الطبع مننه ع حعنض املجقمعنات كلانم 

اخلنزير واخلمر والكافر، فمن املسّلم أّن احلكم حقذارة هذ  الممر اعقباري حمض، كام 

 أّن طهارة القيح وأشباهه من الُممر االعقبارية.

وقد يقمهم وختقلط القكمينيات واخلارجيات والماقعيات، حل ُأّم الماقعينات منن 

ت ومنا فمقهنا منن أّّننا ُأمنمر الُممر االعقبارية كام يقمال املال،دة حالنسبة إىل املجرةا

 اعقبارية وال واقعية هلا، مع أّّنا واقع الماقع و،قيقة المجمة.

طة حالقكمينيات اروّنا ع االعقبارينات، بتوقد خيلط حينهام ،كاًم، وال،كام املر

فمن حاب املثاال اجقامع الضّدين ع القكمينيات ال يمكن، إاّل أّنه ممكن ع االعقباريات، 

 املعلمال عىل عّلقه ال يمكن ع الُممر القكمينية حخالف االعقباريات.وتقّدم 

ومن املمكن ع االعقباريات الةحية اجقامع الضّدين كام ع قنمال الشناعر: )أسند 

 عيلَّ وع احلروب نعامة( و)شل رسخيم وأفع  سيهم(. 

 واالعقباريات ةائرة مدار القأثل ع اإل،ساسات.

أو تقديم املعلمال عىل العّلة وأمثاال ذلك فال يأيت ع الُمنمر وأّما اجقامع الضّدين 

 االعقبارية، وسيأيت إن شاء اا تمضياه.
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وملخو الكالم أّن الُمنمر االعقبارينة ُأمنمر اخرتاعينة وال واقعينة هلنا، وإّننام 

 ُأحدعت للقأثل ع الذهن والقأثل ع املجقمع حنام من النااء.

 لُممر االعقبارية عىل قسمني: أة  وقانمين.ّن اأ :املقّدمة الثانية

ن إعطاء ،د يشء لنيشء آخر مرشوطًا عبارة عاالعقبار الة  كام ع علم البيان و

وقند ذكنر  ،حأن يكمن الشنيء الوال ذا أثر إ،ساي، ويقعرض لنماعه ع علم البيان

. فنّننه (فأن علم البيان هم فن القالعنب حاملشناعر والعماطن)ع حعض كقب الةب: 

ويكمن فنيام  ،حسبب إعطاء ،د يشء لشنيء آخر يقالعب ع مشاعر وعماطف الناس

هم حمبمب وقد يكمن فيام هم مبغمض، مثل إعطاء ،د السد الذي له تأثل إ،ساي 

لزيد سماء أكان له تأثل واقعي أم ال، وسماء أكان القأثل اإل،ساي له واقعية أم كنان 

)،اتم(  قم(، فنّنه مل يثبت ع القاريخ وجمة هلذا الشخو، وكنممجمةًا خرافيًا كن )رس

 فنّنه ال نعلم مقدار جمة ،اتم.

واملقصمة أّنه ال حّد وأن يكمن لليشء الذي نريد إعطاء ،نّد  لننيشء آخنر تنأثل 

 إ،ساي. 

ويمكن القعبل عن ذلك حاالعقبارات مع العناية؛ إذ منع عناينة نقنمال: هنم هنم، 

ل وكذا السامعواملسق وهذا أسد، ن يعلمنمن حنأّن هنذا غنل ذاب، إاّل أّننه حلاناظ معمد

 القالعب مع اإل،ساسات وحلااظ القأثل ع السامعني يقاال: هذا أسد.

واالعقبار القانمين هم االعقبار الة  مع زياةة يشء، وهنم لنزوم تطناح  اإلراةة 

ذا ،كم حالزوجية أو امللكينة اجلّدية مع اإلراةة االسقعاملية ع االعقبارات القانمنية، فن

أو النجاسة أو الطهارة وأمثاال ذلك يرس املقنن وتاحعم  أّن ما ذكر و،كنم حنه مطناح  

للماقع، ولذا يعقّبونه من الُممر اخلارجية. ويمكنن القعبنل عنهنا حاالعقبنارات حنال 

 عناية.
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ما ذكرنا منن  ورّحام خيلط حني االعقبارات الةحية والقانمنية، مثل اإلحا،ة حناء عىل

أّن اإلحا،ة مرجعها إىل عدم جعل الداعي والزاجر، ال أن يكمن ،كاًم قانمنيًا كام تممهه 

 مجاعة.

ومثل )عىل اليد ما أخذت ،ق  تلةي( ن النذي ال أ نل لنه ع كقبننا، حنل هنذا 

ممجمة ع كقب العامة، إاّل أّن ع كقبهم أيضًا ال تمجد هذ  العبارة حل عبارة ُأخنرس ن 

 رتبما عليها أحااثًا كثلة ع مباث املأخمذ حالعقد الفاسد.فقد 

ومن هذ  الحاايف أّنه لم تلفت العني يكمن ضامنًا لنفس العني، وقالما حأّن عنىل 

اليد كناية عن النفس، واحلاال أّن الىاهر أّن عىل اليد اسقعامال أة ، يعني كل من أخنذ 

 شيئًا يكمن ضامنه عليه.

 ن ضامن عينه أو مثله أو قيمقه فهذ  اجلملة غل مقعرضة هلا.أّما أّن ،قيقة الضام

ومثل ما ذهب حعض إىل قاحلية اجلزئية للجعل حاالسققالال ع قباال ما ذهنب إلينه 

مجاعة من عدم قاحلية اجلزئية للجعل حاالسققالال؛ إذ يمكن للشارع حعد المر حاملركب 

للصالة منثاًل، وال منانع  أن يقمال: جعلت هذا جزءًا للمركب وجعلت السمرة جزءاً 

منه، ونان أيضًا نقمال حأّنه ال مانع من ذلك وله تأثل ، إاّل أّن هذا القعبل تعبنل أة ، 

ر  حالنسنبة إىل هنذا اجلنزء يكنمن نومعنا : أّن مقعّل  احلكم الذي كان فيام قبل ال حش

ع ضمن إنشاء  مقعّل  احلكم حنرش  يشء حالنسبة إليه فعاًل، ومرجعه إىل جعل اجلزئية

 المر حالكل املشقمل عىل هذا اجلزء، ال إىل جعل اجلزئية مسققاًل.

 شقبه االعقبارات الةحية حالقانمنية.تواملقصمة أّنه قد 

والفرق حني الممر االعقبارية الةحية وحني االعقبارات القانمنية ع مر،لنة الثنر 

خالف االعقبارات القانمنية؛ فنّّنا هم أّن االعقبارات الةحية ليست جماري ال مال، ح

 تقع جمرس لأُل مال ويمكن اسقصااهبا؛ ولذا ال حّد من متييز كل منهام.
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إاّل  ،: أّن االعقبارات القانمنية ن كام هم املشهمر ن منقسمة إىل قسمنياملقّدمة الثالثة

 أّنه يمكن تقسيمها إىل أقسام ثالثة حاعقبار آخر.

 ليفية.: ال،كام القكالقسم األول

 : ال،كام المضعية.القسم الثاين

 : املاهيات االعقبارية.القسم الثالث

وال،كام القكليفية عبارة عن اعقباريات قانمنية منشأة حداعي الزجنر أو حنداعي 

 البعث إلزامًا أو غل إلزام.

قد تقّدم الكالم ع أّّننا لكن وقد يقاال حأّن اإلحا،ة أيضًا من ال،كام القكليفية، و

ست من ال،كام، فام ينشأ حداعي تمجيه املكّلف نام الفعل أو حداعي الزجنر عنن لي

 الفعل هم احلكم القكليفي، وله رحط مبارش مع عمل املكلف، يعني: افعل أو ال تفعل.

وال،كام المضعية عبارة عن ال،كام القانمنية القي ليس هلنا رحنط مبنارش منع 

كنمن ت، حنل هعنن  زجنرتوال  إىل العمنلف دعم املكّلنتنال أّنا عمل املكّلف، حمعن  

 ممضمعًا أو مقعلقًا للاكم القكليفي، وهذا من قبيل امللكية والزوجية وأمثاال ذلك.

فاني ينشأ امللكية ال رحط له حفعل املكّلف، إاّل أّن امللكية ممضمع حلرمة ترصنف 

 الغل حال إذن مالكه أو أّنه يملك منافعه حقبع العني.

 فنّّنا ممضمع لعدم جماز اسقمقاع الغل.وكذلك الزوجية، 

وهنا قسم آخر وهم غالبًا يكمن مقعل  ال،كام أو مقعّل  املقعّلن ، ونانن نعنّب 

عن هذا القسم تبعًا للشهيد الوال حاملاهيات اجلعلية، وهذا من قبينل البينع والصنالة 

القمال عن  والدرهم والدينار وأشبا  ذلك وإن مل يصّدق حه الشيخ وغل  عند نقل هذا

الشهيد الوال، إاّل أّن هذا القسم قاحل للقصدي  ومن سنخ ال،كام المضنعية، ومنن 

 املاهيات االعقبارية.
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وقد ذكرنا ذلك مفصاًل ع الباث عن احلقيقة النرشعية ،ينام اخرتنا أّن الصنالة 

 ماهية اعقبارية كالدرهم والدينار وأشبا  ذلك.

ن املفرةات القانمنية تشبه ال،كنام المضنعية، واملاهيات االعقبارية أيضًا نمع م

منن أّن ال،كنام المضنعية هني  مضنافًا إىل منا ذكرننان فنرق حيننهام غاية المر أّن ال

أّن ال،كنام هم واملاهيات االعقبارية هي مقعلقات ال،كام ن  ،أل،كاملممضمعات 

املاهينات  وأّمنا مل حامل ذو هم، فيقاال: هذا مملنمب وهنذا زوج فالننة.حتالمضعية 

 وهذا ةرهم. ،وهذا ةينار ،االعقبارية فقامل حامل هم هم، فيقاال هذ   الة

والرّس فيه: أّن املاهيات االعقبارية عبارة عن إعطاء ،د يشء لنيشء، ثنمَّ تأّ نل 

فيه ذلك احلد، وهذا كثل ع مجيع امللل والنال، وحمقاج إىل مقمم اجلعل القطبيقي، كام 

 الباث إن شاء اا.سيأيت تمضياه ع هذا 

فنّن الصالة عبارة عن العطنف واخلضنمع االعقبناري، والصنالة اعقنّبت عنىل 

احلركات والسكنات اخلا ة القني ينأيت هبنا اإلنسنان خاضنعًا ا فناعقّبت  نالة، 

ماهية اعقبارية، وقاحلة للقطبي  عىل مصاةي  خا ة حاسب امللنل والنانل،  توشّكل

  مّلة وا،دة.حل قد تكمن مصاةيقها خمقلفة ع

فصالة اليهمة  الة وكذا  نالة النصنارس و نالتنا، ومنن املعلنمم اخنقالف 

اخقالف الصالة ع  كنل أمنة، وع  ناياة  مضافًا إىلمصاةي  الصالة عندنا أيضًا، 

، نىنل احلنديث (1)«رة أوجنهنعشن  رسنمال اا الصالة وسننّ اا فرض »زرارة: 

النقدية، فنّن الدينار كان اساًم ملثقاال من النذهب  إطالق الدينار ع زماننا عىل الوراق

                                                           
 

 .272: 3الكاع  (1)
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ثمَّ نسني ال ل حاينث لنم  ،املسكمب، ثمَّ ُأطل  الدينار مع العناية عىل هذ  الوراق

ماهية ُأخرس، وهذا خيقلف حمقمم  تشّكلتُأطل  النرصف الذهن إىل هذ  الوراق، و

 لكميقي وكذلك الدنانل الُخر.اجلعل القطبيقي، فالدينار العراقي ةينار وكذا الدينار ا

وقد يشقبه وخيقلط حعض هذ  القسام حبعض آخر، كام تمهم  نا،ب الرسنائل 

 اجلديدة أّن اإلحا،ة من ال،كام المضعية مع أّّنا أمر مقأ ل قانمين.

وكام أرجع حعض الكاحر عّدة من احلقمق القي منن الُمنمر املقأ نلة إىل احلكنم 

واإلحا،ة، أو إىل احلكم المضعي حمعن  نفمذ اإلحا،ة، فذهب القكليفي، حمعن  اجلماز 

 إىل أّن ،  القصاص عني جماز الققل.

ومن املعلمم أّن حني جماز الققل و،  القصاص فرق؛ إذ يمكن احللف عىل عندم 

القصاص، ومع ذلك يكمن ،ّ  القصاص ثاحقًا، واجلماز القكليفي غل قاحل لالنققناال 

 لالنققاال حاإلريف.حاإلريف و،  القصاص قاحل 

ّن االعقبارات القانمنية مرتبطة مع االعقبارات الةحينة، حمعنن  أ: املقّدمة الرابعة

مرور االعقبارات القانمنية عنىل االعقبنارات الةحينة، فال،كنام القانمنينة حأنماعهنا 

لقي ليفية االثالثة ع مجيع اللغات ال حّد وأن متر عىل االعقبارات الةحية، وال،كام القك

رو،ها المعيد عىل الرتب، أو المعد عىل الفعل، ثمَّ حتنمال منن منها المجمب واحلرمة 

 ثمَّ تأ ل، ويعّب عنه حالمجمب واحلرمة. ،المعيد عىل الرتب أوالمعد عىل الفعل

فننّن امللكيننة حمعنن  السنلطنة والسنيطرة اخلارجيننة  ،وكنذا ال،كنام المضنعية

ه السلطنة، ثمَّ حتمال إىل معن  آخر، فيقاال لصنبي وممنمعية اآلخرين من القرّصف فيام ل

 إّنه مالك، مع أّنه ليس له السيطرة اخلارجية، وهكذا الدرهم والدينار.

واملقصمة وجمة الرتاحط هبنذا املعنن  حنني االعقبنارات القانمنينة واالعقبنارات 

 الةحية.
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واالعقبارات ه كام يكمن ارتبا  حني االعقبارات القانمنية أنّ  املقدمة اخلامسة:

الةحية، وتكمن ال،كام القكليفية مسقبطنًة لالعقبارات الةحية، نىل المعيد عىل 

القرصف وأمثاال ذلك، كذلك يكمن ارتبا   منالفعل أو عىل الرتب وممنمعية اآلخرين 

حني عّدة من ال،كام القانمنية ن وأ ل هذ  الفكرة مأخمذة من عبارة الشيخ ع حاب 

عّدة من ال،كام القانمنية مسقبطنة فيها عّدة من ال،كام القانمنية  الرشو  وهم أنّ 

الُخر ن فمثاًل ال،كام المضعية ع عّدة منها تسقبطن عّدة من ال،كام القكليفية، 

 م لأل،كام المضعية. وهذ  ال،كام القكليفية كاملقمّ 

ممضمعًا  وال إشكاال ع تراحط حعضها مع حعض ع اجلملة، فنّنه قد يقع حعضها

مثل النجس اب االجقناب عنه، أو ال امز  ،لبعض آخر ويرتتب حعضها عىل حعض

القنرّصف ع ملك الغل حدون إذنه، وأمثاال ذلك مما يرتتب احلكم القكليفي عىل احلكم 

 المضعي.

إاّل أّن الكالم ع أّن ارتبا  ال،كام القانمنية حعضها مع حعض أعم  من ارتبنا  

حاملمضمعات اخلارجية القكمينية؛ فنّنه عندما يريد الشارع احلكم عنىل  احلكم القانمين

يشء يال،ظ ذلك اليشء، ثمَّ حيكم عليه حأّنه ،رام أو واجب أو مكرو  أو مسنقاب، 

 فيمكنه إااة االرتبا  حني احلكم القانمين وذلك النيشء حأ،د ال،كام.

احع للمصنلاة، فارتبنا  ، واجلعنل تنمائة ع املائةوهذا االرتبا  خاضع للجعل 

احلكم القانمين مع املمضمع اخلارجي ارتبا  خاضع للجعل واملماضعة، واجلعل تاحع 

 للمصلاة.

أعمن  منن االرتبنا  حنني فهني وأّما ارتبا  ال،كام القانمنية حعضها مع حعض 

ّن ارتبا  ال،كام القانمنية حعضها منع حعنض ل ؛احلكم القانمين واملمضمع اخلارجي

 ذايت حينها.الرتاحط الن خاضعًا للجعل، إاّل أّن هذا اجلعل حسبب وإن كا
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ح ع حعض الكقب الفلسفية أّن كال االرتبناطني منن سننخ وا،ند، وأّن  وقد رُصّ

 احلكم االعقباري ال يرتبط مع يشء آخر سماء أكان تكمينيًا أم اعقباريًا، إاّل مع اجلعل.

م قنانمين آخنر حنانم يكنمن أ،ندمها إاّل أّن احل  أّن ارتبا  ،كم قانمين مع ،ك

ممضمعًا واآلخر حمممالً أعمن  ارتباطنًا منن احلكنم القنانمين واملمضنمع اخلنارجي 

 القكميني.

وأساس هذا االرتبا  ممجمة ع ماهية املمضمع، وهم ما نعّّب عننه حاالسنقبطان 

 واالندماج.

معًا لأل،كنام ّن امللكية ن مثاًل ن إذا أراة الشارع أن اعلهنا ممضنأ تمضيح ذلك:

ال يمكننن للشننارع جعلهننا ممضننمعًا لي ،كننم أراة نىننل فننالقانمنيننة القكليفيننة، 

املمضمعات اخلارجية، فنّن املمضمعات اخلارجية ال اققضاء هلا حالنسنبة إىل ال،كنام 

وقاحلة لن يكمن حمممهلا ،رامنًا أو واجبنًا أو مكروهنًا أو مسنقابًا، إاّل أن  ،القكليفية

 اسد تعّينه.املصالح واملف

وامللكية معينة ع اجلملة للاكم القكليفي، فال يمكن احلكم حأّن ملك الغل اب 

رف الغل نعدم تصمندمج فيها أو يسقاب أو يكر  القرصف فيه حدون إذنه؛ إذ امللكية 

 وأّن هذا خمقو حه. املالك حغل إذن

ة والعقنمة حالنسنبة فامللكية جتر نمعًا خا ًا من ال،كام القكليفية، وكذا الزوجي

إىل ما يرتتب عليها، فنّنه ال يمكن حيع اليشء حنرش  أن ال يملنك النثمن، فهنذا رش  

يققنيض نمعًا خا ًا من احلكم وأّن ملكية  منه أّنهمع مققىض العقد، فالعقد يىهر  يقنام

ال  أّن الرش  ال حد وأنمباث الثمن من الممر املرتتبة عىل البيع؛ ولذا ذكر الشيخ ع 

يكمن منافيًا ملققىض العقد، يعني: اآلثار القي هي كناملقمم العنرع )وإّننام اإلشنكاال ع 

 هازرشع، ومتيتشخيو آثار العقد القي ال تقخلف عن مطل  العقد ع نىر العرف أو ال
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عاّم يقبل القخّلف خلصم ية تعرتي العقد وإن اتضح ذلنك ع حعنض املنمارة لكنمن 

 . (1) بيع(الثر كاملقمم العرع لل

 وملزيد القمضيح يمكن تصمير مرا،ل أرحع لأل،كام القانمنية:

: مر،لة المعد والمعيد عىل فعل أو ترب، وهنذ  املر،لنة مر،لنة املرحلة األوىل

حسيطة وساذجة، فيقاال للمكّلف: إن فعلت ذلك تعاقب حعقمحة كذا، أو تثاب حثنماب 

 ال اململمية.كذائي. وهذ  املر،لة أوال مر،لة من مرا،ل العام

: مر،لة ال،كام القكليفية، وهي المجمب واحلرمة. وواضح عند املرحلة الثانية

 الكل أّن المجمب هم البعث نام الفعل واحلرمة هي الزجر عن الفعل.

: مر،لة ال،كام المضعية. وهذ  املر،لة أيضًا واضاة عند الكل، املرحلة الثالثة

 وهي من قبيل امللكية والزوجية.

ــةاملرح ــة الرابع : مر،لننة املاهيننات اجلعليننة، وأوضننح مصنناةيقها العقننمة ل

 واإليقاعات، كالبيع واإلجارة والصلح واإلحراء والطالق وأشبا  ذلك.

كناملقمم العنرع هني فنذا اتضح ذلك نقمال: إّن كّل مر،لة من املرا،ل املققدمنة 

  منها:نيأخرة حمجم  عديدة نذكر اثنحالنسبة إىل املر،لة املق

عدم فرض املر،لة املققّدمة تكنمن لغنمًا مع ّن كّل مر،لة مقأخرة أ :ه األولالوج

وال عكس، فنذا فرضنا المجمب واحلرمة ومل يكن وعد ووعيند يكنمن المجنمب أو 

احلرمة لغمًا؛ إذ ،قيقة المجمب واحلرمة جعل املالزمة حني الفعل والرتب وحني املثمحة 

لمضنعية كامللكينة ن منثاًل ن ومل يرتتنب عليهنا ال،كام ا توالعقمحة. كام أّنه إذا فرض
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وجمب أو ،رمة تكمن امللكية لغمًا، وكذا إذا كنان وجنمب و،رمنة ومل يكنن ،كنم 

ماهية جعلية كالعقد، فنن مل يرتتب عليها ،كم وضعي تكمن  تجزائي، وكام إذا فرض

ينه ملكينة أو املاهية اجلعلية ملغاة، فنّنه إن حتق  عقد الزواج أو امللكينة ومل يرتتنب عل

 .اً حمض اً زوجية تكمن هذ  املاهية اجلعلية حال أثر ولغم

 ومن هنا نسقكشف أّن كّل مر،لة مققّدمة مندجمة ع املر،لة املقأخرة.

: أّنه لم جعل الشنارع منا ال يناسنب املر،لنة املقنأخرة منن املر،لنة الوجه الثاين

اال: )اب عليك فعنل هنذا الساحقة يرس العرف ذلك تضاةًا ع مر،لة االعقبار، فنن ق

وإن تركقه ال تعاقب أو تثاب( يكمن هذا اجلعل مضاةًا مع المجنمب حنىنر العقنالء، 

ّرف فينه نوكذا ع نا،ية احلرمة، وكذا إذا قاال: )هذا ملك زيد وامز لكل أ،ند القصن

 حغل إذنه(.

حعضها مع حعض كاملقمم العنرع، أّن ومن هذا أيضًا نسقكشف ن كام ذكر الشيخ ن 

 وليس كام ذكر من أّن الرتاحط تراحط ع ،دوة اجلعل فقط.

 ويرتتب عىل هذا الباث آثار ونقائج مقعدةة:

 حنلنن  الزحندة رشح ع كام ن املشهمر)من أّن ّن ما ذكر  الشيخ ع الرسائل أ :منها

 أن:  نن الندين  ندر للسنيد المافينة رشح ع كنام نن املاققنني رأي عليه اسققر الذي

إىل آخر ، هم  ايح حاملعن  النذي  (1) (الرشعي اخلطاب إىل مرجعه المضعي اخلطاب

 إاّل إذا كان هنا خطاب تكليفي. ،ذكرنا، وهم أّنه ليس للخطاب المضعي حمقمس
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فهنذا  ،نعم، إن كان مراةهم من ذلك أّن ال،كام المضعية غل مسققّلة ع اجلعل

 اساين. غل  ايح، وهبذا يمكن القصالح حني الشيخ واملاق  اخلر

 ولسنا فعاًل حصدة القصالح حينهام، وسيأيت الباث عن ذلك فيام حعد إن شاء اا.

: أّن ال،كام المضعية أممر متهيدية وممضمعات جعلينة جعلهنا الشنارع ومنها

وسيطًا حني املمضمعات اخلارجينة وحنني ال،كنام القكليفينة، وذلنك لجنل تنىنيم 

 الممر.

هلام من اا تعاىل ﴿عّلمه البيان﴾، وهذا منا يققضنيه وهذا أمٌر اخرتعه العقالء حن

قانمن انقخاب السهل، فمن حاب املثاال: النجاسات القي هني مشنرتكة ع كثنل منن 

ال،كام ال يصح فقح حاب لكل وا،د منها وأّنه حيرم رشحه واب االجقناب عنه وعن 

جس، ويكمن هذا رمزًا مالقيه إىل غل ذلك، حل نجعله ممضمعًا وسيطًا ونعّّب عنه حالن

لأل،كام املقشققة، فيامل عىل النجاسنات واملقنجسنات املقعندةة، وقنانمن انقخناب 

 السهل ع مر،لة البيان يققيض ذلك، أي: جعل ال،كام المضعية.

: أّنه كام ليس لأل،كام القكليفينة تضناة منن ،ينث نفسنها كنذلك لنيس ومنها

، حل القضاة والقامثل إّنام يكمن حلااظ لأل،كام المضعية تضاة ومتاثل من ،يث نفسها

املصالح واملفاسد واآلثار املرتتبة عىل ال،كام القكليفية املرتتبة عليها، حمعنن  أّننه إذا 

ال مانع منه وال يلزم منه أي حمنذور، فكان كقاب وا،د حقاممه ملكًا لزيد وملكًا لعمرو 

نّنه إن كان هذا مالكًا فليس لآلخر أن إاّل أّن القناع ع احلكم القكليفي املرتتب عليه، ف

 يقرصف فيه حدون إذنه، وحالعكس.

وقد ذكرنا ع حاث العروة حمناسنبة أّننه يمكنن إطنالق الننجس والطناهر عنىل 

َوإِنو ُكنوـُتمو ُجنُبـاا شخو وا،د حمعنيني: إذا كنان جنبنًا فنّننه نجنس لقملنه تعناىل: ﴿
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ُروا ه  خلبث، فهم طاهر ونجس، طاهر حام أّننه يرتتنب ، وطاهر حام أّنه طاهر من ا(1)﴾َفاط 

 عليه  سنخ من ال،كام، ونجس حام أّنه يرتتب عليه سنخ من أ،كام ُأخر.

: أّن ال،كام المضعية تاحعة للمصنالح واملفاسند القني هني ع مقعّلقنات ومنها

ال،كام القكليفية، ال أن تكمن تاحعة للمصالح واملفاسد القي هي ع نفنس ال،كنام 

ضعية ن كام ذكنر حعنض ن إذ ال،كنام المضنعية ع احلقيقنة ممضنمعات مرآتينة، الم

 ومالكها تاحع ملالب ال،كام القكليفية.

: ع حيان كيفية ،دويف املاهيات القي يسقبطن فيهنا ،كنم آخنر، املقّدمة السادسة

كال،كام المضعية والعقمة واإليقاعات والصالة والدرهم والدينار، وأمثناال ذلنك 

 اهيات املققممة حأ،كام ُأخر، وهذ  ال،كام كاملقمم العرع حالنسبة إليها.من امل

 فنقمال: ،وهذا مقمقف عىل حيان ،قيقة المضع القعيني

إّن المضع ن حاسب اعققاةنا ن عبارة عن العلقنة احلا نلة حنني اللفنظ واملعنن ، 

ة حاينث وهذ  العلقة عبارة عن العلقة اهلمهمية، ومرجعه إىل اكقسناب اللفنظ ماهين

 يعقّب هم املعن  وأّنه ،يثام ذكر اللفظ تنققل إىل الذهن املاهية املكقسبة.

واكقساب املاهية ع المضع القعيني ن الذي هم تدراي ن يقاقن  حاسنقعامال لفنظ 

اكقسب ماهية ذات تأثل إ،ساي ع ماهية ُأخرس كثلًا حداعي االسقفاةة منن القنأثل 

ماهية ُأخرس يمجب حتق  المضع القعيني؛ إذ طرين  اإل،ساي، فكثرة اإلطالق عىل 

علقة اللفظ حاملعن  ،صمال القالزم ع مر،لة القصمر حني اللفظ واملعنن  النذي يعنّّب 

عنه حقداعي املعاين، وهذا حيصل من جهة كثرة الققارن ع اإل،ساس، إذ تداعي املعاين 
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ومنها كثرة الققارن ع  ،ثلن كام هم مذكمر ع علم النفس ن له مناشئ من القضاة والقام

اإل،ساس، ومن كثرة محل لفظ عىل ممضنمع خناص وكثنرة الققنارن ع اإل،سناس 

 حيصل تداعي املعاين، وهذا طري  إىل العلقة المضعية القي هي اهلمهمية.

 العلقة عىل نامين:تكمن وع مر،لة القطبيقات املقكررة 

  الوال النذي كنان ذا أثنر فنّنه تارة حيصل للفظ معن  جديد حايث يكمن املعنن

إ،ساي مغفمالً عنه ومل يكن له ذلك الثنر النذي كنان لنه، فمنن حناب املثناال تنارة 

يسقعمل السد كثلًا ع الرجل الشجاع، إاّل أّنه حمرور الزمان ،يثية الشجاعة تكمن 

صنل حتمغفمالً عنها، وكلمة السد ترتبط مع الرجل الشجاع، وله معن  جديد، أي: 

 لقة مع ،قيقة ُأخرس، وهذا القسم لسنا حصدة حيانه وتمضياه.له الع

وُأخرس يسقعمل ع معن  آخر كثلًا إالّ أّن كثرة القطبي  حلااظ تلنك اآلثنار، ال 

ذات أثر، كام إذا اسنقعملنا السند ع الرجنل الشنجاع كثنلًا هي حلااظ املاهية القي 

اف مننه النناس وأمثناال ذلنك، حلااظ جمممعة الصفات القي فيه من الشجاعة ومما خي

جمعمال لنه، ويمقلنئ منن هم من املعن  ال يل الذي ع هذ  احلالة يفّر  لفظ السد و

الصفات واآلثار القي له، واالرتبا  حيصل مع هذ  الصفات واآلثار، ففي هذا القسم 

 الثاين حتق  أمران:

 : ماهية اعقبارية.أحدمها

 االعقبارية.: علقة اللفظ مع هذ  املاهية وثانيهام

وحعبارة ُأخرس: ع هذا القسم الثاين كام حيصل للفنظ معنن  مل يكنن سناحقًا؛ إذ مل 

يكن السد حمعن  الصفات واآلثار املمجمةة فيه، وهذ  املاهية ماهية اعقبارية، حيصل 

 له رحط مع هذ  املاهية االعقبارية.
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مب، وله خا يقان ومن حاب املثاال الدينار كان يطل  عىل مثقاال من الذهب املسك

 قانمنيقان:

: أّنه كان وسيطًا ملباةلة المقعة والعروض، فبام أن تبنديل العنني حنالعني إحدامها

 أمر  عب لذا جعل الدينار وسيطًا وأّنه يشرتي حالثمن ويبيع حاملثمن.

: أّنه مقياس للاملية، يعني يقمينز مقندار مالينة املناال حنه، ومقيناس ملالينة ثانيتهام

 هاتان اخلا يقان من اخلماص ال لية للنقمة.الشياء. و

ثمَّ حعد ذلك لدواع خمقلفة مثل قلنة النذهب أو احلفناظ عنىل النذهب قنّرروا أن 

اعلما له حدياًل وجعلما خيقممن عىل اجللد، أو عىل الوراق، واعقّب اجللد املخقنمم أو 

 المرقة املخقممة ةينارًا، حنام االعقبار الة .

 ك حلااظ اخلا قني اللقني ع الدينار الذهبي املسكمب.وإّنام فعلما ذل

ثمَّ حسبب كثرة إطالق الدينار عىل اجللند املخقنمم أو الوراق املخقممنة متانض 

الدينار ع معن  يكمن له هاتان اخلا قان ونيس أ له النذي كنان عبنارة عنن مثقناال 

ينطب  عنىل كثنل  ذهب مسكمب، وهذا كام ذكرنا حمقاج إىل مقمم اجلعل القطبيقي، وحه

 من الوراق النقدية فيقاال: ةينار عراقي أو كميقي أو أرةين وغل ذلك.

واملقصمة أّنه فرق حني المضع القعينني للامهينات القكمينينة، والمضنع القعينني 

للامهيات االعقبارية، والرّس فيه ما ذكرنا من أّن كثنرة االسنقعامال عنىل نانمين: تنارة 

ة حلااظ ال،كام واخلصم يات فينسلخ عن املعنن  الوال يسقعمل ع املاهية اجلديد

ن املعن  الوال عويكمن قالبًا وظرفًا لأل،كام، وتارة يسقعمل ع املعن  الثاين وينسلخ 

 وما يرتتب عليه، وحيصل له االرتبا  المضعي مع ما كان جمازًا فيه ع الساح .

ية؛ ولذا إذا ُسئلنا حأّنه ما هنم وعليه فاملاهية االعقبارية مرتبطة مع ال،كام القانمن

 الدينار؟ نجيب حأّنه وا،د نقد له هاتان اخلصم يقان.
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هلا أثنر قنانمين حام أّن وما ذكرنا  جاٍر ع امليقة، فنّن امليقة اسم ملا مات ،قف أنفه، و

امليقة شيئًا فشيئًا عنىل منا  توغل ذلك، أطلقأكاًل واسقعامالً  امن لزوم االجقناب عنه

فنّننه ختقلنف طريقنة ذحنح  عىل وجنه القنانمن املعقنّب ع هنذ  املّلنة والنالنة.ذحح ال 

ض النىر عنن املفهنمم رة اإلطالق وغاحليمانات حاخقالف امللل والنال، ونقيجة لكث

الوال إاّل حلااظ آثار  القانمنية من قبيل حيرم أكلنه أو انب االجقنناب عننه وأمثناال 

منية، وختقلنف حناخقالف امللنل والنانل، فمنن ذلك،  ارت امليقة ماهية اعقبارية قان

 املمكن أن يكمن ما ذحح عندنا حالطريقة الرشعية ميقة عند ملة ُأخرس وحالعكس.

وهكذا الكالم ع امللكية، فننّن امللكينة كاننت عبنارة عنن السنيطرة واالسنقيالء 

 اخلارجي ومنع اآلخرين من القرّصف فيه، ثمَّ حتملت ومتاضت ع أثرها، فيطل  عنىل

 من ليس له سيطرة عىل أمماله كالطفل، وهكذا الزوجية وغلها.

وال حّد من اإلشارة إىل كيفية انشعاب هذ  املاهيات االعقبارية وكيفينة تطمرهنا، 

 فنقمال: 

إّن واقع الزوجية ن مثاًل ن ممجمة عند مجيع امللنل والنانل، والزوجينة كامللكينة 

ض امللل نمع من االسرتقاق، وعنند حعنض ماهية اعقبارية ذات ألمان خمقلفة، فعند حع

 آخر نمع من االشرتاب ع احلياة مع االسقمقاع اجلنيس.

إاّل أّنه مع قيمممية الرجل عىل  ،وع اإلسالم يمكن القمال حأّنه نام من االشرتاب

 املرأة، وع حعض املجقمعات املقخّلفة حالعكس.

اخنقالف ال،كنام يمجنب وهذ  اللمان املخقلفة إّنام تكمن حلااظ ال،كام، و

القغيل ع املمضمع، حمعن  أّنه لم محل حمممال عىل ممضمع مكررًا فبسبب تكرار محنل 

ثمَّ حعد  ،املمضمع نفس ال،كام القي محلت عليهيكمن حمقمس املاممال عىل املمضمع ف

 ذلك تطمرت أ،كام الزوجية عند كّل ملة ونالة.
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واآلن تصنل النمحنة اىل ذكنر  صدة حياّننا.هذا متام الكالم ع املقّدمات القي كنا ح

 كلامت القمم.

ال،كنام المضنعية منقزعنة منن ال،كنام  نّ أّن الشيخ ذكر نقاًل عن املاققنني إ

قنه قنأخرين عنن الشنيخ مل يرضنما حمقالأيضنًا، إاّل أّن امل خمقنار القكليفية، وهذا هنم 

 عد ما أن والقاقي : )قاالوخالفم ، ومن املخالفني املاق  اخلراساين ع الكفاية ،يث 

 :أنااء عىل المضع من

 كان وإن ،تبعاً  وال اسققالالً  ال ، أ الً  ترشيعاً  اجلعل إليه يقطرق يكاة ال ما: منها

 . كذلك ممضمعه جعل حعني عرضاً  تكميناً  جمعمالً 

 . للقكليف تبعاً  إال القرشيعي اجلعل إليه يقطرق يكاة ال ما: ومنها

 منشنأ حكمننه للقكلينف وتبعناً  ، حننشنائه اسنققالالً  اجلعنل فينه يمكن ما: ومنها

 آثنار  منن القكلينف وكنمن ، وجعله إنشائه من انقزاعه الصايح كان وإن ، النقزاعه

 .إليه اإلشارة يأيت ما عىل ، وأ،كامه

 سنبب هنم ملنا والرافعينة واملانعينة رطيةنوالشن كالسنببية فهم: الوال النام أما

 .. ..ورافعه ومانعه ورشطه القكليف

 جنزء هنم ملنا والقاطعينة، واملانعينة رطيةنوالشن كاجلزئية فهم: الثاين النام وأما

 ... .وقاطعه ومانعه ورشطه حه املكلف

 والرقينة واحلرينة والنياحنة والمالينة والقضاوة كاحلجية فهم: الثالث النام وأما

  .(1) (ذلك غل إىل وامللكية والزوجية

                                                           
 

 .401-400كفاية ال مال: ( 1)
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ام أّنه جعل املامر هذ  القسام الثالثنة فننان ونان نقاحع املاق  اخلراساين، فك

 أيضًا نجعل املامر هذ  القسام الثالثة، إاّل أّنه نقدم القسم الثالث فنقمال:

إّنه ذهب الشيخ النصاري إىل أّن مثل الزوجية وامللكينة منقزعنة منن ال،كنام 

 .القكليفية ومرجعها إىل ال،كام القكليفية، ونقل ذلك عن املاققني أيضاً 

 وذهب  ا،ب الكفاية إىل أّّنا مسققلة ع اجلعل.

، هأّما ما ذهب إليه الشيخ ونسبه إىل املاققني فال يمجد ما يكمن واضناًا لققريبن

إاّل ما ذكر  ع الرسائل عن املاققني من أّن مرجنع ال،كنام المضنعية إىل ال،كنام 

 كاملقمم العرع هلا.هم القكليفية، وما ذكر  ع حاب الشنرو  من أّن حعض آثار العقمة 

 ونان نجعل هاتني الكلمقني أساس الققريب.

والىاهر أّن القدماء والشيخ كان ع ذهنهم منا ذكرننا منن أّن امللكينة والزوجينة 

، يعني: أّن اوأمثاال ذلك ع مر،لة ،دوثها ،اةثة من ال،كام القكليفية ومن مشققاهت

مع واقعني تقانمال وتنقماض ع جمممعة من ال،كام القكليفية املرتبطنة منع ممضن

 املاهية الثانية حسبب كثرة اإلطالق عىل يشء آخر حلااظ تلك ال،كام.

وحعبارة ُأخرس: لكل من املفرةات القانمنينة ع مر،لنة تطنمر الفكنر البشننري 

ورة تاريخ وروة، فبعضها كانت منن أوال المنر كالمعند والمعيند، ثنمَّ حعند ذلنك 

أخرة، وهي أنماع االخقصا نات مثنل حعنض أناناء اإلااب والقاريم. وحعضها مق

السلطة كاحلقمق؛ فنن للاقمق أنماعنًا مقعندةة و نل إليهنا الفقهناء تندراًا كان  

 الرهانة و ،  اجلناية وحقية أنماع احلقمق.

املجقمع البننرشي نقيجنة حلصنمال  وكذا كثل من أنماع العقمة واإليقاعات، فننّ 

ا،قاجما إىل أنماع جديدة من العقمة واإليقاعنات أنماع خا ة من االرتباطات حينهم 

ومفرةات قانمنية ُأخرس مل يكمنما حمقاجني إليها ع الساح ، فنّن البيع ع زمان مل تكنن 
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نقمة ليس له معن  البيع والرشاء حاملعن  املمجمة من البيع والرشاء عندنا، حل كنان فيه 

 مباةلة ماال حامال ومل يكن حيع ع مقاحل الرشاء.

املقصمة أّنه نقيجة حلضارة البرش وتطمر  حيقاج إىل مفرةات قانمنينة أعقند منن و

القنأمني لنيس لنه أي أثنر ع فقهننا أّن املفرةات القانمنية السناحقة، فمنن حناب املثناال 

 ورواياتنا.

حاسنب تارخينه  ملجقمنع اإلنسنايناوالغرض أن املفرةات اللغمية والقانمنينة ع 

عض، وحعضها مأخمذة منن حعنض، والثانينة ع احلقيقنة ، حعضها مقدمة عىل حالطميل

 إمجاال لذاب.

فنن قالما: إّن ال،كام المضعية منقزعة من ال،كام القكليفية ال يعني ذلنك أّننه 

ليس ل،د ،  اإلنشاء وال يمكن أن ينشأ الزوجية وامللكية، حنل منراةهم أّن مفهنمم 

معة أ،كام تكليفية، وهكنذا الزوجية الذي ،ديف ع املجقمع البرشي مأخمذ من جمم

يكمن المر حالغسنل ما امللكية وغلها، ولذا ترس أّنه ع حعض املمارة كالنجاسة كثلًا 

أو المر حاالجقناب، وأمثاال ذلك من ال،كام القكليفية، وقلياًل ما ورة أّنه نجنس أو 

 رجس، والمجه فيه أّن هذا احلكم المضعي الذي هم عبارة عن النجس معقد ولنيس

المضمح كاحلكم القكليفي، وكل مر،لة من املرا،ل الرحعنة املققدمنة تكنمن ذلك ح

 املر،لة املقأخرة معقدة حالنسبة إىل املر،لة املققدمة.

فىهر أّنه ليس مراةهم من االنقزاع: االنقنزاع الفلسنفي، حنل املنراة أّن هنذا منن 

سننبة إىل ال،كننام مشننققات ال،كننام القكليفيننة، وال،كننام القكليفيننة كنناملقمم حالن

 المضعية.

فهذا  ايح، إاّل أّن املقأخرين مل اعلما ذلنك  ،فنن كان الذي ذكرنا  هم مراةهم

 ممرةًا للنفي واإلثبات.
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كام أّن ما ذكر  املقأخرون من أّّنا قاحلة لإلنشاء أيضًا  ايح، وليس كالم القدماء 

 ناظرًا إىل عدم قاحليقها لإلنشاء.

ّن ال،كننام المضننعية ع مر،لننة ،نندوثها ع تنناريخ ولعننّل مقصننمة القنندماء أ

ن ال،كام القكليفية، كام أّنه مأخمذ من ،قيقة ال،كنام عاملفرةات القانمنية مقأخرة 

 المضعية عّدة من ال،كام القكليفية.

 فام ذكر  كال الطرفني  ايح.

لما إاّل أّن املقأخرين محلما كالمهم عنىل االنقنزاع حناملعن  الفلسنفي؛ ولنذا أشنك

 عليهم حعّدة إشكاالت:

عنل ال،كنام جتع مجيع القمانني ومنها القنانمن اإلسنالمي  : أنّ اإلشاال األول

ن مثاًل ن، ثنمَّ أّوالً عّرف الزوجية تنّنه المضعية ممضمعًا لعدة من ال،كام القكليفية؛ ف

لزوجني وأّنه ما هم وظيفة كل من ا هاالزوجية ورشائطها، ثمَّ أ،كام حتق وسائل  تبنّي 

عىل احلكم؛ إذ ثبنمت يشء لننيشء مققدم املمضمع أّن حالنسبة إىل اآلخر. ومن املعلمم 

فرع ثبمت املثبت له، فكيف يعقل أن يكمن املقفرع عىل ال،كام القكليفينة ممضنمعًا 

 ؟هلا

: أّنه ليس لنا ،كم تكليفي يمكن انقزاع احلكم المضعي منه، فنّنه اإلشاال الثاين

ّن الزوجية منقزعة إز ترّصف املالك نفسه ع ماله أو لكية منقزعة من جماإن قيل: إّن امل

فهذا غل  ايح؛ إذ نرس منمارة ال  ن أي من الزوجةن من جماز اسقمقاع الزوج منها 

حلجر وأشباهه، ورحام ال يكمن مالكًا  ع ماله قصنرفله أن يال امز حل يمكن للاملك 

رف نيل والمكيل وغل ذلك، فبني جماز القصنليشء ومع ذلك امز له القنرصف كالم

 وامللكية عممم من وجه.
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 غلة، وقند انمز النم ء  الزوجة فنّنه قد ال امز الم ء لكمن ،وكذا الزوجية

لكن الزوجية غنل مقاققنة، كنام إذا كاننت مملمكنة لنه. وهكنذا ع سنائر ال،كنام 

 المضعية.

ال من ،كنم  ،من جمممعة أ،كاموإن قيل: إّن امللكية والزوجية وغلمها منقزعة 

وا،د، فهذا أيضًا غل  ايح؛ إذ ليس لنا جمممعة مشخصة من ال،كام يمكن انقزاع 

لعنارض منن هذ  املجممعنة  كثل من أ،كامينقفي احلكم المضعي منها؛ إذ غالبًا ما 

 امللكية ممجمةة، وهكذا ع الزوجية وغلها.تكمن العمارض ومع ذلك 

ة ن مثاًل ن منقزعة من جماز القرصف ال احلجر ن منثاًل ن، فهنذا وإن قيل: إّن امللكي

منع منشنأ انقزاعنه، فننن  والفعلأيضًا غل  ايح؛ إذ المر االنقزاعي مساٍو ع القمة 

كان منشأ انقزاعه فعليًا فهم أيضًا فعيل، وإن كان حالقمة فهم أيضًا حالقمة، وال يمكن أن 

 يكمن أ،دمها حالفعل واآلخر حالقمة.

هذا مضافًا إىل وجمة عّدة من ال،كام المضعية كاحلجّية ولزوم العقند القني ال 

 ارتبا  هلا مع احلكم القكليفي.

وأضاف املاق  النائيني ع فمائد الُ مال حأّنه كيف يمكنن أن تكنمن ال،كنام 

المضعية منقزعة من ال،كام القكليفينة واحلناال أّن ال،كنام المضنعية منن الُمنمر 

العرفينة وممجنمةة ع مجينع امللنل والنانل، وال،كنام القلكيفينة خمقصنة  العقالئية

 ؟حاإلسالم

ممجمة ع فمائد الُ مال لغراحقه ال حّد من محلنه عنىل أّننه هم الذي الكالم وهذا 

من الناسخ، وإاّل كيف يمكن  دور مثل هذا الكالم منه منع وجنمة  اً وقع سهم هلعل

وهنذا أمنٌر  ؟!لنال، حل عنند الطفناال واملجناننيال،كام القكليفية ع مجيع امللل وا

 واضح.
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نعم، ال،كام القكليفية اخلمسة ليست ممجنمةة ع سنائر القنمانني، فنّننه لنيس 

عندهم اسقاباب وال كراهة، وأّما المجمب واحلرمة فممجنمةان ع مجينع القنمانني، 

 ،ق  عند الدهري والطبيعي.

وأّنه كيف يمكن االلقزام حذلك، مع أّن : ما هم مذكمر ع الكفاية اإلشاال الثالث

املبارشين للعقمة واإليقاعات ينشئمن هذ  املفاهيم كالزوجية وامللكية واحلرية وأمثاال 

ذلك. ومن املعلمم أّن املنشئ ال يقصد حننشائه ذلك إنشاء أ،كام تكليفية، حل ال،كام 

كليفية فمنشنئ احلكنم القكليفية تقفرع عىل إنشائه، وإن كانت منقزعة من ال،كام الق

المضعي يعمل ما هم وظيفة املقنن وينشئ ال،كنام املرتتبنة عنىل الزوجينة ن منثاًل ن 

 ع ما مل يقصد(.مواحلاال أّن هذا خالف المجدان و)لزوم أن ال يقع ما قصد ووق

وحعبارة أخرس: إّن املنشئ إّننام ينشنئ الزوجينة ال وجنمب النفقنة عنىل النزوج 

وجة، وأمثناال ذلنك، فنالقمال حأّّننا منقزعنة منن ال،كنام ووجمب القمكني عىل الز

 القكليفية غل  ايح.

: أّنه لم كانت ال،كام المضعية منقزعة منن ال،كنام القكليفينة اإلشاال الرابع

فجعل ال،كام القكليفية حعد جعل ال،كام المضعية يكنمن لغنمًا؛ إذ املفنروض أّن 

 ال،كام القكليفية ممجمةة فيها.

 إاّل أّن هذا غل ما ذكر  املققدممن. ،املقأخرون  ايح ع اجلملةوما ذكر  

واملققدممن حام أّن أذهاّنم كانت غل مشمحة حالُ مال املقشعبة من الكالم فهمنما 

وعلمما أّنه ال يمكن جعل ال،كام المضعية ما مل يكن وجنمب أو ،رمنة، وأّن كنّل 

ة الال،قة، ومسقبطن ومنندرج فينه عنىل مرتبة ساحقة كاملقمم العرع حالنسبة إىل املر،ل

 )وهي عىل إهبامها معقّبة(. :نىل ما يقاال ع الفلسفة ع حاب الجناس ،نام اإلهبام

 وعليه فال ترة هذ  اإلشكاالت عليهم.
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 إاّل أّن هذا ال يناع ما ذهب إليه املققندممن؛ ،أّما اإلشكاال الوال: فهم كالم مقني

لمضعي مقأخر عن احلكم القكليفي، إاّل أّن حعند ،ندويف ّّنم يقملمن حأّن احلكم اإإذ 

حني الُمنمر القكمينينة وال،كنام القكليفينة؛  اً وسيط اً ممضمع يكمناحلكم المضعي 

مز الصالة جتوذلك لقانمن انقخاب السهل الذي أرشنا إليه، فنّنه يقاال: إّن النجس ال 

: هذا نجس، وانقزاع ال،كام فيه وال امز أكله ورشحه واب االجقناب عنه، ثمَّ يقاال

مع جعلهنا ممضنمعًا، فننّن امللكينة ن منثاًل ن  نامقالمضعية من ال،كام القكليفية ال ي

منقزعة من جماز ترّصف املالك وعدم جماز ترّصف الغل حدون إذنه عىل إهبامه، فهذا 

كليفينة سنخ من ال،كام ينقزع منها امللكية ثمَّ اعل ممضمعًا آلالف من ال،كام الق

من أّنه يملك مع الرشائط وامز له القنرصف مع رشو  خا ة واب عليه اخلمنس 

 والزكاة وأمثاال ذلك.

وأّما اإلشكاال الثاين: فلم كان املراة من االنقزاع: االنقنزاع الفلسنفي وأّن وجنمة 

المر االنقزاعي حمجمة منشأ انقزاعه ومها مقساويان ع القنمة والفعنل، فهنذا يشء ال 

حه القدماء، حل يقملمن حأّن هذ  املاهية مشققة من ال،كام القكليفية اخلا ة عىل  يقمال

طاهر، فهذا مشق  من سنخ من ال،كام الرتخيصية،  :نام اإلهبام واإلمجاال، فنذا قاال

فنّنه يعرف من قمله )قذر( أّن االجقناب عنه ،سن  ،وهكذا إذا قاال: هذا نجس أو قذر

 قّبكة غل مسقاسن.واسقصااحه ع الماكن امل

وأّما و مله إىل ،ّد اللزوم فهنذا يشء آخنر ال حنّد وأن يبنني منن قبنل الشنارع 

 واملقنن.

وملخو الكالم: أّن مراةهم من االنقزاع هم االشققاق من سننخ منن ال،كنام 

القكليفية، وليس مراةهم أّن هنا أ،كامًا تكليفية خا ة انقزع احلكنم المضنعي منهنا 

 ي ،ق  يقاال حمجمة احلكم المضعي حقبع ال،كام القكليفية اخلا ة.حاالنقزاع الفلسف
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ومن هنا يىهر أّن منشئ الزوجية وامللكينة عنامل حال،كنام القكليفينة القني هني 

 كاملقمم العرع حالنسبة إليها ع اجلملة، وغل الزم العلم هبا تفصياًل.

د و نارت مفناهيم وليس لنا كالم ع أّن هذ  املفاهيم حتملت وتأّ لت فيام حعن

مسققلة، كام ظهر أّّنا غل مغنية عن ال،كام القكليفية؛ إذ ال،كام المضنعية منقزعنة 

 من ال،كام القكليفية حمجمةها اإلمجايل.

فىهر ممّا ذكرنا أّنه يمكن القصالح حني الشيخ واملاق  اخلراسناين وحنني القندماء 

وإاّل فنقمال لكل طرف أّن احل  غنل  ،واملقأخرين حام ذكرنا ، فنن ريض الطرفان حه فهم

منارص حام ذكرت، وأّما نان فنأخذ حكال القملني وكال القملني  ايح، وكل وا،ند 

 مقمم لآلخر.

ما ال يكاة يقطنرق  :وأّما القسم الوال الذي ذكر  املاق  اخلراساين حقمله: )منها

تكميننًا عرضنًا حعنني  جمعنمالً  إليه اجلعل ترشيعًا أ اًل ال اسققالالً وال تبعًا وإن كنان

كالسببية والرشطية واملانعية والرافعية ملا هم سبب القكليف ... ممضمعه كذلك  جعل

ورافعه ،يث إّنه ال يكاة يعقل انقزاع هذ  العناوين هلنا منن القكلينف  هورشطه ومانع

 املقأخر عنها( إىل آخر .

 ففي هذا القسم ن كام ع ،قائ  الُ مال ن أقماال ثالثة:

 :: إّّنا من الُممر االنقزاعية من القكليف وجمعملة حالعرض، فنذا قاالاألول القول

وسنببية النزواال  ،فام هم املجعمال أّوالً هم الصالة (إذا زالت الشمس وجبت الصالة)

 لمجمب الصالة جمعملة حالعرض.

 وكذلك املاق  النائيني وعدة ُأخر. ،وقد ذهب الشيخ النصاري إليه
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أيّن جعلنت ن: )ا جمعملة حاالسنققالال ويمكنن للشنارع القنمال حن: إّّن الثاين القول

، وهذا ما نسبه ع ،قنائ  (الزواال سببًا أو رشطًا ع الصالة، أو مانعًا أو رافعًا للصالة

 الُ مال إىل املشهمر، وهذا ما ذهب إليه  ا،ب هتذيب الُ مال.

ة تكميننًا، و ع ذات : إّّنا ال جمعملة اسققالالً وال تبعنًا، حنل جمعملنالثالث القول

 املمضمع خصم ية تسققبع جعل احلكم القكليفي فيه.

وع املقام لقمييز الصايح من السقيم من هذ  القماال ال حّد من تقنديم مقدمنة ن 

إّن القدماء من الُ نمليني منن الشنيعة  :وهي ما حّينا  ع مباةئ علم الُ مال ن وهي

د الرمحن، واحن أ  عمل، وحني النمحخت، والسنة أغلبهم من املقكلمني كيمنس حن عب

والشيخ املفيد، والسيد املرتضن ، والشيخ الطمي، ومن املعلمم أّن هلم ا طال،ات 

كسببية يشء ليشء وعّلية  ،خا ة تعكس ارتباطات الُممر القكمينية حعضها مع حعض

ات يشء ليشء ومانعيقه ورشطيقه ورافعيقه لنيشء، وقند اسنقعملما هنذ  اال نطال،

ّن الننار سنبب لإل،نراق، أفنّّنم ينذكرون  لقعكس رواحط ال،كام مع ممضمعاهتا،

 واملامسة رش  اإل،راق، والرطمحة مانعة من اإل،راق.

فاسقعاروا  ،ومل يكن لدهيم من اللفاظ ما يعكس رواحط ال،كام مع ممضمعاهتا

 نع.السببية للرحط حني احلكم واملمضمع، والرش  لنيشء آخر، وهكذا املا

وارتبا  ال،كام مع ممضمعاهتا ليس من قبيل ارتبا  المر القكميني مع عّلقنه 

خصم ًا حالنسبة إىل املبقندئني  ،إاّل أّنه مشاحه له، وهذ  االسقعارة قد أوجدت مشاكل

ومن ليس هلم علم حقاريخ تطمر علم الُ نمال وتدويننه، وختّيلنما أّن اسنقعامال هنذ  

بطنة تا احلقيقني والفلسنفي؛ ولنذا أجنروا ال،كنام املراملفاهيم ع الُ مال حمعناهن

ر  نحالرشطية واملانعية والسببية ع ال،كام القانمنية، ومن هذا القبينل مبا،نث الشن

 املقأخر.
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 :والغرض أّنه ال حّد وأن نرس أّن السببية ع علم الُ مال حأي معن  ،يننام نقنمال

  ؟لمجمب احلّج(ة أو االسقطاعة سبب )إّن الدلمب سبب لمجمب الصال

 واملاقمالت ع هذا املقام أرحع:

: هم املعن  الفلسفي الذي هم عبارة عن رحط واقعي تكميني حنني االحتامل األول

 السبب واملسبب.

: أن يكمن املراة من السبب املعن  املسقعار، يعنني النرحط الناشنئ االحتامل الثاين

 من تقييد القكليف حمجمة يشء أو حعدمه.

: أن يكمن املراة هم املعن  الثاين، إاّل أّنه و نل إىل ،نّد احلقيقنة لثالثاالحتامل ا

 وليس حمجاز.

: أن يكمن املراة من السبب: ماهية قانمنية حسبب القامالت القي االحتامل الرابع

 أرشنا إليها فيام قبل، ويمكن للمقنن حام أّنه مقنن ترشيعه وجعله جعاًل اسققالليًا.

ومهنا اال،نقامالن  ،د ذكر ا،قاملنني منن هنذ  اال،نقامالتواملاق  اخلراساين ق

،قامال الوال هم االالوالن، إاّل أّن ممرة كّل منهام غل ممرة اآلخر، فنّنه ذكر أّن ممرة 

احلكم االققضائي، يعني أّن الدلمب فيه خصم ية حالنسبة إىل احلكم االققضائي الذي 

احلكنم ينرتبط منع ممضنمعه، وهنذا  هم املصلاة أو املفسدة، وأشار إىل الثناين حنأنّ 

 االرتبا  ناشئ من تقيد احلكم اإلنشائي هبذا املمضمع، وهذا عىل نام االسقعارة.

وعىل هذا ترتفع إيراةات القمم عليه إىل ،ّد ما؛ إذ املاق  النائيني ومن تبعنه قند 

جعناًل هم اال،قامال الثاين، يعنني ارتبنا  احلكنم السببية اعرتضما عليه حأّن املراة من 

 حممضمعه، وهذا ليس ارتباطًا تكمينيًا.

املاق  اخلراسناين ال ينكنر هنذا القسنم حنل ينّدعي االرتبنا  فنوعىل ما ذكرنا: 

القكميني حني السبب واحلكم االققضائي، فهام مقاندان ع ارتبنا  احلكنم حاملمضنمع 
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ني السنبب ارتباطًا جعليًا، إاّل أّن املاق  اخلراساين قد أضناف االرتبنا  القكنميني حن

 واحلكم االققضائي.

أّن السببية واملانعية والننرشطية حالنسنبة إىل احلكنم إىل وذهب الشيخ واملاققمن 

من الممر االنقزاعية، ومصب كلامهتم هم احلكم اإلنشائي، إاّل أّن املاق  اخلراساين ن 

م احلكم كام تقدم ن قد أةخل شيئًا آخر ع النزاع، حل جعله مصبًا للخالف والنزاع، وه

االققضائي، فهم قد عنمن احلكم اإلنشائي ومل خيالف القمم ع أن السببية منقزعنة منن 

ن الققيد، أي: تقيد احلكم عاحلكم اإلنشائي، وأّن منشأ إطالق السببية أو املانعية عبارة 

 حه، غاية المر أّنه يقمال حاالسقعارة واملجاز.

فقند  ،ة ناشئة منن خصم نية تكمينينةالسببيوأّما حالنسبة إىل احلكم االققضائي ف

: )نعم، ال حأس حاتصافه هبا عناية، وإطالق السبب عليه جمازًا كام ال حأس حأن يعّّب قاال

 .(1) عن إنشاء وجمب الصالة عند الدلمب مثاًل حأّنه سبب لمجمهبا(

 ويرة عليه:

لنذي : أّنه ال وجه ملصب النزاع ع احلكم االققضائي، وحتميل حمل البانث اأوالا 

هم احلكم اإلنشائي إىل احلكنم االققضنائي أمنٌر غنل مسقاسنن، ال سنيام ع احلكنم 

ن مساحمة، فنّنه ليس من ةرجات احلكم إطالق احلكم عليه ماالققضائي الذي ال خيلم 

 ،قيقة.

                                                           
 

 .401كفاية ال مال: ( 1)
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ال أن يكنمن عّلنة  ،منشأ اتصاف املقعّل  حكمنه ذا مصلاةهم : أّن املمضمع وثانياا 

ّلنة للمصنلاة اخلارجينة القكمينينة، وكالمنه هننا منمهم أّن للمصلاة؛ إذ املقعل  ع

 املمضمع عّلة للمصلاة.

: أّنه قد يكمن املمضمع هم ال،كام المضعية، ومنن املعلنمم أّن ال،كنام وثالثاا 

 المضعية ليس هلا رحط تكميني حالنسبة إىل احلكم االققضائي واملصلاة واملفسدة.

حل تكمن من قبيل  ، تكمن من الُممر القكمينية: أّن املصالح واملفاسد قد الورابعاا 

 الُممر االعقبارية، مثل االعرتاف حزعامة شخو.

فام ذهب إليه املاق  اخلراساين غنل واضنح وال يمكنن االلقنزام حنه،  ،وعىل كّل 

فيدور المر حني أن تكمن السببية والشنرطية وغلمها منقزعة وحني أن تكنمن مسنققلة 

 ع اجلعل.

 مال حاسققالهلا ع اجلعل فهم خمدوش.أّما الق

إاّل أّنه حنانم اإلنشناء  ،والمجه فيه: أّن السببية وإن كانت قاحلة للجعل واإلنشاء

)جعلت الدلمب سببًا لمجنمب الصنالة(  :ال حنام اإلنشاء القانمين، فنّن قمله ،الة 

دلمب سنببًا اعقبار أة ، والسنّر فيه: أّن جاعل وجمب الصالة هم املنشئ، وجعلنه الن

ليس معننا  تمليند المجنمب مننه وأّن السنبب اخلنارجي النذي هنم الندلمب ينشنئ 

 المجمب، حل معنا  جعل المجمب عند ،صمال الدلمب.

؛ فنّن االعقبار القنانمين نين قانمنييال يمكن أن يكمنا كالمها اعقبار مضافًا إىل أّنه

سببيقه أّنه املنشئ للمجمب،  للمجمب ال يقالئم مع االعقبار القانمين للسبب؛ إذ معن 

 ومعن  االعقبار القانمين للمجمب أّن املنشئ هم اجلاعل للمجمب.
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ع لسنان ن ي القعبل حالسنببية وأيّن جعلقنه سنببًا ن أمضافًا إىل أّن هذ  القعبلات 

الشارع املقّدس ناةر جّدًا، ولعّله مل يمجد مثل هذ  القعاحل ع القكناليف، وقند ذكرننا 

 عله ،كاًم قانمنيًا، وندرة اسقعامله مما ال اعله ،كاًم قانمنيًا.جتأّن كثرة اإلطالق ساحقًا 

رطية واملانعينة والرافعينة منن نفقد ظهر ممّا ذكرنا أّن الصايح أن السنببية والشن

 وهذا متام الكالم ع القسم الوال. .الُممر االنقزاعية

م اجلزئية والنرشطية واملانعينة وأّما القسم الثاين الذي ذكر   ا،ب الكفاية ن وه

والقاطعية ملا هم جزء املكّلف حه ورشطه ومانعه وقاطعه ن فاملشهمر حيننهم أّننه منقنزع 

من المر حاليشء، فنّنه لم أمر حيشء مقيدًا حمجمة حعنض الُمنمر كنالطهمر، أو مقيندًا 

نعينة، كنام ينقزع منه الرشطية واملا ،كاسقصااب ما ال يلكل حلمه ،حعدم حعض الُممر

 أّنه إذا أمر حيشء مركب ينقزع منه اجلزئية.

تمضيح ذلك: أّنه إذا تعّل  المر حامهية، فقنارة تكنمن املاهينة ع مجينع احلناالت 

،دٍّ وا،د، حمعن  ةخالة منا هنم ةخينل ع  توعند عروض العراض والطمارئ ذا

ين يقعّلن  حمجمنمع املأممر حه ةخالة مطلقة؛ ففي هذا السنخ من املمارة المر الم،ندا

املقكثرات. وتارة تكمن املاهية القي تعّل  احلكم هبا خمقلفة حاسب احلاالت وعنروض 

العراض، فقد يكمن هذا العمل  اياًا من شخو مع تسعة أجزاء ومن شنخو 

آخر مع عرشة أجزاء ومن شخو آخر مع ثامنية أجزاء، حمعن  أّن حعنض الجنزاء أو 

 مطلقة.النرشو  ليس ةخالقها ةخالة 

هم ما إذا تعّل  المر هبذ  فأّما الش  الوال ن الذي هم حمط أنىار القمم ع املقام ن 

فالمر الم،داين يكسب الكثرة من املقكثنرات، وحلاناظ الكثنرة املكقسنبة  ،الكثرات

 يقاال حالنسبة إىل كّل من املقكثرات إّّنا جزء أو رش  أو مانع.
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زاعينة قنإذ الُمنمر اال قالالً حنل عرضنًا؛فاجلزئية والشننرطية غنل جمعملنة اسنق

ممجمةة حمجمة منشأ انقزاعها حالعرض ع قباال املمجمة حالقبع الذي ذهب إليه حعنض 

 ع وجمب املقدمة.

فنّن المجمة حالقبع وجمة غنل المجنمة الوال، إاّل أّننه تناحع لنه، وأّمنا المجنمة 

 حالعرض فهم عني وجمة منشأ االنقزاع.

القسم حني الممر االعقبارية والقكمينية، وهم من القمانني القي وال يفرق ع هذا 

 يرسي ع االعقباريات كام ترسي ع القكمينيات.

رطية نوأّما الش  الثاين الذي مل يقعرض له القمم ع هذا املقام، وهم اجلزئية أو الش

هنذا القسنم  غل املطلقة ن يعني ع ،اال ةون ،اال ن فاجلزئية أو النرشطية أو املانعية ع

فجزئينة مركبًا منن الركنان وغنل الركنان، إذا كان لعمل فنّن ا؟ تنقزع من أي يشء

ال يعقنل انقزاعهنا منن المنر فنالركان من الش  الوال، وأّما جزئينة غنل الركنان 

الم،داين؛ إذ لم كان المر أمرًا و،دانيًا ال يعقل أن يكمن مقعّلقه تارة ذا أجزاء عرشة 

فمنشأ انقزاعها أمر آخر غل المر حأ ل املركب، مثل المر حالركنان  وُأخرس تسعة،

حرش  ال عن العصيان حالسنن، وكان هناب أوامر مقمجهة إىل السنن، ومرجع هنذا إىل 

وهنم أن ال يكنمن  ،روطًا حرش  وا،ندنجعل املانعية لبًا؛ إذ الشارع أمر حالركان مش

عصيان فقد حتق  املنانع، وامر السننية عن اإلخالال حالسنن عن عصيان، فنن أخّل حال

 نقزع اجلزئية.تومن هذا 

ومثل وجمة أوامر مقعدةة إىل السنن وجنمة أمنر مقمجنه إىل الركنان، وهنم ال 

إاّل أّنه ع مر،لة احلكم اجلزائي حيكم الشارع حأّن  ،حرش  عن إتيان السنن وعدم إتياّنا

ات اب عليه اإلعاةة ع المقنت وإاّل من مل يأت حالركان أو أخّل حماجب من الماجب

 يعاقب حعقاب كذا، وهذا ينقج أيضًا نقيجة اجلزئية.
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إىل أمنر  هوالغرض أن انقزاع اجلزئية ع الش  الوال واضح وع الثاين ناقناج فين

 آخر مضافًا إىل المر حالركان.

عية وجمعملنة وظهر ممّا ذكرنا أّن اجلزئية والنرشطية واملانعية والقاطعية ُأممر انقزا

 حالعرض ال مسققاًل.

إاّل أّنا قد ذكرنا أّن اجلزئية وأخماهتا قد تنقزع من القكليف الما،د، وقد تنقزع من 

 القكليف واملقمم.

ع قباال هذا القمال إىل أّن اجلزئية وغلها قاحلة  (1)وذهب  ا،ب هتذيب الُ مال

كذائي جنزءًا أو رشطنًا أو إيّن جعلت المر ال :للجعل االسققاليل، فللشارع أن يقمال

 مانعًا. 

وذكنر أّن أسناس كنالم املاققنني إرساء أ،كنام القكمينينات إىل االعقبارينات، 

واجلزئية والرشطية واملانعية ع القكمينيات من الُممر املنقزعة من املركنب وممجنمةة 

قاحلنة حمجمة املركب حالعرض، وهذا ال يمكن إرساؤ  إىل الُممر االعقبارية وأّّنا غل 

منن منن الُمنمر االعقبارينة ن هي للجعل اسققالالً؛ إذ ال مانع ع مثل الصالة ن القي 

 جعل يشء جزءًا للصالة أو رشطًا أو مانعًا مسققاًل.

ومن املعلمم أّن جعل يشء جزءًا أو رشطًا أو مانعًا لمر اعقباري تاحع للمصنالح 

صننالح واملفاسنند، فقينناس فنّّنننا غننل تاحعننة للم ،واملفاسنند حخننالف القكمينيننات

 :وإاّل لزم إّما لغمية مثل هنذ  اخلطاحنات ،االعقباريات حالقكمينيات قياس مع الفارق

                                                           
 

 .68االسقصااب: ( 1)
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للصنالة( وأمثالنه، وال انب اتباعهنا، وهنذا واضنح  اً )إيّن جعلت السمرة مثاًل جزء

 الفساة، وال يقفم  حه أ،د.

هنذا أيضنًا ف، ل مكاننه ،كناًم آخنروإّما النسخ وأّن احلكم الوال قد نسخ وجعن

واضح الفساة؛ إذ إضافة يشء خاص إىل املأممر حه أو ،نذف يشء عنن املنأممر حنه ال 

 يمجب  دق نسخ احلكم الوال.

واجلماب عن ذلك: أّنه ليس منشأ ذهاب املاققني إىل أّّنا من الُممر االنقزاعينة 

مر االعقباري ارساء أ،كام القكمينيات إىل االعقباريات كام تمهم، حل منشأ ذلك أّن ال

 له ضاحط.

إاّل أّنه ليس هذا من  ،أمر ممكن هم (،جعلت هذا جزءًا أو رشطًا أو مانعاً )وقمله: 

االعقبارات القانمنية، حل اعقبار أة  وكناية عن جعل المر الوال حايث يشمل هنذا 

 اجلزء، فمنشأ كلامت القمم متييز ،قيقة الُممر االعقبارية عن غلها.

االعقبنار الة  عبنارة عنن الكناينة واالسنقعارة، واالعقبنار  نّ أ تمضيح ذلنك:

القانمين ع قباال الممر االنقزاعية، وقد ذكرننا سناحقًا أّن املفنرةات القانمنينة ظنماهر 

لد مفاهيم منن مفناهيم ُأخنر، اجقامعية، حمعن  أّنه نقيجة لقطمر احلضارة البنرشية تقمّ 

فاهيم ُأخر إاّل حعد طي مرا،له، فمنن حناب وال يمكن جعل املفاهيم القي تقملد من م

املثاال إذا فرضنا جمقمعًا ليس عندهم نقمة أو ما يشبه النقمة فنال يمكنن فنرض البنائع 

واملشرتي، ونقيجة للاضارة البنرشية ا،قاجما إىل منا يكنمن وسنيطًا ملباةلنة المقعنة 

 روض.ويكمن مقياسًا للاملية، فاصل مفهمم البيع ع قباال مباةلة عروض حع

 مثاًل. ،حعقك هذا الكقاب :قمالفبعد تمّلد المسيط يمكن 
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واملقصمة أّن املفاهيم القانمنية ليست من قبيل السامء للمسميات ،قن  يمكنن 

م قد اجعلها ارجتاالً، فنّن املسّميات تكمينية ع ذهن البشنر، فقمضع ألفاظ سمة هلا حن

 أوضانا  ع مباث المضع والقباةر.

القانمنية فهي اخرتاع املفهنمم، واخنرتاع املفهنمم لنه سنل خناص  وأّما املفاهيم

وشماهد خا ة، وإنكار جعلها اسققالالً منشل  أّن هذا ليس من سنخ سائر املفرةات 

القانمنية كالزوجية وامللكينة والرقينة واحلرينة وأمثاهلنا، ومل يصنل ع لسنان الشنارع 

ممضنمعًا ل،كنام أو منشنأ لفنراة واملقرشعة إىل ،ّد االعقبار القانمين حايث يكمن 

 كاملقعاقدين مثاًل. 

لنيس إاّل اعقبنارًا أةحينًا، ومرجعنه إىل أّن  (جعلت هذا جنزءًا أو رشطناً )وقمله: 

 مع هذا اجلزء.هبا الصالة من اآلن ال حّد وأن يلت  

وقد ذكر  ا،ب هتذيب الُ مال ع ضمن كالمه أّنه ال يمكنن احلكنم حالنسنخ 

 من حيت املقدس إىل الكعبة.حعد حتميل القبلة 

 جعل اجلزئية تارة يكمن ع مجيع احلاالت وتارة ع حعض احلاالت.إّن ونقمال: 

ر  نينعدم؛ إذ احلكم الوال كنان ال حشن احلكم الوالع مجيع احلاالت ف فنن كان

 الاهية حنرش  يشء غل وجمب ماهية واآلن حرش  يشء، ومن الماضح أّن وجمب م

إاّل أّن هنا ال يطل  النسخ؛ إذ النسنخ مفهنمم عنرع ومرجعنه إىل حرش  أو حرش  ال، 

إّناء أمد احلكم، وال يطل  النسخ ع ممارة يكمن االخقالف ع مقعّل  احلكنم جزئينًا 

حايث يكمن ع نىر العرف وا،دًا، واإلطالق وعدم اإلطالق ليس حمهم، وال يرتتب 

 عليه أثر.

حعض فال معن  للنسخ فينه؛ إذ السننن  وأّما جعل اجلزئية ع حعض احلاالت ةون

 حل مقممة ومكملة له. ،ال تكمن ناسخًة للاكم اإلهلي القي جعلها النبي 
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نقزع منها اجلزئية، حل تنقزع اجلزئية من السنن تأّنا قد ذكرنا أّن السنن ال إىل مضافًا 

 ًا.ومقمم اجلعل، وسيأيت إن شاء اا أّن إطالق اجلزئية قد يكمن إطالقًا أةحي

 من املناسب القعرض له وهم:  َشء بقي

أّنا قد ذكرنا ع املسائل الساحقة كثنلًا أّن الصنالة منن املاهينات االعقبارينة وقند 

فرض » :طبقت حمقمم اجلعل القطبيقي عىل أنماع الصالة، ويشهد عليه  اياة زرارة

 إىل آخر . (1)«رة أوجهنعش  رسمال اا الصالة وسنّ اا 

مباث الصايح والعم أّن مقمم اجلعل القطبيقي يمكن فرضه عىل  وقد ذكرنا ع

 نامين:

: أن تكمن املاهية االعقبارية مأخمذًة عىل نام املرآتية حالنسنبة إىل الجنزاء األول

والققيد حالرشائط وعدم املانع، فنن كانت مأخمذة عىل نام املرآتية فقد ذكرنا هنناب أن 

ر املقكثرة القكمينية أمر معقمال؛ إذ مرآتينة ماهينة ملاهينة مرآتية املاهية االعقبارية لألمم

ُأخرس ع نفسها غل معقملة، فال حّد من وجمة أمر آخر ،ق  يمكن أن تكنمن ماهيقنه 

مرآة ملاهية ُأخرس، ومرآتية املاهية االعقبارية لألممر املقكثرة القكمينية ع الصنالة منن 

 ملنشأ انقزاعه.قبيل مرآتية المر االنقزاعي، مثل )ال،د( 

الجزاء والرشائط ن القي تكمن منطبقنة علينه ن هلنذ  املاهينة االعقبارينة فوعليه 

أهّينا املسنافر  نالتك  :فيقناال (جتب الصنالة) :تكمن حنفسها مأممرًا هبا؛ فننه إذا قاال

 وأهّيا احلارض  التك أرحع ركعات. ،ركعقان

                                                           
 

 .272: 3الكاع  (1)



244 |   

 
 

مجه المر إىل ذات الممر واملقصمة أّنه إذا لم،ىت مرآة، فاكمه ،كم ما إذا ت

 املقكثرة.

: أن تكمن املاهية االعقبارية مأخمذًة عىل نام املمضمعية، يعنني أّن املنأممر الثاين

إاّل أّنه ختقلنف الصنالة حناخقالف املكّلفنني، فهنذا ينطبن  عنىل  ،حه واقعًا هم الصالة

اهينة االعقبارينة ة ع انطبناق امللاملقكثرات، لكّن الجزاء والرشائط وعدم املمانع ةخي

ال أن تكمن جزءًا للمأممر حه أو رشطًا أو مانعًا؛ إذ عىل هذا يكنمن  ،عىل املنطبقة عليها

املاهية البسيطة، فعليه إطالق اجلزء والشنر  واملانع عليها إّننام هنم منع هم املأممر حه 

 الماسطة ع العروض.

ل والكثر االرتباطيني وال وعىل هذا اال،قامال ال يبق  جماال للقمال حالّباءة ع الق

ل.  ل واملاصَّ  حّد من إجراء االشقغاال؛ إذ يكمن من قبيل املاصِّ

 وحام ذكرنا ينقهي الكالم ع مجيع القسام املذكمرة ع كالم املاق  اخلراساين.

 :أمرين يف الاالم بقي

، : ع الطهارة والنجاسة ،يث ذكر الشيخ أّّنام من الُمنمر القكمينينةاألمر األول

 وقد وقع هذا ممرة االعرتاض.

 : ع فذلكة الباث.األمر الثاين

  أما األمر األول:

 ال؟ وّّنام من ال،كام المضعية أإفقد اخقلفما ع أّن الطهارة والنجاسة هل 

والكالم تارة يكمن ع الطهنارة الماقعينة، وأخنرس فنيام يعنّبون عننه حالطهنارة 

 الىاهرية.

قي هي حمّل كالم اجلميع فقد ا،قمل فيها أن تكمن منن أّما ع الطهارة الماقعية ال

 وكذلك النجاسة، وهم املسلك الوال. ،الُممر القكمينية الماقعية
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كام ا،قمل فيهام أن تكمنا من ال،كام ومن االعقبارات القانمنية، وهنم املسنلك 

 الثاين.

وحعنض  أّن حعض أقسامهام منن الُمنمر الماقعينة القكمينينةأيضًا وا،قمل فيهام 

أقسامهام من الُممر االعقبارية الةحية، كام يسقفاة ذلك من كلامت املاقن  العراقني، 

 وهم املسلك الثالث.

حل املاهيات االعقبارية الذي هم املسلك  ،أّما املخقار، فنّّنام من ال،كام القانمنية

 الثاين.

مجيعنًا كامليقنة ومنشأ هذا القمال أّن النجاسة هلا أفراة تكنمن قنذرًة عنند العقنالء 

، وهلنا اأو ،سن االجقنناب عنهن اعندهم لزوم االجقناب عنه اوالقاذورات، و،كمه

 أفراة تكمن طاهرًة عندهم.

 توالقذارة والطهارة هبذا املعن  من الُممر القكمينية حال إشنكاال، إاّل أّننه حتملن

قها ختقلف مصناةيالطهارة والقذارة من هذا املعن  القكميني إىل ماهية اعقبارية قانمنية 

 .حاسب امللل والنال

انطب  عنمان القذر عىل الكفار أو عىل اخلمر املقّدسة فمثاًل ع الرشيعة اإلسالمية 

أو عىل الكلب، واحلاال أّن هذ  الممر ليست من الشنياء القني يسنققذرها اجلمينع، 

ىهر منه فنطالق الشارع عنمان النجس عليها حعني إطالقه عىل القذارات الماقعية يسق

عن هذا املعن  ال يل إىل ماهية اعقبارية  تأّن النجاسة كامليقة هلا معن  أ يل، ثمَّ حتمل

حالقمضيح الذي تقّدم قريبًا من أّنه يقمّلند منن املاهينات ال نلية ماهينات اعقبارينة، 

واملاهيات االعقبارية مقماضة ع اجلانب القأثلي، أي الثر اإل،سناي النذي كنان 

وأمثناال  اوعندم اسقصنااهب هعىل املاهية القكمينية من لزوم االجقناب أو ،سنمرتتبًا 

 ذلك.
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حمعناهنا المسنيع عنىل منا هنم  تطلقناهذ  املاهينة االعقبارينة  تحتققأن وحعد 

؛ ولنذا ال يفنّرق الفقهناء عنند تعنداة سماء ،دٍ مصداق للقذر تكمينًا وعىل غل  عىل 

 قذر رشعًا، إاّل أّنه طاهر عند العقالء.وما هم  ،النجاسات حني ما هم قذر واقعاً 

كنالقيح أو  ،منذهبنا عوقد ال يطل  عىل حعض القذارات العرفية عنمان النجس 

املاء املقغل حامليقة القي ليس هلا ةم سائل، فمن إطالق الشنارع )الننجس( عنىل حعنض 

العنرع  أفراة القذر العرع وما ليس قذرًا عرفًا وعدم إطالقه عىل حعنض أفنراة القنذر

رعي والقنذر العنرع عمنمم منن ننفهم أّن النجس له مفهمم قانمين؛ إذ حني القذر الش

 وجه.

 وحالطبع يكمن حني الطاهر فيهام عممم من وجه.

وحمال،ىة ما ذكرنا يمكن القمال حأّن كاًل من الطهارة والنجاسنة مفهنمم قنانمين 

 خيقلف ع القطبي  حاسب امللل والنال. 

ي عبارة عن النىافة ع قباال القذر، فنن كان للنجاسنة مفهممنان وأّما الطهارة فه

تكميني وقانمين فالطهارة تكمن كذلك، وهل الققاحل حيننهام تقاحنل العندم وامللكنة أو 

 تقاحل القضاة؟ 

كققاحل العلم واجلهل  ،وهذا ممّا وقع االخقالف فيه ع الفلسفة ع كثل من الُممر

طًا للمجمةية جز واإلطالق والققييد، ومل يذكروا ضاحواحلركة والسكمن والقدرة والع

الطهارة ع العرف أمر وجمةي، فكأّّنم يرون للنىيف نمرانية ،سية  والعدمية، إاّل أنّ 

 ع الطهارة اخلبثية، ومعنمية ع الطهارة املعنمية.
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 حأّن انقسام الطهارة إىل الطهارة من احلنديف والطهنارة منن لومن املناسب القذك

كان عند العنرب قبنل اإلسنالم ليس من خمقصات اإلسالم، فنّن غسل اجلناحة  اخلبث

 .(1)حخالف املجمس عىل ما ع حعض الروايات

إاّل أّنه ع  ،ما سلكه الشيخ من أّّنا من الُممر القكمينية :وهم وأما املسلك األول

 ممارة االخقالف حني الشارع والعرف نان نخطئ العرف، حمعنن  أّننه مسنقمر عنىل

العرف قذارة حعض الشياء وكشف عنها الشارع كام كشف الشارع عاّم ختينل العنرف 

 أّنه قذر حأّنه ليس حقذر.

ولعّل وجه هذا املسلك أّن القذارة مسقعملة ع لسان الشارع حمعن  وا،د، فهني 

مسقعملة إّما ع القنذارة القكمينينة أو االعقبارينة، فننن كاننت مسنقعملة ع القنذارة 

ة، فهذا هم مسلك الشيخ، وإن كانت مسقعملة ع القذارة االعقبارية فيلزم أن القكميني

 يكمن االعقبار عىل وف  القكمين ع املمارة القي تكمن مصداقًا للقذر القكميني.

ومن الماضح أّنه اب ع االعقبار أن يكمن عنىل خنالف القكنمين، فنال يمكنن 

ّنه إطالق اعقباري؛ إذ االعقبنار إعطناء القمال ع إطالق السد عىل احليمان املفرتس حأ

 ،ّد يشء ليشء آخر.

 وما سلكه الشيخ حمل نىر من جهقني:

: أّنه ال ريب ع أّن النجاسات ن عدةها ومطهرهنا ورشائنط القطهنل اجلهة األوىل

وخصم يات املطهر ن خمقلفة حاسب امللل والنال، ولم كانت من الُممر القكمينية مل 

 تكن قاحلة للنسخ.
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 عم، لم كانت من ال،كام كانت قاحلة للنسخ والقطمر حام هم أةّق وأ،سن.ن

ن قزام حاصمال تغيل ع ولد الكافر االلأّن : أّنه كام ذكر حعض الكاحر اجلهة الثانية

 حعد إسالم الب أمٌر مشكل.ن ال سيام إذا كان حعيدًا عن الكافر 

أقسنامهام منن الُمنمر : ع الطهنارة والنجاسنة وهنم أّن حعنض املسلك الثالـث

القكمينية وحعض أقسامهام من الُممر االعقبارية الةحية، و،كم الشنارع حنأّن اخلمنر 

أوالكافر نجس معنا  أّنه حمكمم حالنجاسة وأنا اعقّب  نجسًا من قبينل إطنالق السند 

 عىل الرجل الشجاع.

 وهذا ظناهر كلنامت املاقن  العراقني، وااللقنزام حنه خنالف لسنان الرواينات

 والفقهاء؛ إذ النجس مسقعمل ع لسان الروايات والفقهاء ع معن  وا،د.

ال وجه له؛ إذ يمكن اعقبار ما هم قذر تكمينًا فوأّما ما ذكرنا  ع وجه كالم الشيخ 

فاالعقبنار القنانمين  ،قذرًا قانمنًا؛ إذ قد ال يعقّب القانمن ما هم قذر تكمينًا قذرًا قانمنناً 

 القذر القكميني. يمكن أن يكمن عىل وف 

أّن هنذ  الطهنارة أيضنًا منن إىل وأّما الطهارة الىاهرية، فقد ذهب حعض الكاحر 

 ال،كام المضعية.

طهارة تنزيلية، وما ذكنر ع هي حل  ،والىاهر أّن هذ  الطهارة ليست من ال،كام

فلم غسلنا من أّنه لم كانت الطهارة طهارة تنزيلية ن ع رّة هذا القمال  (1)مباين االسقنبا 

مل يكن اليشء  ،ثمَّ انكشف نجاسقه ،شيئًا حامء مشكمب الطهارة وحمكمم حالطهارة تنزيالً 

                                                           
 

ال معن  للقنزيل إال احلكم حرتتب آثار الماقع عىل املشكمب فيه حأن ( قاال ع املباين: حداهة أنه 1)

حيكم حطهارة الثمب مثاًل أو  اة المضمء فيام إذا غسل أو تمضأ حامء ،كم حطهارته ظاهرًا وإن 

 [87:  4انكشفت نجاسقه حعد ذلك، وهذا مما ال يمكن االلقزام حه كام ال خيف . ]مباين االسقنبا  
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 ن تنزيل ع املقام وهذا ةليل عىل أّنه ال ،املغسمال نجسًا، واحلاال أّنه ال يمكن االلقزام حه

ثنار غل  ايح؛ إذ يقاال ع اجلماب ن كام تقّدم مرارًا ن إّن القنزيل ال يمجنب رفنع اآل

القي تمجب زواال املاهية؛ إذ الزم النجاسة الماقعية تنجيس مالقيها وعدم مطهريقهنا 

 للغل.

 فاحلّ  أّن الطهارة الىاهرية طهارة أةحية، حمعن  اعقبار  طاهرًا.

 هذا متام الكالم ع الطهارة والنجاسة.

 ذلاة البحث هو يف فوأما األمر الثاين: ف

 المضعية عىل ثالثة أقسام: قد ظهر ممّا تقّدم أّن ال،كام

قسم يسقا  أن يطل  عليه احلكم المضعي، وهذا عبارة عن الُممر املسنققّلة ع 

اجلعل من قبيل امللكية والزوجية والنجاسنة والطهنارة وأمثناال ذلنك ممنا يكنمن منن 

 املمضمعات القمهيدية ل،كام ُأخر.

ندرج فيها أ،كام تكليفية ت املققدم، يعنيوهذ  الممر من الُممر املنقزعة حاملعن  

 ع اجلملة.

رطية نوقسم آخر من الممر املنقزعة من االعقبار القانمين من قبيل اجلزئية والشن

سنماء  واملانعية والسببية لنفس احلكم، فنّن السببية والنرشطية تنقزع من تقيد احلكنم،

 ويعّّب عنه حاملانع. ،وضعيًا حمجمة  أو حعدمه مكان تكليفيًا أ

آخر إطالق احلكم المضعي عليه يكمن من اإلطالق واالسنقعامال الة ،  وقسم

وهذا من قبيل الطهارة القي يعّّب عنها حالطهارة الىاهرية، وكذلك اجلزئية املنقزعة من 

لنم  :وكذلك الرشطية املسقفاةة من احلكم اجلزائي، كام إذا قاال ،و،دة احلكم اجلزائي

جنزءًا واقعنًا وال ة ترب الصالة، فنّن هنذا لنيس  ّليت حدون هذا اجلزء تعاقب حعقمح

 رتتب العقمحة عىل تركه كام ترتتب عىل ترب أ ل الصالة.ترشطًا، وإّنام 
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 ثمَّ يقع الكالم ع أّن االسقصااب اري ع أي قسم من هذ  القسام؟

 ،ّّننا أ،كنام جمعملنةإأّما ع القسم الوال فيجري االسقصااب فيه حال ريب؛ إذ 

ّّنا ممضمعات لعّدة من القكناليف، اري االسقصااب أيضًا؛ للنىر عنه ومع قطع ا

أو طهنارة البندن  ،أو رش  مقعّل  القكليف، فنّن نجاسة البدن والثمب ن مثاًل ن منانع

كّل يشء يكمن ممضنمعًا لأل،كنام القكليفينة وإن فنّن  والثمب رش   اة الصالة؛

كنان الننيشء مانعنًا ملقعّلن   وكنذلك إن كان تكمينينًا يكنمن جمنرس لالسقصنااب.

 القكليف، وإن كان من الُممر القكمينية.

وأّما القسم الثاين وهم الُممر االنقزاعية، فال مققننىض لكمّننا جمنرس لأل نل، 

فيجننري  ،مضننافًا إىل أّنننه إن حتقنن  المننر االنقزاعنني فمنشننل  مقاقنن  حطرينن  أوىل

ال نل أو االسقصنااب ع االسقصااب ع منشأ االنقزاع، وهذا مغن عنن إجنراء 

 المر االنقزاعي.

لّن االسقصااب ال انري ع  ؛فاالسقصااب غل جاٍر فيه ،وأّما القسم الثالث

 القعبلات، حل اري ع الماقعيات القي يشّك ع حقائها.

 هذا متام الكالم ع الباث عن ال،كام المضعية.
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 تنبيهات االستصحابيف  فصل

 حث األصل املثب يف ب: التنبيه األّول

 ذكر  القمم مقأخرًا ن لجل أمرين:قد وإّنام نقّدم هذا الباث ن مع أّنه 

 ل املثبت من الُ مال املمضمعة واملفروضة ع كثل ال: أّن عدم ،ّجية أحدمها

من القنبيهات القي ذكرها القمم مققّدمًا عىل هذا القنبيه، فمن النسب ذكر  مققّدمًا عىل 

 ت.سائر القنبيها

بط حاملبا،ث القي تعرضننا هلنا ت: أّن النرّس ع عدم ،ّجية ال ل املثبت مرثانيهام

أخلًا مفصاًل من االعقبارات الةحية والقانمنية وأ،كامهام، وذكر هذا القنبينه مقنأخرًا 

 يمجب لزوم تكرار املبا،ث املققّدمة، فلذا قّدمنا هذا القنبيه خالفًا ملا هم املقعارف.

للمسقصاب حال واسطة، وإّنام الكالم ع  الثاحقةإشكاال ع ترتب اآلثار فنقمال: ال 

كام إذا اسقصاب حقاء زيند، والزم حقائنه إىل اآلن  ،ترّتب اآلثار الرشعية مع الماسطة

أو اسقصااب عدم احلاجب ع مماضع المضنمء، والزم ذلنك و نمال  ،نبات حليقه

 املاء إىل البرشة، وهكذا.

أّن الماسطة قد تكمن خفية وقد تكمن جلية، فنّننه قند يندرب  حلوال حّد من القذك

العقل أّن الثر ليس أثرًا للمسقصاب حنال واسنطة، وإةراكنه لنه ال حيقناج إىل تأّمنل 

وقد حيقناج إىل تأمنل وتعمن  فهنذا منن الماسنطة  وتعّم ، فهذا من الماسطة اجللية.

 اخلفية. 

 ا،ب الكفاية وحعضًا آخر ذهبنما وإّنام قّسمنا الماسطة إىل قسمني لّن الشيخ و

 إىل ترتب اآلثار مع الماسطة فيام إذا كانت الماسطة خفية.

حل املقسامل عليه حينهم عدم ،جية ال ل املثبت فنيام إذا  ،واملشهمر حني املقأخرين

 كانت الماسطة جلية.
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واملرتاءس من كلامت املققّدمني ،جّية ال ل املثبت، وكذا حعنض أسناتذتنا منن 

 ين أةركناهم ع خراسان ذهب إىل أّن مثبقات االسقصااب ،جة.الذ

إاّل أّن احل  ما ذهب إليه املقأخرون، وهم أّن ةليل االسقصااب ال يشمل اآلثنار 

 املرتتبة مع الماسطة اجللية للمسقصاب.

ونان نذكر تقريبًا يكمن ع احلقيقة رجمعًا إىل أ ل مباث االسقصنااب، ثنمَّ 

 ي يمكن أن يقرب هبا ،ّجية ال ل املثبت. نذكر الققريبات الق

 فنقمال: إّن العمدة ع ،ّجية االسقصااب مسلكان:

 : حناء العقالء.أحدمها

 : الخبار.ثانيهام

وضانا  هنناب و أنن قلنا حأّن أساس االسقصااب هم حناء العقالء ن حناًء عىل ما ف

ينذعنمن حنه ن فننّن هم ،كم العقالء حبقاء ما هم يقيني احلدويف ومشنكمب البقناء، و

 ،كمهم وإذعاّنم حالبقاء مبقن عىل أمرين:

ّن ذكرننا حنأ: المر النفيس، وهم الذي عّّبنا عنه حالرؤينة اإل،ساسنية، وأحدمها

اإلنسان حاسب فطرته وغريزته يرس اليشء عىل ما رآ ، يعني يقأثر منه ع البقاء حننمع 

ثنمَّ شنك ع زواال تلنك الصنفة تأثر  منه ع احلدويف، فنذا رأس شيئًا ذا  فة خا نة 

 حيكم حبقائها، وذلك من أجل تأثر  منه ،ني رآ .

ال كثنل،  كنام أّننه إذ القغل والقبد وليس هذا من حاب القطع حأّن هذا عىل ما كان؛

 ليس من حاب الىّن حبقاء تلك الصفة، حل ،كمه حالبقاء من جهة الرؤية اإل،ساسية.

الفرةية مقمقفة عىل هذ  الرؤية، فنّن نىام أمنمر : أّن املصلاة االجقامعية وثانيهام

املجقمع والفرة مقمقف عىل هذ  الرؤية، فنّن اإلنسان لم تمقف ع كل يشء كنان عنىل 

الشنماهد حال؟ وانقىر تأييند البقناء  وأّنه هل هم حاق عىل تلك احلالة أ،الة ويشك ع 
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ُأمنمر  أو مل يكنن هلنا  والمارات والقرائن القي تمجب االطمئنان اإلةراكي لقمّقفت

 رسعة السل الطبيعي.

آثار تلثر ع اإل،ساسات  وهذا املسلك أّن النيشء حام هم ذ فاحلدوة القي يققضيها

قلك اآلثار، كام إذا رأس اإلنسان من هنم مقبانر ع العلنم ع حمبارشة فيقأثر الشخو 

بار ويرتب آثار كمننه عاملنًا الرؤية الوىل ثمَّ رآ  حعد مّدة يقعامل معه معاملة العامل املق

 مقبارًا، وال يعقني حا،قامال تبّدال ،القه وإن كان هذا اال،قامال ا،قامالً معقدًا حه.

عقمد عىل الرؤية اإل،ساسية ليس من قبيل اإلذعان العلمي أو يفهذا احلكم الذي 

الىني، ،ق  تكمن له خا ية منطقية، فلنزوم ترتينب الثنر إّننام هنم حاندوة القنأثر 

 ،ساي.اإل

وخال ة الكالم: أّن هذ  الرؤية اإل،ساسية والقأثر اإل،ساي ليس منن قبينل 

الماقع املعلمم ،ق  ينكشف حه جمهمال حسبب القالزم أو القعانند أو االنندراج وأمثناال 

ذلك، وذلك لّن هذا كشف إ،ساي ال إةراكي. وإن كان هذا الكشف كشفًا إةراكيًا 

العلم حالزمه مع العلم حالقالزم، سماء أكنان النالزم  لكان من املسقايل العلم حه ةون

 الزم وجمة  أم عدمه الذي يعّّب عنه حالقعاند.

و إذا كان الكشف كشفًا إ،ساسيًا فال يمكن ترتينب آثنار لمازمنه القكمينينة؛ إذ 

ليس له كشف إ،ساي وال إةراكي؛ إذ املفروض أّنه ليس كاشفًا عنن النالزم كشنفًا 

فاقد جلهة تكمن منشنئًا جلهنة هم شفًا عن الالزم كشفًا إ،ساسيًا؛ إذ إةراكيًا، وليس كا

إ،ساسية؛ لّنه مل ندرب ،دوثه ،ق  يكمن منشئًا لكشف إ،ساي حالنسبة إليه، هنذا 

 كّله حناًء عىل ،ّجية االسقصااب من حاب حناء العقالء.

 وأّما حناء عىل ،جيقه من حاب الخبار:
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تكنمن الخبنار أن ة فالكالم نفنس الكنالم، وإّمنا تكمن الخبار إرشاةيأن فنّما 

ال ينبغني لنك أن »ال تشمل اآلثنار منع الماسنطة؛ إذ ع مثنل أيضًا الةلة ف تأسيسية،

 ب مسلكان:هنا« تنقض اليقني حالشّك 

: ما اسقىهرنا  وهم أّن الشنارع املقنّدس اعقنّب اليقنني حاحلندويف املسلك األول

 ما نعّّب عنه حقمسعة الكشف حقاًء.كاشفًا حالنسبة إىل البقاء، وهذا 

 : ما سلكه الشيخ، وهم احلكم حبقاء املسقصاب رشعًا.املسلك الثاين

 الةلة ال تشمل اللمازم القكمينية.فوعىل كال املسلكني 

اعقبار اليقني حاحلدويف يقيننًا حالنسنبة إىل حقائنه  فألنّ أّما حناء عىل املسلك الوال؛ 

بقاء مكشنمفًا أيضنًا؛ لّننه ال حيكنم عنىل االعقبارينات ليس الزم ذلك اعقبار الزم ال

قانمن القالزم، حمعن  أّن القالزم الذي يكمن ع القكمينيات ينعكس ع اإلةراكينات ح

العلمينة، ولننذا نسقكشننف مننن وجننمة امللننزوم وجننمة الننالزم وحننالعكس. وأّمننا ع 

الالزم وحالعكس؛  ليس المر كذلك، فيمكن اعقبار امللزوم حدون اعقبارفاالعقباريات 

ّر فينه أّن نوذلك لّن االعقباريات أساسها عىل القفكيك حني امللنزوم والنالزم، والسن

 االعقبار الة  إعطاء ،ّد يشء ليشء آخر.

لنيس معننا  أّننه ذو قنمائم ففمن حاب املثاال إذا قلنا للرجل الشجاع: )هذا أسد( 

 أّنه ماذا قصدنا هبذا االعقبار.أو سُبعًا، حل االعقباريات تدور مدار القصد و أرحع

وحعبارة ُأخرس: االعقبارات الةحية ال ينعكس فيها القالزم والقعانند واالنندراج 

 وأمثاال ذلك.

ُأمهات امللمنني، فليس معن  ذلك أن  ومن هذا القبيل اعقبار زوجات النبي 

 يكمن قد اعقّب إخماّنا أخماال امللمنني.

 ء النيشء ال يققيض اعقبار  عاملًا حمجمة ما يالزم البقاء.وع املقام اعقبار  عاملًا حبقا
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؛ لّن مرجعنه إىل ،كنم الشنارع أيضناً  وأّما حناًء عىل املسلك الثاين فالمر كذلك

حبقاء املقيقن، وأّما الزم البقاء فهم حيقاج إىل ،كم آخر، وال تالزم حني ال،كنام، فننّن 

 القالزم حيقاج إىل جعل مسققل.

 نا أّن ال ل املثبت ليس حاجة.فىهر مما ذكر

ومن هنا يىهر ما ع الققريبات القي ذكروها أو يمكن أن يذكروها حلّجية ال ل 

مل منا  مأ املثبت، إاّل أّنه مع ذلك ال حّد من ذكنر الققريبنات، سنماء منا ذكرهنا القنمم،

 .يذكرو 

 تقريبات حجية األصل املثب 

مينية وع مر،لة العلم تنعكس االرتباطات : أّنه كام ع الُممر القكالتقريب األول

وال سيام ع حناب االسقصنااب حنناء  ،ع مر،لة االعقباراالرتباطات كذلك تنعكس 

 عىل كمن ،ّجيقه من حاب حناء العقالء؛ إذ العقالء ال يفككمن حني الالزم وامللزوم.

وض ّن العقالء يسقنكرون القفكيك حني الالزم وامللنزوم، واملفنرأتمضيح ذلك: 

أّن ،ّجية االسقصااب من حاب حناء العقالء، وهكذا المنر ع االعقبنارات الةحينة، 

فنّّنم إذا عّّبوا عن رجل حأسد يعّّبون عن ولد  حالشبل ويعّّبون عنن حيقنه حنالعرين 

وأمثنناال ذلننك، ومرجننع ذلننك إىل أّّنننم ال يفككننمن حننني الننالزم وامللننزوم ،قنن  ع 

 االعقبارات الةحية.

اب عنه حأّنه أّما ع االعقبارات الةحية فهي تدور مدار ،سنن تأةينة ويمكن اجلم

 املعن ، وإّنام يعّّبون حالشبل والعرين وأمثاال ذلك للقأكيد عىل أسديقه.

وأّما اسقنكارهم للقفكيك فهذا أمٌر ال نسّلم له، فنّنه لم اتضح هلم أّن هذا االعقبار 

 اعقبار أة  لزاال اسقنكارهم وتعجبهم.
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: هم أنه الريب حنأن املقالزمنني ن حعند االعنرتاف حنالقالزم حيننهام يب الثاينالتقر

وهكذا الالزم حالنسبة إىل امللزوم حعد االعرتاف حأّنه الزم ذاب ن ال يمكنن تغايرمهنا ع 

جهة الصفات النفسية اإلةراكية، حمعن  أن يكمن قاطعًا حمجمة امللزوم ةون النالزم، 

من أّن الشماهد العقالئية تداّل عىل أّن للعقنالء ع منمارة  فعىل هذا وعىل ما ذكر ساحقاً 

ن المرين أ،دمها إىل اآلخر فمرجعنه إىل افنذا ضّم هذ حالبقاء، اً االسقصااب إطمئنان

 االطمئنان حالالزم أيضًا.

 واجلماب عن ذلك: أّن االطمئنان كام ذكرنا مرارًا يسقعمل ع معنيني:

ذا حيصل من جتمع اال،قامالت ع حممر وا،د. : االطمئنان اإلةراكي، وهأحدمها

وع قباال االطمئنان اإلةراكي العلم ن الذي ليس فيه ا،قامال اخلالف ن والىن ن النذي 

 حه ن والشك والمهم. اً ومعقدّ  اً ا،قامال اخلالف فيه كثليكمن 

وما ذكر من أّن الالزم ال ينفك عن الصنفة النفسنانية القني ثبقنت مللزومنه حعند 

حاللزوم إّنام هنم  نايح ع االطمئننان اإلةراكني والعلنم والىنن والشنك اإلذعان 

 والمهم.

: االطمئنان اإل،ساي وهم عبارة عنن سنكمن الننفس حالنسنبة إىل أمنر، ثانيهام

ومنشأ هذا االطمئنان قد يكمن جهاتًا إةراكية، وقد يكمن ُأممرًا ُأخر، مثنل الشنجاعة 

 وقمة القلب والقلقينات والدعايات.

معنيي االطمئنان عممم من وجه، فنّنه قد يعلم أو يطمئن حأمر إاّل أّنه لنيس  وحني

 له سكمن النفس.

فمثاًل: اإلنسان يعلم حنأّن املبينت منع املينت ال يضننر ، ولكنن نقيجنة لسنيطرة 

 القخيالت يمجب له القل  النفيس وال يمكن له ترتيب آثار ما يعلمه حالعلم اإلةراكي.
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ئننان اإل،سناي حالنسنبة إىل أمنر ولنيس لنه االطمئننان ورّحام حيصل لنه االطم

اإلةراكي، كام ع كثل من ممارة الدعايات، فنّنه حيصل لإلنسان االطمئنان اإل،ساي 

حل إّما ظان حاسنه  ،حاسنه، إاّل أّنه إذا فاو ورجع إىل نفسه فال اد اطمئنانًا إةراكياً 

 أو شاب.

،صنمال إلةراكي، فنّننه منن املمكنن واالطمئنان اإل،ساي ليس كاالطمئنان ا

االطمئنان اإل،ساي حالنسبة إىل امللزوم ةون الالزم، وما ذكنر ع االسقصنااب إّننام 

ال اإلةراكي، فنّن اإلنسان يرس الشياء حنالعني القني رآهنا  ،هم االطمئنان اإل،ساي

 ساحقًا ويقأثر من الرؤية الُوىل حالنسبة إليه.

مذكمر ع حعض الكلامت ن وهنم أّن املسنقفاة منن أةّلنة : ن ما هم التقريب الثالث

 االسقصااب لزوم ترتيب الثر عىل حقاء اليشء، وحاكم قانمن املساواة أثر الثر أثر.

وهذا القانمن وإن كان ال اري ع حعض املمارة وليس ةائاًم مساو املساوي مساٍو؛ 

قياس هم املساواة، مثل اللنف أحرز مصاةي  هذا السنخ من الأّن إذ كام ذكر ع املنط  

مساٍو للباء، والباء مساٍو للجيم، فناجليم مسناٍو لأللنف، وانري ع غنل  كاملشناهبة 

 واملامثلة وأمثاهلام.

وعليه فنقمال ع املقام: وجمب إعطاء يشء للغل حسبب نبات حلية زيد أثر لنبات 

ء يشء للغل أثنر لبقناء حليقه، ونبات اللاية أثر لبقاء زيد إىل زمن كذا، فمجمب إعطا

 زيد إىل زمن كذا، من حاب أّن أثر الثر أثر.

ع قياس املساواة أن تكمن الكّبس  اياة، وال يمكن القنمال حنأّن اشرت  وقد 

االثنني نصف الثامنية، حقانمن أّن االثنني نصنف الرحعنة، والرحعنة نصنف الثامنينة، 

 ونصف نصف اليشء نصف اليشء.
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إىل )رتب الثر( والثر يصدق عىل أثنر « ض اليقني حالشكال تنق»مرجع فوعليه 

 الثر، فال حّد من ترتيب مطل  اآلثار.

والفرق حني هذا الققريب والققريبني املققدمني أّن ع هذا الققريب إن كان ترتينب 

 ال إثبات اللاية حنفسه. ،آثار نبات اللاية الزمًا فبلااظ أّن هذا أثر لبقاء زيد

املققدمني مثبت ذي الماسطة مثبت للماسطة ومثبت لنبات اللاية، وع الققريبني 

 إّما من حاب االطمئنان أو من حاب أّن اعقبار العلم حامللزوم اعقبار للعلم حالالزم.

 :وجم وقد ُأجيب عن هذا الققريب حعدة 

 الوال: أّن أةّلة االسقصااب منرصفة عن اآلثار مع الماسطة. المجه

حأّنه لم كان هنا إطالق لفىي ال حّد منن الرجنمع  المجه ويمكن اجلماب عن هذا

ممجمة حالنسبة إىل حعنض الفنراة أو ال؟ فننّن هم إليه وأّن امليزان لالنرصاف فيه هل 

االنرصاف عن حعض الفراة له ميزان خناص وهنم شنّدة الىهنمر ع حعنض الفنراة 

 أّنه ليس ع املقام وخفائه ع البعض حايث يكمن أظهر ع البعض، وسيأيت إن شاء اا

 إطالق ،ق  يّدع  أّنه مننرصف عن اآلثار مع الماسطة.

أّنه ال يشمل اآلثار منع الماسنطة منن من    ا،ب الكفاية ذكرالثاين: ما  المجه

 حاب الخذ حالقدر املقيقن.

وكالمه هنا مبني عىل ما ذكر  ع مبا،ث اللفناظ منن أّن منن مقندمات الخنذ 

 القدر املقيقن ع مقام القخاطب.وجمة حاإلطالق عدم 

وهذا اجلماب أيضًا حمّل تأمل؛ إذ ذكرنا ع مبا،ث اللفاظ أّن عدم وجمة القندر 

املقيقن ع مقام القخاطب ليس من مقّدمات الخذ حاإلطالق ةائاًم؛ فنّن وجنمة القندر 

 املقيقن ال يرّض حاإلطالق ع القعليم.

 نعم، يمكن القمال حه ع الفقيا.
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ال تننقض اليقنني : »نان فينه عندوال منن الفقينا إىل القعلنيم ع قملنه وفيام 

، وسيأيت ذلك إن شناء اا ع الفنرق حنني الفقينا والقعلنيم ع علنل اخنقالف «حالشك

 ال،اةيث ع مباث القعاةال والرتاجيح.

   ا،ب الكفاية أيضًا عىل ما ع هام  ،قائ  ال نمال، ذكرالثالث: ما  المجه

أثر الثنر أثنر أّن السيد اخلمئي )،فىه اا( وهم أّن هذ  الكّبس وهي   ذكرويشبه ما 

إّنام تصح ع ممارة يكمن تسانخ ع الرتتب ع مجيع المسائط، كام إذا كان الكل رشعيًا 

حعضها رشعية وحعضها تكمينية كام ع املقام ن إذ نبات اللاية  تأو تكمينيًا. وأّما لم كان

لزوم المفاء حالنذر من آثار نبات اللاية تننرشيعًا ن فنال يصنّح من آثار البقاء تكمينًا و

 القمال حأّن أثر الثر أثر، أو الخذ حاإلطالق.

وهذا اجلماب ال خيلم عن إمجاال؛ لّن الثر إن كان املراة منه منا يقمقنف وجنمة  

 عليه، ففي كليهام تمقف المجمة ممجمة وإن مل يكن حينهام تسانخ.

رعية واآلثنار القكمينينة، ففني نحمجمة الفرق حني اآلثنار الشن اللهم إاّل أن يقاال

رعيات لنيس علينة ومعلملينة، نالقكمينيات تمقفه تمقف العّلية واملعلملينة، وع الشن

 وإطالق السببية جماز، واملراة اجلّدي أّن احلكم مقيد حثبمت هذا املمضمع.

الثر( ،ق  يبانث ع أّننه واحلّ  ع املقام أن يقاال: إّنه ليس ع املقام مجلة )رتب 

هل يشمل مجيع اآلثار أو خصمص اآلثار حال واسطة، والعمدة ع املقنام الرجنمع إىل 

 الدليل، فدليل االسقصااب إّما حناء العقالء أو الخبار.

فنن كان الدليل حناء العقالء فقد ذكرنا أّن ،كم العقنالء حالبقناء لنيس لنه منشنأ 

تبمن عليه ما له رحط مبارش مع إ،ساساهتم، وأّمنا وير ،حل منشل  اإل،ساس ،إةراكي

 حناء العقالء.  ااآلثار مع الماسطة فال يشمله
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والرّس فيه أّن املسقصاب هم املكشمف حالكشف اإل،ساي، وأّمنا الزمنه فهنم 

غل مكشمف ال حالكشف اإلةراكي وال حالكشف اإل،سناي، وهنذا الزم ممضنمع 

 م مع أّن ممضمعه غل مكشمف.حلكم، فكيف يمكن احلكم حثبمت احلك

ال تننقض : »وأّما إذا كان الدليل هم الخبار، فنام هنم ممجنمة غالبنًا قملنه 

، وقد ذكرنا أّن هذا وأمثاله ن حنام االسقعارة حل الكناية ن يدال عنىل أّن «اليقني حالشك

 ال»الشارع املقّدس قد قاال حقمسعة ع مر،لة الكشف حالنسبة إىل البقاء، فمنن قملنه: 

نعرف أّن ةائرة اليقني هلا تمسعة حالنسنبة إىل البقناء، وإاّل لنم مل « تنقض اليقني حالشّك 

كن هلا تمسعة فكيف ينه  عن النقض؟! ومن هنا نعنرف أّن الشنارع اعقنّب اليقنني ت

حينان مقنام حاحلدويف يقينًا حالنسبة إىل البقاء، وهذ  اجلملة حداللة االققضناء ن وأّننه ع 

ة ن تداّل عىل ترتيب حعض اآلثار، فال حّد من الخذ حالقدر املقيقن، ولعّل المظيفة العملي

هذا هم مراة  ا،ب الكفاية من الخذ حالقدر املقيقن منع قطنع النىنر عناّم ذكنر  ع 

مبا،ث اللفاظ، ومن املعلنمم أّن ع منمارة االسنقعارة وةاللنة االققضناء ال ينعقند 

ما هم ثاحت حداللة االققضاء أّن الشنارع إطالق ،ق  يباث ع االنصنراف وعدمه، و

املقّدس ،ينام اعقّب املقيقن حاحلدويف مقيقنًا حالبقاء أّننه قند تمسنع ع ممضنمع احلكنم 

يعاقب حكذا؛ فنّن ائي من ترب عماًل عاملًا حمجمحه اجلزائي، فنّن ع ممضمع احلكم اجلز

 حلكم الرتخييص.العلم أعم من العلم المجداين والقعبدي، أو ضّي ل ع ممضمع ا

: أّن االسقصااب وإن عنّد منن الُ نمال إاّل أّننه منن الُ نمال التقريب الرابع

املارزة، وإّنام عّد من ال مال لّنه ُأخنذ ع ممضنمعه الشنك، ومل يلخنذ الشنّك ع 

ممضمع المارات، فاالسقصااب والمارات مقساويان ع اإل،راز، فهذا من سننخ 

ت حمرزة حالنسبة إىل الشاب ع اللب والماقع وليست ،ّجنة المارات، فكام أّن المارا

 للعامل، كذلك االسقصااب.
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كام يعقّبون من قامت عند  البيننة عاملنًا فيقناال: )وعنرف أ،كامنًا(، وعرفنان ف

ال،كام ليس إاّل من المارات، كذلك االسقصااب، فيقاال: )فنّنك عنىل يقنني منن 

المثاال فيام امز وفيام ال امز وا،د، فال حّد وضمئك(، فنذا مل يكن حينهام فرق، فاكم 

من االلقزام حاجية مثبقات االسقصااب كام تلقزممن حاجينة مثبقنات المنارات أو 

 إقامة البّينة عىل الفرق حينهام.

وقد ُأجينب عنن هنذا الققرينب حمجنم  مقعنّدةة إلحنداء الفنرق حنني الُ نمال 

 والمارات.

كفاية وتبعه حعنض. قناال: )فننّن الطرين  و : ما أجاب حه  ا،ب الالوجه األول

المارة ،يث إّنه كام حيكي عن امللّةس ويشل إليه كذا حيكي عن أطرافنه منن ملزومنه 

ولمازمه ومالزماته ويشل إليها كان مققنىض إطالق ةليل اعقبارها لزوم تصنديقها ع 

سقصنااب، ،كايقها، وقضيقه ،ّجية املثبت منها كام ال خيف ، حخالف مثنل ةلينل اال

فنّنه ال حّد من االققصار ممّا فيه من الداللة عىل القعّبد حثبمته، وال ةاللة له إال عىل القعبد 

حثبمت املشكمب حلااظ أثر  ،سبام عرفت، فال ةاللة عىل اعقبنار املثبنت مننه كسنائر 

 . (1) الُ مال القعبدية(

ىل احلكاينة ع وتمضياه: أّن المجه ع ،ّجينة مثبقنات المنارات ن املشنقملة عن

الغالب ن هم أّن ما يكمن سببًا حلّجية امللّةس ن وهنم عبنارة عناّم حيكني اللفنظ عننه ن 

ممجمة حالنسبة إىل اللمازم؛ إذ احلكاية عن اليشء ،كاية عنن لمازمنه، ومرجعهنا إىل 

وإذا تعنّدة منا  ،ففي اخلّب ال حّد وأن نصدق ما حيكيه العاةال منثالً  احلكايات املقعدةة.

                                                           
 

 .416ال: ( كفاية ال م1)



262 |   

 
 

؛ وذلك للدليل الداال عىل لنزوم تصندي  أيضاً  اهبأن يصدق ال حّد فمن اللمازم  حيكيه

 العاةال.

يخنقو ف« ال تننقض اليقنني حالشنك: »وأّما ةليل االسقصااب مثل قملنه 

 حامللزوم ةون الزمه.

ويمكن أن ااب عنه حأّن تمسعة ةائرة احلكاية وجعلهنا معينارًا حلّجينة مثبقنات 

يكمن حلكاية من الُممر املققّممة حالقصد وااللقفات، وكثلًا ما المارات حال وجه؛ إذ ا

أو أّنه منكر للمالزمة، فكيف يعقل أن يكمن املخّب  ،املخّب غل ملقفت إىل الزم كالمه

 خمّبًا عن الالزم أيضًا؟!

فاحلكاية إّنام حتكي عن امللّةس فقط، غاية المر حنمع من أنماع الرتاحط حني امللّةس 

سقكشف الغل، وهم الالزم، سماٌء أكان من قبيل املدلمال االلقزامني مكن أن ييوغل  

 ن وهذا ع خصمص اللزوم البني حاملعن  الخو ن الداللة اللفىية أقسامالذي هم من 

 ن وهذا ع ممرة اللزوم غل البني أو البني حناملعن  العنم ن  اللمازم العقليةقبيل أم من 

مع أّن الشخو يلخذ حلمازم  ،، وال سّيام ع اللمازم العقليةغل  اةقةفيهام احلكاية و

 كالمه، فال يمكن تعليل احلّجية حقعّدة احلكاية.

ويشهد لذلك أّنه من أنكر ،كاًم من ال،كام الماقعية، وال يعلم أّن مرجع إنكار  

 ال حيكم حكفر . والزمه تكذيب النبي 

   اخلراساين اثنان من تالمذته.ولجل هذا االعرتاض قام حقمجيه مقالة املاق
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 تقنمم تارة: المارة نّ )إ: ،يث قاال (1)ع ّناية الدراية ال فهايناملاق   أحدمها:

 عمد منن  الشاهدان حه خيّب ما كمن ،ينئذٍ  فالالزم ،ء يش عىل كالبينة املمضمعات، عىل

صمرة ع عننمان يعني: أّن االلقفات النمعي كاف ع هذ  ال] نمعاً  إليه ملقفقاً ن  قصد و

 هنم حنامنن  املخنّب شأن فان ،السالم عليه اإلمام عن كاخلّب  أخرس و[،  دق احلكاية

نن  إلينه امللقفنت املعنن  من له حام السالم عليه اإلمام عن الصاةر الكالم ،كايةن  خمّب

 حفقيه، ليس و فقه ،امل رّب  إذ ؛للمخّب ال السالم، عليه لإلمامن  خصم ياته حجميع

 الكنالم حلنمازمنن  املخنّب القفنات عدم فمجرة منه، أفقه هم من  إىل فقه ل،ام رب و

 علينه اإلمنام عن الصاةر للكالم االلقزامية املداليل ،جية عدم يمجب الن  عنه املخّب

 (.هبا للمقكلم إليها ملقفت كلها نفن السالم،

 ال يمكن االلقزام حه. ال فهاينوما ذكر  املاق  

فنّن منا يمجنب كمننه ،كاينة هنم االلقفنات الشننخيص ال أّما الصمرة الوىل: 

رق حني اللمازم القي يلقفت إليها نمعًا، وما ال يقمال أ،د حالفالنمعي، مضافًا إىل أّنه ال 

 ، مع أّن جعله معيارًا لصدق احلكاية وعدمه حال وجه.يقلفت إليها نمعاً 

إاّل أّن جمنّرة  ،يع اللمازموأّما الصمرة الثانية: فنّنه  ايح أّن اإلمام ملقفت إىل مج

االلقفات ال يمجب إخبار  عن هذ  اللنمازم؛ إذ جمنّرة االلقفنات غنل كناف لصندق 

إىل الغنل وقصند  املعنن انققناال  مقنّدماتوجمة اإلخبار واحلكاية، حل ال حّد هنا من 

 م.تفهيم الفكرة الذي يعّّب عنه حالداللة القفهيمة إذا كان الراوي ممن يفهم لمازم الكال
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كنمن تال فن أيضنًا، المر كنذلكفغل ملقفت إىل لمازم الكالم هم وأّما الراوي الذي 

 عنها. خمّباً نمعًا  االلمازم القي يلقفت إليه

 : املاق  العراقي عىل ما ع ّناية الفكار. وملّخصه وجهان:وثانيهام

لقفنات، احلكاية القصديقية ،ق  حيقناج إىل اال ّن املراة من احلكاية ليسأ :أحدمها

 ذكر عبارته: من الفضلحل املراة احلكاية القصمرية، ولغممضه لعّل 

: )وأما املنع عن تعدة احلكاية ع الطرق والمارات، حقمهم عدم ،كايقها قاالفقد 

إال عن خصمص امللةس ةون لمازمه وملزوماته ومالزماته، حندعمس أّن املخنّب عنن 

فضناًل عنام  ،ازمنه كنالنمم ونبنات اللاينةاليشء كاملمت واحلياة قد ال يلقفنت إىل لم

مع وضمح أّن ،كاية اخلّب عن اليشء فرع القفات املخّب  ،يسققبعه من اللمازم الرشعية

فمدفمع حأّن المر كذلك ع احلكاية القصديقية املمجبة  ،وحدونه يسقايل احلكاية ،إليه

احلكاينة القصنمرية.  ،ق  حالنسنبة إىل لالذعان حكمن امللةس مراةًا للمقكلم ال مطلقاً 

واعقبار خصم ها ،ق  ع لمازم امللةس وملزوماته ممنمع جدًا، حنل نقنمال: إّننه حعند 

ا،راز احلكاية القصديقية حالنسبة إىل امللةس واملدلمال املطاحقي يكفي ع  اة الخنذ 

حلمازمه وملزوماته جمرة ،كاية اخلّب عنها ولنم تصنمرية املالءمنة منع القطنع حعندم 

 .(1) خّب واملقكلم إليها(القفات امل

احلكاية تصديقية وتصمرية، وإّنام الداللة عىل قسمني: تصنديقية  تأّنه ليس فيه:و

وتصمرية، والداللة القصمرية ةاللة ُأنسية من الكالم وهنم خطنمر معنن  آخنر منن 
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املنقكّلم قا ند هبنذا اللفنظ أي أّن  ةاللة تفهيمية،تكمن  القصديقيةالكالم، والداللة 

 إراةة جّدية عىل وفقه.هناب أّن هي معن  آخر، والداللة القصديقية الُخرس  إااة

 وعىل فرض وجمة ،كاية تصمرية، ال ةليل عىل أّن املعيار هم احلكاية القصمرية.

: ما ذكر: )وعىل فرض تسليم اعقبار الداللة القصنديقية ،قن  حالنسنبة إىل ثانيهام

ع احلكاينة املزحنمرة جمنرة القفنات املخنّب  لمازم امللةس وملزوماته نقنمال إّننه يكفني

واملقكّلم إىل لمازم امللةس وملزوماته ولم حنام اإلمجاال حأّن لكالمه الزم وملنزوم وال 

 .(1) حيقاج إىل االلقفات القفصييل حالنسبة إليها(

 وهذا كام ترس غل قاحل للقصدي  حه.

الفنرق حنني المنارات  وهنم: أنّ  (2): ما أجناب حنه املاقن  الننائينيالوجه الثاين

 واالسقصااب إّنام هم ع املجعمال.

ففي المارات أساس احلجية مرجعه إىل تقميم الكشف الناقو، فننّن هلنا كشنفًا 

ناقصًا، والشارع حاعقبار  هلا قد متّم هذا الكشف الناقو، فنذا كنان هلنا كشنف ن ولنم 

ىل اللمازم، فلم اعقنّب املنمىل ناقصًا للملةس ن كان هلا كشف هبذا املقدار طبعًا حالنسبة إ

 الزُم ذلك اعقبار العلم حالنسبة إىل اللمازم أيضًا.فهذا الكشف حالنسبة إىل امللةس علاًم 

فكام أّن العلم حامللزوم تكمينًا ال ينفك عن العلنم حنالالزم منع االلقفنات إىل املالزمنة 

 كذلك ع عامل القرشيع.

تقميم الكشف واعقبنار العلنم، حنل  وأّما االسقصااب فمرجع احلجّية فيه ليس

 مرجعها اجلري العميل عىل وف  املسقصاب.

                                                           
 

 .املصدر الساح ( 1)

 .484: 4انىر: فمائد ال مال ( 2)
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 ويمكن اإلشكاال عليه:

ّن وعاء االعقبار غل القكمين، ويمكن للشارع ولغل  اعقبار العلم حالنسبة أ: الا أوّ 

ي اعقبنار  علناًم نإىل امللةس ةون الالزم، واعقبار اخلّب علاًم حالنسبة إىل امللزوم ال يققض

 إىل الالزم، والقالزم ع القكمينيات غل جاٍر ع االعقباريات. حالنسبة 

ّن الفرق حني المارات واالسقصااب حالمجه املزحنمر غنل  نايح؛ إذ أ: وثانياا 

العلنم حلاناظ  ، غايقنهيمكن القمال ع االسقصااب أيضًا حنأّن الشنارع اعقنّب  علنامً 

تننقض ينبغني لنك أن ال »ورة فينه:  ، فقدعبارة عن اجلري العميلهم الطريقي الذي 

، فمققضا  أّنك مقيقن حالنسبة إىل البقاء، ولذا يقاال ن كام القزم حه املاق  «اليقني حالشّك 

النائيني نفسه ن إّن االسقصااب أ ل حمرز، ففي كليهام يأيت ،نديث اإل،نراز، ومنع 

مللزوم مققضيًا اعقبنار كمن اإل،راز مشرتكًا حينهام فنذا كان اعقبار اإل،راز حالنسبة إىل ا

 اإل،راز حالنسبة إىل الزمه، فيجري ذلك ع االسقصااب أيضًا.

اعقبار أة  واملراة مننه اجلنري « ال تنقض اليقني حالشّك : »إن قيل: إّن قمله 

 العميل.

ال امز ل،د »قمله: املراة من قلنا: إّن ع حاب المارات أيضًا المر كذلك، فنّن 

 اجلري العميل عىل وفقه. هم« يك ع ما يرويه عنّا ثقاتنامن ممالينا القشك

: ما أجاب حه السيد اخلمئي )،فىه اا( ن عىل ماع مباين االسقنبا  الوجه الثالث

فننه حعد أن ذكر أّن االسقصااب من المارات، لكننه مل ينرتض ثبنمت احلجينة ع ن 

)نعنم مقملنة اللفنظ، قناال: لمازم كل أمارة، حل خّو ذلك فيام إذا كانت المارة من 

اخلّب والبّينة وغل ذلك من المارات القي ترجع إىل مقملة اللفظ ،ّجة ،ق  حاإلضافة 

إىل اللمازم فيام إذا ثبت املدلمال املطاحقي، ولم كان املخّب غل ملقفت إىل املالزمنة، حنل 

أو قامت البّيننة  ولم كان منكرًا هلا، كام إذا أخّب ذو اليد حمالقاة املاء القليل يد شخو
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عىل ذلك، فنّنه حيكم حنجاسقه عىل تقدير العلم حكفر ذلك الشنخو وإن كنان املخنّب 

منكرًا لكفر  أو غل ملقفت إليه، لكن ذلك ليس من جهة أةّلة ،ّجية قمال ذي اليد أو 

البّينة، لعدم شممهلا عىل ما عرفت، حل من جهة أّن مداليل اللفاظ ،ّجة حبناء العقالء 

اإلضافة إىل املدلمال االلقزامي، فاحلّجية هنا إّنام هي حمالب ،ّجينة الىنماهر، ال ،ق  ح

 .(1) حمالب ،ّجية اخلّب أو البينة(

وال حّد من القمّجه إىل أّن جمرة ةليل ،ّجية الىماهر غل كاف للشممال حالنسبة إىل 

ّد مضنافًا إىل اللمازم، ولذا لم أخّب غل ذي اليد أو غل الثقة مل يكنن ،ّجنة، حنل ال حن

إطالق ةليل ،ّجية الىماهر إطالق ةليل ،ّجية اخلّب أو البينة حايث يشنمل املنداليل 

 االلقزامية واللمازم، فنّنه لم مل تكن البّينة ،ّجة ملا ترّتب عىل قمهلا أي أثر.

أّن الىماهر ليست ،ّجة ع مطل  اللمازم، ولذا ذكر هنم ع العنام إىل هذا مضافًا 

: )كل عامل اب إكرامه( ونان نعلم أّن زيدًا ال اب إكرامه، ال يمكنن لننا أّنه إذا قاال

احلكم حأّنه ليس حعامل حاكم عكس النقيض )كّل من ال اب إكرامه فهم لنيس حعنامل( 

ومنالزم للقضنية ع  ،ومن املعلمم أّن عكس النقيض كام ذكر ع املنطن  منن اللنمازم

 الصدق.

ن مثبقات المارة ،ّجة ع حناب اإلخبنار فقنط : )نعم، تكم(2)وأجاب ع املصباح

لجل قيام السلة القطعية من العقالء عىل ترتيب اللمازم عىل اإلخبار حامللزوم ولم مع 

 المسائط الكثلة.
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ففي مثل اإلقرار والبّينة وخّب العاةال يرتتب مجينع اآلثنار ولنم كاننت حمسناطة 

خبار وما يصدق عليه عنمان احلكاينة اللمازم العقلية أو العاةية، وهذا خمقو حباب ال

 ةون غل  من المارات(.

وما ذكر  خمدوش من جهة أّن ،ّجية الىماهر غنل خمقصنة حبناب الخبنار، حنل 

 تشمل اإلنشائيات أيضًا، فلم كان لإلنشاء لمازم ترتبت كام ترتتب لمازم الخبار.

لثالث وتقريب له : وهذا المجه ع احلقيقة تمضيح وتفصيل للمجه االرابع الوجه

،ّجة عندنا خمقلفنة وذات أننماع هي حايث ال يرة عليه إيراة، وهم أّن المارات القي 

مقعدةة، فبعضها ال تكمن مثبقاهتا ،ّجة، وحعضها تكمن لمازمهنا ،ّجنة، وع حعضنها 

 املالب حالنسبة إىل امللزوم ممجمة حالنسبة إىل الالزم أيضًا.

ها نىل االسقصااب تكمن كاالسقصااب ع والمارات القي يكمن منشأ ،جيق

 عدم ،ّجية مثبقاهتا.

 تمضيح ذلك: أّن المارات القي نلقزم حاّجيقها أقسام مقعّدةة:

 : الىّن االطمئناين.القسم األول

وقد تعرضنا له ع مبا،ث القطع والىن، وأن الىّن االطمئناين اإلةراكي إن كان 

ال،نقامالت وأشنبا  ذلنك حنانم يكنمن ا،نقامال ناشئًا من املباةئ العقالئية كقجميع ا

فهذا الىّن ،ّجة عند العقالء والشنرع، ويمكن القعبل عننه حنالعلم  ،اخلالف ممهمماً 

لقطنع سنماء كنان العاةي، والىاهر من الشيخ وحعنض آخنر عندم ،ّجينة منا وراء ا

 املشكمب. لباسالالىن، إاّل أّن املاّق  النائيني ذهب إىل ،ّجيقه ع حاث  ماالطمئنان أ

وع االطمئنان ال يأيت الباث الساح ؛ إذ االطمئنان حالنيشء اطمئنان حالزمه حعد 

العلم حالقالزم حينهام، وقد مّر أّنه ال يمكن أن يقصف النالزم حغنل  نفة امللنزوم منن 

 ،يث الصفات النفسية.
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القائمة وع هذا السنخ من المارات القمال حاّجية مثبقاهتا فيه مساحمة؛ إذ المارة 

عىل امللزوم نفسها قائمة عىل الالزم من حاب عدم إمكان القفكيك حني الالزم وامللنزوم 

 ع قيام المارة وعدمه.

 : اال،قامال القمي اإلةراكي فيام إذا كان املاقمل ذا أمهّية.القسم الثاين

وقد ذكرنا أّن العقالء ع مقا دهم الشخصية واملقا د االجقامعية يعقمدون عىل 

 ل هذا اال،قامال القمي.مث

واال،قامال له كاشفية، وحام أّن املاقمل ع غاينة المهينة فكنأّنام ينرس العقنالء أّن 

 النقو الذي ع جانب اال،قامال منجّب حأمهية املاقمل.

واملقا د الرشعية إن أ،رز أّّنا من هذا القبيل وع غاية المهية يكنمن اال،نقامال 

ذكرنا أّنه لم كان هنا ا،قينا  لكنان مرجعنه إىل إحنراز القمي ،ّجة حالنسبة إليها، وقد 

كام ع الدماء والنفمس و،فظ أ ل الدين وعدم طرو ما يزيل شنعائر  ،أمهّية املاقمل

 اإلسالم مثل الكعبة املكرمة وأمثاهلا.

مع ةرجنة اال،نقامال؛  يةساوقوع هذا السنخ من المارات ةرجة الزم املاقمل م

حني الالزم وامللزوم من ،يث الصفات النفسية، إاّل أّن رّس إذ املفروض عدم القفكيك 

احلّجية ن وهم مال،ىة ةرجة اال،قامال وأمهية املاقمل ن إن مل يكن ممجمةًا ع النالزم 

 مل يكن ،ّجة كام إذا مل يكن الالزم ذا أمهّية أو مل يكن حمرز المهية.

ارة املاركة للملنزوم حمركنة وأّما إذا كان الالزم أيضًا ع غاية المهية فنفس الم

 حالنسبة إىل الالزم أيضًا.

 وهذا ممّا حن  عليه العقالء ع مقا دهم.

من المارات املعقّبة عند العقالء ما يكمن لشنيء كشف ناقو ن  القسم الثالث:

كام ذكر املاق  النائيني ن إاّل أّن العقالء لجل جهة من اجلهات يعقمدون عليه، وهذا 
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ع إىل الطباء واملهندسني وأمثاهلام، وكذلك خّب الثقة ن حنناًء عنىل ،ّجينة كام ع الرجم

 خّب الثقة ن والبينة وأمثاال ذلك.

والعقالء كام يرون هذ  الممر كاشفًة حالنسبة إىل امللّةس يروّنا كاشفة حالنسبة إىل 

 اللمازم.

ةراكني، : ما يعقمد عليه العقالء من جهة الكشف اإل،ساي ال اإلالرابع القسم

حنا  قريبًا، واليد ن حناء عىل ما ذكنر ع مبانث اليند وهذا كاالسقصااب حناء عىل ما قرّ 

وسيأيت إن شاء اا ن إّنام تكمن أمارة عىل امللكية من جهة أّن العقنالء ينرون السنيطرة 

 اخلارجية رمزًا للسيطرة االعقبارية القي هي عبارة عن امللكية.

ال يروّنا كاشنفة حالنسنبة إىل اللنمازم، حنل يروّننا وع هذا السنخ من المارات 

 كاشفة للجهات امللثرة ع النفس مثل المجمب أو احلرمة أو ال،كام المضعية.

: ظماهر اللفاظ، و،ّجيقها من حاب امليثاق العقالئني. ومرجعنه اخلامس القسم

الزمنات، إىل أّن كّل شخو ملزم حام أحرز  حجميع شلونه من اللمازم وامللزومات وامل

وأّن كّل شخو مقعهد حام يقمله حجميع شلونه، وع هذا السنخ من المارات العقالء 

يأخذون حاللمازم واملالزمات ع ،دوة، وال يأخذون حجميع اللمازم، كام ذكرننا منن 

أّنه ال يمكن حسبب أ نالة العمنمم إثبنات منن لنيس لنه احلكنم حخروجنه خروجنًا 

 أّنه من لمازم  دق القضية.ممضمعيًا لجل عكس النقيض، مع 

: المارات القي ُأخذت عىل نام املمضمعية، أي أّّنا ،ّجة سماٌء السادس القسم

 أم مل يكن، وال حّد من العمل هبا. اأكان اطمئنان عىل وفقه

وهذا مقاق  ع ممارة كاإلخبارات الرسمية للدوائر احلكممينة، فنّننه لنم أخنّب 

ة مل يكن للمخّب له ،ّجة ع عدم عمله حأّننه مل يكنن حسبب المسائل الرسمية والقانمني

ضًا عنه ع أمنر جعل اإلمام شخصًا وكياًل مفمّ إذا قبيل ما هذا المطمئنًا حام أخّب، ومن 
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العمري واحنه ثققاي ن ثققان فام أّةيا عني فعني يلةيان ن إىل أن يقمال ن »من الُممر مثل 

 «.فاسمع هلام وأطعهام

 يندال ة أّّنام وكيالن عن اإلمام عليه السالم وثققنان لنه، والفقمهلام ،ّجة من جه

، وقد ذكرنا ع مباث املكاسب أّن ،ّجية قمال املقنمم عنىل نانم عىل ،ّجية خّب الثقة

 املمضمعية أيضًا.

وهذا السنخ من المارات ،ّجيقها ةائرة مدار ما يعينه القانمن أو من حيد  المر، 

 .قانمن أو من اإلمام فيكمن ،ّدها ما عنّي من قبل ال

واملقصمة من هذا القفصيل أّن المارات خمقلفة، ففي حعضها ما يداّل عىل امللنزوم 

حل قائمة عىل امللزوم  ،يداّل عىل الالزم أيضًا، وع حعضها المارة غل قائمة عىل الالزم

 فقط.

ّد منن وفيام هي قائمة عىل الالزم أيضًا إّما تكمن حبنناء العقنالء، ففني مثلنه ال حن

مراجعة العقالء لقاديد ،دوة ، وإّما تكمن جمعملة، وفيه أيضًا ال حّد من الرجنمع إىل 

 اجلعل.

وعىل أّي ،اال ليس قانمن كيّل حأّن مثبقات المارات ،ّجة، فام كان من المارات 

مشاهبة لالسقصااب فال تكمن مثبقاهتا ،ّجة، فال يمكن االسقدالال حالققريب الراحنع 

 ت االسقصااب.حلّجية مثبقا

 بقي َشء:

بعض ن ولعل مراة   ا،ب الفصنمال ن تبعنًا لكاشنف الوهم أّن الشيخ نقل أّن 

الغطاء، اسقداّل لعدم ،ّجية ال ل املثبت حأّنه لم كانت ،ّجنة للنزم القعنارض، فقند 
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: )وقد اسقدال حعض ن تبعًا لكاشف الغطاء ن عىل نفي ال نل املثبنت حقعنارض (1)قاال

كنذلك ال نل عندم  ،احت واملثبت، فكام أّن ال ل حقناء الوالال ل ع جانب الث

 الثاين( إىل آخر .

: )ال ريب ع أنه لم حني عىل أن ال ل ع امللنزوم قاحنل إلثبنات (2)الشيخ قاالثمَّ 

الالزم العاةي مل يكن وجه إلجراء أ الة عدم الالزم، لنه ،اكم عليهنا، فنال معنن  

حه هذا املسقدال ن من ،كممنة ال نل ع امللنزوم للقعارض عىل ما هم احل  واعرتف 

عىل ال ل ع الالزم ن فال تعارض أ الة الطهارة ل الة عدم القذكية، فلم حني عنىل 

املعارضة مل يكن فرق حني اللمازم الرشعية والعاةية، لن الكل أ،كنام للمسقصناب 

 مسبمقة حالعدم(. 

منن إليه الشنيخ ال حنّد  وقبل الفاو فيام ذهب إليه  ا،ب الفصمال وما ذهب

 ،دوة القعارض.معرفة 

 فنقمال: إّن ال ل املثبت فيه ا،قامالن:

: أن يقاال: إّن االسقصااب ،ّجة حالنسبة إىل مطل  لمازمه سماٌء أكاننت أحدمها

من آثار  أم ال، وعىل فرض كمّنا من آثار  سماء أكاننت رشعينة أم ال، وعنىل فنرض 

 فال ل املثبت حمعن  مطل  القالزم.  رشعية أم ال.عدم كمّنا من آثار  سماٌء أكانت 

ع خصنمص ال،كنام االسقصااب وهذا ع قباال من يقمال حاخقصاص ،ّجية 

 النرشعية املرتتبة عىل البقاء، وظاهر كلامت  ا،ب الفصمال هم القعميم.

                                                           
 

 .236: 3( فرائد ال مال 1)

 ( املصدر نفسه.2)
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: ما أرشنا إليه وهم أّن ما هم حمّل الباث خصمص الالزم القكميني النذي ثانيهام

رًا وكان له أثر رشعي مثل نبات اللاية الذي هم أثر للبقاء وله أثر رشعي وهنم يعّد أث

 وجمب القصّدق، ال مطل  الالزم.

وعليه فالالزم الذي ال يعّد أثرًا وإن كان رشعيًا خارج عن حمل البانث، كنام إذا 

أّننه إّمنا مناٌء أو حنمال، فهننا اسقصنااب حقناء احلنديف ع  تنرةةتمضأ حامئع غفلة ثنمَّ 

سقصااب طهارة العضاء يلزم منه القفكينك حنني املقالزمنني، وإذا كنان ال نل وا

 اً املثبت ،ّجة فنثبات كّل منهام يققضني نفي اآلخر، ومها مقالزمان وليس أ،دمها أثنر

 .ولم تكميناً  لآلخر

نعم، العقل حيكم حأّن هذا املائع إن كان ماًء فهم طاهر ،دثًا وخبثًا وإن كان حنمالً 

 حمديف.فهم نجس و

ّنه ما املراة حال ل املثبت؟ هل املراة حه الثر القكميني النذي أوخال ة الكالم: 

 له أثر رشعي؟ أو مطل  الالزم وإن مل يكن أثرًا للملزوم؟ كالمها حمقمل.

وع كلامت القمم تشمي ، فنّن الىناهر منن عبنارات حعضنهم هنم الوال ومنن 

 عبارات حعض آخر منهم هم الثاين.

الرحعة القي ذكرناها حلّجية ال ل املثبت وناقشنا فيها، ثالثة منها قاحلنة والةّلة 

 لالسقدالال هبا لكل من اال،قاملني.

اعقبنار العلنم حالنسنبة هنم ن أّن االسقصنااب عنفنّن الدليل الوال كان عبنارة 

لعلنم حلمازمنه منن جهنة أّن ااعقبنار يسنقلزم للمسقصاب، واعقبار العلم حالشننيء 

 كالقكمينيات ع انعكاس املالزمة. االعقباريات

وهذا الدليل ن كام ترس ن يشمل ما إذا كان الالزم أثرًا أو مل يكن أثرًا، وهذا الالزم 

 كان له أثر رشعي أم ال.
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ن أّن الصفات النفسية ال ختقلف ع املقالزمني والالزم عوالدليل الثاين كان عبارة 

االطمئنان ،جة من حاب االسقصااب  أنّ و ن لقالزمحامع العلم وااللقفات  ن وامللزوم

 فالزم ذلك ،صمال االطمئنان حالالزم، وهذا الدليل أيضًا يققيض القعميم. ،الشخيص

هنم )رّتنب « ال تنقض اليقنني»ن أّن مفاة عنعم، الدليل الثالث الذي كان عبارة 

 الثر( فهذا خمقو حخصمص الالزم الذي يعّد أثرًا.

ياس االسقصااب حالمارات أيضًا يعّم الالزم النذي والدليل الراحع الذي كان ق

 ال يعّد أثرًا، فنّن اإلقرار وأشباهه من المارات مثبت جلميع اللمازم.

ققضنني اخقصناص يمنهنا  ي القعمنيم ووا،ندنفالةّلة الرحعة ثالثة منها تققض

 ال ل املثبت حام يعّد أثرًا.

حنل عنىل املسنالك ف عىل املسلكني، مركز القناع و،دوة القناع خيقلأّن النقيجة و

 حمال،ىة الةلة، ويمكن ذكر وجم  ثالثة ع مركز القناع:

إن قلنا حأّن املنراة منن ال نل  ،ياة زيد ونبات اللاية والقصدق، مثاالع مثاًل: 

املثبت مطل  اللمازم، يكمن مركز القناع حقاء زيد ونبات حليقه؛ لّن اسقصااب حقناء 

 ثبت نبات اللاية الذي هم الزمه القكميني.زيد يثبت حقاء  وي

 ،فننن قلننا حجرينان اسقصنااب عدمنه ،وحام أّن نبات اللاية مقمقف عىل احلياة

الزمه أن ال يكمن ،يًا، ونقيجقه إثبات عدم احلياة، فمركز القنناع عنىل القعمنيم هنم ف

  ع قضية القصدق.نيوالالزم، وحالقبع يكمنان مقنافي امللزوم

حمالً أم ماء حعد المضمء منه غفلة، املائع ترةة ع كمن املققّدم وهم ما إذا وع املثاال 

، مع أّن أ،ندمها لنيس أثنرًا لآلخنرأيضًا، امللزوم والالزم مركزًا للقناع كل من يكمن 

 وإنام مها معلمالن ع ذلك لعلة ثالثة.
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ان سنماء كنوإن قلنا حاخقصاص ال ل املثبت حممارة النالزم النذي يعنّد أثنرًا 

فيكمن مركز القناع خصمص الالزم ع مثاال زيند؛ إذ اسقصنااب رشعيًا أم تكمينيًا، 

ال يثبنت فنحقاء زيد يثبت أثر  وهم نبات اللاية، وأّما اسقصااب عدم نبات اللاينة 

إاّل أّنه ليس أثر ، فيخنرج عنن  ،ممت زيد؛ إذ ممته وإن كان الزمًا لعدم نبات اللاية

 مركز القناع.

الثاين كالمها خارجان عن ممرة القناع؛ إذ ليس كّل منهام أثرًا لآلخنر؛  وع املثاال

 لّن اسقصااب طهارة العضاء ليس من آثار  ارتفاع احلديف وحالعكس.

الدليل الثالث وهم )رّتب الثر( وقلننا عىل ،جية ال ل املثبت ع  اعقمدناوإن 

حمعنن : أّن  ،لماسنطةرعي سنماء أكنان حنال واسنطة أم منع انحاخقصا ه حالثر الشن

اسقصااب ،ياة زيد ال شأن له حنبات اللاية أ اًل، وإننام يثبنت أثنر  الرشنعي منع 

الماسطة، وهم القصدق، و،ينئذ اسقصااب عدم نبات اللاينة واسقصنااب ،يناة 

فيكنمن مركنز القنناع هنم القصنّدق وعندم زيد يقنافيان ع وجمب القصدق وعدمه، 

عبنارة عنن القصنّدق، هنم ت الثر الشنرعي النذي القصدق؛ إذ اسقصااب حقائه يثب

 واسقصااب عدم نبات اللاية يققضني عدم وجمب القصّدق.

أن نرس أّن ما ذكر  الشيخ من ال حّد املققدمة ر مركز القناع عىل املسالك محعد ظهو

 احلكممة ع أي ممرة اري وع أي ممرة ال اري.

 ،لقناع هم خصمص وجنمب القصنّدقأّما املسلك الخل وهم ما إذا كان مركز ا

فدفع اإلشكاال حاحلكممة ال وجه له؛ إذ ع اجلهة القي يكمنان فيهنا مقننافيني هني أثنر 

 لكليهام، واملفروض أّن اسقصااب حقاء زيد ال يثبت نبات اللاية.

والقمال حأّن الشّك ع نبات اللاية مسبب عن الشّك ع حقاء زيد ال أثنر لنه؛ لّن 

 يد يققضني رفع الشّك عن وجمب القصّدق ويثبت وجمحه.اسقصااب حقاء ز
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فنناملفروض أّن االسقصننااب ال يثبقننه؛ لّنننه لننيس أثننر ،  ،وأّمننا نبننات اللايننة

ي عندم وجنمب القصندق، فهنام مقنافينان ع نواسقصااب عدم نبات اللاية يققضن

هذا  القصدق وهلام مرتبة وا،دة، وال يمكن القمال حأّن أ،دمها ،اكم عىل اآلخر، فعىل

 املسلك ال يمكن ةفع اإلشكاال حاحلكممة.

وإذا قلنا حنالقعميم وفرضننا أّن النالزم لنيس منن اآلثنار الشننرعية والقكمينينة 

فاسقصااب طهارة  للمسقصاب كمثاال القمضئ حاملائع الذي ال يعلم أّنه حمال أو ماء.

يققضنني  مع حقاء احلديف وحنالعكس، وكنّل مننهام نامقيحناء عىل ال ل املثبت البدن 

؛ إذ احلكممة مقمقفة عىل أن يكمن أيضاً  ال وجه لدفع اإلشكاال حاحلكممةف نفي اآلخر،

الشّك ع أ،دمها ناشئًا من الشّك ع اآلخر، واملفروض ع املقام عدم كنمن الشنّك ع 

أ،دمها ناشئًا من الشّك ع اآلخر، حل الشّك ع كليهام ناشئ من الشّك ع أّن املائع هل 

 أو حمالً؟كان ماًء 

فنن كان مراة  ا،ب الفصمال من الالزم مطلن  النالزم مل يكنن هنذا اجلنماب 

 جماحًا عنه ع هذا الفرض.

احلكممنة جماحنًا عنن  نا،ب وأّما إذا كان الالزم أثرًا، فهنل يكنمن اجلنماب ح

 ال؟ والفصمال أ

 فنقمال: ،نجعل مركز الباث خصمص ما إذا كان الالزم أثراً  ونان تبعًا للشيخ

حالدليل الوال حلّجية ال ل املثبت، وهم أّن اعقبار  عاملنًا حالنسنبة إىل  سكنامتإن 

امللزوم يققيض اعقبار  عاملًا حالنسبة إىل الالزم ن ونان وإن قلنا حأّن هذا الدليل يشنمل 

خصمص ممرة النزاع هم مجيع اللمازم، إاّل أّنه مع غّض النىر عاّم ذكرنا والقسليم حأن 

تعارض حدوي، وال حّد من القمال حنمع منن احلكممنة يقع ن فهنا  زم أثراً ما إذا كان الال

 ،ات كالقكمينياتيالقي ذكرها الشيخ لرفع القعارض؛ إذ الدليل يققيض تالزم االعقبار
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إاّل ناةرًا، فنّنه إذا غسلنا ثمحًا حنامء ثبنت طهارتنه  ،واالسقصااحات هتدم حعضها حعضاً 

واسقصااب نجاسنة الثنمب يققضنني عندم  حاالسقصااب يققضني طهارة الثمب،

طهارة املاء، وكذلك ع اسقصااب الطهارة والصالة مع هذ  الطهنارة واسقصنااب 

فرا  الذمة، فنّّنام مقعارضان، وهكذا ع سائر املمارة، والزم ذلك القعارض ،قن  ع 

 الثر الرشعي للمسقصاب.

ي نبار  عاملًا حالشننيء يققضنوحام أّن هذا ال يمكن االلقزام حه؛ إذ املفروض أّن اعق

ال تنقض اليقني »اعقبار  عاملًا حلمازمه، فاذرًا من اللغمية لدليل االسقصااب وقمله: 

حمننمارة ال يكننمن الشننّك ع « ال تنننقض»ال حننّد مننن االلقننزام حاخقصنناص « حالشننك

اعقبنار العلنم حنه « ال تنقض اليقني حالشّك »املسقصاب ناشئًا من يشء آخر يققضني 

 ه، وإاّل لزم اللغمية، فاذرًا من اللغمية ال حّد من االلقزام حاحلكممة.وحالزم

واحلكممة ع املقام شبيهة حاحلكممة ع السببية واملسببية الشننرعية، مثنل طهنارة 

املاء وطهارة الثمب، فكام نقمال حعد اعقبار طهارة املاء حطهارة الثمب، كذلك ع املقام، 

يء ناحلكممة من هنذا البناب وأّن اعقبنار العلنم حالشن إاّل أّن هناب يمكن أن ال تكمن

يققيض اعقبار العلم حالنسبة إىل لمازمه، حل من جهنة أّن اعقبنار امللنزوم حندون اعقبنار 

 الرضورة االلقزام هبذا الققدم والقأخر فعىل هذا الدليل تققيض الالزم يلزم منه اللغمية،

 الرتبي والسببية واملسببية.

كنام  ،ال احلكممنة ،لدليل فيمكن القمال حققّدمه من حاب النمروةوإن مل نقل هبذا ا

 ذكر الشيخ.

حالدليل الثاين حلّجية ال ل املثبت، وهم أّننه يمكنن القفكينك حنني  متسكناوإن 

الالزم وامللزوم ع الصنفات النفسنية، فننن قلننا إّن االسقصنااب ،ّجنة منن حناب 
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من الالزم أيضًا ،ّجة من حناب االطمئنان الشخيص أو الىن الشخيص أو النمعي فيك

 االطمئنان أو الىن.

فالىاهر عدم حتق  ممضمع أي منهام،  ،أّما إن كان ،ّجة من حاب الىّن الشخيص

، فنّنه ذكر ع املبناين أّننه إن كنان االسقصنااب (1)وال وجه للاكممة كام ذكر ع املباين

ال يمكنن ،صنمال يمكن رفع القعارض حاحلكممة؛ إذ ف،ّجة من حاب الىّن الشخيص 

الىّن الشخيص حاملقنافيني حأن يكمن ظاّنًا حبقاء زيد وظاّنًا حعدم نبات حليقه، فال يقاق  

 الىنّني تكمينًا ،ق  يكمن أ،دمها ،اكاًم واآلخر حمكممًا. 

نعم، إن قلنا حاّجية االسقصااب من حاب الىّن الننمعي مل يكنن حيننهام تنناف، 

 قّدم الرتبي منشأ جلريان ال ل ع الققّدم.ونلقزم حالبيان املققّدم أّن الق

وأّما إن قلنا حالدليل الثالث وهم أّن مرجع ،ّجية االسقصااب إىل )رّتب الثر(، 

 فقد ظهر ممّا ذكرنا أّن احلكممة ال معن  هلا عىل هذا الدليل.

حالدليل الراحع، وهم قياس االسقصااب حالمارات، فهذا الدليل  متسكناوأّما إن 

ان يققيض القعميم، إاّل أّنا قد ذكرنا أّنه ال حّد ع كّل أمارة من الرجمع إىل العقالء وإن ك

وقد ذكرنا أّنه ال يمكن الخذ حجميع اللمازم ع اللفناظ ،قن   .ديد ما يعقّبونهع حت

 عكس نقيض العام.

                                                           
 

ا أفاة  الشيخ قدس رس  ن من ،كممة االسقصااب اجلاري ع امللزوم ( قاال ع املباين: إّن م1)

عىل االسقصااب اجلاري ع الالزم ن إنام يقم لم قلنا: إّن مالب ،جية االسقصااب هم إفاةته الىن، 

فنّن الىن حمجمة امللزوم يالزم الىن حمجمة الالزم. ومعه ال يقاق  مالب احلجية ع اسقصااب 

رض االسقصااب اجلاري ع طرف امللزوم؛ رضورة اسقاالة اجقامع الىن عدم الالزم ،ق  يعا

 [162: 4حالمجمة مع الىن حالعدم. ]مباين االسقنبا  
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فقد ظهر ممّا ذكرنا أن جماب الشيخ عن  ا،ب الفصمال إّنام يكنمن جماحنًا حنناًء 

اخقصاص حمل النزاع حام إذا كان املراة من الالزم هم الالزم الذي يعّد أثنرًا، وأّمنا عىل 

 فال يكمن جماحه كافيًا. ،إن كان املراة حه مطل  الالزم

وهنا ال حّد من اإلشارة إىل حاث سيأيت فيام حعد إن شاء اا، وهم أّن كالم الشنيخ 

الشنرعية من حاب احلكممة، وسيأيت إن  مبقن عىل أن يكمن الققديم ع السببية واملسببية

شاء اا أّن هذا ليس من املسّلامت، ويمكن القمال حأّن تقديم السبب من حاب النمروة، 

هم أّنه ال تنقض اليقني حناال،قامال املضناة « ال تنقض اليقني حالشك»وأّن معن  قمله: 

 من ةون ،جة.

، ولنا كّبس وهني أّن منا وعىل هذا فاسقصااب طهارة املاء يققيض أّن املاء طاهر

غسل حاملاء الطاهر فهم طاهر، فهنا قامت احلّجة عنىل طهنارة الثنمب، فعندم جرينان 

نجاسة الثمب ليس من جهة الدليل احلاكم، حل من جهة نقض اليقني حاحلّجنة، وغنل 

 ذلك من المجم  القي سقأيت ع تعارض االسقصااحني إن شاء اا.

 طة واسطة جلية.هذا كّله فيام إذا كانت الماس

 هم ما إذا كانت الماسطة خفية.و وأّما القسم الثاين

وترتتننب آثننار الماسننطة عننىل  ،فقنند ذهننب الشننيخ إىل ،ّجيننة ال ننل املثبننت

 اسقصااب ذي الماسطة فيام إذا كانت الماسطة خفية.

ووافقه ع ذلك  ا،ب الكفاية وزاة ممارة ُأخر وعّب عننه ع ،اشنية الرسنائل 

اسطة، إاّل أّن مراة  من جالء الماسطة غل ما ذكرنا، حل منراة  منا إذا حممرة جالء الم

 كان القفكيك حني الماسطة وذي الماسطة ع االعقبار غل معقمال.

 فممرة الكالم هم الماسطة اخلفية وما يلا  هبا.
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وحام أّن كلامت الشيخ و ا،ب الكفاية مل تكن واضاة عنند املقنأخرين كناّلً  أو 

كلما عليهام حنشكاالت ال ترة عليهام، وال حّد من ذكر مراةمها وما النذي حعضًا فلذا أش

 ينبغي أن يكمن حماّل ً للباث، ثمَّ نذكر أةّلقهم، وهذا إّنام يكمن ع ضمن أممر:

: ع املراة من خفاء الماسنطة وأّننه لنيس الزم كالمهنم الرجنمع إىل األمر األول

 املساحمات العرفية ع تشخيو املصاةي .

رتض املاق  النائيني عىل القائلني حاّجية ال ل املثبت فيام إذا كانت الماسطة اع

خفية حأّن مرجع ذلك هم الرجمع إىل املساحمات العرفية ع تشخيو املصاةي ، واحلاال 

فننّن العنرف يقسنامح  ،أّن هذا واضح البطالن، كام إذا رجع إىل العرف ع ُكّرينة مناء

 ن الكر حقليل إّنه كر.أقل ميكمن ويقاال للامء الذي 

 والىاهر عدم وروة هذا االعرتاض من املاق  النائيني.

وتمضيح ذلك يققضني أن نعّرف مراةهم من الماسطة ونعّرف أقسنام الماسنطة 

 فنقمال:

 الماسطة تطل  ع كلامهتم عىل معان ثالثة:

 الماسطة ع اإلثبات.

 الماسطة ع الثبمت.

 الماسطة ع العروض.

 كالم إّنام هم الماسطة ع العروض.وما هم حمل ال

أّما الماسطة ع اإلثبات فهي عبارة عاّم تكمن منشأ للعلم حثبمت حمممال ملمضمع، 

 وهذا إّنام يكمن ع ممارة مل يكن ثبمت املاممال للممضمع رضوريًا.

 وأّما الماسطة ع الثبمت فهي عبارة عن عّلة تمجب اتصاف يشء حصفة.
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فهني عبنارة عناّم إذا كاننت الصنفة أوالً وحالنذات  وأّمنا الماسنطة ع العنروض

للماسطة، وإّنام تنسب إىل ذي الماسطة حسبب نمٍع من الرتاحط حيننهام، فهنذ  الماسنطة 

خمقلفة عن الماسطة ع اإلثبات أو الثبمت؛ إذ ع الماسطة ع الثبمت الصفة تكمن لذي 

وحالذات للماسطة وحسبب  الماسطة ال للماسطة، وع الماسطة ع اإلثبات الصفة أوالً 

 ارتبا  حني الماسطة وذي الماسطة تنسب الصفة إىل ذي الماسطة.

ومعلمم أّن املراة من الماسطة ع املقام ن وأّنه يرتتب آثار املسقصاب حال واسطة ن 

الماسطة ع العروض، وليس املراة الماسنطة ع اإلثبنات؛ إذ الثنر يمكنن أن يكنمن 

يكنمن ال منن املمكنن أن كنام أننه قاج إىل الماسطة ع اإلثبات، البدهيي ال حيو حدهييًا،

 حدهييًا.

كام أّنه ليس املراة من الماسطة الماسطة ع الثبمت، فنّن معن  قملننا حرتتنب آثنار 

كنمن لنزوم ماسطة ع الثبمت؛ إذ مرجع ذلك إىل حه ال راةي املسقصاب حال واسطة ال

الثر زم أن يكمن يل ال ، مع أنهيكمن معلالً الثر ذاتيًا للمسقصاب، وذايت الشنيء ال 

 ذاتيًا.

والماسطة ع العروض قد تكمن جلية وقد تكمن خفية، والماسطة اجللينة منا إذا 

كانت الصفة أو احلكم للماسطة، إاّل أّن الرتاحط حني الماسنطة وذي الماسنطة أوجنب 

ر إىل ذي اتصاف ذي الماسطة حقلك الصنفة أو حنذلك احلكنم ومنشنًأ النقسناب الثن

الماسطة عىل نام املجاز ع اإلسناة، مثل )جرس النهر وساال امليزاب(، وأمثناال ذلنك 

 مما تكمن الماسطة فيه واضاًة وجليًة.

والماسطة اخلفية ما إذا كانت حايث يكمن اإلسناة إسناةًا ،قيقيًا حنىنر الةينب 

هنذا كنام ع مطلن  والعرف، إاّل أّنه حالنىر الدقي والفلسفي يكمن الثر للماسنطة، و

ّد المسط، فنّن احلّد المسط غالبًا منن الماسنطة ع العنروض؛ فننّن إثبنات ،كنم احل
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لإلنسان حماسطة فصله أو جنسه يكمن من الماسطة ع العروض، فمثاًل ،ينام نقنمال: 

)اإلنسان ناط  وكل ناط  مقعجب فاإلنسان مقعجب( معنا  أّن اإلنسان من ،يث إّنه 

القعجب للناط  وحام أّننه مقاند منع اإلنسنان يقناال: )اإلنسنان  ناط  تعجب، أي أنّ 

فننذا قينل )اإلنسنان (، اإلنسنان ،سناسيقاال )مقعجب(، أو حام أّنه ،يمان ،ساس ف

ليس هنا حالنىر العرع الدقي  أّي جمناز ع اإلسنناة، ف أو )اإلنسان ،ساس(مقعجب( 

 احليمان. إاّل أّنُه حالنىر الدقي  الفلسفي يكمن الثر للناط  أو

إاّل أّننه نسنب إىل اجلنزء اإلضناع النذي أعنم منن  ،وكذلك إذا كان الثر للكيل

 إاّل أّن الماسطة ع غاية اخلفاء. ،هنا أيضًا للماسطةالثر اجلزئي احلقيقي والكيل، فنّن 

مع كمن العرض من العنمارض الذاتينة، ولنذا  نامقوهذا النمع من الماسطة ال ي

املنراة و ،ّن ممضمع كّل علم ما يباث فيه عن عمارضه الذاتينةذكر ع أوال ال مال أ

رجع مجيع العلمم احلقيقينة إىل تة جلية ع العروض، وإاّل لزم أن حال واسطما كان منه 

املجاز ع اإلسناة، ومل يكن أٌي منها ذاتية، واحلاال أّّنم ذكروا أّن ممضنمعات املسنائل 

 م.وسائط العروض لثبمت املاممال ملمضمع العل

ومن هذا القبيل ما إذا قاال املمىل )كل مسكر ،رام( فيقاال )اخلمنر مسنكر وكنل 

مسكر ،رام فاخلمر ،رام(، فهنا اخلمر ،نرام حنالنىر العنرع؛ إذ املسنكر مقاند منع 

 اخلمر.

، من أّنه لم قاال املمىل )اخلمر ،رام( فهنذا أيضنًا منن (1)هرسائلع حعض   وما ذكر

، وكالمه مبقن عىل أّن العقل يدرب أّن ،رمة اخلمر غل  ايح ،الماسطة ع العروض
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بضنميمة أّن احليثّينات فمن جهة إسكار ، فنذا عرفننا أّن علنة ،رمقنه هنم اإلسنكار 

، فيكمن هذا من القعليلية ع ال،كام العقلية ،يثيات تقييدية، أي واسطة ع العروض

 قبيل الماسطة اخلفية.

إىل ات القعليلينة ع ال،كنام العقلينة واجلماب عنه أّن هنذا ن أي رجنمع احليثين

كنمن ع أ،كنام العقنل العمنيل ال النىنري، نىنل ،سنن ياحليثيات الققييدية ن إّننام 

 اإل،سان وقبح الىلم.

 ،لّنه إ،سان الينه ؛وتأةيب الغل ،سن ،فنّنه تأةيب ،فنذا قاال: رضُب زيٍد ،سن

 واسطقني ع العروض.فرضب زيد ،سن مع 

ي وهم فيام إذا نىر العقل إىل جعنل املنمىل وأّن أي يشء جعلنه وأّما العقل النىر

ممضمعًا، فنذا جعل املمىل واملقنن اخلمر ممضمعًا، فال يمكنه احلكنم حنأّن منا جعنل 

ممضمعًا ليس حممضمع، وهذا القائل كنان ملقفقنًا إىل منا ذكرننا ع مبانث املقّدمنة 

 إاّل أّنه غفل عنه ع املقام. ،املم لة

ن كام قيل ع حعنض الققنارير ن هذا المر الوال أّنه ال يمكن أن يقاال ونسقنقج من 

 أّن مرجع ذلك إىل االعقامة عىل املساحمات العرفية ع تشخيو املصاةي .

والقمال حاجّية ال ل املثبت مع الماسطة اخلفية ليس معنا  االعقامة عىل العرف 

قي  العرع، إاّل أّن ع ممارة ع مساحماهتم، حل تشخيو املصداق ممكمال إىل النىر الد

المسائط اخلفية ال تناله يند العنرف والعنرف ال ينرا  جمنازًا ع اإلسنناة، وإّننام نثبنت 

 الماسطة مع الّبهان العلمي والفلسفي.

 : ع حيان حعض المثلة خلفاء الماسطة.األمر الثاين
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 ال الذي ذكر .، وقد ناق  هم ع املثاال الومثالني خلفاء الماسطة ،(1)ذكر الشيخ

وأّما املثاال الثاين فنقعرض له ع ضمن حيان كالم املاق  اخلراساين، وهنم إثبنات 

 أولية الشهر أو آخرية الشهر حاالسقصااب.

إاّل أّننه ذكنر ع القنبينه  ،وأّما  ا،ب الكفاية فهم ،ينام حنّي املطلب مل يذكر مثاالً 

اوت ع الثر املرتتب عىل املسقصناب الثامن ما يمكن أن يكمن مثاالً، قاال: )أّنه ال تف

حني أن يكمن مرتتبًا عليه حال واسطة يشء أو حمساطة عنمان كيل ينطبن  وحيمنل علينه 

كان منقزعًا عن مرتبنة ذاتنه، أو حمال،ىنة حعنض  ،حاحلمل الشائع ويقاد معه وجمةاً 

يكنمن لنه فنّن الثر ع الصمرتني إّننام  ،عمارضه ممّا هم اخلارج املاممال ال حالضميمة

ال لغل  ممّا كان مباينًا معنه،  ،،قيقة ،يث ال يكمن حاذاء ذلك الكيّل ع اخلارج سما 

 ، إىل آخر .(2) كسماة  مثاًل أو حياضه( ،أو من أعراضه ممّا كان حمممالً عليه حالضميمة

ومراة  من خارج املاممال ما ليس له وجمة اسققاليل، كام أّن مراة  من املاممال 

 ا له وجمة اسققاليل كالسماة والبياض، ولم حالمجمة العريض.حالضميمة م

 وقد ناق  حعض ع أّن هذا خالف اال طالح.

ويمكن اجلماب حأّن هذا ليس حمهم ولكّل أ،د أن اعل ا طال،ًا، حعد ما كنان 

 املراة منه واضاًا.
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بة  ا،ب الكفاية ع القنبيه احلاةي عشنر: )ال آثار تأخر  عنه لكمنه حالنسن قاالو

إاّل حدعمس خفاء الماسطة أو عدم القفكيك ع القنزيل حني عندم حتققنه إىل  ،إليها مثبقاً 

 ، إىل آخر .(1) كام ال تفكيك حينهام واقعًا( ،زمان وتأخر  عنه عرفاً 

 حاسقصااب الفرة:ترتيب أثر الكيل ونقمال ع املمارة القي نريد 

كمب البقناء، فهننا وقنع يكمن الفرة والكيل كالمهنا مقنيقن احلندويف ومشنتارة 

 اخلالف حني  ا،ب الكفاية وغل .

فقد ذهب  ا،ب الكفاية إىل إثبات آثار الكيّل حاسقصااب الفنرة، وال ناقناج 

 إىل اسقصااب الكيّل.

وذهب غل  إىل عدم إمكان إثبات آثار الكيّل حاسقصااب الفرة، حنل ال حنّد منن 

ال،كنام جمعملنة عنىل نانم   ا،ب الكفاينة حنأنّ  اعرتض عىلاسقصااب الكيّل، و

 القضية احلقيقية، وعليه فال،كام جمعملة لكل فرة، فال معن  لن يكمن الثر للكيّل.

يء، نحل عّّب حالش ،ويمكن اجلماب عن املناقشة حأّن  ا،ب الكفاية مل يعّّب حالفرة

حنل منراة  اجلزئني  ،واملراة منه ليس اجلزئي احلقيقي الذي هنم عبنارة عنن املصنداق

 ضاع الذي رّحام يكمن كليًا.اإل

وأّما أ ل املطلب فسيأيت الباث عنه ع اسقصااب الكيّل، وهذا الباث حانث 

ننة زائندة، وعلمي حات؛ إذ كالمها هلام ،الة سناحقة ولنيس السقصنااب الكنيل مل

 ويرتّتب آثار الكيل.

 وهذا القسم هم الذي يقمال  ا،ب الكفاية إّن الكيّل منقزع عن ذاته.
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رينند حاسقصننااب يشء جعلننه مصننداقًا لكننيل منقننزع، كننام إذا أرةنننا ن أخننرسو

حاالسقصااب ع شلون الفرة أو نفس الفرة إثبات اآلثار املرتتبة عىل الكيّل االنقزاعي 

 مقاد معه عىل فرض وجمة .هم الذي 

 وع هذا القسم ال حّد من القفصيل:

ومصاح االنقزاع، فنّن  ّن الكيل االنقزاعي حيقاج إىل منشأ االنقزاعأ تمضيح ذلك:

)العامل( عنمان كيل انقزاعي، وحيقاج إىل منشأ االنقزاع، ومنشل  عبنارة عنن إنسنان لنه 

قاحلية العلم، وعنمان العامل مقاد مع منشأ انقزاعه، وحيقاج إىل مصاح االنقزاع النذي 

يس هم عبارة عن العلم، فنن أرةنا هنا حاسقصااب الفرة إثبات عنمان الكيل مع أّنه لن

ملصاح االنقزاع مثبت إاّل اسقصااب الفرة، فهنذا حنال إشنكاال يكنمن منن ال نل 

 املثبت، وليس فيه خفاء الماسطة.

اآلن فهننم جمقهنند، هنناب مثنل مننا إذا كنان زينند ع النجننف، فلنم كننان حاقيننًا إىل 

 فنسقصاب حقاء  ع النجف، ونثبت اجقهاة .

 ،حال نل تفرةية الفرة ثبقن وأّما لم ثبت مصاح االنقزاع حال ل، يعني ،يثية

فيكمن هذا من الماسطة اخلفية، مثل إثبات  ،وحسببه يثبت أمر انقزاعي مع منشأ انقزاعه

آخرية الشهر لليمم املايض أو أولية الشهر لليمم الثاين حاسقصااب عدم رؤية اهلالال ع 

الذي يمم ال اليمم الساح ، فنّن أوال الشهر يمم من هذا الشهر ن شماال مثاًل ن وعدم كمن

قبله من شهر رمضنان، فنأوال الشنهر منقنزع الذي يمم القبله من شهر شّماال أو كمن 

ومنشأ انقزاعه هم اليمم، ويقاد معه وجمةًا حاحلمل الشائع، ومصااه عبارة عن أمٍر 

عدمي أو أمر وجمةي مضاة قبل ذلك، فهل يمكن إثبات الولية حاسقصنااب عندم 

 أو ال؟ رؤية اهلالال ع اليمم الساح 
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الماسطة ع غاية اخلفاء؛ إذ الثنر مرتتنب عنىل العننمان الكنيل وهنم تكمن وهنا 

ونان مل نارز حالمجدان أّن هذا اليمم أوال الشهر، نعم،  ،القصدق ع أوال الشهر مثالً 

أ،رزنا كمن هذا اليمم من شهر شماال حالمجدان، ومصاح كمنه أوال الشهر هم أن ال 

هذا اليمم، وهذا نثبقه حال ل وحاسقصااب عدم رؤية يكمن اليمم الساح  من جنس 

إاّل  ،اهلالال، فبالنقيجة يثبت عنمان أوال الشهر، وأوال الشهر وإن كان مفهممًا انقزاعيناً 

 أّن العرف يرتب آثار الكيل االنقزاعي ملنشأ انقزاعه املقرون حمصاح االنقزاع.

ن إثبنات كفنر  مثاال آخنر: إذا شنككنا ع شنخو أّننه أسنلم أم ال، فهنل يمكن

حاسقصااب عدم إسالمه ع ،اال عدم كمنه مميزًا، واآلن هذا الشخو ممينز ن ولنيس 

 الكفر إاّل عدم اإلسالم ع ،اال كمنه مميزًا ن أو ال؟

ومن هذا القبيل ما ذكر   ا،ب الكفاية ع مسألة تأخر احلاةيف من عندم كنمن 

القأخر لنيس إاّل  ت تأخر  حأنّ هذا احلاةيف ساحقًا وكمنه ممجمةًا فعاًل، فهل يمكن إثبا

 المجمة الفعيل وعدم وجمة  ساحقًا، ونثبت عدم وجمة  ساحقًا حال ل.

: ع تمضيح كالم  ا،ب الكفاية وأّنه ما هم املراة من المر النذي األمر الثالث

 أحلقه حخفاء الماسطة؟

  منه منا ، حجالء الماسطة، وليس مراة(1)وكام أرشنا أّنه قد عّب ع ،اشية الرسائل

ذكرنا، حل مراة  أّن الرتاحط حني الماسطة وذي الماسطة واضح حاد يقعّدس من مر،لة 

القكمين إىل مر،لة االعقبار، أي: أّن العرف كام ال يرس أ،دمها منفكًا عنن اآلخنر ع 
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مر،لة القكمين كذلك ال يرامها منفكًا ع مر،لة االعقبار، ويكمن قبياًا عند العنرف 

 ر،لة االعقبار، ويعّد اعقبار أ،دمها مالزمًا العقبار اآلخر.تفكيكهام ع م

االعقبار لذي الماسطة يكنمن اعقبنارًا للماسنطة، وذكنرل ففنذا كان المر كذلك، 

لققريب الذهان )كام أّن المر كذلك ع املقضايفني(، يعني: ال تسقغرب ذلنك وأّن ع 

الطنراف كنالُحمة  يأكاننا مقخنالف كاملقضايفني سماءٌ  حعض املمارة تالزم ع االعقبار

 الطراف كالُخمة. أم مقامثيل والبنمة،

 ،فال يمكن اعقبار زيد أحًا لعمرو وعدم اعقبار عمرو احنًا لزيد، وكذلك ع الخمة

ضيح المر وعدم اسنقغراب السنامع فذكر هذ  اجلملة: )كام أّن المر..( إىل آخر  لقم

 لققريب الذهن.و

هذ  اجلملة مثاالً غل  ايح، وذكر أّنه لم كان تنالزم  يتلقوما تممهه حعض من 

حينهام ع وعاء االعقبار فال إشكاال ع ترتب أثر الماسنطة، إاّل أّننه نناق  ع الصنغرس 

وزاة عىل ما ذكر   ا،ب الكفاينة منمارة العّلنة واملعلنمال، فكأّننه تلقن  منن كنالم 

رة العّلة واملعلمال حاجينة ال نل  ا،ب الكفاية أّنه قائل ع ممارة املقضايفني ومما

 املثبت.

وأشكل عليه حأّن املقضايفني مقكافئان ع القمة والفعل، والعّلة واملعلمال ال ينفّك 

أ،دمها عن اآلخر، فلكليهام ،الة ساحقة، فالقمال حأّنا نسقصاب أ،دمها ونرتب آثنار 

ذكنر  املاقن   اآلخر ال معن  له؛ إذ أركان االسقصااب مقاققة ع كليهام، وهذا منا

 وحعض من تالمذته. ال فهاين

ال ع  املاقن  اخلراسناين،العّلة واملعلمال غل ممجمة ع كالم ذكر ّن أ واجلماب:

الكفاية، وال ع ،اشية الرسائل، فام نسب إليه ع مصباح الُ مال ومبناين االسنقنبا  

 غل  ايح.
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ال منن  ،قرينب والقنىنلوأّما املقضايفان فقد ذكر  املاق  اخلراساين من حاب الق

 حاب املثاال جلريان االسقصااب وترتيب آثار الماسطة.

نعم، سيىهر ن كام ع ضمن المثلة املققّدمة والمثلة اآلتية ن أّنه يقنمال حنذلك ع 

حعض املمارة كام ع أ الة تأخر احلاةيف، فنّنه ذكر حأّنه ال يثبت حاسقصااب عدم أ،د 

اب عدم إسالم زيد إىل ممت ممرثه ال يثبت القأخر إاّل احلاةثني آثار القأخر، فباسقصا

إذا قيل حخفاء الماسطة أو القالزم ع مر،لة االعقبار، فهم )قّدس رّس ( إّننام يلقنزم ع 

هذا السنخ من املمارة حالقالزم ع وعاء االعقبار، مثل أولية الشهر حاسقصنااب عندم 

 رؤية اهلالال ع اليمم الساح .

 ع الُممر الثالثة القي كنّا حصدة حياّنا.هذا متام الكالم 

أّنه هل يمكن االلقزام حاّجية ال ل املثبت مع خفاء الماسنطة ويبق  الكالم ع 

 حاملعن  املذكمر أو ال؟

 ثالثة: حمجم يمكن االسقدالال حلّجية ال ل املثبت مع خفاء الماسطة 

انث منن أّن الثنر حنالنىر : أّنه حناًء عىل ما ذكرمتم  ع أوال هنذا الباألول الوجه

الدقي  العرع ن حل قد يكمن حالنىر العقيل ن قد يعّد أثرًا لذي الماسطة إاّل أّننه حنالنىر 

ّنننا نسقكشننف مننن ةليننل أالنندقي  العقننيل إّنننام يكننمن أثننرًا للماسننطة، واملفننروض 

ة ع العنروض االسقصااب لزوم ترتيب آثار املسقصاب عليه؛ ولذا قلقم إّن الماسط

مع أن يكمن العارض عارضًا ذاتيًا ،يث قيل )وممضمع كل  نامتقارة اخلفاء ال ع مم

علم ما يباث فيه عن عمارضه الذاتية أي: حال واسطة ع العنروض( منع أّن ع هنذ  

املمارة الماسنطة ع العنروض ممجنمةة ع مسنائل العلنمم؛ إذ ممضنمعات املسنائل 

ّن الماسنطة خفينة ملنا حيننهام منن إاّل أ ،واسطة لعروض املاممالت ملمضنمع العلنم

أن يكمن ممضمع كّل علم ما يباث فيه عن عمارضه الذاتية،  ناعي الاهلمهمية، وهذا 
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وقد ذكر السبزواري ع ،اشية السفار أّن املنراة منن عندم الماسنطة ،قن  يصندق 

العارض الذايت هم الماسطة اجللية ال اخلفينة، وعلينه فنام هنم وجنه القمقنف حلّجينة 

 املثبت ع ممارة خفاء الماسطة؟ ال ل

يكنمن معقنّبًا منن حناب حنناء العقنالء، أو أن ّن االسقصنااب إّمنا أواجلماب: 

 الخبار.

يء نفنن كان ،ّجة من حاب حناء العقالء، فقد ذكرنا هناب أّن العقنالء ينرون الشن

الذي كان له رحط إ،ساي مبارش مع إ،ساساهتم ومشاعرهم مكشمفًا ةون غل ، أي 

العقالء يرتبمن آثنار املمضنمعات ذات الثنر اإل،سناي منن ال،كنام العرفينة  أنّ 

 والرشعية، وأّما مع القمسط فبناء العقالء قارص وال يشمل هذ  املمارة.

أ،دمها ذو أثر إ،ساي وليس لآلخر هذا الثر، كنام  ،ورحام يكمن ليشء عنمانان

يكنمن لكلمنة السند تنأثل ع  هم كذلك ع السد، فنّنه لكثرة اإلخافنة هبنذا اللفنظ

ليس له هنذا الثنر، حنل قند يكنمن فالنفمس، وأّما عنمانه اآلخر كالغضنفر و،يدرة 

إاّل أّننه ال نطلن   ،اعقبار شخو ،يمانًا مفرتسًا مع إعطاء مجيع خصم نيات السند

فنّن ذلك يعد مسقهجنًا، فنّن السد ذو ،يثية إ،ساسية، واملسقصناب حنام  ،عليه أسد

ذو أثنر إ،سناي هنم املننقج هم قكشافه حسبب اإل،ساس، فاملسقصاب الذي أّن اس

 ويرتتب عليه اآلثار.

آخر، فهذا العنمان غل املسقصناب وال يرتتنب علينه  اً وأّما إذا كان الزمه عنمان

 أثر.

فالذي اسقفدنا من الخبنار هنم اعقبنار  ،وأّما إن كانت ،ّجيقه من حاب الخبار

، وهذا يققضني أّن يرتتب الثر ياً اًم حقاًء، أي: الذي كان هم حاقالعلم حاليشء ،دوثًا عل

 الذي كان له، وأّما ما هم مالزم له فآثار  ال ةليل عىل وجمب ترّتبها.
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: أّن ع حعض ممارة خفناء الماسنطة كنام إذا كنان المنر االنقزاعني الثاين الوجه

عّبند، فهننا اسقصنااب منقزعًا من ركنني أ،دمها حمرز حالمجندان واآلخنر حمنرز حالق

 أ،دمها مالزم لآلخر ع وعاء االعقبار.

حمعن : أّن العقالء ال يفككمن حينهام، فال يمكن القمال حأّن هذا اليمم منن شنّماال 

مثاًل، ونقعّبد حأّن اليمم الساح  مل يكن من شّماال أو كان من رمضان ومع ذلك ال يكمن 

 هذا اليمم أوال الشهر.

ة الماجب أّن الذي ينبغي أن يطرح للباث هنم أّن ع وقد ذكرنا ع مباث مقدم

 مر،لة االعقبار هل هناب تالزم حني وجمب املقّدمة ووجمب ذي املقّدمة أو ال؟

حمعن : أّنه لم رّصح املمىل حمجمب ذي املقّدمة ورّصح حعندم وجنمب مقدماتنه 

 .اً سقهجنكان ذلك م

ال أساس له؛ إذ الُمنمر فة وأّما ،ديث ترشح المجمب من ذي املقّدمة إىل املقّدم

نسنبة العّلينة واملعلملينة، وال يرتشنح اآلخنر بعض النحعضها مع ليس حني االعقبارية 

 وجمب من ذي املقّدمة، وليس وجمب ذي املقّدمة عّلة إلنشاء وجمب ملقّدمقه.

 وعليه فام هم وجه القمقف للقمال حاجية ال ل املثبت ع هذ  املمارة؟

املمارة ليس حني ذات املسقصاب وحني ما نريد ترتيب آثار  ّن ع هذ  أواجلماب: 

تالزم تكميني فضاًل عن القالزم ع وعاء االعقبار؛ إذ املسقصاب ع هذ  املمارة نىل 

مثاال الكفر، فنّن عدم اإلسالم ع ،اال عدم القميز ال تالزم له مع الكفر، واسقصااب 

 قفكيك حني املقالزمني.عدم اإلسالم وعدم احلكم حالكفر ال يلزم منه ال

نعم، عدم اإلسالم وانضامم يشء آخر وهنم أّن هنذا الشنخو فعناًل لنه قاحلينة 

 لكفر.لاإلسالم مالزم 
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وكذا ع مثاال أوال الشهر؛ فنّن عدم كمن اليمم الساح  من شنّماال ال ينالزم كنمن 

 هذا اليمم أوال شّماال.

فهنذا  ،مل يكن منن شنّماال نعم، إذا  علمنا حأّن هذا اليمم من شّماال واليمم الساح 

 مالزم لن يكمن هذا اليمم أوال شّماال.

: هم أّنه ع هذ  املمارة حنالنىر الندقي  ال تمجند واسنطة، ويمكنن الثالث الوجه

القمال حأّّنا من قبيل عباراتنا شّق  و،سنك وا،د، وكّل إىل ذاب اجلامال يشل، فليسنت 

 هنا اثنينية.

منا ذكرننا  ع مبانث املعناين احلرفينة تمضيح ذلك مقمقف عىل مقّدمة: وهي و

مفصاًل من أّن ،قيقة وا،دة سماء أكانت خارجية أم اعقبارية إذا انعكست ع النذهن 

قد تقاق   مر مقعّدةة هلذ  احلقيقة الما،دة ع الذهن حال فنرق حنني أن تكنمن هنذ  

املندرب أمنر  احلقيقة أمرًا تصمريًا أو تصديقيًا، ويعّّب عن هذا حكثرة اإلةراكات مع أنّ 

 وا،د.

 عىل قسمني:يكمن وهذا 

لماقع، من جهنة انفعناال لكمن إ،دس الصمرتني مثاًل مطاحقة تأن  :القسم األول

ا ع الماقع، والخرس ما إذا كاننت خمرتعنة للنذهن؛ إذ النذهن لنه قندرة ع مالذهن م

 اخرتاع حعض الصمر وجعلها مرآة لألشياء.

م ذكروا أّن مفهمم المجمة أمٌر اخرتاعني والشاهد عىل قدرة الذهن لالخرتاع أّّن 

ذهني، ال أّن املفهمم له وجمة ذهني، حل المجمة املفهنممي مفهنمم اخرتاعني ذهنني 

 جعله الذهن مرآة للمجمة اخلارجي.

وكذلك العدم؛ إذ العدم ليس له واقعية ،ق  تنعكس ع الذهن، واإلنسنان حعند 

ًا يكمن مضاةًا منع المجنمة، وهنم تصّمر مفهمم المجمة حسبب املضاةة خيرتع مفهمم



 293 | االستصحاب    
 
 

 

مفهمم العدم، واعله مرآة ملنمارة فقندان المجنمة، فنال شنّك أّن النذهن لنه قاحلينة 

 االخرتاع، وقد خيرتع مفهممًا مع أّنه له  مرة ذهنية عن الماقع.

وهذ  املفاهيم املقعّدةة إما خمقلفة من ،ينث اإلمجناال والقفصنيل، أو منن ،ينث 

 هذ  املفاهيم ال ترّض حم،دة املعن  واملفهمم.كثرة و االسققالال والقبعية.

ع القعاحل، ومن هذا القبيل االخقالف حني  إنام همّن االخقالف أ وحعبارة ُأخرس:

سنالبة   فهنذ ،السالبة املاصلة واملمجبة املعدولة املاممال. فنن قيل: زيد لنيس حعنامل

 حمصلة.

ملمضمع، وهذا حخالف املمجبة اإىل  وقد ذكر ع حمّله أّن السالبة املاصلة ال حتقاج

املعدولة املاممال، فنّن ثبمت يشء ليشء فرع ثبمت املثبت له، وهذا قد يكمن ع حعض 

اللغات ةون حعض، فنّنا قد ذكرنا ع مباث العدم الزيل نقاًل عنن املانيط أّن ،نرف 

ختنذ منن النفي ليس جزءًا للكلمة ع لغة العرب، وهذا القعبل تعبل ،اةيف، ولعّلنه ا

قمجند كلنامت يكنمن ،نرف النفني فسائر اللغات، وأّما ع حعض اللغات كالفارسية 

 مثل كلمة )ناةان، وحيهمة ، وناحينا(. ،جزءًا للكلمة

: )وأّما أجداةنا العرب فلم يكمنما يسقعملمن هلذا الغنرض (1)فقد ذكر ع املايط

ع الالسنلكي عنىل ،رف )ال( حل كانما يسقعملمن حدالً منه ،نرف )أال(، فلنم اخنرت

عهدهم سّمم  أاّل السلكي ولم طلبنا منهم أن يصفما رجاًل حقّلة الخالق ملا قالما كنام 

 نقمال جاء الرجل الالأخالقي حل لقالما جاء الرجل أاّل الخالقي(.

                                                           
 

 .329:  1ملايط ( ا1)
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فقاصل أّن السنالبة املاصنلة ال حتقناج إىل ممضنمع، والنذهن خينرتع املمجبنة 

، وهي مقادة ع املعنن  السنالبة املاصنلة زيدًا جاهل كام يقاال: إنّ املعدولة املاممال 

 املاممال القي هي: زيد ليس حعامل، وهي القي تطاح  الماقع، واملعدولة خمرتعة للنذهن

 وع الدرجة الثانية.

: أن تكننمن الصننمر املقعننّدةة خمقلفننة إّمننا حاإلمجنناال والقفصننيل أو القســم الثــاين

،دٍّ سماء وع رتبة وا،دة حالنسبة إىل تطاحقهنا  حاالسققاللية والقبعية، وأمثاال ذلك عىل

 مع الماقع. وهذا من قبيل املعاين احلرفية وما يساوقها من املعاين االسمية.

إاّل أّن املاق  اخلراساين ذهب إىل أّن الفرق حينهام حاالسققاللية والقبعينة، ونانن 

، فال فرق حني أن يقنمال: قلنا حاإلمجاال والقفصيل، فال فرق حينهام إاّل ع مر،لة اللااظ

) ل مقارنة مع الطهمر(، أو يقمال: ) ل حطهنمر(، واحلناال أّّننم يقملنمن إذا كنان 

حكلمة الققارن، فالققارن ال يثبت حال ل ع أطرافنه، وإن كنان حانرف البناء فيثبنت 

 املمضمع.

ال: منشأ االنقزاع، فنذا قناالقعبل ححأمٍر انقزاعي وحني القعبل الفرق حوكذلك قالما 

ال انب فن)من فاتقه الصالة فيجب عليه القضاء( يقملمن: إذا شّك ع إتينان الصنالة 

عليه القضاء حعد المقت؛ لّن الفنمت ال يثبنت حاسقصنااب عندم إتينان الصنالة ع 

وأّما إذا قاال: )من مل يصل ع المقنت انب علينه  المقت؛ إذ الفمت مفهمم وجمةي.

ذا قاال: )من كان كافرًا امز ققله( فنال يثبنت وكذا إ القضاء( فيثبت ممضمع القضاء.

كفر  حال ل، وأّما إذا قاال: )من كان ممّيزًا ومل يعققد حالعقائد اإلسنالمية انمز ققلنه( 

 مميز حالمجدان وغل معققد حال ل.هم فيمكن إثباته حال ل؛ إذ 
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 قائل أن يقمال حأّن القفرقة حاسب اللااظ، وحسنبب اخنقالف القعناحل حنام أنّ فل

وحمل نىر ع كال القسنمني، وال  ةغل  ايا ،القكثر اإلةراكيهم منشأ هذ  القعاحل 

 يمكن مقاحعة لسان الدليل وإلغاء الباقي.

 ويمكن تقريب ذلك حنامين:

قاحلة للقعبلات املخقلفنة، وحنناًء عنىل حعنض القعناحل ّن الماقعية أ :النحو األول

والقعبل الذي يكمن قًا عىل حعض القعاحل، يكمن ال ل مثبقًا للممضمع وال يكمن مثب

ع هذا السنخ من املمارة كاف ع إثبنات املمضنمع وإن مل يكنن وارةًا ع الننو، مثبقًا 

ال خصم نية لي منن هنذ   هوهذا ما يىهر من كلامت املاق  اإليرواين حندعمس أّنن

أّن حن حنّد أن نلقنزم ورة القعبل ع النو أم مل يرة، حنل السماء  ع هذ  املمارة،القعاحل 

اهليمالئية اجلامعة حني النسب، أي أّن اجلامع حني السنالبة إىل احلكم املنشأ قائم حالنسبة 

املاصلة واملمجبة املعدولة املاممال هم املقمم للاكم، وال فرق حني أن يقنمال: )كنل 

إاّل إمرأة غل قرشية حتيض إىل مخسني( وحني أن يقمال: )كّل إمرأة حتيض إىل اخلمسنني 

القرشية(، واحلاال أّن الوال كان حنام املمجبة املعدولة املاممال، والثاين حنام السالبة 

 املاصلة، وكذلك ع سائر املمارة. 

رعية الال،قنة للنذات نّن ال،كنام الشنإ) :ع رسالقه اللباس املشكمب قاالقد ف

بة اهليمالئينة حصفة من الصفات أو عىل  فة من الصفات فنّّنا تلاقها حام هلا من النسن

املعّّب عنها حقعبلات شّق  حاخقالف اللااظات وأّّنا ع مجيع تلك اللااظات وا،ندة 

ال خيقلف واقعها وال يكمن ليشء من هذ  اللااظات املخقلفة ةخل ع ترتنب احلكنم 
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عليها، فنذا جرس ال ل فيها حلااظ من هذ  اللااظات ترتب عليها احلكنم املقعّلن  

 إىل آخر . (1) احلكم مرتتبًا عليها حلااظ آخر( هبا، ولم كان ذلك

 ويمكن تمجيه ذلك حمجهني:

: أّن ال،كننام تاحعننة للمصننالح واملفاسنند، ومننن املعلننمم أّن هننذ  الوجــه األول

ققضني مصلاة جعنل تال  االلااظات املخقلفة غل خاضعة للمصالح واملفاسد، فنّّن 

ققضنني مصنلاة تو ة املامنمال،احلكم ،اال كمن ممضمعه عىل نام املمجبة املعدول

لذين خيقلفان ع جريان ال ل عنىل لُأخرس جعل احلكم عىل نام السالبة املاصلة، ا

مسلك املقأخرين أو أّن مصلاة تققضني جعل احلكم ،ناال كمننه ممضنمعًا انقزاعينًا 

حسيطًا ومصلاة ُأخرس تققضني جعل احلكم ،اال كمن ممضنمعه مركبنًا منن منشنأ 

نقزاع ،ق  يمكن إ،راز جزء حالمجدان، واآلخر حال ل، أو أّن االنقزاع ومصاح اال

ي القعبنل حناملعن  نمصلاة تققضني القعبل حاملعن  احلنرع ومصنلاة ُأخنرس تققضن

 ،بطنة حالماقعيناتتفنّن هذ  كثرات خيرتعها الذهن، واملصالح واملفاسند مر السم .

احل إّما من حناب قنانمن انقخناب إاّل أّن املقكّلم ينقخب أ،د القع ،حاجلامع ةقائم هيو

 السهل أو أّن أ،دمها مقعارف عند أهل اللسان.

 وهنمّن الروايات القي و لت إلينا إنام و لت من طرق النرواة، أ :الوجه الثاين

كام ع الروايات امز هلم النقل حاملعن ، وهذا السننخ منن االخنقالف القعبنلي منن 

 ائز.أوضح مصاةي  النقل حاملعن  الذي هم ج

                                                           
 

 .47رسالة اللباس املشكمب: ( 1)
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مل يرةعما عن النقل حاملعن ، حل ع حعنض الرواينات الرتخنيو ع  والئمة 

 ذلك.

بط حمقنام اإلثبنات، وع هنذا تبط حمقام الثبمت، والثناين منرتوالمجه الوال مر

النام ال يفرق حني أن يكمن من القسم الوال أو من القسم الثاين، أي: حنني أن يكنمن 

 ان كالمها ع رتبة وا،دة.أ،دمها أ اًل واآلخر فرعًا، أو ك

: الفرق حني القسم الوال والقسم الثناين، فننن كنان أ،ند القعبنلين النحو الثاين

والقعبل اآلخر خمرتعًا ذهنيًا،  ،مطاحقًا للماقع، يعني انعكس فيه الماقع عىل ما هم عليه

،لة جريان كام ع الممر االنقزاعية، ففي هذا القسم ن وإن عّّب حالمر االنقزاعي ع مر

 ال مال ن نال،ظ القعبل الماقعي.

نال،ظ فنوأّما القسم الثاين ن وهم ما إذا كانت الصمر مقساوية وع رتبة وا،دة ن 

منشأ انقزاعه حلاناظ هم أيًا منها نشاء، وأّما إذا كان مقعّل  احلكم أمرًا انقزاعيًا فاملعيار 

 وهم انعكاس الماقع. ،أّن الماقع هم منشأ االنقزاع

هذا ما يىهر من كالم املاق  اخلراساين ع املقّدمة الثالثة من مقندمات اجنقامع و

 المر والنهي.

أمر انقزاعي فهنل هم أّن الغصب و ع الغصب والصالة،هناب هم وحام أّن الكالم 

يقع الغصب مقعّلقًا للاكم ،قيقة أو أّن مقعّل  احلكم ،قيقة هم منشأ انقزاعه، يعنني 

 ،حغل إذن املالك؟ فنن كان مصب احلكم ،قيقنة هنم الغصنبمن تكالقرّصفات القي 

فمقعّل  النهي غل مقعّل  المر، وأّما إذا كان ع الماقع مصب احلكم هم منشأ انقزاعه، 

كان مقعّلن  المنر والنهني شنيئًا وا،ند، وهنم نفنس  ،وكان المر االنقزاعي مرآة له

 المضمء والصالة.
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هذا من قبيل االخقالف ع القعبل، فعليه ال حّد وأن وقد ذكر املاق  اخلراساين أّن 

يلقزم حذلك ع جريان الُ مال وإن مل يقعّرض له ع املقام، وةليل املاقن  اخلراسناين 

 أمران:

: أّن ال،كام تاحعة للمصنالح واملفاسند، ومنن املعلنمم أّن املصنالح األمر األول

ية الذهنية. وعليه فام هم مقعّل  احلكم ال حالُممر االنقزاع ،واملفاسد قائمة حاخلارجيات

 هم الذي له خارجية ووعاء للمصلاة واملفسدة.

لاكم، ويكمن جعلنه مقعلقنًا ل اً وأّما المر االنقزاعي فغل الئ  لن يكمن مقعّلق

 ع القضية اللفىية مرآًة للمقعّل ، واملقعّل  هم منشأ االنقزاع.

وأن يكمن قاحاًل للمجمة اخلارجي ،ق  يكمن : أّن مقعّل  احلكم ال حّد األمر الثاين

إااة  مسقاقًا للمثمحة أو العقمحة، ومن املعلمم أّن ما هم قاحل للمجمة والعدم إّنام هم 

منشأ االنقزاع، وأّما الُممر االنقزاعية فليس هلا وجمة خارجي حل هلا وجنمة عنريض، 

ا يقنناال: إّن الُمننمر يعننني أّن المجننمة ينقسننب إىل المننر االنقزاعنني حننالعرض؛ ولننذ

 االنقزاعية ممجمةة حمجمة مناشئ انقزاعها.

أّما ما ذكر  املاق  اإليرواين، فهم خمدوش من جهة أّن كّل ،كم اعلنه الشنارع 

 قائم حالنسبة الماقعية اجلزئية؛ إذ احلكم ال اعل مع مجيع أنماع النسب.

نام السالبة املاصلة، أو فنّما أن اعل عىل نام املمجبة املعدولة املاممال أو عىل 

تكنمن وعىل نام اإلمجاال أو القفصيل، فاحلكم اعل مع نسبة خا ة ع وعاء اجلعنل 

هذ  النسبة هي املقممة للاكم واحلكم مققمم هبا، واملفروض أّن غلهنا منن النسنب 

 ّن اليشء ماإإذ  اجلزئية ال يققمم احلكم هبا؛ إذ احلكم ال يمكن جعله حالنسبة اهليمالئية؛

مل يقشخو مل يمجد، فاجلامع حام أّنه جامع غل قاحل لإلنشاء، فام ينشأ ال حّد وأن يكمن 

 نمعًا خا ًا ع وعاء إنشاء احلكم.
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 فالقمال حأّن املقمم للاكم وما ليس حمقمم هم اجلامع أمر ال يمكن االلقزام حه.

فنال  ،حناملعن وأّما القمال حأّن الشارع انقخب أ،د هذ  القعاحل أو أّن الراوي نقل 

يمكن أن يكمن مّبرًا هلذا القمال، ونان حام أّنا عبيد انب عليننا اتبناع ننو القنانمن 

 واحلكم حأي  مرة كان، فطبعًا هذ  النسبة اخلا ة هي القي يققمم هبا احلكم.

ائر الشلون سماء حال ل العمنيل وال حّد ع إ،راز املمضمع أو إ،راز املقعّل  وس

 حلكم الذي أنشأ  املمىل.أن نقاحع ا  غلح مأ

 وأّما ما ذكر  املاق  اخلراساين، فهم أيضًا خمدوش حام ذكرنا  ع حمّله.

أّما المر الوال من أّن املصالح واملفاسد قائمنة حنالُممر اخلارجينة وال  :وإمجاله

ّن املصالح واملفاسد قد تكمن أاالنقزاعي فقد ذكر هم )قدس رس ( تكمن قائمًة حالمر 

 ل المجم  واالعقبارات.من قبي

كنمن تيمكن أن فنمن قبيل اجلماهر والعنراض،  توالمجم  واالعقبارات ليس

 حأمر انقزاعي. ةقائم

إاّل أّن  ، نايح ،وأّما المر الثاين وأّن املقعّل  ال حنّد وأن يكنمن قناحاًل للمجنمة

وقد يكمن وجمة  حمجنمة  ،قد يكمن وجمة  حمجمة نفسهفوجمة اليشء عىل أقسام: 

منشأ انقزعه، ومل يقل أ،د حأّنه ال حّد وأن يكمن املقعل  من المجمةات املقأ لة، يعنني 

أن يكمن له ما حاذاء ع اخلارج، فعليه إن مّيزنا أّن مقعل  احلكم ع مر،لة اجلعنل منا 

فنال يمكنن إجنراء  ،هم، فنقاحعه وإن مل نمّيز ذلك حسبب اخقالف القعبل ع الروايات

أخذ االخقالفات ةلياًل عىل أن هذ  القعاحل غل ةخيلة إذا كان هذا ال ل، وال يمكن 

االخننقالف ع مر،لننة القعلننيم؛ إذ حمققضننن  أ ننالة القطنناح  حننني اإلراةة اجلديننة 

لماقنع، فهنذا المنر كسناحقه غنل قاحنل لة ال يمكن متييز منا هنم مطناح  واالسقعاملي

 لالعقامة.
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  اء الماسطة.هذا متام الكالم ع ال ل املثبت مع خف

 موارد يتوهم أهنا من قبيل األصل املثب يف : فصل

رعية املرتتبنة عنىل املسقصناب حماسنطة أمنر نحعد ما ظهر عدم ترتب اآلثار الش

 تكميني أو عاةي ال حّد من ذكر ممارة رّحام يقمهم أّّنا من قبيل ال ل املثبت.

احلكنم أو مقعّلن  : ال،كام العقلية القي ترتتنب عنىل اسقصنااب املورد األول

احلكم؛ إذ املفروض أّن العقل حيكم حمجمب اإلطاعة و،رمة املعصنية، وحيكنم حنأّن 

 االشقغاال اليقيني يققيض الّباءة اليقينية.

 وهذ  ال،كام العقلية مرجعها إىل أ،كام ثالثة:

 القنجيز فيام إذا كان املسقصاب ،كاًم إلزاميًا.

 احلكم.القعذير فيام إذا كان املسقصاب عدم و

وحه نارز االمقثاال وإن مل يكن االمقثناال ، عدم املانع وأحقاء الرش   اسقصاابو

 قطعيًا.

فال حّد من الباث عنن هنذ   ،وحام أّن هذ  اآلثار قد يقمهم أّّنا من ال ل املثبت

 فيقع الكالم ع مقامات: ،اآلثار

 املقام األول: يف املنجزية

ال يرتتنب علينه اسنقاقاق فنإلزامينًا،  قد يقمهم أّنه إن كان املسقصناب ،كنامً 

العقمحة؛ لّنه من ال ل املثبت؛ إذ ما يدركه العقل ن وهم اسقاقاق العقمحة ن منالزم 

 وهذا اإلشكاال قد تعّرض لنه  نا،ب الكفاينة ع ضنمن كالمنه. للاكم اإللزامي.

اإلشكاال خيقو و، أعّم من احلكم الماقعي والىاهري وُأجيب عنه حأّن ممضمع الثر

 مل يكن ممضمع الثر أعّم من احلكم الماقعي والىاهري.فيام إذا 
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باث قيام المنارات والُ نمال املانرزة مقنام م تمضيح ذلك: أنه قد تقدم عو

ةور االسقصنااب الباث عن ، مبا،ث القطعالقطع الطريقي ع املنجزية املذكمر ع 

 .ينجز احلكم املسقصاب عىل املكّلفالذي حسببه 

املسالك ع  حيانحااجة إىل تمضيح ذلك عرض له ع اجلملة، فنقمال: نان هنا نقو

ثمَّ حينان  ،قمحة عىل خمالفة احلكم اإللزاميالذي هم ،كم العقل حاسقاقاق العالقنجيز 

ي االسقصااب؟ ولي سبب يقمم ناملسالك ع االسقصااب، ثمَّ نرس أّنه ماذا يققض

 مقام القطع الطريقي؟

 فيقع الباث ع أمرين:

: وهم اسقاقاق العقمحة عىل خمالفة احلكم اإللزامي الذي يعنّّب عننه األول ألمرا

 حاملنجزية، وفيه ا،قامالن:

 : أن يكمن من مدركات العقل النىري.أحدمها

 : أن يكمن من مدركات العقل العميل.ثانيهام

 واملراة من العقل النىري ن كام ذكرنا مرارًا ن هم أّن العقل يدرب الماقعينات، كنام

أّن املراة من العقل العميل سنخ من ال،كام العقلية القي نقيجقها ،سن وقبح الشياء 

 واسقاقاق العقمحة واملثمحة.

 فله طريقان: ،أّما القمال حأّنه من مدركات العقل النىري

: ما هم ظناهر عبنارة الكفاينة ع مبانث القطنع ورصينح حعنض الطريق األول

ل مالزمنة اسنقاقاق العقمحنة ملخالفنة احلكنم الكاحر، وهم أّن منن مندركات العقن

 اإللزامي، ومالزمقه مالزمة واقعية ع وعاء نفس المر، كسائر املالزمات.

فنّن الزم وجمة أ،د الضّدين ارتفاع الضّد اآلخر، والزم حتّقن  أ،ند النقيضنني 

 وهكذا. ،عدم حتق  اآلخر
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وإن مل تكنن ع الماقنع  الزمات النفس المرية وأّّنااملمن تكمن فهذ  املالزمات 

إاّل أّّنا ممجمةة ع وعاء نفس المنر، ومالزمنة اسنقاقاق العقمحنة ملخالفنة احلكنم 

اإللزامي منن هنذا القبينل ومّمنا يدركنه العقنل، واملندركات العقلينة ال تناصننر ع 

 اخلارجيات، حل العقل يدرب الممر النفس المرية.

ع الفلسنفة،  منا يبانث عننه؟ هنذا ع قباال الماقع ما همالذي هم ونفس المر 

فبعض عد نفس المر حاد ذات اليشء، وحعض قاال: عامل العقل، وقاال حعنض آخنر: 

أّن نفس المر هم العقل الفعاال، وهذا هم املمرة الذي يقمال العاّلمنة كنّنا ننمرة عنىل 

 املاق  الطمي، وكان حصدة جماحه.

، وسنقعرف خمقارننا ع لقناج إىل حانث طمينحتواملقصمة أّن معرفة نفس المنر 

 الطري  الثاين.

: أّن العقل يدرب اسقاقاق العقمحة عىل املخالفة حلاناظ أّن احلكنم الطريق الثاين

اململمي حاسب ذاته مندمج ومسقبطن فيه المعيد عىل املخالفة، وهذا هم معن  احلكم 

يندرب  مات احلكنماململمي، يعني: أّن العقل نقيجة للقجزئة والقاليل ومال،ىة مقمّ 

اسقاقاق العقمحة عىل املخالفة، وأّن من له ،  احلكم إذا  در منه ،كم فمندمج فيه 

فاملخالف مسقا  للعقمحة،  ،المعيد عىل املخالفة، وحام أّنه  در من أهله ووقع ع حمّله

مشقمل عنىل احلكنم أي مسقا  للاكم اجلزائي، وقد ذكرنا ساحقًا أّن احلكم اململمي 

 نفس المر.املراة من . وهذا هم االندماجاللف وعىل نام اجلزائي 

الممر القي خترج من نفنس الشننيء، ويقناال فاملراة منه نفس المر فكل ما ذكر 

كمن نفس المر ممضع ووعاء؛ ففي نفس المر يالممر: ُأممر نفس أمرية، ال أن هلذ  

 إن خالف ،كم املمىل يسقا  العقمحة.
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قاق  مخسنة وعشننرون؛ لننه ق  مخس مخسات فزمات، فنّنه لم حتقوهكذا املال

ليس مخسة وعرشون إال مخس مخسات، وإن حتققت العّلة القامنة يقاقن  معلمهلنا؛ إذ 

العّلة القامة ما ال يكمن املعلمال منقىرًا لقاق  يشء آخر سماها، والشننيء إذا وجنب 

 فليس هناب ،ديث العقل الفعاال وال غل . يقاق  ال حمالة.

إليه، وأّن اسقاقاق العقمحة من مدركات العقل النىري، ومدركنه  وهذا ما ذهبنا

حمجمة  اإلمجايل منندب ع احلكنم اململنمي، وحمجنمة   هع احلقيقة أمر رشعي، إاّل أنّ 

القفصييل من القمانني اجلزائية، فنّن ع كّل قانمن من القنمانني املدنينة قنانمن جزائني، 

كم اجلزائي، وأّن من خالف عنن علنم ن وعنىل والعقل يدرب أّن املخالفة يسققبعها احل

 احلكم اجلزائي.عليه حعض املسالك عن قدرة ن يرتتب 

وع قباال هذا اال،قامال هم أن يكنمن اسنقاقاق العقمحنة منن مندركات العقنل 

 العميل، وفيه ن أيضًا ن طريقان:

، وهم أّن ،كنم ال فهاين: ما نسب إىل الفالسفة واخقار  املاق  الطريق األول

إاّل  ،لعقل العميل عبارة عن احلكم حاسن اإل،سان وقبح الىلم، وهذا ليس له واقنعا

 تطاح  آراء العقالء عليه.

عليه آراء العقالء، وواقعيقنه حماقعينة آراء  تما تطاحق :فاكم العقل العميل يعني

 العقالء، والعقالء ،فىًا للنىام جعلما هذا احلكم أساسًا ورتبما عليه شعبًا وفروعًا.

الباري جل وعال طرفًا ع هنذ  القضنية، فكنام أّننه ال  ال فهاينوجعل املاق  

،دوة اآلخرين لّنه ظلم، والىلم قبيح، كذلك حالنسبة إىل أ،كنام  عىلامز القعّدي 

 ،دوة اا؛ لّنه ظلم حالنسبة إليه، والىلم قبيح. عىلاا و،دوة اا، فال امز القعّدي 

مل اإلنساين حيكم حاسقاقاق العقمحة عىل فرض املخالفة، الض : أنّ الطريق الثاين

، حل من أجل أّن اا ال فهاينوذلك ال من أجل تطاح  آراء العقالء كام ذكر  املاق  
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تبارب قد أوةع أ،كامنًا، ويعنّب عنهنا حالقنانمن الفطنري والطبيعني، وقملنه تعناىل: 

َواَها﴿ ْنبديلاءل  » امللمنني عليه السالم: ، وقمال أمل(1)﴾َفاََلَمَها ُفُجوَرَها َوَتقو ْم أل ْيهد رل إدلل اتل وول

، وُيثدُلو ْم حدالقَّْبلديغد ْيهد لل ما عل قلجُّ ْ قده، وحيل نيَّ ندْعمل نْسد ُروُهْم مل كِّ تده، وُيذل ْطرل
يثلاقل فد يلْسقلْأُةوُهْم مد

ا لد

نل اْلُعُقمالد 
ائد فل ُْم ةل ع الضنمل  ، وغلمهنا ممنا يشنهد عنىل وجنمة حعنض ال،كنام(2) «هلل

 اإلنساين.

هذا فهرست املسالك ع مبن  اسقاقاق العقمحة، ويبق  أن نبني املراة من احلكم 

ّنه يمكن فنقمال: إللفرق حينه وحني احلكم اإلرشاةي، مل يقعرضما الكاحر اململمي، فنّن 

 تصمير طريقني للاكم اململمي.

تبا  شخصنية اآلمنر منع أّن مرجع احلكم اململمي إىل ارحناء عىل : الطريق األول

قد أهانه، وهذا كام ع غالب أوامنر الرؤسناء منن فهذا احلكم، حمعن : أّنه لم مل يفعل 

الشيمخ والسالطني املسقبّدة، فبقمله )افعل( يرحط شخصيقه حه، وإن مل يفعل الطنرف 

املقاحل فكأّنه هقك شخصيقه وأهانه، وهذا الرحط للشخصية أمر عقالئي؛ والقسم من 

 فعل( يكمن إهانة ملا ،لف حه.أليس إاّل رحط الشخصية وأّنه )إن فنّنه  ،قبيلهذا ال

: أّن من له ،  المر والنهي حي  له البعنث والزجنر حنانم يكنمن الطريق الثاين

رحنط للشخصنية، واحلكنم تناحع للمصنالح  يه المعيد عىل املخالفة، وهننا المندجمًا ف

 واملفاسد.

                                                           
 

 .8( سمرة الشمس اآلية: 1)

 .43( ّنج البالغة )حتقي   الح(: 2)
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بط حمال الباث، وهم إلزام تي، إاّل أّنه غل مرقسم آخر من احلكم اململم بوهنا

اإلنسان نفسه حأعامال وتروب إن خالفها يكمن مسقاقًا للعقاب، وهذا كنام ع املماثين  

 االجقامعية.

وقد ذكرنا ع حمّله أّن حعض اآليات مشلة إىل أّن حني اا وحني الناس ميثناق مثنل 

ِدُكمو قمله: ﴿ ِدي ُأوِف بَِعهو ُفوا بَِعهو  .(1)﴾أوو

ونقيجة هذا الباث أّن خمالفة احلكم اإللزامي تمجب اسقاقاق العقمحنة فنيام إذا 

واحلكم غل الما نل ال يكنمن لنه  ة،لاةخوالم مال هلام كان احلكم معلممًا، فالعلم 

أثر، فنن كان العقل مندركًا للمالزمنة فننّنام يندرب مالزمنة خمالفنة احلكنم الما نل 

 واسقاقاق العقمحة.

مشننرو  حنأن يكنمن هنم كم اجلزائي مندجمًا ع احلكم ن كام قلننا ن فوإن كان احل

 وهكذا ع سائر املسالك.  .معلمماً 

 هذا متام الكالم ع المر الوال، وهم حيان املسالك ع القنجيز.

: ع أّننه أي ةور يلعنب االسقصنااب ع إااحنه القنجينز؟ وع مفناة األمر الثاين

 ن:االسقصااب ن كام تقدم ن مسلكا

: أّن مفاة االسقصااب هم تمسعة الكشف اعقبنارًا منن العقنالء، املسلك األول

 والشارع من العقالء، وقد أمىض ذلك.

 مكشمف حقاًء.فهم ومرجع هذا إىل أّن ما كان مكشمفًا ،دوثًا 

                                                           
 

 .40( سمرة البقرة اآلية: 1)
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: أّن مفاة االسقصااب جعل احلكم املامثل ال تمسعة اليقنني، وقند املسلك الثاين

اققني من املقنأخرين، كالشنيخ و نا،ب الكفاينة وغلمهنا، ذهب إىل ذلك أكثر امل

 ويعّبون عن هذا حاحلكم الىاهري.

ال حّد من االلقزام حأّن ممضمع اسقاقاق العقمحة عىل فأّما حناًء عىل املسلك الوال 

 خمالفة احلكم اإللزامي أعّم من العلم المجداين والقعبدي.

 قاق العقمحنة، فبنناًء عنىل أنّ االسقصااب يقاق  ممضمع اسنقاأّن حنقيجة: الف

اسقاقاق العقمحة من مدركات العقل النىري حالطري  الوال ن مثاًل ن نقنمال: العقنل 

يدرب أن خمالفة احلكم املعلمم مسقلزم السقاقاق العقمحة، سماء أكنان حالمجندان أم 

 حاالعقبار والقعبد من الشارع.

لنىري حالطري  الثناين وهنم اسقاقاق العقمحة من مدركات العقل ا وحناًء عىل أنّ 

االندماج، فيكمن خارجًا عن ممضمع البانث ع احلقيقنة، يعنني: أّن االسقصنااب 

نقيجقه العلم حاكم اعقبارًا، فيعقّب  عاملًا حمجمب  الة اجلمعة مثاًل. وهنذا االعقبنار 

ًا أم نقيجقه تمسعة احلكم اجلزائي وأّنه من مل يأت حصالة اجلمعة عاملًا سماٌء أكان تعبندي

 وجدانيًا يعاقب حكذا.

فهنا املعلمم حاالسقصااب ليس هم الثر العقيل وإّنام هنم ،كنم رشعني يكنمن 

ممضمعًا السقاقاق العقمحة، فال يمكن القمال حنأّن هنذا منن املندركات العقلينة؛ إذ 

رعي ناملدركات الرشعية أيضًا من املدركات العقلية، إاّل أّن املدرب هنا هم احلكم الشن

وجمة  القفصييل فالعقل يقنمال: حأّننه ال حنّد أما  اق العقمحة حمجمة  اإلمجايل،واسقاق

رعي النذي هنم نللممىل جعله، فهذا ،كم رشعي مرتتب، والعقل يدرب احلكم الشن

 إاّل أّنه حمجمة  اإلمجايل. ،عبارة عن احلكم اجلزائي
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ىل املسلك الثاين إّنام الكالم كّل الكالم حناء عىل القمال حجعل احلكم املامثل ن أي ع

ن ونان ال نريد ع هذا املقام الباث معهم حأّّنم من أين عرفما جعل احلكم املامثنل ع 

االسقصااب، وحعض منهم قد أنكر جعل احلكم املامثل لألمارات ع مبانث القطنع 

صدة تصمير ما ذكروا، وأّن معن  )ال تنقض نان حإاّل أّنه قاال حه ع االسقصااب، حل 

نقيجقنه فمب يشء حالشّك فيه( أّنه اب أن تفعلنه، فننن قلننا هبنذ  املقالنة اليقني حمج

 القمسعة أيضًا.

 تمضيح ذلك: أّن احلكم املامثل يقصمر عىل أنااء ثالثة:

قمي، فألجل عدم تضنييع  هجمهمال ومالكحام أّنه : أّن احلكم الماقعي النحو األول

هذا احلكم منالب احلكنم الوال، املالب وعدم انعدام احلكم اعل ،كاًم آخر، ومالب 

إاّل أّن املالب حالنسبة إىل احلكم الوال عىل سبيل العّلة وحالنسبة إىل احلكنم الثناين عنىل 

سبيل احلكمة، يعني أّن احلكم ،كم واقعي سماٌء تطاح  مع احلكم الوال أم ال، فهنذا 

هنم و واالسقصااب مقكفل جلعل احلكم الماقعي، وهذا ما ال نقنمال حنه ،،كم إهلي

حه املعقزلة من أجل أّّنم كانما مبقلني حالقضاوة ملّدة قليلة ع  تصميب معقزيل ن وإّنام قاال

 زمن املقمكل ن وهذا غل  ايح، وال يمكن االلقزام حه.

نعم، ال يبعد القنمال حنأّن الوامنر العسنكرية ومنا شناكله أن تكنمن عنىل نانم 

 املمضمعية حالنسبة إىل احلكمة.

العمري واحننه ثققنان ن إىل أن يقنمال ن فاسنمع هلنام : »قمله ومن هذا القبيل 

 ، أعّم من أن يكمن ما أمرا حه  احلًا أو ال.(1)«وأطعهام

                                                           
 

 .4من أحماب  فات القايض ،ديث  11حاب  138: 27( وسائل الشيعة 1)
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: من احلكم املامثل ما ذكر  الشيخ واملاق  النائيني وهنم عبنارة عنن النحو الثاين

منا  ، فكنّل احلكم النفيس للغل، ومعنا  أّن العقمحة تكمن عىل خمالفقه، واملالب عّلة لنه

ما مل يكن مطاحقًا يكمن ،كاًم  مريًا، فننذا  تطاح  مع الماقع يكمن ،كاًم واقعيًا، وكّل 

العقمحنة عنىل  اقسنقاقحتقن  ا،صل العلم هبذا احلكم حسبب االسقصااب أو غل  

 خمالفة هذا احلكم إذا تطاح  مع الماقع.

م ،كم طريقي ومن : ما ذهب إليه املاق  اخلراساين، وهم أّن احلكالنحو الثالث

 قبيل )أكرم جارب( ملن ال يعرف زيدًا، فيكمن معرفًا له.

 .ان أيضاً وهذان النامان من احلكم املامثل خمدوش

أّما النام الثاين، فمن أجل ةوران المر حنني احلكنم النماقعي والصنمري، فننّن 

 ةوران المر حني احلكم الماقعي والصمري ال يمجب العلنم، وقبنل االسقصنااب مل

 نكن عاملني واآلن أيضًا لسنا عاملني حاحلكم، فجعله لغٌم.

من أجل أّن احلكم الطريقي و)أكرم جنارب( لنيس إيصناالً فوأّما النام الثالث، 

 جعل حلكم آخر.هم ال وجدانًا وال تعبدًا، حل  ،للاكم الماقعي

عىل النام الثاين يقناال: إذا علمنت حناحلكم النماقعي أو حناحلكم فوعىل أي ،اال 

احلكم املامثل ف لماقع،لقسقا  العقمحة عىل خمالفقه إذا كان احلكم املامثل مطاحقًا فملامثل ا

 يمجب القمسعة ع ةائرة احلكم العقيل.

وعىل النام الثالث يقاال: إذا خالفت ،كاًم علمت حنه أو قنام عنىل وفقنه ،كنم 

ا عاقنب عنىل نفنس هنذتمسنلك الشنيخ طريقي تعاقب عليه، أي عىل الماقع، وعنىل 

 احلكم.

الكالم  ثنايا منظهر  قدقيام االسقصااب مقام القطع الطريقي، و  مرهذا كّله 

 وال يسقفاة ذلك من الروايات. ،ال نقمال حجعل احلكم املامثل أننا
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ر نولعّل وجه ذهاهبم إىل جعل احلكم املامثل هم أّنه خطر حباهلم أّن املنجز مناصن

فال حّد له من جعل احلكنم؛ إذ العلنم هنم  ،لمحالعلم، والشارع ال تناال يد  لقمسعة الع

امللثر ع اسقاقاق العقمحة، ونان ع قبناهلم نقنمال إّن الشنارع يمكننه جعنل احلكنم 

المضعي الذي هم عبنارة عنن العلنم، وحالنقيجنة تكنمن القمسنعة ع العلنم ويقنمم 

 االسقصااب مقام القطع الطريقي ع املنجزية.

ممضنمع احلكنم اإللزامني فنام هنم هنم سقصناب حقي الكالم ع أّنه إذا كان امل

كنام إذا اسقصنابنا مخرينة  ،ب ومنشأ ترتيب الثر عنىل املمضنمعمصاح االسقصاا

 ؟مائع

فنذا قلنا حأّن مفاة االسقصااب جعل احلكم املامثل، فيقاال: إن كان املسقصناب 

 ممضمع احلكم اإللزامي فمرجعه إىل احلكم اإللزامي للممضمع، فنذا اسقصنابناهم 

إذا كنان املسقصناب احلكنم وب أثنر اخلمرينة، ، ورتّ (ال ترشحه) :معنا فمخرية يشء 

 فمرجعه إىل رتب آثار احلرمة، وهذا واضح. ،اإللزامي

إّنام الكالم فيام إذا قلنا حأّن مفاة االسقصااب هم تمسعة الكشف؛ إذ عنىل هنذا و

 رية هذا املائع.املسلك يكمن مرجع االسقصااب إىل اعقبار العلم حالنسبة إىل مخ

رّحام يقاال: إّن كمن الشخو عاملًا حخمرية املائع ال أثر له؛ إذ ما هنم منشنأ الثنر و

هم مخرية هذا املائع، والشارع مل يعبدنا حأّن هذا مخر، حل تعبدنا حأننا عناملمن حخمريقنه، 

ع ال وما له كّبس رشعية )كّل مخر ،رام( ال ما علم أّنه مخر ،رام، فام تعبدنا حنه الشنار

يرتتب عليه أثر؛ إذ ما له أثر رشعي مل يقعبدنا الشارع حه، وما تعبندنا حنه لنيس لنه أثنر 

 رشعي.

والقمال حأّن االسقصااب قائم مقام القطع الطريقي وأّن هذا طرين  إىل اخلمرينة 

غل كاف ع رفع اإلشكاال؛ إذ لم قيل إّن لسان الدليل إن كان لسان تنزيل العلم  ،تعبداً 
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القطع املمضمعي، واحلاال  العلم كان اإلشكاال وارةًا؛ إذ يرتتب عليه آثارحلااظ نفس 

 فعاًل للعلم حاخلمرية. اً أثر أّنه ال

وجمرة كمن اللسان لسان القطع الطريقي الذي الحد فيه من ترتيب آثنار املقطنمع 

الذي هم معن  القطع الطريقي، ال يكفي ع املقام؛ إذ  غرس تلك الكّبس ال تقاقن  

ي ،اال، فنّن ممضمع احلرمة هم كل مخر تكميني ،رام، ال كل مخر تعّبدنا الشارع عىل أ

 حه.

 ويمكن اجلماب عن هذا اإلشكاال حمجهني:

: أّن العقل حيكم ع املمارة القي جعلت كنّبس كّلينة حقنجنز احلكنم الوجه األول

حقنجنز العقنل حيكنم فحالنسبة إىل مجيع املصاةي  املارزة، فنذا قاال: كنّل مخنر ،نرام، 

 احلرمة ع مجيع مصاةيقه املارزة، سماٌء أكان املصداق حمرزًا حالمجدان أم حالقعبد.

إاّل أّن هذا اجلماب مبقن عىل أن يكمن احلكم اإلنشائي واحلكنم الفعنيل وا،ندًا، 

، ونانن قند ذكرننا ع تقمينة  يكمن االخقالف حينهام حمجمة املمضمع وعدم وجمةو

اث تعارض اسقصااب عدم اجلعل واملجعمال أّن احلكنم كالم املاق  النائيني ع مب

الفعيل غل احلكم اإلنشائي، وما هم ممضنمع لمجنمب اإلطاعنة و،رمنة العصنيان 

 حاكم العقل هم احلكم الفعيل.

وع املقام إذا قاال: )هذا ،رام( يكمن ممضمعًا لمجمب اإلطاعة، وليس له نىنر 

ل،كام اإلنشائية منجز لكنم؛ إذ كنام إىل احلكم اإلنشائي وأّن ما حتق  ممضمعه من ا

هذا مبقن عىل أن يكمن احلكم الفعيل واإلنشائي وا،دًا، وهذا خالف ما ذهبنا إّن قلنا 

 إليه ساحقًا.
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: أّن االسقصااب حبناء العقالء مرجعه إىل تمسعة الكشنف حالنسنبة الوجه الثاين

أثر إ،ساي إّما  وذهم ي إىل ما له أثر إ،ساي، وهكذا الروايات ناظرة إىل اليقني الذ

 حنفسه وإّما حاحلكم املرتتب عليه. وهذا هم جمرس االسقصااب. 

وأما الممر القي ليس هلا أثر إ،ساي كاملمضمعات اخلارجينة القني ال ترتتنب 

نا  ،عليها أ،كنام رشعينة أو عرفينة فليسنت جمنرس لالسقصنااب، وعلينه إذا تعبندل

لقعبد حاكمنه، ال منن حناب النقالزم حنني لزم المهذا فحممضمع، واعقّبنا عاملني حه، 

االعقباريات وأّن اعقبار العلم حيشء مالزم العقبار العلم حلمازمه، حل من جهة وجنمة 

،ّجيقه من حناب حنناء  تخصم ية ع املقام؛ إذ املفروض أّن االسقصااب سماء أكان

يقني حنني أن العقالء أم الخبار قائم مقام القطع الطريقني، وال فنرق ع القطنع الطر

 يكمن حالنسبة إىل ال،كام أو املمضمعات.

 فعليه إذا اعقّبنا عاملني حاملمضمع معنا  أّنك عامل حه وعامل حاكمه.

 هذا متام الكالم حالنسبة إىل املقام الوال.

 املقام الثاين: يف املعذرية 

لثنر وهم أّن العقل حيكم حاملعذرية فيام إذا كان قاطعًا حعندم احلكنم، فهنل هنذا ا

 ثاحت السقصااب عدم احلكم اإللزامي أو ال؟

ّن اسقصااب عدم القكلينف اإللزامني هنل يلنزم مننه حمنذور أ وحعبارة ُأخرس:

 املثبقية أو ال؟

 حام ذكرنا  ع مبانث القطنع، وهنم أّن لوقبل الرشوع ع الباث ال حّد من القذك

ة حني املكّلنف واحلكنم عدم القطع حالقكليف كاف ع املعذرية، حمعن  أّن وجمة السرت

الماقعي كاف ع املعذرية إذا مل يكن عن تقصل، والقطع حعدم القكلينف اإللزامني ال 

 أثر له، وع هذا املقام أيضًا ال حّد من مال،ىة املسلكني ع االسقصااب.
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أّما حناء عىل مسلك تمسعة الكشف فمعنن  اسقصنااب عندم القكلينف اعقبنار 

دم القكليف، وعنىل هنذا ال يلنزم أي حمنذور؛ إذ لنم اعقّبننا الشارع املكّلف مقيقنًا حع

الشارع عاملني حعدم القكليف فالعقل حيكم حاملعذرية، فنّن العقل حيكم حقنبح العقناب 

حال حيان، واملقام مضافًا إىل وجمة عدم البيان حيان للعدم وأّن حمنرز عندم القكلينف ال 

 يفرق ع ممضمع ،كم العقنل أن يعقاب، واملفروض أّنا حمرزون لعدم القكليف، وال

 يكمن حمرزًا للعدم حالمجدان أو حالقعبد.

وحعبارة ُأخرس: عىل هنذا املسنلك يكفني ع جرينان االسقصنااب حنأن يكنمن 

االسقصااب وارةًا أو ،اكاًم حالنسبة إىل احلكم الرشعي أو احلكم العقيل، فننذا ،كنم 

ال يفرق حني أن يكمن عاملًا وجدانًا أو ف ،العقل حأّن من كان عاملًا حعدم احلكم ال يعاقب

 تعبدًا، فيكمن وارةًا عىل احلكم الرشعي.

 هإّنام الكالم حناء عىل املسلك الثاين، وهم جعل احلكم املامثل؛ إذ رّحام يشنكل حأّننو

عىل هذا املسلك ال حّد وأن اعنل الشنارع ،كناًم، واملفنروض أّن عندم احلكنم لنيس 

 حممضمع ذي ،كم وال ،كم.

ا عدم كمنه ممضمعًا حلكم، فهم واضح. وأّما عدم كمنه ،كناًم فهنم أوضنح، أمّ 

وإاّل لزم أن تكمن ال،كام عشنرة ال مخسة: المجمب وعدم المجمب، احلرمة وعدم 

 احلرمة، وهكذا.
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يلنزم مننه ففنن أرةتم إثبات اإلحا،ة حاسقصااب عدم المجمب أو عدم احلرمنة 

 .(1)الضّدين حنفي اآلخرتريدون إثبات أ،د أنكم املاذور؛ إذ 

ويمكن ةفع اإلشكاال حأّن للشارع إنشاء عدم احلكم، وعدم احلكم وإن كان ليس 

،كاًم إاّل أّنه قاحل لإلنشاء ع حعنض املنمارة، ولنذا قلننا إّن احلّلينة النمارةة ع لسنان 

 الشارع، حمعن  ،ل عقدة احلىر والقاريم سماٌء أكان القاريم ممجمةًا أم مقممهًا.

الال حمعن  أّنه ليس حارام وقد أنشأ  الشارع، غاية المر أّنه ال حّد وأن يكمن فاحل

 خالف القاريم إّما واقعًا أو تممهًا.

ومنشأ القمال حأّنه غل قاحل للجعل هم أّن االعقبار ال حّد وأن يكمن عنىل خنالف 

بار عن القكمين، ففي ممارة عدم احلكم ال يمكن اعقبار عدم احلكم، حل الحّد من اإلخ

 عدم احلكم.

 واجلماب عن ذلك أّنه يكفي كمن احلرمة مقممهة أو حمقملة.

                                                           
 

ذلك، وليس مراة  ما فرّس  ( والىاهر أّن اإلشكاال الذي ذكر  الشيخ ع مباث الّباءة ناظر إىل1)

 ع الدراسات وغل .

ومنشننأ ذهنناب السننيد اخلننمئي إىل هننذا القفسننل لكننالم الشننيخ هننم أّن الشننيخ يقننمال حجريننان 

 االسقصااب العدمي.

ولكننن هننذا االسقشننهاة غننل تننام؛ إذ يمكننن للشننيخ أن يقننمال حاسقصننااب العنندم وال يقننمال 

ااب العندم القنمال حاسقصنااب عندم حاسقصااب عندم القكلينف، ولنيس الزم القنمال حاسقصن

 القكليف أيضًا. )االسقاذ ةام ظله(
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بطة حاملقام، نىنل منا قينل توع اسقصااب عدم القكليف إشكاالت ُأخر غل مر

من أّن اسقصااب عدم القكليف لغم؛ إذ الّباءة ممجمةة، وقد أجبنا ع مباث الّباءة 

 ىل.حأّن االسقصااب مزيد ،جة للعبد عىل املم

 وهذا متام الكالم حالنسبة إىل املقام الثاين وهم املعذرية.

: ع أّن العقل حيكم حأّن االشقغاال اليقيني يققضني الّباءة اليقينية وال املقام الثالث

حّد للمكّلف من إ،راز االمقثاال يقينًا؛ فنن اعقمندنا ع مر،لنة االمقثناال حاسقصنااب 

 ذور أو ال؟حقاء رش  أو عدم مانع فهل يلزم منه حم

وقد يشكل حأن إ،راز الشنر  أو عدم املانع هم ع مر،لة حتق  العمل خارجنًا، 

 ويريد إ،راز تطاح  املأيت حه مع املأممر حه حاالسقصااب.

ومن املعلمم أّن املأيت حه ليس من شلون احلكم، حل مسنقط لنه، ومقعلن  احلكنم 

ر  أو عندم نقصااب حقاء الشعبارة عن العمل ع وعاء االعقبار، فعليه ما ممقف اس

 املانع؟

وهذا اإلشكاال غل جاٍر ع ممضمعات ال،كام؛ إذ ممضمع احلكم عبنارة عنن 

 املاهية حمجمةها اخلارجي.

املسقطيع حمجمة  اخلارجي هنم ف)كّل مسقطيع اب عليه احلج(،  :فمثاًل: إذا قاال

 املمضمع لمجمب احلج، وال أقل أّنه ممضمع ع مر،لة فعليقه.

عننىل عكننس ممضننمعات ال،كننام، فنننذا حتققننت فا مقعلقننات ال،كننام وأّمنن

ممضمعات ال،كام ع اخلارج يصل احلكنم فعلينًا، ويكنمن الزم اإلطاعنة، وحمنرم 

 العصيان.

 وأّما مقعّلقات ال،كام فبسببها ينقهي أمد احلكم وال تقلمن حلمن احلكم.

 ااب.وال حّد من مال،ىة ذلك قياسًا عىل املسلكني ع االسقص
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والمجه فينه: أّن العقنل  أّما حناء عىل مسلك تمسعة الكشف فال يلزم أي حمذور.

كنان حعضنه  ماإل،نراز وجندانيًا أم تعبنديًا أ حيكم حن،راز تفريغ الذّمة، سنماٌء أكنان

حالمجدان وحعضه حالقعبد، وحام أّن النقيجة تاحعنة لخنس املقندمات فيكنمن اإل،نراز 

مروة عىل نام القمسعة، فهذا العمل متام ما ينطبن  تعبديًا، واالسقصااب ممجب لل

 نارز االمقثاال حالقعبد.نان عليه املقعل  و

وأّما حناء عىل مسلك جعل احلكم املامثل فبام أّن اسقصااب حقاء الشننر  وعندم 

املانع ال هم ،كم رشعني وال ممضنمع ذو ،كنم رشعني؛ إذ نانن نريند القمسنك 

والعمنل اخلنارجي، ومنن املعلنمم أّن العمنل  حاالسقصااب ع مر،لة تفريغ الذّمنة

اخلارجي ال رحط له حاحلكم الرشعي وإّنام هم مسقط للاكم الرشعي، ومع فرض أّننه 

 فجعل احلكم املامثل ع هذ  املر،لة ال معن  له. ،مسقط

وقد تعرض  ا،ب الكفاية هلذا اإلشكاال وأجناب عننه حجنماب وقنع منمرةًا 

رطية ن)أو حمنشأ انقزاعه كبعض أناائه كاجلزئية والش ع الكفاية: قااللالعرتاض، فقد 

واملانعية؛ فنّنه أيضًا مما تناله يد اجلعل رشعًا، ويكمن أمر  حيد الشنارع وضنعًا ورفعنًا، 

وال وجه العقبار أن يكنمن املرتتنب أو املسقصناب  ،ولم حمضع منشأ انقزاعه ورفعه

رطية أو ن  أو املانع لرتتيب الشنفليس اسقصااب الشنر ،جمعمالً مسققاًل كام ال خيف 

رعية نكام رّحام تمهم حقخيل أّن الرشطية أو املانعية ليست من اآلثار الشن ،املانعية حمثبت

 .(1) حل من الُممر االنقزاعية(

                                                           
 

 .416( كفاية ال مال : 1)



316 |   

 
 

)لّن حقملنه: وع هذ  العبارة إهبنام؛ ولنذا اعنرتض حعنض الكناحر ع املصنباح 

ارج كني ترتتنب عنىل اسقصنااب الشنرطية ليست من آثار وجنمة الشننر  ع اخلن

يء آخر، حايث نالرش ، حل هي منقزعة ع مر،لة اجلعل من أمر املمىل حيشء مقيدًا حش

يكمن الققيد ةاخاًل والقيد خارجًا، فشنرطية االسققباال للصنالة تاحعنة لكنمن المنر 

 .(1) حالصالة مقيدًا حاالسققباال، سماء وجد االسققباال ع اخلارج أم ال(

، وملخو كالمه (2)مراة  ا،ب الكفاية ممّا ذكر  ع مباث اإلجزاء ويمكن فهم

أّن قاعدة الطهارة واسقصااهبا ع وجه قمي مرجعها إىل تمسعة ةائرة الرش ،  :هناب

يعني حمجرة أن قاال الشارع: )كل يشء نىيف ،ق  تعلم أّننه قنذر( قند وّسنع ةائنرة 

الماقعية، والشارع حقمله هنذا ن  الشنرطية، حمعن  أّن الصالة كانت مرشوطة حالطهارة

ع احلقيقة ن يقمال: إيّن وسعت ةائرة الشنرطية، أي: يقمسع ع ةائرة اجلعل، ولذا يقمال 

حاإلجزاء، فاملراة من كالمه ع املقام: أّن منشأ تمسعة الشنرطية حجعل الشنرطية زائدًا 

 عام كان.

 ،يشء ع مر،لة اجلعل والرشطية وإن كانت تنقزع من المر حاليشء مقيدًا حمجمة

إاّل أّن تمسعة ةائرة الشنرطية تكمن حقينام قاعندة الطهنارة واالسقصنااب، فيكنمن 

الشنرطية القي يرتتب عليها احلكنم، وحنام  أياالسقصااب ممسعًا لدائرة الشنرطية، 

فمرجعه إىل أّن المر حالصالة يعم الصالة مع الطهارة  ،أّن احلكم القكليفي أيضًا منقزع

 قعية والطهارة القنزيلية.الما

                                                           
 

 .207: 48( مصباح ال مال 1)

 .86( كفاية ال مال 2)
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وما ذكر  املاق  اخلراساين ع مباث اإلجزاء وإن كان له وجنه، إاّل أّن ع املقنام 

ال وجه له؛ إذ قاعدة الطهارة ليست كاشفة عن الماقع ويمكن فيها احلكنم حالقنزينل، 

 ال يمكن احلكم حالقنزيل؛ لّنه ناظر إىل كشف الماقع.فوأّما ع االسقصااب 

كام ذكرننا ذلنك  ،ة تمسعة ةائرة الرشطية من االسقصااب ممّا ال وجه لهفاسقفاة

 ع مباث اإلجزاء.

ع كقاحنه الُ نمال عنىل الننهج احلنديث أّن إحلناق  ال نفهاينوقد ذكر املاق  

االسقصااب حقاعدة الطهارة غل  ايح؛ إذ الطهارة ظاهرة ع القنزيل، وظناهرة ع 

ال  ،، فنننّن لسننان ةليلننه لسننان الطريقيننةاملمضننمعية، وهننذا حخننالف االسقصننااب

 املمضمعية.

ويمكن اجلماب عن اإلشنكاال املزحنمر حنناء عنىل مسنلك جعنل احلكنم املامثنل 

 حمجهني:

ّر ع ن: وهم مبني عىل ما ذكرنا  ع مباث اإلجزاء من أّنه ما هم السنالوجه األول

 أّن إتيان املأممر حه الماقعي جمز ومسقط لألمر؟

ن أّنه لم حقي المنر حعند ذلنك لكنان عرّس ع سقم  المر عبارة لذكر القمم أّن ا

 الباقي أمرًا حال مالب.

وهذا ال حمصل له، ونان ذكرنا هناب أّن المنر ن خصم نًا حنناًء عنىل أن يكنمن 

نسبقه نسبة إيقاعية، واعقبار يشء عىل ذّمة املكّلف ن له غاية وأمد وهم عبارة عن إتيان 

 العمل خارجًا.

معنا : أّن اشقغاال الذّمة ممجمة ما ةام فال: ذمقك مشغملة حالعمل الفالين، فنذا قا

مل يأت حمطاحقه ع اخلارج، فباكم العقل النىري ينقهني أمند ، ولنذا يكنمن ممجبنًا 

 لسقم  المر.
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وعليه فنذا أ،رزنا حاالسقصنااب ّناينة أمند احلكنم فيكنمن ممضنمعًا النقفناء 

القكليف، فكنام قلننا إّن اسقصنااب عندم  احلكم، ويكمن من قبيل اسقصااب عدم

 القكليف أمر جمعمال، كذلك املقام، وحيكم حقفريغ الذمة وانقفاء احلكم.

: ما هم مبقن عىل منا ذكرننا أيضنًا منن أّن مطلن  ال،كنام اململمينة الوجه الثاين

مشقملة عىل نام اللف واالندماج عىل ال،كام اجلزائية، ومعن  )افعل كذا( أّننه لنم 

 لرتتب عليه املثمحة، وإن مل تفعل لرتتب عليه العقمحة. فعلت

منن مل وواحلكم اجلزائي ممضمعه من أت  حاملأممر حه يكمن له كذا منن الثنماب، 

 .أيضاً  ،كمهم يأت حه يعاقب حكذا، وهذا احلكم اجلزائي 

وال،كام اجلزائية قد ارهيا احلاكم الرشعي كاحلدوة والقعزيرات، وقد ارهيا ع 

 رة املالئكة املمكلمن حالعذاب، وعليه فيدخل املقام ع ممضمعات ال،كام.اآلخ

 وقد ذكرنا أّنه ال حمذور ع إجراء االسقصااب ع ممضمعات ال،كام.

 نل ال ل املثبت، ونان قند قنّدمنا حانث الهذا متام الكالم ع تقمة أحاايف 

رع نال الباث، ومن اآلن نشاملثبت عىل سائر القنبيهات لألمرين اللذين ذكرنامها ع أو

 ع سائر القنبيهات عىل وف  ترتيب القمم. 

  



 319 | االستصحاب    
 
 

 

 يف الزمان امللحوظ يف أدلة االستصحاب: التنبيه الثاين

ع االسقصننااب، كننام ال إشننكاال أّن ع اليقننني والشننك ر اعقبنناال إشننكاال ع 

االسقصااب قضية مقيقنة ومشكمكة، والكالم ع اخلصم نية امللامظنة فنيهام منن 

 هل يكمن حجميع الصمر املقصمرة مشمملة لةلة االسقصااب أو ال؟ف ،الزمان ،يث

 والكالم تارة ع اليقني والشك، وُأخرس ع القضية املقيقنة واملشكمكة.

أّما اليقني والشك، فقد يكمن اليقني مققّدمًا، والشّك مقأخرًا كام هم الغالب، كنام 

 ثمَّ شك فيها. ،إذا كان له يقني حعدالة زيد

ثمَّ ،صل له اليقنني  ،وقد يكمن حالعكس، يعني أوالً كان شاكًا ع عدالة زيد مدة

 حأّنه كان عاةالً قبل هذ  املّدة.

وقد يكمن اليقني والشك ع آن وا،ند، وهنذا فنيام إذا كنان املقنيقن سناحقًا عنىل 

أّننه املشكمب فيه ن وسيأيت الباث عنه عن قريب إن شاء اا ن كام إذا ،صل له اليقني ح

 وشك ع حقاء عدالقه فعاًل. ،كان عاةالً ساحقاً 

 مشمملة لةّلة االسقصااب، ومل ينقل اخلالف من أ،د. وهذ  الصمر الثاليف

كمن القضية املقيقنة هلنا تشكمكة فال ريب ع أنه الحد وأن وأّما القضية املقيقنة وامل

 حلجية االسقصااب.مقكفلة هي سب  زماين عىل القضية املشكمكة حلااظ الةلة القي 

حالعكس وكانت القضنية املقيقننة فعلينة والقضنية املشنكمكة المر وأّما إذا كان 

يعننّّب عنننه مننا بطنة حالزمننان املننايض، فننال يكنمن مشننممالً لقلننك الةلننة، وهنذا تمر

 حاالسقصااب القهقرائي.

وقد ذهب حعض إىل ،ّجيقه ع حاب اللفاظ، كام إذا كان اللفظ ظناهرًا ع معنن  

وال ندري أّن هذا اللفظ هل كان ظاهرًا ع هذا املعن  ع زمن الئمة املعصممني  ،الً فع

 أو ال؟ 
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فباكم اسقصااب القهقرس ناكم عليه حأّنه كان ظناهرًا ع هنذا املعنن ، وحنناء 

 العقالء عليه.

ونان ال يمكننا االلقزام حكمن هذا ال ل أ اًل عقالئيًا، حل حناء العقالء ع هذ  

رة ن إن كان ا،قامال أّنه كان مسقعماًل ع غل هذا املعن  ا،قامالً غل ممهنمم ن هنم املما

 الفاو عن الشماهد والقرائن.

 ولسب  القضية املقيقنة عىل املشكمكة  مر:

: ما إذا كانت القضية املقيقنة ع املايض واملشكمكة ع احلاال، وهنذا الصورة األوىل

مرة حعض الروايات أيضًا، وال إشكاال ع هنذ  هم القدر املقيقن من االسقصااب وم

 الصمرة.

 : أن تكمن القضية املقيقنة ،الية واملشكمكة اسققبالية.الصورة الثانية

 ويعّّب عنها حاالسقصااب االسققبايل، كام إذا كان مقيقنًا حأمر ويشك ع إةامقه.

 نكر ذلك.واملشهمر ذهبما إىل ،ّجيقه، إاّل أّنه نسب إىل  ا،ب اجلماهر أّنه أ

 وُذكر لالسقصااب االسققبايل أمثلة:

فننن أ،نرز  ،: أّنه ع الوامر االضطرارية إذا كان املمضمع هم العذر املسقمرمنها

أّنه غل مقمكن من إتيان املأممر حه حالمر الويل، فال إشكاال ع جماز البدار، وكذلك 

 حناًء عىل جريان االسقصااب.

مم وأّنه ال حّد من القأخل ،ق  حيصل لنه الينأس نعم، قد ورة ةليل خاص ع القي

 من الم مال إىل املاء.

وال يعلنم أّننه هنل  ،كام إذا كان مسنقطيعًا فعنالً  ،: اسقصااب حقاء القدرةومنها

 يكمن قاةرًا حعد ذلك أو ال؟
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نعم، ع خصمص الشك ع القدرة إن مل يكن االسقصااب جاريًا يمكن القنمال 

ة ُأخرس، كاّةعاء حناء العقالء عىل أ الة القدرة، وكن،راز حلزوم ترتيب اآلثار من جه

 املالب، فنن مل يرتب اآلثار فهذا يمجب فمت احلّج عليه.

: ما إذا كانت القضية املقيقنة واملشكمكة ع الزمان املنايض، كنام إذا الصورة الثالثة

 ثمَّ تمضأ وشك ع أّنه هل تمضأ حعد احلديف أو ال؟ ،أ،ديف وغفل و ىّل 

هذ  الصمرة شبهة عىل حعض املسالك كمسلك  ا،ب الكفاية الذي ذكرنا   وع

رطية وعندم نأخلًا، وهم أّنه إن كان مصاح االسقصااب ع مثل اسقصنااب الشن

املانع هم جعل الشنرطية وعدم املانعية الذي منقزع منن احلكنم القكليفني ن واحلكنم 

م؛ إذ ال يعقل احلكم القكليفي حالنسبة القكليفي معنا  جعله فعاًل ن فهذا ال يعقل ع املقا

حخنالف  ،إىل الزمان الساح ، فنّن الكشف احلقيقي ع ال،كام القكليفية غل معقنمال

 الكشف ع ال،كام المضعية.

: ما إذا كانت القضية املقيقنة واملشكمكة اسققباليقني، كنام إذا كنان الصورة الرابعة

عليه عجز ويشك ع حقاء العجز وعدمه إىل  أه يطرأنّ قاةرًا عىل احلج فعاًل، إاّل أّنه يعلم 

صل له القدرة ويشك ع حقائها حتزمان احلج أو حالعكس، أو أّنه عاجز فعاًل ويعلم أّنه 

 وعدم حقائها.

والكالم ع هذ  الصمرة هم الكالم ع االسقصااب االسققبايل، فمنن ذهنب إىل 

 ملقام.،ّجيقه يقمال حه ع املقام ومن أنكر  ينكر  ع ا
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 يف اعتبار فعلية الشك واليقني يف االستصحاب: التنبيه الثالث

وهذا ما تطرق إليه  ا،ب الكفاية حتت عنمان القنبيه الوال، وفنّرع عنىل ذلنك 

 فرعني.

وأ ل هنذا املطلنب منن الشنيخ النصناري ع أوائنل االسقصنااب ع المنر 

رع اآليت، إاّل أّن  نا،ب اخلامس، ،يث اعقّب هناب فعلينة الشنك، وفنّرع علينه الفن

سنذكر ، وهم  ماالكفاية ذهب إىل اعقبار فعلية اليقني والشك، وفّرع عىل فعلية الشك 

 أّنه من أ،ديف ثمَّ غفل ثمَّ  ىّل ثم شك ع أّنه هل تطهر قبل الصالة أو ال؟

فهنا ذكر الشيخ أّنه حام أّن الشك ع القطهل قبل الصالة شك تقديري، فلذا جتري 

الفرا ، واالسقصااب حعد الصنالة حمكنمم حقاعندة الفنرا ، وحيكنم حصناة  قاعدة

 الصالة من أجل قاعدة الفرا ، وهكذا ،كم  ا،ب الكفاية.

 من أ،ديف ثمَّ شك ثمَّ غفل و ىّل ،كم حالبطالن.ع وأّما 

 والكالم تارة يكمن ع املبن  وُأخرس ع البناء، فالباث ع مقامني:

اعقبار فعلية الشك مع االلقفات إليه عىل ،د تعبل الشنيخ، : وهم أّما املقام األول

 فنقعرض له ع ضمن ُأممر ثالثة: ،وفعلية اليقني والشك حقعبل  ا،ب الكفاية

ما يققمم حنه االسقصنااب منع قطنع النىنر عناّم حيكنم العقنل  : عاألمر األول

 حاعقبار . وفيه مسالك ثالثة:

ة من املاققني منن أن االسقصنااب مققنمم : ما سلكنا  تبعًا جلامعاملسلك األول

ومرجع االسقصااب إىل تمسعة الكشنف،  شّك ع البقاء.و، يقني حاحلدويف حركنني:

 .حالبقاء وكاشفًا حالنسبة إليه عقّب اليقني حاحلدويف يقيناً أن ييعني 

كاشفًا حالنسنبة إىل يشء آخنر وهنم يعقّب اليقني حالشنيء  وهذا ال حمذور فيه وأنّ 

كام أّنه يمكن اعقبار يقني شخو كاشفًا حالنسبة إىل شنخو آخنر، مثنل يقنني البقاء، 
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عقّب كاشفًا حالنسبة إىل املقّلد، يعني أّن علمه معقنّب حالنسنبة إىل املقّلند، ياملجقهد الذي 

 وكالمه وفقما  مّبز لذلك الكاشف.

: ما ذكر  الشيخ ع المنر اخلنامس وهنم أّن االسقصنااب مققنمم املسلك الثاين

حأمرين: الكمن الساح  والشك الال، ، فاقيقة االسقصااب مققممة حأن يكمن يشء 

ساحقًا ويشك ع حقائه، فقمام االسقصااب حمجمة الساح  والشّك الال، ، وهذا هم 

 املناسب لقعريفه لالسقصااب حأّنه إحقاء ما كان.

« قض اليقنينال ت»أو أّن اليقني مأخمذ عىل نام املرآتية ع  ااح زرارة، ومعن  

واحلكم حبقاء املقيقن، وعليه فام أخذ ع لسان الدليل هم الشنّك  هم عدم نقض املقيقن

 ال اليقني، والشك ظاهر ع الفعلية، وال حّد وأن يكمن ملقفقًا إليه.

وعىل هذا املسلك ال يكمن اليقني كاملسلك الوال من مقممات االسقصااب، حل 

د ن حأّن اليقني حاحلدويف أو أي حمرز آخنر معقنٌّب، ال العقل حيكم ن جلهة نذكرها فيام حع

 أن يكمن مقممًا لالسقصااب.

نعم، ذكر الشيخ أّن اليقني ةخيل ع االسقصنااب اال نطال،ي، ،ينث قناال: 

)اخلامس: أّن املسقفاة من تعريفنا الساح  الىناهر ع اسنقناة احلكنم حالبقناء إىل جمنرة 

مرين: أ،دمها وجمة الشنيء ع زمان سماء المجمة الساح  أّن االسقصااب يققمم حأ

 علم حه ع زمان وجمة  أم ال؟

 إىل آخر . (1) نعم، ال حّد من إ،راز ذلك ،ني إراةة احلكم حالبقاء(

 اإل،راز غل مقمم، وإّنام المجمة الساح  مقمم.فعليه و

                                                           
 

 .24:  3( فرائد ال مال 1)
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: منا سنلكه  نا،ب الكفاينة ع القنبينه اآليت، وهنم أّن ،قيقنة املسلك الثالـث

ااب عبارة عن جعل املالزمة حني احلدويف والبقاء، وعليه فال يكنمن اليقنني االسقص

 وال الشّك ملامظًا، واالسقصااب يقمال: إّن ما كان حاق.

عنىل مسنلك كنام أننه شيخ، عىل مسلك ال ةفعلية اليقني غل معقّب احلا ل: أنّ و

ق  اخلراسناين عقّب فعلية اليقني والشك؛ ولذا رّحام يشكل عىل املات ا،ب الكفاية ال 

 حأّن ما ذكر  ع القنبيه الوال مناف ملا ذكر  ع القنبيه الثاين وحينهام هتافت.

فقد ظهر من هذا المر أّن اعقبار فعلية اليقني والشّك مقمقف عىل اعقبار اليقنني 

والشك ع االسقصااب، وهذا واضح عىل املسلك الوال ةون املسلكني الخنلين، 

اين حالنسبة إىل الشّك واضح والقفريع الذي فّرعا  إنام هنم حالنسنبة عىل املسلك الث هفننّ 

 ال اليقني. ،إىل الشك

مع عدم اعقبارمها  ،وعىل املسلك الثالث كيف يمكن احلكم حفعلية اليقني والشك

 ع االسقصااب؟!

 يقاقم القمال حاعقبار فعلية اليقني: أّنه حناء عىل املسلكني الخلين ملاذا األمر الثاين

ال يعقّب ع و هم الشك فقط، قّب عىل املسلك الثايناملعمع أّن  ع االسقصاابوالشك 

 .عىل املسلك الثالثاليقني والشك ،قيقة االسقصااب يشء من 

 وفيه ا،قامالن:

: أن يقاال: إّن اليقني والشّك معقّبان ع مر،لة القنجز، وهنذا منا االحتامل األول

 . (1)ّناية الفكار يىهر من كلامت املاق  العراقي ع

                                                           
 

 .14: 4( ّناية الفكار 1)



 325 | االستصحاب    
 
 

 

وأساس هذا املطلب أّن ال،كام الماقعية ما مل تكن معلممة للمكّلف ال تصل إىل 

مر،لة القنجز وإىل مر،لة  اة اال،قجاج للممىل عىل العبد الذي يعّب عنه حالقنجز، 

 و اة ا،قجاج العبد عىل املمىل الذي يعّب عنه حالقعذير.

عني أّن ال،كام الماقعينة منا مل تكنن معلممنة وهذ  املر،لة مقمقفة عىل العلم، ي

للمكّلف ال تصل إىل مر،لة القنجيز والقعذير وال أثر هلنا ع نفنس املكلنف، كنذلك 

ال،كام الطريقية، واملفروض أن االسقصااب ،كم طريقي، خصم ًا عىل مسنلك 

 جعل احلكم املامثل.

له أثر، وو مله إىل مر،لة وعليه فاحلكم املامثل ما مل يكن معلممًا وحمرزًا مل يكن 

القأثل ع النفس مقمقف عىل العلم حالصغرس والكّبس، كام أّن سائر ال،كام الطريقية 

 كذلك.

مل يعلم أّن هذا اخلّب خّب ثقة مل يكن للاجّية  وأفنذا مل يعلم أّن كّل خّب ثقة ،ّجة 

فننّن الشنّك ع  أثر، كام إذا شككنا ع وثاقة الراوي أو شنككنا ع ،ّجينة خنّب الثقنة،

لقطع حعدم احلّجية، والنقيجنة ال حنّد منن وجنمة العلنم والشنّك ع لاحلّجية مساوق 

 االسقصااب.

فنن قلنا حمقالة املاق  اخلراساين وأّن ،قيقة االسقصااب هي جعل املالزمة حني 

احلدويف والبقاء، فهذا اجلعل إّنام جعل لبيان المظيفة العملينة للشناب وإخراجنه منن 

العميل، وهذا إّنام يكمن ملثرًا ومنجزًا فيام إذا علم حاّجينة االسقصنااب منن  القال

،يث الكّبس، وعلم حأّن هذا اليشء ،اةيف وشك ع حقائنه ،قن  يمكنن منن جعنل 

 املالزمة حني احلدويف والبقاء اسقفاةة عملية.
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وعىل هذا اال،قامال ةخالة اليقني والشك عىل مسلك  ا،ب الكفاينة، وةخالنة 

ال ع مر،لة الفعلية؛ لجنل أّن  ،عىل مسلك الشيخ إّنام تكمن ع مر،لة القنجزاليقني 

 وزان ال،كام الطريقية وزان ال،كام الماقعية.

إّن اليقني والشك هلام ةخالة ع املر،لة الفعلية، يعني ع  :: أن يقاالاالحتامل الثاين

 املر،لة الساحقة عىل القنجز.

أل،كام الماقعية؛ إذ ال،كام لم الطريقية مغايرة ،كاأّن ال :وأساس هذا املطلب

، ومر،لنة الفعلينة، مر،لنة اإلنشناء الماقعية يمكن أن تكنمن ذات ةرجنات ثالثنة:

 ومر،لة القنجز.

وال يلزم من عدم القنجز لغمية احلكم، كام إذا ال يعلم أّن هذا مخر، ويعلم أّن كّل 

ًا، إاّل أّنه ال يلزم منه لغمية احلكنم؛ إذ مخر ،رام، فاحلكم حالنسبة إليه وإن مل يكن منجز

 ،كم مل يكن وجٌه لال،قيا .هناب نقيجقه أّنه يمكنه اال،قيا ، وإن مل يكن 

عن مر،لة القنجز، حخالف  املر،لة الفعلية يمكن تفكيكففي ال،كام الماقعية 

حلكنم ؛ إذ جعنل اهاال،كام الطريقية، فنّن مر،لة الفعلية ومر،لة القنجز مندكقان في

الطريقي فيام إذا مل يكن وا اًل من ،يث الكّبس أو الصغرس لغٌم؛ لّن أثر اال،قينا  

شنك ع احلكنم النماقعي ال ،صنمالمبقن عىل الشنّك ع احلكنم النماقعي، فبمجنرة 

 يسقاسن اال،قيا . 

إّن ال أثر له؛ إذ فالصغرس  مسماء كان ع الكّبس أ الطريقيكم وأّما الشّك ع احل

ذ ع احلكنم الطريقني، واحلكنم الطريقني إّننام جعنل للجاهنل حناحلكم الشّك مأخم

ثر له فيكمن جعله للجاهل حه أو حممضمعه لغنمًا؛ لّننه ع ذلنك أالماقعي، فبام أّنه ال 

احلاال ليس له أثر تنجيزي أو تعذيري، وال يمجب رفع حتل املكّلف، وال يمجب حتق  

 مع ا،قامال احلكم الماقعي.ممضمع اال،قيا ؛ إذ ممضمع اال،قيا  يقاق  
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أّن العلم حاحلكم ال يمكن أخنذ  ع ممضنمع احلكنم وقد ثبت ع مبا،ث القطع 

 من جهة لزوم الدور.

ومن نا،ية ُأخرس حام أّن مالب احلكم الطريقي ال تمسعة لنه حالنسنبة إىل اجلاهنل 

 ين:نامحأ،د  ع املقام، والقاديد يكمن  حاحلكم أو املمضمع، فال حّد من حتديد

: ما ذكر   ا،ب الكفاية، وهم وجمة ،كم إنشائي و،كنم فعنيل، النحو األول

والعلم حاحلكم اإلنشائي يلخذ ع احلكم الفعيل، وأّنه من علم حاحلكم اإلنشائي يكمن 

 احلكم حالنسبة إليه فعليًا.

ومقصمة  من احلكم الفعيل خروجه من القجميند وجرياننه، ولنيس منراة  منن 

ال  ،املاق  النائيني؛ إذ الفعلية عىل مسلكه حمعن  حتقن  املمضنمع الفعلية عىل مسلك

 القنفيذ، وخروجه من القجميد.

العلم حاحلكم اإلنشائي يل،ذ وملخو الكالم: أّنه عىل مسلك املاق  اخلراساين 

 ع املر،لة الفعلية وحالنقيجة تقادة الفعلية.

حلكم اإلنشائي حمقمم اجلعنل : ما ذكر  املاق  النائيني، وهم حتديد االنحو الثاين

 الذي يفيد فائدة الققييد، وتقادة الفعلية حصمرة العلم حه.

وما ذكر  هذان العلامن إّنام ذكنرا  ع رّة الخبناريني فنيام إذا ،صنل العلنم منن 

 كالرمل واالسطرالب واجلفر. ،الطرق غل املعقّبة

كال،كنام الماقعينة  حمدوةية ع املقام، أي: احلكم الطريقي هناب وعليه فليست 

ع مر،لة القنجز، حل احلكم الطريقي كال،كام الماقعية ع ممارة نريد أخذ العلم هبا 

ع ممضمعها ولم منن سنبب خناص؛ إذ ال يمكنن أخنذ العلنم حناحلكم مبنارشة ع 

 ممضمعه، فيقيد حاليقني والشّك.

 واجلواب عن االحتاملني املتقدمني:
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؛ وذلك لمجمة الفنرق حنني ال،كنام الطريقينة : فهم ضعيفأّما االحتامل األول

والماقعية، ومالب ال،كنام الطريقينة حمندوة ولنيس لنه تمسنعة كمنالب ال،كنام 

 الماقعية، حل مر،لة الفعلية مندكة ع مر،لة القنجز.

: فأ ل املطلب وإن كان  اياًا وهنم أّن احلكنم الطريقني وأّما االحتامل الثاين

ممارة العلم وااللقفات إليه، إاّل أّن اجلماب عنن حمنذور إّنام يكمن ذا أثر ع خصمص 

عدم أخذ العلم حاليشء ع ممضمعه حمجمهه املقعدةة ال جماال له ع املقنام؛ إذ ال منانع 

 من أخذ العلم حاملمضمع ع احلكم، وإّنام املاذور ع أخذ العلم حاحلكم ع احلكم.

اخلنّب الما،ند فخنّب الما،ند  تمضيح ذلك: أّنه تارة يقاال: من كان عاملًا حاجية

،جة حالنسبة إليه، وهذا ال يصح، وتارة يقاال: إّن اخلّب الذي علمت أّنه خّب ثقة فهنم 

،ّجة، وهذا ال مانع منه، فنّن أخذ العلم حاملمضمع ع احلكم ال يلزم منه الدور، حل ال 

ال حّد من حياننه حّد وأن يكمن كذا، والعقل حيكم حأّنه إذا كان خّب غل الثقة غل ،ّجة ف

حنام ما ذكرنا، واملقام من قبيل الثاين؛ إذ نان نريد أخذ اليقني حاحلندويف والشنك ع 

البقاء ع ممضمع اإلحقاء، يعنني أّننه حيكنم حاإلحقناء خلصنمص منن كنان لنه اليقنني 

حاحلدويف وشك ع البقاء، أو نجعل املالزمة ملن كان لنه اليقنني حاحلندويف وشنّك ع 

قمال هبذا الققييد لزوم اللغمية؛ لّن ال،كام الطريقية إذا كاننت حمنرزة البقاء، ورّس ال

 من ،يث املمضمع واحلكم تكمن ذات أثر.

وظهر أّنه ال حمذور ع أخذ العلم حاملمضمع ع احلكم، وحام أّن املالب ع ال،كنام 

إاّل  ،الطريقية حمدوة، فالعقل يأخذ اليقني ع املمضمع، فهذا مأخمذ ع مر،لة اإلنشاء

أّن هذا من قبيل املخصو اللبي، وعليه فال حّد من القمال حاعقبار اليقني حاحلندويف ع 

مر،لة اإلنشاء وأن نقنمال حاملسنلكني الخنلين، وكنذلك الشنّك إن قلننا حاملسنلك 

 الخل.
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 فىهر ممّا ذكرنا أّنه ال حّد من اعقبار اليقني والشّك عىل مجيع املسالك.

د فرض لزوم اعقبار اليقني والشّك، فهل ال حّد من أن يكمننا : أّنه حعاألمر الثالث

 فعليني أو يكفي ع جريان االسقصااب كمّنام تقديريني؟

أّما حناء عىل الخبار وحناء العقالء حناء عىل اسقفاةة تمسعة الكشف منن الخبنار 

 وحناء العقالء فماضح أّنه ال حّد من فعليقهام.

كر ع املنطن  منن أّن كنل و نف عننماين أخنذ ع من جهة ما ذفأّما ع الخبار 

ال عىل سبيل اإلمكان، فكلنام ،صنل اليقنني  ،املمضمع فهم مأخمذ عىل سبيل الفعلية

حاحلدويف والشك ع البقاء، فاليقني حاحلدويف كاشنف حالنسنبة إىل البقناء، مضنافًا إىل 

فعًا للقال هنم وما هم ةخيل ع فاعلية احلكم الطريقي ورا ،ظهمر اللفاظ ع الفعلية

 اليقني الفعيل حاحلدويف والشك ع البقاء.

رّحام يقاال حأّن الغافل ال يقني له وال شّك له، فنذًا ال حّد منن فوأّما االلقفات إليهام، 

 اعقبار االلقفات كام ذكر ع مباين االسقنبا .

ولكن الىاهر أّن االلقفات غل معقّب ع العلم والشّك، حل كثنل منن معلممنات 

 إلنسان ع اخلزانة، ويمكن القعبل عنها حالالشعمر.ا

ولم القفت وتأمل لعلم حام ع اخلزانة، وإّنام  ،واإلنسان مع أّنه قاطع هبا غافل عنها

االلقفات معقّب من جهة ما ذكرنا من أّنه إذا مل يكن ملقفقًا مل يصل احلكم الطريقني إىل 

ية فيام إذا كان الشخو ملقفقًا إىل اليقنني مر،لة الفاعلية، وإّنام يصل إىل مر،لة الفاعل

 حاحلدويف والشّك ع البقاء.

وحقي الكالم ع البناء والفرعني اللنذين فّرعامهنا عنىل  ،هذا متام الكالم ع املبن 

 هذا املبن .
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 أّنه هنل تطّهنر ع ،ناال : أّنه من أ،ديف ثمَّ غفل ثمَّ  ىّل ثمَّ شّك عالفرع األول

 ال؟ والغفلة أ

ّن جريان االسقصااب هنا مقمقف عنىل القنمال حجرينان االسقصنااب وذكرا أ

،ق  إذا كان الشّك شكًا تقديريًا، واملفروض أّن الشّك قبل الصالة غل ممجمة، وحنام 

أّن الشّك الققديري غل كاف فال اري االسقصااب، و،يث إّن الشّك حعد الصنالة 

اعدة، والقاعدة مقّدمة عنىل فقجري قاعدة الفرا ، وحيكم حصاة الصالة من أجل الق

 االسقصااب حعد الصالة؛ لّن شّكه فعيل للمروة أو جلهة ُأخرس.

 ويمرة عليه حنيراةات: 

: اإليراة املمضمعي، وهم إةخاال هذا الفرع ع هنذا العننمان؛ إذ لنيس لننا األول

رة شّك تقديري؛ لّنه من املمكن أن يكمن قاطعًا حمجمة الطهارة أو قاطعًا حعدم الطها

 شك؟للم القفت قبل الصالة، فمن أين تقملمن حأّنه لم القفت 

وإن مل يكن هناب شك فعيل قبل نعم، قد يشك ع الطهارة لم القفت قبل الصالة، 

الشّك الققديري ال طري  إلثباته قبنل الصنالة. وهنذا اإلشنكاال غنل أّن ، إال الصالة

 ممجمة ع كلامت القمم.

رع هكذا ال يققضني أن يكمن الشنّك الققنديري وملخو الكالم: أّن عنمان الف

 ممجمةًا ومقطمعًا حه.

نعم، يمكن فرض املسألة حفرض ناةر لفراة ناةرة حيصل هلم القطع حعد الصنالة 

 حأّّنم لم القفقما قبل الصالة لكانما شاكني.

: ما ذكر  مجاعة من أّن احلكم حالصناة لجنل قاعندة الفنرا  حمنل اإليراد الثاين

لّّنا من  ؛ّن قاعدة الفرا  وإن كان فيها قمالن، إاّل أّن القمس عدم جرياّناإشكاال؛ ل
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المارات العقالئية، وممرةها  مرة ا،قامال الغفلة عن حعض شلون املأيت حه، وأ الة 

 حالعمل كام هم ،ّقه.إتيانه عدم الغفلة تققيض عدم غفلقه و

ري قاعدة الفرا  حاسب حناء الذي هم حمل كالمنا فال جتووأّما مع القطع حالغفلة 

 ال أن تكمن أوسع منه. ،العقالء، واإلطالقات مشلة إىل حناء العقالء

أّنه قد ورة ع حعض الروايات تعبلات تمجب تقييد الروايات املطلقة إىل مضافًا 

ع  اياة حممد حن مسلم عىل  حصمرة عدم الغفلة وال تقناسب مع الغفلة كقمله 

فمنن  (2)«وكان ،ني انرصف أقرب إىل احل  منه حعد ذلنك»( 1)رسائرما ع مسقطرفات ال

 ، وكذا ع مضمرة حكل حن هذا القعبل نعرف أّنه مل يكن غافاًل؛ إذ الغافل أحعد من احل

هم ،ني يقمضأ أذكر منه ،ني »قمضأ فقاال: يقاال: قلت له: الرجل يشك حعد ما  ،أعني

 . (3)«يشك

ا،قامال الذكر ،ني العمنل أزيند، وإاّل لنم  ،كم حالصاة لجل أنّ  واإلمام 

 تعلينل ني اجلملقننيمن أذكر ،ني يشك، ويقاال: إّن هناتكان غافاًل ،ني العمل ال يك

، و،ينئذ تصلح هنذ  مقيندًا لقلنك اإلطالقنات إن للاكم، والعّلة كام تعّمم ختصو

 .وجدت، فال جتري قاعدة الفرا  مع القطع حالغفلة

 اا ع قاعدة الفرا ، وخمقارنا القعميم.وهذا الباث سيأيت إن شاء 

                                                           
 

 املسقطرفات ع ( وهذ  الرواية منقملة ع الفقيه، إاّل أّن سندها خمدوش، ويمكن تصايح ما ع1)

 . )االسقاذ ةام ظله(امة وأشباهه حنهذا املمر

، ومنا «ذلك حعد للافظ منه أقرب انرصف ،ني وكان»، ولفىه: 207مسقطرفات الرسائر: ( 2)

 .352: 1ع املقن يماف  لفظ ما ع الفقيه 

 .101: 1هتذيب ال،كام ( 3)
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وإمجاله أّن كمن هذ  القاعدة قاعدة عقالئينة حمنّل تأمنل؛ فننّن العقنالء يعقننمن 

حالشّك حعد إتيان العمل، فنذا ا،قمل أّنه ،ينام أراة أن يكقب احلمالة كقنب حندال مائنة 

 ةينار ألف ةينار فال يمضه كام هم، حل يقفاو ويرتوس.

قند ا ه ممنكّلنام شنككت فين: »قملنه  كام عالخذ حاإلطالقات و ال مانع من 

، والشنارع قند جعنل هنذ  القاعندة تمسنعة عنىل العبناة، (1)«  فامضه كنام هنمنمض

والروايقان عىل فرض اعقبارمها لنيس لسناّنام لسنان القعلينل ومل تسنقعمل فنيهام أةاة 

 تعليل، وهاتان العبارتان للققريب لذهن السائل.

أّن فيهنا و ال نفهاينهذا النزاع ننزاع مبننائي كنام ذكنر املاقن   وعىل أّي ،اال

مسلكني، فنن قلنا حاخقصا ها حصمرة عدم الغفلة، فال يمكن احلكم حالصاة ع املقام 

 من أجل القاعدة.

: أّن ظاهر كالم الشيخ أّنه يقّدم القاعندة عنىل االسقصنااب حعند اإليراد الثالث

كنام ال تقندم  ،اب قبل الصالة عىل فرض جرياننهالصالة، وال يقّدمها عىل االسقصا

 عىل االسقصااب القاقيقي إذا كان قبل العمل.

وهننذا الىنناهر حمننّل تأمننل؛ لّن قاعنندة الفننرا  إن قررنننا أّّنننا مقّدمننة عننىل 

االسقصااب، فرّس الققّدم حالنسبة إىل كنال االسقصنااحني ممجنمة؛ إذ املفنروض أّن 

شننّك ،اةثننًا حعنند العمننل، فلننم قلنننا حجريننان لقاعنندة الفننرا  ركنننًا، وهننم كننمن ال

االسقصااب فيام إذا كان الشك شكًا تقديريًا حلكمنا حصاة الصالة أيضنًا منن أجنل 

 قاعدة الفرا ؛ إذ ركن قاعدة الفرا  ن وهم الشك احلاةيف حعد العمل ن ممجمة.

                                                           
 

 .344: 2هتذيب ال،كام ( 1)
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إذ هنم  نعم، لم كان ملقفقًا وكان شاكًا حتقيقًا ثمَّ غفل و ىل مل جتر قاعدة الفنرا ؛

من الوال كان شاكًا وليس شكه حعد الصالة شكًا فيام مضن ، فنّن الىاهر منن الةلنة 

إىل آخر ، الشّك احلاةيف حعد امليضن، « كّلام شككت فيه مما قد مضن : »مثل قمله 

 ، حل كنان نليس هذا من الشك فيام مضفوأّما إذا كان من الوال شاكًا ثمَّ أت  حالعمل 

 مَّ الشّك فيام مىض.الشك فيام يأيت، ث

ومثل هذا الشّك ال أثر له؛ لّنه ليس حااةيف حعد العمل، وعليه فاحلكم حالصاة 

وليس جلريان االسقصااب الققنديري وعدمنه ةور ع  ،مرهمن حجريان قاعدة الفرا 

 احلكم حالصاة.

 : اإليراة اهلاميش واجلانبي، وهم أّن الشيخ ذكر أّنه حعد العمل لنمالاإليراد الرابع

ديف الساح  عىل قاعدة الفرا  لكان االسقصااب جاريًا؛ إذ حعد العمل يشك ع أّن احل

 ال؟ والعمل هل ارتفع أ

 ونقيجًة حيكم حامقداة  إىل ما حعد العمل، فالعمل الذي أت  حه كان مع احلديف.

واحلاال أّن هذا االسقصااب غل جار، حل حيكم حنعاةة الصالة من أجنل قنانمن 

 يني يققضني الّباءة اليقينية أو اسقصااب االشقغاال.االشقغاال اليق

 :ان االسقصااب حعد العمل حققريبنيوقد ُقّرب عدم جري

أن نقيجنة اسقصنااب وجنمة ، وهنم : ما ذكر  املاقن  اهلمنداينالتقريب األول

حل يرتتب عليه أثر عقيل، وهم أّن املأممر حنه مل  ،احلديف حعد الصالة ليس له أثر رشعي

وهذا الزم عقنيل،  واملأيت حه حرش  يشء. ،ملأيت حه؛ لّن املأممر حه حرش  الينطب  عىل ا

 والزم ذلك حقاء المر، وعليه فيكمن من ال ل املثبت.

حل منن لمازمنه  ،قاال: )و أّما وجمب إعاةة ما مىض فليس من أ،كامه الشنّرعّية

مر حالّصالة، فال يمكن العقلّية ،يث إّن من لمازم حقاء احلديف حطالن املأيت حه و حقاء ال



334 |   

 
 

إالّ حال ل املثبت. نعم اب ع الفرض لم ال ،كممة قاعدة الشّك حعد الفرا   ،إثباته

 .(1)( إعاةة الّصالة حقاعدة الّشغل أو اسقصااحه

وهذا الققريب هبذ  الصمرة يمكن أن يناق  فيه عىل مسلك من ال يقمال حجعنل 

مالً كاف ع جرينان االسقصنااب؛ فنّننه أتن  احلكم املامثل، وكمن القعبد حه أمرًا معق

حعمل، و،كم الشارع حأّنه  ايح أو فاسد له أثر، فنذا قاال  ايح فله أثر نفيس وهم 

 ونقيجقه اشقغاال الذّمة. ،أيضًا له أثرفحراءة الذّمة، وإذا قاال فاسد 

وهذا الثر ليس من لمازم املسقصاب ،ق  يقاال إّنه ال يثبت إاّل حال ل املثبت، 

حل من الُممر اإل،ساسية املرتتبة عىل االسقصااب، يعني أّن االسقصااب يقمال: إّن 

الصالة املأيت هبا كانت مقرونة حاملانع، ونقيجنة ذلنك لنزوم إعاةهتنا؛ لّن الغاينة غنل 

مقاققة، خصم ًا عىل ما ذكرنا من أّن المنر مرجعنه إىل اشنقغاال الذّمنة منا مل ينأت 

 اخلارج. و عدم اإلتيان حاملطاح  قد يكمن حالمجدان، وقد حمطاحقه من مجيع اجلهات ع

 يكمن حالقعبد.

بطة حمر،لة تفريغ الذّمة وعدم تفرينغ تمرهي ال،كام القي تكمن فعىل ما ذكرنا 

الذّمة من ال،كام القي ال تأيت فيها شبهة املثبقية، ووزان هذ  ال،كنام العقلينة وزان 

ما حيكم حه العقل من حقاء المر اكقشفه العقنل  وجمب اإلطاعة و،رمة املعصية، فننّ 

 من نفس المر حنام العقل النىري.

هم منا ذكنر  املاقن  ومبقن عىل جعل احلكم املامثل ن هم ن الذي  :التقريب الثاين

مرجننع يكننمن مننن أّنننه حننناء عننىل مسننلكه ومسننلك املاقنن  اخلراسنناين  ال ننفهاين

                                                           
 

 .73:  2فرائد املرتضمية ( الفمائد الرضمية عىل ال1)
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ية منقزعة من القكلينف، وجعنل املانعينة اسقصااب احلديف إىل جعل املانعية، واملانع

 حعد القكليف ال معن  له.

نعم، جعل املانعية قبل القكليف ممكن؛ لّن معنن  جعنل املانعينة هنم القكلينف 

 والمجمب ع الزمان الساح  عىل العمل.

واجلماب عن هذا الققريب هم اجلماب الساح  عن الققريب الوال من أّن مرجنع 

مقرونًا حاملانع إىل حقاء المر، أو أّن مرجع القعّبد حأّن العمل كنان  القعبد حأّن العمل كان

مقرونًا حاملانع إىل نفي ممضمع احلكم اجلزائي، وأّنه ال يثاب حعمله هذا، وهذا املقندار 

 كاف ع جريان االسقصااب. 

حعد تطهر  : أّنه لم أ،ديف ثمَّ شّك ثمَّ غفل ثمَّ  ىّل ثمَّ شّك ع أّنه هلالفرع الثاين

 ال؟ واحلديف أ

حنعاةة الصالة؛ وذلك من أجل حتق  أركان االسقصااب قبنل قد ،كم الشيخ و

الصالة، وقاعدة الفرا  غل جارية، وحمل كالمه ما إذا مل يكن هنا ا،نقامال القمضنل ع 

 ،اال الغفلة، وإاّل يكمن الشّك حعد الصالة شكًا ،اةثًا.

الفرع الساح  ع عدم حتق  أركان  واعرُتض عىل الشيخ حأّن هذا الفرع مشرتب مع

معقّبان ع مها االسقصااب؛ إذ الشّك ينقفي حعروض الغفلة، واليقني والشّك اللذان 

ن ،ندوثًا، االسقصااب مقعّبان ،دوثًا وحقاًء، وهنا وإن كان اليقني والشّك ممجمةا

االً ن حقاًء؛ وذلك لجل عروض الغفلة، فجعنل هنذا الفنرع مثنيإاّل أّّنام غل ممجمة

 للشّك الفعيل حال وجه.

نعم، الفارق حني الفرعني أّن ع الفرع الثاين قاعدة الفرا  غنل جارينة؛ إذ الشنّك 

ليس حااةيف، حل هذا الشّك حعد الصالة امقداة للشّك الوال، وع الفنرع الوال كنان 

 ًا.الشّك حعد الصالة شكًا ،اةثًا؛ إذ املفروض أّن الشّك قبل الصالة كان شكًا تقديري
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وممّا ذكرنا ع المر الثالث يىهر أّن اإلشكاال هبنذ  الصنمرة غنل وارة؛ إذ نانن 

يغفل عاّم ع وعاء نفسه وما ع ما ذكرنا أّنه فرق حني الغفلة والنسيان؛ إذ اإلنسان كثلًا 

غل ملقفت إليها، إاّل أّن هنذ  الُمنمر سنماٌء أكاننت منن املعلممنات أم هم اخلزانة و

ممجمةة ع خزانة النفس، ثمَّ حعد ذلك قد يلقفت إليها فهي املشكمكات املىنمنات أم 

جلهة من اجلهات كقداعي املعاين وأمثاله، ال أن يرتفع الشّك حسبب الغفلة ،ق  يقناال 

إّن الشك ع هذ  الصمرة أيضًا تقديري عىل فرض االلقفات، حل الشك غنل ملقفنت 

 إليه.

ال أن يكمن حنىر العرف امقنداةًا للشنّك  ،هم الشك الوال والشّك الثاين ،قيقةً 

الوال، ولكن أ ل اإلشكاال وارة من جهة أّنا ذكرنا كام ذكر الشيخ أيضًا أّن الشّك ال 

حّد وأن يكمن ملقفقًا إليه مضافًا إىل فعليقه؛ لّن ال،كام الىاهرية ال تصل إىل مر،لنة 

 الفاعلية إاّل إذا كانت ملقفقًا إليها.

: أّن ما ،كم حه الشيخ ع كال الفرعني  ايح؛ إذ نان نقمال نقيجة هذا الباثو

حجريان قاعدة الفرا  ،ق  مع القطع حالغفلة، فاحلكم حصاة الصالة ع الفنرع الوال 

  ايح؛ لّن الشّك شّك ،اةيف.

وكذلك ما ذكر  ع الفرع الثاين من أّنه ال حّد وأن يكمن الشّك ،اةثًا، وع الفنرع 

ةيف، فهذا أيضًا  ايح، وإذا مل جتر قاعدة الفرا  فياكم حفساة الثاين ليس الشّك حاا

الصالة لجل عدم وجمة مصاح، وأّما تفريعهام عىل املقام فهذا حمل تأّمل. هذا كّلنه 

 ع القنبيه الثالث. 
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 يف جريان االستصحاب يف مؤدى األمارة و األصل: التنبيه الرابع

 ا،ب الكفاية، فنقمال: وهذا القنبيه مل يقعرض له مسققاًل قبل  

ال إشكاال ع جريان االسقصااب فيام إذا علمنا حادويف يشء وجدانًا وشنككنا 

حل كان ملةس المارة أو جمرس ال ل، فهل  ،ع حقائه، وأّما إذا مل يكن معلممًا وجداناً 

 اري االسقصااب أو ال؟

 يقع الباث ع مقامني:

 األمارات املقام األول: يف جريان االستصحاب يف مؤّدى

الفقهاء عىل إجراء االسقصااب ع ملّةس المنارات، حنل حناء  أنّ يمكن القمال و

يمكن أن يقاال إّن ممرة  ااح زرارة أيضًا ذلك، ومل نر من املقأخرين الذين تعرضما 

 هلذا القنبيه خمالفًا.

لمذنا عند  مدة قليلة قد أنكر ذلك ع رسنالقه املسنامة حمصنباح تنعم، حعض من 

 املخطمطة. اهلدس

 وقبل القعرض ل ل الباث نذكر مقدمة، وهي:

أّنه رّحام يسقدال جلريان االسقصااب ع ملةس المارات حرواينة، وهنذ  الرواينة 

 رحام يسقدال هبا أيضًا لعدم جريان االسقصااب ع ملّةس المارات.

، فقد روس الكليني حنسناة  )عن عيل حن إحراهيم، عن أحيه، عن إسامعيل حن منّرار

: الرجنل يكنمن ع ةار  عن يمنس، عن معاوية حن وهب قاال: قلت ل  عبد اا 

ونانن ال نندري منا  ،ثنمَّ يأتيننا هالكنه ،ثمَّ يغيب عنها ثالثني سنة، ويدع فيها عياله

ّنا ال نعلم أّننه أ،نديف ع ةار  أندري ما أ،ديف له من الملد، إاّل أ،ديف ع ةار ، وال 

ال تقسم هذ  الدار عىل ورثقنه النذين تنرب ع الندار ،قن  شيئًا، وال ،ديف له ولد، و
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يشهد شاهدا عدال أّن هذ  الدار ةار فالن حن فنالن، منات وتركهنا ملاثنًا حنني فنالن 

 .(1)«(نعم»وفالن، أو نشهد عىل هذا؟ قاال: 

  ن، واسقدال هبا عىل جماز اإلشهاة حمققض(2)ذكر الرواية  ا،ب الرسائلإىل هنا 

 نقيجنةهنذ  الندار لنه حنأّن شنهاةة الس المارة، ومن املعلمم أّن االسقصااب ع ملةّ 

مل ينذكر ذيلهنا النذي يمكنن أن إال أننه أمارة عىل امللكينة،  يه قياسقصااب اليد ال

 يسقدال حه عىل عدم جريان اسقصااب ملّةس المارات.

وتقمة الرواية هكذا: )قلت: الرجل يكمن له العبد والمة فيقمال: أح  غالمي، أو 

فيكلفه القايض البينة أّن هذا غالم فنالن مل يبعنه ومل هيبنه،  ،حقت أمقي، فيلخذ حالبلدأ

ما غاب من يند  كّل »أفنشهد عىل هذا إذا كلفنا  ونان مل نعلم أّنه أ،ديف شيئًا. فقاال: 

 «(.املرء املسلم غالمه أو أمقه أو غاب عنك مل تشهد حه

منلّةس المنارات كنام فعلنه  واالسقدالال حصدر الرواية جلريان االسقصااب ع

  ا،ب الرسائل اجلديدة ممّا ال وجه له.

ونان إّننام ذكرننا الرواينة منن أجنل ذيلهنا وأّننه هنل تنداّل عنىل عندم جرينان 

االسقصااب ع ملّةس المارات أو ال؟ وذلك لّنه غفل عن ذيل الرواية أّوالً، وثانيًا 

حاب قاعدة اليد؛ وذلك لّن أّن شهاةته ليست من أجل االسقصااب، حل شهاةته من 

وتدال عىل امللكية، وكمن  ،يد المني ويد المكيل ن كام هم مذكمر ع القضاء ن يد املالك

 الدار ع يد العياال )ويدع فيها عياله( حمنزلة كمن الدار ع يد .
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 أّما ذيلها، فرّحام يسقدال حه لعدم جريان االسقصااب ع ملّةس المارات. 

 ماب عنه حمجم :إاّل أّنه يمكن اجل

: أّن هذ  الرواية خمدوشة سندًا منن أجنل إسنامعيل حنن منّرار؛ إذ مل الوجه األول

 يمث .

نعم، قد وثقه مجاعة من املقأخرين كالشيخ احلر العاميل، واملانّديف الننمري منن 

الذين هلم طرق ومناهج خا ة لقمثي  الفراة حمجم  ال يسع املقام ذكرها، مثل كمننه 

سل عيل حن إحراهيم، وقد سب  منّا مرارًا أّنه ال يمكن االعنقامة عنىل مثنل ع أسانيد تف

هذا القمثي ؛ لّنه مل يثبت كمن هذا القفسل حقامم منا فينه لعنيل حنن إحنراهيم، حنل هنذا 

 الكقاب له جامع مجع حني تفسل القّمي وتفاسل ُأخر.

اهيم، فنال يمكنن أّن خطبة الكقاب واضاة حأّّنا ليست لعنيل حنن إحنرإىل مضافًا 

القمال حأّن عيل حن إحراهيم وّث  املشايخ، وعالوة عىل ذلك أّن املاّديف النمري والسيد 

 حار العلمم ذهبا إىل أّن املراة من املشايخ، املشايخ حال واسطة.

ومثل أّن الصدوق أو احن المليد قاال حأّن كقب يمنس حن عبد الرمحن معقّبة إاّل ما 

 حن عبيد، ومل يسقثن إسامعيل حن مرار. انفرة حه حممد حن عيس 

أّن منا انفنرة حنه حممند حنن هذا وهذا االسقدالال ضعيف؛ لّن غاية ما يدال قمله 

عيس  خمدوش، والكقب الُخرس كانت مشهمرة، فمن هذ  اجلهة ،كم حاعقبار كقب 

حل ال يمكن اجلزم حأن اسنامعيل ينروي عنن كقنب ال من جهة أّن رواهتا ثقة،  ،يمنس

املعقّبة عند الصدوق، فرحام كان يمنس شيخ إجازة واسامعيل يروي عن كقنب يمنس 

 معاوية حن وهب. وتفصيل ذلك له حمل آخر.

عارض الرواية الساحقة ي ممضممن الذيل مروي حطري  آخر، وه : أنّ الوجه الثاين

: )وحنسناة  عن احلسن حن حممد حن سامعة عن أمحد حن احلسن وغل ، عن معاوية موه
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هب وال أعلم احن أ  محزة إاّل روا  عن معاوية حن وهب قاال: قلت ل  عبند اا حن و

 الرجل يكمن له العبد والمنة قند عنرف ذلنك فيقنمال: أحن  غالمني أو أمقني :

فيكلفمنه القضاة شاهدين حأّن هذا غالمه أو أمقه مل يبعه ومل هيبه أنشنهد عنىل هنذا إذا 

 .(1)«(نعم»كلفنا ؟ قاال: 

ية أقنمس سنندًا، وقند مجنع حيننهام السنيد اخلنمئي ع مبناين القكملنة وهذ  الروا

حصاياة ع أوال الباب وهي: )حممد حن يعقمب، عن عيل حن إحراهيم، عن أحينه، عنن 

احن أ  عمل، عن معاوية حن وهب، قاال: قلت له: إّن احن أ  ليىل يسألني الشهاةة عن 

له واريف غل النذي شنهدنا لنه فقناال:  هذ  الدار مات فالن وتركها ملاثًا، وأّنه ليس

ا،لف إّننام هنم »، قلت: إّن احن أ  ليىل حيلفنا الغممس، فقاال: «اشهد حام هم علمك»

 .(2)«(عىل علمك

وطريقة اجلمع أّن الرواية الدالة عىل جماز الشهاةة تقمال حجمازها حمقدار العلم، 

زيد منن علمنك، وهبنذ  أوالرواية الدالة عىل عدم جماز الشهاةة تقمال حعدم جمازها 

إاّل أّن نقيجقهنا عندم جرينان االسقصنااب ع منلّةس  ،نعدم القعارضاالطريقة وإن 

 المارات.

إاّل أّنه ال يمكن االلقزام هبذا اجلمع حسبب هذ  الصاياة، وذلك لّن املراة منن 

أعّم من العلم المجداين؛ لّننه ،يننام قناال « اشهد حام هم علمك: »العلم ع قمله 

 )إّن احن أ  ليىل حيلفنا الغممس( واسقم،  من ذلك أمنر  اإلمنام  إلمام ل
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، وهذ  الشهاةة معقمدة عىل المارة، وإاّل لنم كنان املنراة «ا،لف إّنام هم عىل علمك»

العلم المجداين فال وجه السقيااشه، فقفسل هذ  الرواية حنانم تكنمن جامعنة حنني 

ام حنه، وال حنّد منن تنرجيح الرواينة املجنمزة الروايقني غل واضح وال يمكنن االلقنز

 لإلشهاة لقمائيقها سندًا ومليدة للصاياة.

: أّن هذ  الرواية غاية ما تداّل عليه هم عدم جنماز اإلشنهاة، وهنذا الوجه الثالث

ليس ةلياًل عىل عدم جريان االسقصااب ع ملّةس المارات؛ إذ ليس مجيع احلجج مما 

ال يمكن من نفي الشهاةة عىل وفن  اسقصنااب منلةس يمكن الشهاةة عىل وفقها، و

 المارة اسقكشاف عدم جريان االسقصااب ع ملّةس المارة.

رخو ع  در الرواية الشنهاةة  ويمكن اجلماب عن هذا المجه حأّن اإلمام 

اسقصااب عدم ،دويف الملد، ومن هنا نسقكشف أّنه لم أي عىل وف  االسقصااب 

المارة غل جاٍر، فلامذا رخو اإلمام ع الشهاةة؟ فيىهر كان االسقصااب ع ملّةس 

 أّن االسقصااب ع ملّةس المارات له خصم ية.

اللهننم إاّل أن يقنناال: إّن الشننهاةة عننىل عنندم ،نندويف ولنند لننه لننيس عننىل وفنن  

يد المرثة املمجمةين ن حعد هالكه ن عىل الدار أمارة عنىل كنمّنم إّن االسقصااب، حل 

 .مالكًا هلذ  الدار

ضننف إىل مننا ذكرنننا ن مننن أّنننه ال يمكننن القمسننك حالننذيل لعنندم جريننان أو

يند عنىل أنفسنهام،  ااالسقصااب ن أّن العبد والمة إذا مل يكمنا حتت يد أ،د، فهام ذو

، افمن املمكن أن يكمن عدم جريان االسقصااب من جهة االحقالء حاليد وتنافيه معهن

 حاملعارض. ءحقالالمع قطع النىر عن ا
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رورة واسنقنقاذ ،نّ  نوايات املرخصة وإن كنا ال نأخذ هبا إاّل ع ممارة الضنوالر

ومليند جلرينان االسقصنااب ع منلةس  ،امللمن، لكن حلنها حلن احللف عىل العلنم

 المارات.

وكيفام كان االسنقدالال هبنذ  الرواينة  ندرًا جلرينان االسقصنااب ع منلّةس 

لكمّننا  ؛منلّةس المنارات غنل تنام المارات، وذياًل لعدم جريان االسقصااب ع

 ال وجه للجمع حينهام.فالسند ومبقلية حاملعارض القمس، ضعيفة 

بط حجهنة تبط حاالسقصااب، حل مرتغل مرفحالشهاةة  وأّما ترخيو اإلمام 

ُأخرس وهي ما ُتُعّرض له ع حاب مسققل )جماز تصايح الشهاةة حكل وجه ليجيزهنا 

 .(1) القايض إذا كانت ،قًا(

والسنّر ع ذلك أّن قضاة العامة كانما حيملمن عىل البينة ما ال يعلمه وجندانًا وإاّل 

الشنهاةة، فهنذ  الرواينات وارةة ع منمرة  تمقف المر؛ ولنذلك أجناز اإلمنام 

 اإلكرا  واإلجبار، وال رحط هلا حاملقام. 

قض ال تنن: »مثنل قملنه وأّما أ ل البانث ففني هذا متام ما أرةنا تقديمه، 

 ، اال،قامالت الساسية ثالثة:«اليقني حالشك

: أن يكمن اليقني مأخمذًا عىل نام املرآتية، حمعن  أّن اليقنني وإن األول االحتامل

إاّل أّنه غل ةخينل ع مر،لنة اإلراةة اجلدينة،  ،اسقعمل ع مر،لة اإلراةة االسقعاملية
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َ نىل قمله تعاىل: ﴿ ُبوا َحت ى َيَتَبني  َ َوِد ِمـَن ُكُلوا َواْشو َيُض ِمَن اخَليوِ  األسو  َلُاُم اخَليوُ  األبو

رِ   .(1) ﴾الَفجو

ــاين ــتامل الث : أن يكننمن اليقننني مننأخمذًا عننىل ناننم املمضننمعية وركنننًا االح

 لالسقصااب، واملراة من اليقني االعققاة اجلازم.

م ع : أن يكمن اليقني حمعن  البصلة واهلداية، كام يسقعمل العلناالحتامل الثالث

كثل من املمارة هبذ  املعاين، وهذا إّما يعّّب عنه ع لسنان املقنأخرين حاحلّجنة، ويقناال: 

إاّل أّننه حنام  ،فالن يميش عىل علم، أي عىل حصلة، وقد ال يكمن مشيه عىل وف  القطع

أن مشيه عىل وف  الطرق العقالئية، فهذا كناف ع  ندق العلنم علينه، والعلنم هننا 

 حمعن  البصلة.

قد اخقار كٌل أ،د هذ  اال،نقامالت، وال حنّد وأن ننرس أّن ةلينل المنارة مناذا و

 ؟ عىل كل وا،د من هذ  اال،قامالتيققيض

أّما عىل اال،قامال الوال، الذي هم ظاهر كنالم الشنيخ، وظناهر كنالم  نا،ب 

إاّل أّنه يقمال حجعل املالزمة الىاهرينة حنني  ،الكفاية أيضًا وإن كان ع كالمه ترةيدات

احلدويف والبقاء، وحيكم حبقاء احلاةيف ع وعاء الشّك، فنذا أضفنا إليه كلمة )ع وعاء 

الشّك( كام هم املراة ن وإن كان ع عبارة الكفاينة كلمنة )واقعنًا(، وهنذا  نار منشنأ 

الشقبا  حعض، إاّل أّن املر،مم املشكيني قد أوضح أّن املراة لنيس املالزمنة الماقعينة ن 

 لشيخ.فهم يقمال حمقالة ا

                                                           
 

 .187( سمرة البقرة اآلية: 1)
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المر واضنح؛ إذ إحقناء منا كنان ع وعناء الشنّك أو جعنل فوعىل هذا اال،قامال 

إّنام يكمن حلااظ تعينني وظيفنة الشناب،  ني احلدويف والبقاء ع وعاء الشّك املالزمة ح

وهذا ال يمكن أن يكمن معلقًا عىل أمٍر واقعي، وكان هذا المر النماقعي مطلقنًا منن 

 عليه احلّجة. تقم، حل ال حّد وأن يكمن مقيدًا حام قامتمل عليه ،ّجة أم  تجهة أّنه قام

فعليه المارات تقمم مقام القطع الطريقي عىل مجيع املسالك ع المارة؛ إذ الثنر 

للكمن الساح ، إاّل أّنه ع وعناء الشنّك، والكنمن هم واحلكم حالبقاء أو جعل املالزمة 

ة حالنسبة إىل الكنمن السناح  ولنيس لنه الساح  إذا كان مقطمعًا، فهذا القطع له طريقي

 ممضمعية للاكم الرشعي.

فنذا قلنا حأّن المارة تقمم مقام القطع ع االسقصااب، فمعنا  قيامها مقام القطع 

 الطريقي، وهذا ممّا ال إشكاال فيه.

غاية المر أّنه ال حّد لكّل وا،د أن يمضح ذلنك عنىل املسنلك النذي اخقنار  ع 

ا،د يقمال: إّن الرّس ع قيامها مقام القطع الطريقني اعقبارهنا علناًم، ،قيقة المارة، فم

وآخر يقمال حجعل امللّةس الذي هم عبارة ُأخرس عن جعل احلكم املامثل، وآخر يقمال 

 حجعل املنجزية واملعذرية، وهكذا.

 وعىل كّل ،اال فهذا من مصاةي  قيام المارة مقام القطع الطريقي.

الذي اخرتنا  ن فهذا الباث يندخل ع مبانث ذكرننا  ع وعىل اال،قامال الثاين ن 

أوائل القطع من أّنه كام تقمم المارة مقام القطع الطريقي هنل يمكنن أن تقنمم مقنام 

 ال؟ واملمضمعي أ القطع

ذكر املاق  اخلراساين أّن هذا ال يمكن حدليل وا،د، وهذا ممكن حدليلني أو حبنناء 

ه وعدم وقمعه ع مجيع المارات أو حعضها حالنسبة إىل العقالء، إاّل أّن الكالم ع وقمع

 مجيع اآلثار أو حعض اآلثار.
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 وهذا قاحل لن يكمن حماّل ً للقأمل والباث.

اعقبارها علناًم، وكنان العقبارهنا هم نعم، إذا قلنا حأّن الرّس ع قيامها مقام القطع 

لقطع املمضمعي أيضًا، إاّل علاًم إطالق حلااظ آثار  الطريقية واملمضمعية فققمم مقام ا

أن يقمم ةليل عىل اخلالف، كام قد يقاال حعند جنماز اإلشنهاة واحللنف معقمندًا عنىل 

 المارة.

دليل ،ّجية المارة ينداّل عنىل قينام المنارة مقنام القطنع الطريقني فوعىل هذا 

،اكاًم عىل ةليل االسقصااب حنانم احلكممنة عنىل نانم  اواملمضمعي، فيكمن ةليله

 .القمسعة

وعىل اال،قامال الثالث وهم أن يكمن املراة منن اليقنني احلّجنة حقعبنل أو اهلداينة 

 والبصلة حقعبل آخر.

وعليه يكمن المر واضاًا أيضًا، لكن هذا ال يكمن من قيام المارة مقام القطنع 

الطريقي، حل من جهة أّن الدليل أعم منن كنّل ،ّجنة، فندليل ،ّجينة المنارة حيقن  

 .مصداق احلّجة

وعىل هذا، يكمن من المروة عىل نام القمسنعة، وهنذا كّلنه فهرسنت منا نانن 

 حصدة الباث عنه، فالباث يقع ع هذ  اال،قامالت الثالثة.

الشنيخ و نا،ب الكفاينة منن أّن اليقنني منرآة وهم مقالة : األول أما االحتامل

حلالنة للمقيقن وال ةخل له ع املمضمع، وقمام االسقصنااب حنالثبمت والكنمن ع ا

الساحقة والشّك الال، ، وحقعبل املاق  اخلراساين: االسقصااب عبنارة عنن جعنل 

 املالزمة حني احلدويف والبقاء، فهل عىل هذا املسلك يلزم حمذور أو ال؟

ذكر  ا،ب الكفاية أّنه عىل ذلك ال يلزم حمنذور ،قن  عنىل مسنلكه ع ،ّجينة 

ن إذ حنناء عنىل جعنل  ة واملعذرينةارات إىل جعل املنجزينالمارات من أّن مرجع الم
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إيّن اسقصاب  :احلكم املامثل كام سيأيت إن شاء اا يمكن للقائل هبذا املسلك أن يقمال

احلكم املقطمع حه، وأّما حنناء عنىل جعنل املنجزينة واملعذرينة فلنيس هننا يشء ،قن  

ومع ذلك ذكر  ا،ب الكفاينة عندم لنزوم حمنذور ن فمنّدع   نا،ب  ،يسقصابه

عنىل وفن   ّن حعد القماف  مع الشيخ ع أّن اليقني أخنذ منرآة ال يلنزم حمنذورالكفاية أ

 .مسلكه

والرّس فيه أّن المارة إذا قامت عىل احلدويف حلااظ جعنل الشنارع ارتباطنًا حنني 

إذا كان البقاء قاحاًل للقنجيز يكمن منجزًا، كام  قهيف والبقاء ع وعاء الشّك، فنقيجاحلدو

هنا غنل امللةس نة عىل أّن هذا املائع مخر، فرات، فنذا قامت البيّ هم احلاال ع سائر الما

ذا املسنلك يقنمال إّن القائل هبنفالعيان اخلارجية ال معن  لقنجيزها، و قاحل للقنجيز.

 .نجزهم املتبط هبذا املمضمع راحلكم امل

قامت  وع املقام إذا مل يكن للادويف قاحلية القنجيز ومل يكن له أثر، إاّل أّن المارة

عىل احلدويف، فينجز البقاء إذا كان البقاء قاحاًل للقنجيز حلااظ جعل الشنارع املالزمنة 

 حني احلدويف والبقاء.

 وقد اعرتض عىل ما ذكر   ا،ب الكفاية حاعرتاضات:

عىل الشيخ ،يث  ورة ك ال يقالئم مع اإلشكاال الذي أ: أّن اخقيار هذا املسلمنها

قو حام إذا كان الشك ع املققيضن، فنّننه قند ذكنر ذهب الشيخ إىل أّن االسقصااب خم

املقيقن وليس اليقني مراةًا حاإلراةة اجلّدية، فال حنّد هم الشيخ أّنه حام أّن املراة من اليقني 

من مال،ىة النسبة القي ع النقض ن والنقض عبارة عنن ،نل منا أحنرم ن ع املقنيقن، 

 فاملقيقن ال حّد وأن يكمن مققضيًا للبقاء.

 ا،ب الكفاية حأّنه ال رضورة ملال،ىة ذلنك منع املقنيقن، حنل ال عليه كل أشف

حمعن  )ثبت(، ويعقّب أمرًا حمكاًم واعققاةًا ثاحقًا جازمًا، والنقض  هناوجه له؛ إذ اليقني 
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ال حلااظ املقيقن ،ق  يقاال حجريان االسقصااب ع  ،إّنام قيل حلااظ اسقاكام اليقني

 قيقن له اققضاء البقاء. خصمص املمارة القي يكمن امل

فلامذا تقملنمن حنأّن العناينة  ،يقمال حأّنه إن لم،ظ اليقني مرآةع املقام واملسقشكل 

القي تققضيه كلمة )النقض( تال،ظ ع اليقني، وحنني القنملني هتافنت، ومنن الخنل 

 يسقىهر أّنكم تقملمن حممضمعية اليقني.

لة القناسب حني أجزاء الكنالم هنم واجلماب عن هذا اإلشكاال: أّن املعقّب ع مسأ

 ال اإلراةة اجلّدية. ،مر،لة اإلراةة االسقعاملية

ال حّد وأن تكنمن سنائر الكلنامت فع املر،لة االسقعاملية كلمٌة  توعليه: إذا ذكر

اجلنّدي،  املنراةمنع  ةناسنبقغنل م تناسبة معها حاسب املراة االسنقعاميل وإن كاننقم

ني منأخمذ ع مر،لنة اإلراةة االسنقعاملية، والننقض و ا،ب الكفاية يقمال: إّن اليق

وع مسألة القناسب حني أجزاء الكالم لم،ظ النقض  ملامظ مع اإلراةة االسقعاملية.

 زم أن يال،ظ مع اإلراةة اجلّدية.يل مع اليقني املسقعمل ع الكالم، وال

اةة اجلّدينة، وعليه فال منافاة حني القملني من أّن اليقني ال ةخل له ع مر،لنة اإلر

والقمال حممضمعية اليقني ع مر،لة اإلراةة االسقعاملية الذي يعقّب فيها القناسب حنني 

 أجزاء الكالم.

: عىل ما ع فمائد الُ مال من أّنه ال معن  جلعل املالزمة؛ إذ املالزمات غل ومنها

 قاحلة للجعل القرشيعي.

ية للقكليف غل قاحلة للجعل وقد ذكر املاق  اخلراساين نفسه أّن السببية والرشط

 القرشيعي.

واجلماب عن ذلك أّن السببية والرشطية غل قاحلة للجعل، فنّنه وإن كان  اياًا 

أن يقاال إيّن جعلت هذا اليشء سببًا أو رشطًا، إاّل أّن هذا ليس حجعل قانمين، حل جعل 
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 ذلكويعّّب عن جعل احلكم عند وجمة اليشء، هم أة  واسقعامال أة ، واملراة اجلّدي 

 حالسببية.

جعل املالزمة حني احلدويف والبقاء، ومعننا  جعنل كذا و ،فهذا القعبل تعبل أة 

 احلكم حالبقاء عند حتق  احلدويف.

: أّنه لم كان مفاة االسقصااب هنم جعنل املالزمنة حنني تنجينز احلندويف ومنها

 وتنجيز البقاء، فالزمه عدم اناالال العلم اإلمجايل.

ل مال: )وإن كان املراة من املالزمة هني املالزمنة الىاهرينة حنني ففي مصباح ا

احلدويف والبقاء، فالزمه املالزمة الىاهرية حني ،ندويف القنجينز وحقائنه، وال يمكنن 

االلقزام هبا، إذ ع ممارة العلم االمجايل حاحلرمة مثاًل يكنمن القكلينف منّجنزًا، ثنّم لنم 

ص ينانل العلنم االمجنايل، وحانااللنه قامت حينة عىل ،رمة حعض الطراف حاخلصم

 ،يرتفع القنجز، فاّنه تاحع للمنّجز ومقّدر حقدر ، فال مالزمة حني ،دويف القنجيز وحقائه

أيضنًا، فاّننه وغنل  أجناحما عنن اسنقدالال  قندس رس وال يلقزم هبا  ا،ب الكفاية 

العلنم  الخباريني لمجمب اال،قيا  حالعلم االمجايل حماجبات وحمرمنات كثنلة حنأنّ 

االمجايل قد انال حالىفر حاملقدار املعلمم حاالمجاال من الماجبنات واملارمنات، وحعند 

اناالله تنقلب الشبهة املقرونة حالعلم االمجايل إىل الشبهة البدوية، فلجع إىل النّباءة، 

 .(1) كام ترس( ،وهذا اجلماب يناةي حعدم املالزمة حني ،دويف القنجز وحقائه

                                                           
 

 .118-117: 48( مصباح ال مال 1)



 349 | االستصحاب    
 
 

 

العرتاض: أّن  ا،ب الكفاية ال يقمال حاملالزمة حني ،دويف واجلماب عن هذا ا

القنجيز وحقائه مطلقًا ،ق  ينقض هبذا النقض، حل يقمال حجعنل احلندويف والبقناء ع 

 االسقصااب سماٌء أكان للادويف تنجيز أم ال.

وعىل فرض القسليم حأّن  ا،ب الكفاينة يقنمال حجعنل املالزمنة حنني ،ندويف 

غل قاحل للقنجيز ،قن  حالنسنبة إىل احلندويف؛ إذ  هناإلمجايل القنجيز والبقاء، فالعلم ا

العلم اإلمجايل حعد اناالله ال يكمن منجزًا ،ق  حالنسبة إىل احلدويف؛ لّننه لنيس لننا 

 علم إمجايل فعاًل حالنسبة إىل احلدويف.

وهذا حخالف ما نان فيه، فنّن المارة ،جة عىل احلندويف ومنجنزة لنه كنذلك 

 حقاًء.

: وهم أّن اليقني حام أّنه كاشف تام أخذ ع املمضمع، فهل يمكن امل الثاينأّما االحت

 جريان االسقصااب ع ملّةس المارات أو ال؟

 وهذا الباث يدخل ع حاث قيام المارات مقام القطع املمضمعي.

وقبل القعّرض لكلامت القمم نقمال: إّن الباث عن قيام المنارات مقنام القطنع 

ا له ع أوائل مباث القطع، وقد أنكنر  نا،ب الكفاينة ذلنك املمضمعي قد تعرضن

 مطلقًا.

وظاهر كالم الشيخ واملاق  الننائيني وغلمهنا أّننه يمكنن قيامهنا مقنام القطنع 

 قرينة عىل عدم القيام. تإاّل إذا كان ،املمضمعي حدليل اعقبارها

جعنل احلكنم أّن المارات اعقّبت علاًم، وذكروا أّنه حنناًء عنىل  :والسنّر ع ذلك

املامثل والسببية ال حّد وأن يفّرق حني ما كان ملّةس المارة ،يثينة تقييدينة، أي: كاننت 

المارة ةخيلة ع جعل احلكم، وعليه فال اري االسقصااب؛ لّن املقيقن واملشكمب 
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فيه مقعّدة؛ إذ املفروض أّن البقاء ليس ملّةس المارة، وحني ما كنان عنىل نانم العّلينة 

 فاالسقصااب جاٍر. ،جلعل احلكم وسبباً 

ونان نقمال: إّنه وإن تقّدم الباث عن قيام المارات مقام القطع املمضنمعي ع 

اجلملة، إاّل أّنه قد وقع االخقالف ع املصاةي  وال سّيام ع مباث القضناء، وأّننه هنل 

 يمكن الشهاةة أو احللف عىل وف  المارة أو ال؟

إذ االلقزام حكل طرف ال خيلم منن إشنكاال؛  وهذا من مشكالت مسائل القضاء؛

لّن الشهاةة واحللف ال امز مع عدم العلم، والقمال حجنماز الشنهاةة واحللنف عنىل 

سعة، والقفكيك حنني المنارات أيضنًا أمنر هبذ  ال وف  المارات ال يمكن االلقزام حه

 مشكل.

ت وما يلا  ونان قد ذكرنا ع مباث القضاء تبعًا لصا،ب اجلماهر أّن المارا

هبا من العقمة تارة تكمن مملدة للنسبة العرفية، وتارة ال تكمن مملدة للنسبة العرفية، 

وإذا كانت مملدة فيجمز الشهاةة واحللف عىل وفن  المنارة حخنالف منا إذا مل تكنن 

 مملدة للنسبة العرفية.

مع منلّةس واملراة من كمّنا مملدة للنسبة العرفية أّن العقالء يرون النسبة مقادة 

 ختقلف عن اليد غل امللكدة.هي القي المارة، مثل اليد امللكدة، و

اع كام إذا كان شخو مسلطًا عنىل ةار منثاًل منّدة مديندة ويقصننّرف فيهنا حنأنم

يرون يد  عىل هذا املاال مقادًا مع مالكيقه هلا، فنّّنم حيكممن هنا العقالء القرّصفات، ف

يعّللمنه حأّن له سيطرة تاّمة عليها وال يشككمن ع أّّنا  حأّن هذ  الدار ملك له وإن كانما

قبنل مائنة  هاملك له وال يعقنمن حاال،قامالت وأّنه من املمكن أن يكمن هذا قد غصنب

ي حالعقد الفاسد وأمثاال ذلنك، ويشنهدون حامللكينة، وهن ةمأخمذ تسنة مثاًل، أو كان

 النام.ملكية منقزعة من العمل اخلارجي ويد  عىل الدار هبذا 
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وهكذا ع مثل الزوجية، فنّّنم حيكممن حالزوجية حعند أن ينرون مجينع الشنلون 

 الزوجية مرعية حينهام، فنّّنم يرون مراعاة الشلون الزوجية مقادة مع الزوجية.

وهكذا إذا علمنا حمقمع العقد أو اإليقاع  اياًا؛ فنّن العقند أو اإليقناع مملند 

 حل هم هم. ،للعلقة

ة يمكن الشنهاةة أو احللنف، ويندخل ع الشنهاةة عنن علنم؛ إذ وع هذ  املمار

املشننهمة حننه النسننبة العرفيننة، وع هننذ  املننمارة اننري االسقصننااب؛ إذ لننيس أمننر 

 االسقصااب حأشكل من الشهاةة أو احللف.

وتارة ال تكمن مملدة للنسبة العرفية، حل فيها كاشفية فقط، وال حّد منن مال،ىنة 

ت المارة من قبيل االطمئنان فهم علم عاةي ويرتتب عليه آثار المارات، فنّنه إن كان

القطع املمضمعي، وكذا البينة وإخبار أهل اخلنّبة؛ إذ مهنا اعقنّبا علناًم حاسنب حنناء 

العقالء ولسان الشارع، فقكمن هذ  المارات ،اكمة عنىل االسقصنااب عنىل نانم 

 القمسعة.

ة، واليد غل امللكدة، وإن أمكن نعم، يشكل احلكم حجماز الشهاةة عىل وف  البين

 القمال حجريان االسقصااب ع هذا القسم من المارات.

وأّما الىّن واال،قامال فيام إذا كان قميًا واملاقمل مهاًم فال يمكن اإلخبار عن يشء 

حسبب الىّن، فنّن الىّن حالقبلة مثاًل جممز للصالة إىل هذ  اجلهة، وال يقمم مقام القطع 

ذلك فيام إذا كان اال،قامال قميًا واملاقمل مهاًم، فنّنا وإن قلننا حكاشنفية املمضمعي، وك

إاّل أّننه ال يمكنن اإلخبنار عنىل وفقنه و ال يقنمم مقنام القطنع  ،مثل هنذا اال،نقامال

 املمضمعي.

نسقنقج من هذا الباث أّنه ع املمارة القي أخذ القطع فيها عىل نام الكاشفية ال و

ة، فنن كانت المارة مملدة للنسبة العرفية، وممجدة للسببية حّد من مال،ىة أثر المار
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ن حقعبل  ا،ب اجلماهر ن فيرتتب عليها مجيع آثار القطع املمضمعي، وملّةاها عبنارة 

 حمرز سببه.هم عن املسبب الذي 

فهنذ  وإن كاننت  ،حل كان فيها جهة تقمنيم الكشنف ،وإن مل تكن مملدة للنسبة

إاّل أّننه ال حنّد منن  ،مقام القطنع الطريقني واملمضنمعيتققيض حاسب طبعها قيامها 

مال،ىة الثر حالنسبة إىل املمارة، ففي االسقصااب يمكن القمال حجريانه عنىل وفن  

 المارة. 

وأّما إذا كان أثرها أةون من ذلك، كالىن واال،قامال الراجح فيام إذا كان املاقمل 

 ا.فال ةليل عىل جريان االسقصااب عىل وفقه ،قمياً 

، حنأّن «حل انقضنه حيقنني آخنر»ع الذيل:  د حعٌض هذا املسلك حقمله وقد أيّ 

املراة من اليقني ع الذيل مطل  احلجج؛ إذ من املسّلم جماز نقض اليقني حالبّينة وإخبار 

 ونسقكشف من ذلك أّن املراة من اليقني ع الصدر أيضًا أعم. الثقة وأمثاهلام.

ّنه إن أراة حذلك أّنه حم،دة السياق يفهم أّن املراة وهذا االسقشهاة غل واضح؛ ل

من اليقني أعّم من أن يكنمن وجندانيًا أو تعبنديًا، فهنذا ممجنب خلروجنه عنن هنذا 

املسلك، وةخمله ع املسلك الثالث ن الذي سيأيت عن قريب ن وال حّد فيها من االلقزام 

 حالمروة.

الساح  حاحلجج، وأّما كنمن املنراة  نعم، املقدار الثاحت إمكان رفع اليد عن اليقني

ولكنن انقضنه حيقنني »من اليقني مطل  احلجج فهذا غل ثاحت، وليس معن  ذلك أّن 

اسقعمل ع مطل  احلجج، حل قام الندليل عنىل رفنع اليند عنن اليقنني السناح  « آخر

 حاحلجج، وهذا ال يكمن ةلياًل عىل جريان االسقصااب ع ملّةس المارات.
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ذا اال،قامال هم ما تقندم منن أّن معققندنا أّن االسقصنااب منن واجلماب عىل ه

الُممر العقالئية، ومما حن  عليه العقنالء، وأساسنه القمسنعة ع الكشنف حالنسنبة إىل 

 البقاء.

والروايات أيضًا ناظرة إىل ما حنن  علينه العقنالء، وال رينب أّن العقنالء انرون 

سب مع إراةة القطنع منن اليقنني، االسقصااب ع حعض المارات، وهذا قليل القنا

يعني: يلزم أن تكنمن الرواينات نناظرة إىل ،صنة منن احلصنو القني انرون فيهنا 

االسقصااب، وهم أظهر أفراةها الذي هم اليقني المجنداين، وسنائر احلصنو إّننام 

اري العقالء فيها االسقصااب إّما حعنمان احلكممنة حلاناظ الرواينات، أو حعننمان 

كنم العقالئني، فهنذ  احلصنو يلنزم أن تكنمن ملاقنة حناليقني المروة حلاناظ احل

 المجداين، والروايات غل ناظرة إىل هذ  احلصو.

 : أن يكمن املراة من اليقني: احلجة، ومن الشّك: الال،ّجة.االحتامل الثالث

واحلجة أعم من احلّجة الذاتية القي هي القطع واحلجنة العقالئينة القني أمضناها 

 الشارع.

المارات ةاخلة ع اليقني؛ إذ املفروض أّن املراة منه مطل  احلّجنة، من تكوعليه 

 وجريان االسقصااب ع ملّةس المارات يكمن أوضح من سائر اال،قامالت. 

ع اجلملة، فنّنه وإن ذكر أّن املراة من اليقني  ال فهاينوهذا ما ذهب إليه املاق  

ية والعم، ومن نا،ية ُأخنرس خّصنو احلّجنة احلّجة، إاّل أّنه ترّةة ع احلّجة الذاتهم 

حاملنجزية، ونان ال نعرف لقخصنيو احلّجنة حاملنجزينة وجهنًا؛ فننّن املعذرينة مثنل 

 املنجزية. وقد ذهب إىل مقالقه حعض آخر.
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وعىل أي ،ناال ينرة عنىل هنذا اال،نقامال أّن اليقنني ظناهر ع خصنمص اليقنني 

والذهاب إىل أّن املراة منه مطل  احلّجة  ثاحت،العققاة االالمجداين الذي هم عبارة عن 

 كمن قرينة عىل ذلك.تإاّل أن  ،ال يمكن

 والقرائن القي متّسك هبا ع املقام أو يمكن أن يقمسك هبا عىل نامين:

 والقرينة اخلارجية.، لداخليةالقرائن ا

: إجنراء االسقصنااب ن ع الرواينات ن ع الطهنارة فمنهاأّما القرائن الداخلية: 

دثية واخلبثية، مع أّنه من املعلمم أّن الطهارة احلدثية غالبنًا ال تكنمن منمرةًا للعلنم احل

المجداين، حل علم اإلنسان حالطهارة غالبًا يكنمن ناشنئًا منن قاعندة الفنرا  وأ نالة 

 أو اسقصااب طهارة املاء وأمثاال ذلك. ،الطهارة ع املاء

أو لباسه مبقن عنىل قنمال ذي  فنّن علمه حطهارة حدنه ،وكذلك الطهارة من اخلبث

اليد، أو أ الة الطهارة ع املاء أو اسقصااب طهارة املاء، فهذا قرينة عىل أّن املراة منن 

 اليقني ليس خصمص القطع، حل يعم سائر احلجج.

، وال شنّك وال خنالف ع جنماز «ولكن انقضه حيقنني آخنر: »: قمله ومنها

ال : »ة عىل أّن املراة من اليقني ع قمله نقض اليقني حسائر احلجج، وهذا أيضًا قرين

 مطل  احلجج.« تنقض اليقني حالشك

أّن الفقهاء، حل العقالء قد تساملما ع إجراء االسقصنااب هي والقرينة اخلارجية 

 ع ملّةس المارات، وهذا ةليل عىل أّن املراة من اليقني مطل  احلّجة.

ال ينبغي لك أن : »أّن قمله  :ويمكن لنا أن نذكر قرينة خارجية ُأخرس، وهي

إرشاة ملا حن  عليه العقالء، وظاهر  أّن احلكم مطاح  ع احلدوة « تنقض اليقني حالشك

ا حن  عليه العقالء، واملفنروض أّن حنناء العقنالء عنىل جرينان االسقصنااب ع مع م

 ملّةس المارات ع اجلملة.
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امال، أمنا القنرائن الداخلينة ويمكن اجلماب حأّن هذ  القرائن ال تفيد هنذا اال،نق

 فلمجم :

 ،وليس حمعنن  احلّجنة ،ظاهرة ع اليقني المجداينن كام تقّدم ن : كلمة اليقني أوالا 

 من خصمص املنجزية أم العم. ال فهاينسماٌء أقلنا حمقالة املاق  

ه؛ ّن املناقشة ع المثلة والقمال حأّن العلم المجداين حالطهارة ناةٌر حال وجنأ: وثانياا 

 اإلنسان مقيقنًا حالطهارة من احلديف واخلبث.يكمن إذ كثلًا ما 

ّن كلمة اليقني املسقعملة ع الذيل تقّدم اجلماب عنها ع الباث السناح ، أ: وثالثاا 

نقض االسقصااب حسائر احلجج، وأّما كنمن املنراة منن هم وقلنا: إّن املقدار الثاحت 

 حالنسبة إىل القرائن الداخلية.اليقني مطل  احلجج فغل ثاحت. هذا كّله 

وأّما القرينة اخلارجية، وهي تسامل الفقهاء عىل جرينان االسقصنااب ع منلّةس 

إاّل أّنه ال يكمن مليندًا هلنذا اال،نقامال، حنل يندور  ،المارات، فهذا وإن كان  ايااً 

ع  المر حني هذا اال،قامال واال،قامال الثاين؛ إذ من املمكن أن يكمن اليقنني مسنقعمالً 

معننا  اخلنناص ونلقننزم حننأّن أةّلننة المننارات تمجننب القمسننعة و،اكمننة عننىل ةليننل 

 االسقصااب، كام يمكن أن يكمن مسقعماًل ع غل معنا  اخلاص.

فالقسامل الفقهي ال يكمن كاشفًا عن القسامل ع املبن ، وأّّنم اسقفاةوا منن اليقنني 

ذا اال،قامال يقالئم مع اال،قامال الثاين، هذا القسامل كام يقالئم مع هإّن مطل  احلّجة؛ إذ 

 وهم االعققاة الثاحت حضميمة أّن المارات تقمم مقام القطع املمضمعي.

فنبام أّن احلجينة و نف أّنه إن قلنا إّن املراة من اليقني مطلن  احلّجنة، إىل مضافًا 

، بالسقصاااممضمع هم يلزم أن يكمن اليقني الذي يرتتب عليه الثر ،دوثًا لليقني 

نذا كان املقيقن ،كاًم إلزاميًا فنقيجقه قيام احلّجة للممىل عنىل العبند، وإن كنان ،كناًم ف

االسقصنااب انري  املنمىل، واحلناال أنّ مرجعه إىل قيام احلّجة للعبد عىل فترخيصيًا 
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لم كان اليقني ،ق  وإن مل يكن الثر مرتتبًا عىل اليقني حالنسبة إىل احلدويف ،رصًا، حل 

ينننًا حالنسننبة جلننزء املمضننمع، واجلننزء اآلخننر حمننرز حالمجنندان كننان حاحلنندويف يق

ومن املعلنمم أّن اليقنني حجنزء املمضنمع ع الزمنان السناح  ال  االسقصااب جاريًا.

 .يصدق عليه أّنه ،ّجة

 اللهم إاّل أن يقاال: إّن املراة حاحلّجية: احلجّية الشأنية، وهذا تأويل ع تأويل.

 ّن تأويل اليقني حاحلّجة حعيد.واملسقنقج من هذا الباث أ

إاّل أّن منراةهم منن احلّجنة  ،إّّنم وإن عّّبوا حاحلّجة :نعم، يمكن لقائل أن يقمال

)اليقنني: قناال:  ،غل ذلك، وهم أّن اليقني كام ع لسان العرب يطل  ع املعنن  العنم

ة عنن عبنارن عىل منا ع لسنان العنرب ن اليقني فلم وإزا،ة الشّك وحتقي  المر(، الع

قد يصل إىل مر،لة اجلنزم، وقند يصنل إىل مر،لنة  والقثّبت المر املاق ، والقاقي 

أّننك « إّنك عىل يقنني منن طهارتنك: »معن  قمله يمكن أن يكمن و االطمئنان.

ن القني  مل لبعض المناراتامقثبت ع طهارتك ولست حمرتّةة، وعىل هذا فاليقني ش

الروايات القرينة عىل إراةة ذلك هي حناء العقالء، وو ت المر الماقع ن يفيها تثبإّن قلنا 

ناظرة إىل حناء العقالء كام سلكنا ؛ إذ االسقصااب عنىل مسنلكنا عبنارة عنن تمسنعة 

الكاشف حالنسبة إىل البقاء، والقثبيت حالنسبة إىل احلندويف تثبينت حالنسنبة إىل البقناء، 

 .نياإلشكالتقدم من  ماترتتب نقيجة اال،قامال الثالث، وال يرة عليه عليه و

عند العقالء إال كّبس وا،دة وهي أّن أوىل من اال،قامال الثاين أيضًا؛ إذ ليس  موه

 .القثبيت حالنسبة إىل احلدويف تثبيت حالنسبة إىل البقاء

 هذا متام الكالم ع جريان االسقصااب ع ملّةس المارات.
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 جريان االستصحاب يف األُصول املقام الثاين: يف 

ا جريان االسقصااب ع الُ مال فقارة يكمن جمرس االسقصنااب وجمنرس وأمّ 

 الُ مال شيئًا وا،دًا، وتارة ال يكمن كذلك حل يكمن مقعدةًا.

أّما إذا كان جمرامها وا،دًا فال اري االسقصااب؛ لّنه إن كنان الشننيء حمنرزًا 

الف، فنام ةام مل يعلنم طهارته أو ،ّليقه حقاعدة الطهارة أو احلّلينة املغيناة حنالعلم حناخل

 هحاخلالف فنفس القاعدة كافية ع إثبات الطهارة أو احلّلية، وكذلك االسقصااب، فننّ 

يء أو ،ّليقنه، نحعد جريان االسقصااب يكمن هذا االسقصااب كافيًا ع طهارة الش

ومع وجمة  ال ناقاج إلجراء االسقصنااب ثانينًا؛ فنّننه إن شنككنا ع نجاسنة يشء 

فننفس االسقصنااب الوال  ،ثمَّ شككنا ع تنجسه حشنيء آخر ،هارتهواسقصابنا ط

،قن  « ولكن انقضه حيقني آخنر»مقكفل للاكم حطهارته فعاًل؛ إذ ليس هنا يقني آخر 

 يمكن نقض اليقني الوال، واملفروض عدم جماز نقض اليقني حطبيعي الشك.

هارة. هذا حنناء فام ةام مل يعلم حاخلالف فاالسقصااب الوال كاف ع احلكم حالط

 عىل مسلك القمم ع الطهارة من أّّنا ،كم ظاهري.

يعنني جعنل ال،كنام املرتتبنة عنىل  ،وأّما عىل ما سلكنا  من أّّننا ،كنم تننزييل

ّنا ذكرنا ساحقًا أّن هذا القعبل تعبنل إ؛ إذ أيضاً  ال يمكن إجراء االسقصاابف ،الطهارة

لقانمنينة، ال ال،كنام الةحينة، وقنمال أة ، واالسقصااب إّنام انري ع ال،كنام ا

حل جعنل أ،كنام  ،الشارع حأّن هذا طاهر اعقبار أة  وتنزييل، وهذا ليس ،كاًم وا،داً 

وانمز تطهنل  ،)طاهر(، ومعنا  جماز السجمة عليه ما مل تعلم أّنه قذر :مقعّدةة حقمله

 وهكذا. ،وحيكم حطهارة املغسمال ما مل يعلم حاخلالف ،الثمب النجس حه

وأّما إذا كان جمرامها مقعدةًا، فيجري االسقصااب، كنام إذا أجريننا اسقصنااب 

ثمَّ شككنا ع أّننه هنل  ،الطهارة أو قاعدة الطهارة ع املاء وغسلنا شيئًا نجسًا هبذا املاء
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أ اب الثمب نجس أو ال؟ فنجري اسقصااب الطهارة ثانيًا؛ وذلك لّن نجاسة هذا 

 الثمب مغياة حغايقني:

 : ،ق  تعلم حأّن املاء نجس.مهاإحدا

 .وأمثاال ذلك ،: ،ق  تعلم حنجاسة هذا الثمب حسبب مالقاته حبمال أو ةموثانيتهام

 واملفروض ا،قامال النجاسة الطارئة عىل الثمب.

وال يفّرق ع هذا القسم حني القمال حنأّن قاعندة الطهنارة ،كنم تننزييل أو ،كنم 

 ظاهري.

 ع.هذا متام الكالم ع القنبيه الراح
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 استصحاب الفرد املردديف : التنبيه اخلامس

وهذا القنبيه مما مل يذكر  الكاحر مسققاًل، وهم أّنه هنل يمكنن أن تكنمن القضنية 

 كمن علاًم تفصيليًا؟تقيقنة علاًم إمجاليًا أو ال حّد أن امل

املنراة وهذا القنبيه له رحط حالقنبيه الساح ؛ إذ القنبيه الساح  كان ع اليقني وأّنه منا 

حالباث اآليت وهم اسقصنااب الكنيّل، ويعنّّب عنن هنذا  اً هلذا القنبيه رحطأّن منه، كام 

 القنبيه حاسقصااب الفرة املرةة.

حني الكيّل والفرة املرةة، ففي الكيّل الثر مرتتب عىل اجلامع، وع واضح والفرق 

 عي.الفرة املرةة الثر إّما مرتّتب عىل الفرة أو عىل اجلامع االنقزا

والسيد اليزةي ع ،اشيقه عنىل املكاسنب ع مبانث املعاطناة ع حانث أ نالة 

اللزوم وأّنه هل يمكن اسقصااب امللكية فيام إذا شككنا ع لزومها وعندم لزومهنا أو 

 ال؟ اخقار جريان االسقصااب.

واملاق  النائيني تعّرض له ع مباث االشقغاال، وأّنه إذا أتن  حأ،ند الفنرةين ع 

لمجمحية، كام إذا علم حمجمب إ،دس الصالتني من اجلمعة أو الىهنر، وأتن  الشبهة ا

هل يمكن إثبات وجمب الىهر حاالسقصااب، أو ال؟ مع قطع النىنر عنن فحاجلمعة 

 احلكم العقيل حلزوم املمافقة القطعية.  

وتعرض له مجاعة ع ضمن القنبيه اآليت، وهم مباث اسقصااب الكنيّل القسنم 

 .ال فهاينالعراقي والثاين كاملاق  

ع هنذا املبانث مرتتنب عنىل إّن الثر ذكر هذا القنبيه مسققاّلً ؛ إذ هم والنسب 

أمثلة ذلك ممّا ذكر   تالفرة ال عىل الّكيل، والفرة قد تعّل  حه العلم اإلمجايل، وقد ظهر

ة أو السيد ع ،اشيقه وما ذكر  املاق  النائيني، فنذا ةارت امللكية حني أن تكنمن جنائز
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الزمة، وقد فسخ املشرتي أو البائع، أو إذا علم حمجمب الىهنر أو اجلمعنة وقند أتن  

 هل يمكن إجراء االسقصااب لبقاء امللكية ولمجمب الصالة عليه أو ال؟فحاجلمعة 

 تقدم أّن السيد اليزةي يىهر منه جريان االسقصااب.قد و

 اقي.والعر ال فهاينويسقفاة من حعٍض عدم اجلريان كاملاق  

ويسقفاة من حعٍض القفصيل كاملاق  النائيني، فنّننه ذهنب إىل أّننه إن كنان أ،ند 

الفرةين مقطمع االرتفاع فال اري االسقصااب، سماء أكنان الفنرة اآلخنر حمقمنل 

 البقاء عىل تقدير ،دوثه أم مقطمع البقاء عىل تقدير،دوثه.

،دوثه حأن كان كالمهنا  وأّما إذا مل يكن أ،د الفرةين مقطمع االرتفاع عىل تقدير

حمقمل البقاء أو أ،دمها مقطمع البقاء واآلخر حمقمل البقاء عىل تقدير ،دوثه فيجنري 

 االسقصااب. ففي املقام أقماال ثالثة.

إاّل أّن هذ  املسألة تنال إىل حاثني خمقلفني؛ إذ تارة يكمن املسقصاب هنم الفنرة 

 تامًة حالنسبة إليه أو ال؟ الماقعي، وهذا حمّل كالم وأّنه هل تكمن الركان

وتارة يكمن املسقصاب ما تعّل  حه العلم اإلمجايل النذي هنم عبنارة عنن الكنيّل 

 كام إذا أرةنا اسقصااب أ،د المرين. ،االنقزاعي

اسقصااب الفرة الماقعي، ومن أنكر عىل السنيد هم فمال كالم السيد اليزةي 

 والعراقي. ال فهاين كاملاق  ،قد أنكر عليه اسقصااب الفرة الماقعيف

 وقمال حعدم اجلريان.، قمال حاجلريان حل فيه قمالن: ،ع هذا الباث تفصيلليس و

وأّما املاق  النائيني فقد تعّرض جلريان االسقصااب ع الكيّل االنقزاعي، وقناال 

 حالقفصيل.

واملاق  العراقي تعّرض لكالم املاق  النائيني، وأنكر ذلك أيضنًا فنال حنّد منن 

 باث حتت عنمانني:طرح ال
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 : أّنه هل يمكن إجراء االسقصااب ع الفرة الماقعي املرةة أو ال؟األول

 : أّنه هل يمكن إجراء االسقصااب ع العنمان االنقزاعي أو ال؟الثاين

الذي يعّّب عنه مساحمة حنالفرة املنرةة، ومنراةهم الفنرة املنرةة  أّما البحث األول

ع الماقعيات، ومن الماضح أّن حمل الباث ما إذا ترّتب عندنا ال مطلقًا، فنّنه ال ترةيد 

 عىل كّل فرة أثر رشعي.

حل كان الثر للجامع، فهذا يدخل ع البانث  ،أّما إذا مل يكن لألفراة أثر رشعيو

 الثاين.

قد ذكر السيد اليزةي ع ،اشيقه عىل املكاسب ما ،ا له: أّنا نعلم حنأّن ملكينة و

لم خصم يقها وأّّنا هل كانت جنائزة أو الزمنة؟ ونشنّك ع إاّل إّنا ال نع ،قد حتققت

وغنل  منن الةّلنة ناكنم حنأّن الفنرة « ال تنقض اليقني حالشّك »ارتفاعها، فبمققىض 

 الماقعي حاق، وهكذا ع مثاال الصالة.

 وهذا مقمقف عىل أمرين:

 : أن يكمن املكشمف ع العلم اإلمجايل هم الماقع.األمر األول

 أن يكمن هم املشكمب فيه وقاحاًل للقعبد. :واألمر الثاين

 حأّن كلامت الكاحر تدور مدار أن يكمن اليقني حاحلدويف جزءًا لوال حّد من القذك

ثبنت كنام تقنّدم ع قمن أركان االسقصااب، أو اليقني حناملعن  العنام، أي: حمعنن  ال

 الباث الساح ، ال اال،قامال املنّجز.

 :أما األمر األول
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قد تقّدم ومقعدةة للقمال حأّن املكشمف حالعلم اإلمجايل هم الماقع،  هناب تقريبات

الباث عنهنا ع مبانث القطنع وع مبانث االشنقغاال، وملخنو هنذ  الققريبنات 

 :(1)وجم 

أّن ع ممارة العلم هم ّن الفرق حني العلم اإلمجايل والعلم القفصييل أ: الوجه األول

اإلمجايل  لية ال إهبام فيها، وع ممارة العلمحصمرة تفصي اً الماقع منكشفيكمن القفصييل 

قند  إاّل أنه ،حصمرة إمجالية، يعني أّن الماقع اجلزئي هم املنكشف اً منكشف الماقعيكمن 

والعلم ةائاًم يكشف عن الماقع، وال يمكن القمال حنأّن  يكمن فيه إمجاال وقد ال يكمن،

فالزمه أن ال يمكن  ،امعالعلم يكشف عن اجلامع؛ إذ لم كان املكشمف حالعلم هم اجل

ال  ،أن يصل املجمل مفصاًل، وال حّد أن ينطب  الكيّل عىل اجلزء القالنييل للمكشنمف

 عىل متامه.

ثمَّ ،صل لنا القطع حسبب  ،تمضيح ذلك: أّنه لم علمنا حمجمب الىهر أو اجلمعة

مجالية  نارت املراجعة الثانية إىل الةّلة أّن الماجب هم اجلمعة مثاًل، فهنا الصمرة اإل

،ديف معلمم جديد، والشاهد عليه أّنه حعد ما عرفنا أّن اجلمعة واجبة،  همفصلة، ال أنّ 

ال عىل جزئه القالييل؛ ولنذا يقناال:  ،فنّن الصمرة اإلمجالية تنطب  عىل الماقع حرشارش 

                                                           
 

ال يقاال: إّنا نعلم حمجمب  الة أو ملكية، إاّل أّّنا كانت ظهرًا أو اجلمعة، أو كانت جائزة أو  (1)

الزمة، فهذا يشء ال نعلمه، وحسبب عدم العلنم حاخلصم نيات ال يمكنن القنمال حنأّن الماقنع غنل 

 مكشمف لنا.

س الصنالتني ويرة عليه أّن العلم اإلمجايل ال يكشف إاّل عنن اجلنامع، فننذا علنم حمجنمب إ،ند

 فاملكشمف هبذا العلم هم إ،دس الصالتني ال الماقع، وعلينه فنالفرة النماقعي يكنمن منطبقنًا علينه

 )االسقاذ ةام ظله( .املعلمم، ال أن يكمن هم املعلمم
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ينة )هذا الذي كنت أعلم حه(، كام إذا علمنا حأّن قاتل زيد إّما هذا أو ذاب، فنذا قامت الب

فنالكيّل ال ينطبن   ،مثاًل عىل أ،دمها فيقاال )القاتل هم هذا(، فنن كان الكيّل مكشنمفاً 

عىل فرة  حرشارش ، حل ينطب  عىل اجلزء القالييل، فنّن اإلنسان ينطبن  عنىل زيند منن 

ال  ،رارش نال حلااظ زيديقه، وعنمان أ،د المنرين ينطبن  علينه حشن ،،يث إنسانيقه

 حجزئه القالييل.

هنا نسقكشف أّن املعلمم حاإلمجاال هم الصمرة اإلمجالية، و لورة املجمنل ومن 

 مفصاًل معقمال.

 واجلماب عن ذلك: 

لقمال حأّن الكليات تنطبن  عنىل جزئهنا القالنييل، نعنم، هنذا اأّنا ال نسّلم أّوالً: 

 ايح ع الكّليات املقأ لة، أّمنا الكّلينات االنقزاعينة مثنل أ،ند المنرين، كنام إذا 

نا زيد وعمرو، وانقزعنا منهام كّليًا، وهم )أ،د(، فنّن هذا )ال،د( ال ينطب  عىل ال،ى

ما حه االشرتاب ةون ما حه االمقياز، فنّن ال،د منقزع من هذين الفرةين حلااظ منا حنه 

االشرتاب حينهام ومع اآلخرين، و منقزع من الفرة حشلونه حلاناظ امقيازمهنا، ومل يقنم 

وأن ينطب  عىل جزئه القالييل ،ق  يمكن من عدمه اسقكشاف أّن  حرهان عىل أّنه ال حدّ 

 .ملعلمم كان جزئياً ا

أّنه لم كان العلم اإلمجايل كاشفًا عن الماقع يلزم فيام إذا كان كالمها واجبنًا  :وثانياً 

أو كالمها نجسًا أن ال يكمن للعلم معلمم، أو يلزم الرتجيح حال مرّجح. ومن هنا يىهر 

 هم اجلامع.أّن املنكشف 

الزم ذلك أن يكمن اجلاهل البسيط عاملًا حالماقعيات، فنّن كّل وا،د يعلم  :وثالثاً 

عامل أو  اً أّن زيد اجلاهل البسيطنذا سئل فقامع النقيضني واجقامع الضّدين، حاسقاالة اج

 إّما عامل أو جاهل. الماقع؛ لين أعلم أنهإيّن عامل ح :يمكنه القمالفجاهل 
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ّن العلم اإلمجايل كاشف ع حعض املمارة عن اجلزئي، مثنل منمارة أ :الوجه الثاين

ةخنل ضنمن  آخنر، ثنمَّ ققلل أ،د شخصًا اشقبا  املعلمم حالقفصيل حغل ، كام إذا رأس 

ية قد أخذت منن ققنل شنخو حاخلصنمص مجاعة واشقبه القاتل، فنّن الصمرة الذهن

ّن أ،د الفرةين قاتل فالن، كشف عنه، فهنا املنكشف هم اجلزئي، ويمكن القعبل حأتو

مع أّن الصمرة الذهنية قد ،صلت من اجلزئي ومن ققل شخو خناص، وال يمكنن 

القفكيك ع العلم اإلمجايل وأّنه ع حعض املمارة كاشف عن الماقع وع حعنض املنمارة 

كاشف عن اجلامع، فال حّد من القمال حأّن العلم اإلمجايل كاشف عن الماقع ةائاًم، أو ال 

 من حطالن القمال حأّنه كاشف عن اجلامع ةائاًم.أقل 

 ويمكن اجلماب عن ذلك حمجهني:

كام القنزم املاقن  الننائيني  ،ّنه عىل فرض متامية الّبهان نلقزم حالقفصيلأ: األول

 حالقفصيل حني ممارة العلم اإلمجايل.

 ت أخنذّن هذا الّبهان غل تام ع املمرة؛ إذ الصمرة الذهنية ال حتكي عاّم أ: الثاين

منه أم غل ، فننّن الصنمرة القني  تمنه، حل حتكي عاّم يطاحقه سماء أكان نفس ما أخذ

ع الصندوق أخذت من وا،ند ممجمة القي تداّل عىل ما وتلص  عىل حعض الصناةي  

الصنمر  اكنذوهمنه، حنل حتكني عنام تطاحقنه،  توال حتكي عاّم أخذ ،من هذا اجلنس

 الذهنية.

 حاليشء عىل قسمني: العلم نّ أ: الوجه الثالث

 : العلم حاليشء حصمرته اجلزئية.األول

 : العلم حاليشء حصمرته الكلية.الثاين

 العلم حاجلزئي عىل قسمني:  :وحعبارة ُأخرس
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العلم حاجلزئي حصمرة جزئية، والعلم حناجلزئي حصنمرة كلينة، فننذا كنان العلنم 

اجلزئي حصمرة كّلية فهنم حاجلزئي حصمرة جزئية فهم العلم القفصييل، وإن كان العلم ح

 العلم اإلمجايل، والعقالء يعقّبونه علاًم حه.

كّل يشء لك ،نالال : »وقد ذكر الشيخ ع الرسائل أّن كلمة )حعينه( ع قمله 

معرفة اليشء  قيد للمعرفة؛ إذ معرفة اليشء عىل قسمني: هي« ،ق  تعرف احلرام حعينه

 ومعرفة اليشء ال حعينه.، حعينه

حصمرة كلية عرفان لليشء حمجه، ولذا ذكروا ع مبانث المضنع  وعرفان اليشء

)المضع العام واملمضمع له اخلاص( أّنه أمر معقمال؛ لّن الكنيّل منرآة للفنرة حمجنه، 

 ،وأ،د المرين الذي تعّل  حه العلم مرآة للماقع، والشناهد عنىل ذلنك فهنم الكناحر

 كالسيد اليزةي واملاق  العراقي.

كاال املققندم منن لزوم كمن اجلاهل البسيط عاملًا، ومضافًا لإلشوفيه ن مضافًا إىل 

هام واجبًا فأي منهام مكشمف؟ ن أّن الكيّل كمنه مرآة للفرة ولم حضنم من أّنه إذا كان كّل 

إشارة ومهية ال يكمن ممجبًا للعلم؛ لّن الكيّل إّنام حيكي عاّم يطاحقه ال عاّم ينطب  عليه، 

فنّن علمه حمجمة إنسان ع الدار  ،نًا ع الدار، وكان زيد ع الدارفنّنه إذا علمنا حأّن إنسا

 ال حيكي عن زيد، فعّد  علاًم ال خيلم عن مساحمة.

 نعم، يمكن القمال حكفاية اإلشارة ع المضع ةون العلم.

: ما كنّا نلقزم حه ع الدورة الُوىل، وهم أّن العلم اإلمجنايل املنجنز لنه الوجه الرابع

وهم ثبمت أ،د المرين ن وكشف عقالئني، والعقنالء اعلمننه كاشنفًا كشف ذايت ن 

حالنسبة إىل الماقع، ففي خصمص ممارة العلم اإلمجنايل املنجنز كننا نقنمال حالكشنف 
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العقالئي له حالنسبة إىل الماقع، وهذا هم املناسب ملا ذكر   ا،ب الكفاينة ع أواخنر 

فننّن أ،ند المنرين  (1) كشناف()،ينث مل ينكشنف حنه متنام االنحقمله: مباث القطع 

فمقصنمة  منن . أ الً  يقاق لذايت عن الماقع مل والكشف ا، النكشافانكشف متام ا

 هذ  العبارة أّن له كاشفية عقالئية.

وقد قّرحنا هذا المجه ع مباث االشقغاال حققريبات، وأيندنا  حشنماهد، إاّل أّننه مل 

لشماهد، والقزمنا حأّن اال،قامال املعقمد نلقزم حه فيام حعد ورجعنا عن ذلك لعدم متامية ا

 عىل العلم اإلمجايل منجز ع الشبهات املاصمرة.

القمال حجريان االسقصنااب عليه هذا كّله حالنسبة إىل المر الوال الذي يقمقف 

 ع العلم اإلمجايل.

 وأّما األمر الثاين:

عراقني النذي وهم أن يكمن الماقع هم املشكمب فيه وقناحاًل للقعّبند، واملاقن  ال

يقمال حمكشمفية الماقع ع العلم اإلمجايل قد أنكر المر الثاين، وأّن املشكمب فيه لنيس 

هم الماقع ،ق  يكمن قاحاًل للقعّبد، إال أنه ناق  ع احتاة القضية املقيقننة واملشنكمكة، 

ولذا قاال حعدم جرينان االسقصنااب ع العلنم اإلمجنايل لجنل عندم حتقن  أركنان 

 غل املشكمب فيه، فال وجه لالسقصااب.هم فنّن ما تعّل  حه العلم االسقصااب، 

 فقد ذكر ع املقاالت ما حمصله:

إن الركن الثاين ع االسقصااب وهم الشك ع البقاء غل ممجمة ع املقنام؛ لن 

العلم اإلمجايل كاشف عن أ،د المرين الذي هم أمر انقزاعي وكشفه عن هنذا المنر 
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 الماقع؛ إذ عنمان أ،د المرين الذي هم ،د للعلنم اإلمجنايل قند االنقزاعي يرسي إىل

ىل قسنمني: إيشء نالعلنم حالنيقسم العقالء أخذ عىل نام املرآتية للفرة الماقعي، ولذا 

نه، فهنا يمكن القمال حأن الماقع مكشمف حأ،د المجم  نماحع أخرسو علم حعينه،فقارة 

نشك ع أّن أ،د المنرين حناق أو لنيس  الرحعة املققدمة، ولكن ع ممرة الشّك نان

 حباق.

وأ،د المرين ع ممرة الشّك ليس مرآة ل،ندمها حاخلصنمص ،قن  يمكنن أن 

القضية املقيقنة مقادة مع القضية املشكمكة؛ وذلنك لّن المجنم  الرحعنة ال إّن يقاال 

ن شّك ع أ،د أمنرين ال حنّد وأن يكنمي منتققيض أن يكمن الماقع هم املشكمب؛ لن 

إيّن أشنّك  :صح أن يقنااليشاكًا حالنسبة إىل كليهام، وغل الزم أن يكمن هنا واقع، فنّنه 

 أو كان كالمها نجسًا ع الماقع. ،ومل يكن أي منهام نجساً  ،ع نجاسة أ،دمها

الماقنع، والقضنية  يولنم منع تمسنط المنر االنقزاعني ن هنفالقضية املقيقننة ن 

رآة للماقع، فليسقا مقاّدتني؛ إذ الشك مل يقعّلن  م تأ،د المرين وليس ياملشكمكة ه

 حالماقع، فال يمكن إجراء االسقصااب.

وإليك نّو عبارته ع املقاالت: )و قياس الشنك حنالعلم اإلمجنايل ع املنجزينة ن 

،يث يكقف  ع تنّجز الماقع هبذا املقدار من العلم حالعناوين اإلمجالية العرضية ن ممنمع 

ل ]حاملنجزية[ ع مثل ذلك الطري  اإلمجايل مع فرض قاحلية رساينة جدًا، إذ ،كم العق

[ حّبكة ذلك العلم غل مرتبط حمر،لة القعبد حمنمرة الشنك  ]الثر[ إىل نفس ]الماقع

 .(1) غل الصالح للسنراية إىل ممرة اليقني جزمًا(
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 وال يمكن تقريب هذ  العبارة إاّل حام ذكرنا.

ي ع احتناة القضنيقني أن نقنمال: نشنك ع أّن الماقنع وما ذكر  حمّل تأّمل؛ إذ يكف

 الذي علمنا حه أّنه حاق أو ال.

وال ناقاج إىل تمسط أ،د المرين ،ق  يقاال حأّن ع ممرة الشّك ال حّد وأن يكمن 

كالمها مشكمكًا وليس له مرآتية للماقع، حل نقمال إّن الماقع اجلزئي الذي كان مكشمفًا 

 حقائه.حالعلم اإلمجايل نشك ع 

هذا متام الكالم حالنسبة إىل الباث الوال، وهم الباث عن إجراء االسقصااب 

ع الفرة املرّةة، وقد ظهر ممّا ذكرنا أّن إجراء االسقصااب ع الفرة املرّةة ممننمع؛ لّن 

 العلم اإلمجايل ليس كاشفًا عن الماقع، حل كاشف عن اجلامع.

اسقصااب المنر االنقزاعني النذي هنم هم أّنه هل يمكن و: وأّما البحث الثاين

 عبارة عن أ،د المرين أو ال؟

 وع هذا الباث جهقان:

: أّنه ال إشكاال ع أن العلم اإلمجايل قد تعّل  حأ،ند المنرين، إاّل أّننه اجلهة األوىل

يمكن أن يناق  ع أّن العلم حأ،د المرين ليس له أثر ،ق  يمكن اسقصااحه والقعّبد 

حأّن العلم اإلمجايل المجداين حأ،د المرين ال أثر له، فضاًل عن اسنقدامة حه، فرحام يقاال 

 هذا العلم حاالسقصااب.

 ّن ع املقام رأيني:أ تمضيح ذلك:

أّن العلم املقعّل  حالعنمان االنقزاعي ال أثنر لنه؛ إذ العلنم اإلمجنايل  الرأي األول:

ننمان أ،ند المجنمحني لنيس كالعلم القفصييل ال حّد وأن يقعّل  حاحلكم الشنرعي، وع

الشارع إّما وجمب هذا وإّما وجمب ذاب، وأّمنا أ،ند  ،كم حهحاكم رشعي، فنّن ما 

المرين فليس أمرًا جمعمالً، والعقل حيكم حأّن العلم إذا تعّل  حاحلكم الشنرعي يكنمن 
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لقزم حأّن فال يرتتب عليه أثر، إاّل أن ي ،ممجبًا لقنجز ، وأّما إذا تعّل  حالعنمان االنقزاعي

 عنمان )ال،د( مرآة للماقع.

وقد مّر أّن عنمان )ال،ند( لنيس منرآة للماقنع، ولعنّل منا ذهنب إلينه املاقن  

 اخلراساين من الرتخيو ع أطراف العلم اإلمجايل من هذ  اجلهة.

 وقد أنكر املاّق  العراقي وغل  أن يرتتب الثر عىل العلم حأ،د الشيئني حعنمانه.

رأي الشنيخ واملاقن  الننائيني وعنّدة ُأخنر منن أّن العلنم حأ،ند : الرأي الثـاين

المجمحني أو إ،دس احلرمقني عّلة تامة لمجمب املمافقنة اال،قاملينة، يعنني أّن العلنم 

 حأ،د المجمحني أو إ،دس احلرمقني له أثر.

وأّما املمافقة القطعية فنّّنم يقملمن حه من جهة تعارض الُ مال، وأساس ذلنك 

،د المرين كيّل انقزاعي، والُممر االنقزاعية ُأممر اخرتاعية للنذهن ومنن أّن عنمان أ

قبيل القكثر اإلةراكي، وليست هلا واقعية إاّل حماقعية مناشئ انقزاعهنا وتاحعنة ملناشنئ 

انقزاعها، فأ،د العرضني عرض، و أ،د اجلمهرين جمهر و أ،د المجمحني وجنمب، 

احلكنم حنه قعّلن  يلدواعي، فنّنه تنارة ينقنزع لن او )أ،د( عنمان ينقزعه العقل حداع م

الشنرعي، مثل وجمب أ،د المرين؛ إذ حناء عىل مسلكنا ن وفاقًا جلامعنة ن المجنمب 

 القخيلي مقعّل  حاجلامع االنقزاعي.

يقعّل  حه العلم أو الشّك، مثل: أعلم حأّن أ،ند النرجلني عنامل، أو ينقزع لأخرس و

 أ،د المرين واجب.

ع لجل اإلهبام واإلمجاال ع مقام القعبل، كام إذا علم حأّن أ،دمها املعني ينقزثالثة و

فيقمال ع مقام القعبنل أ،ند النرجلني لنيس  ،إاّل أّنه ال يريد القرصيح حه ،ليس حعاةال

 إيّن شاب ع عدالة أ،دمها. :حعاةال، أو إذا كان شاكًا ع عدالة أ،دمها املعني فيقمال
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نقزع هنذا العننمان يّل  حالعنمان االنقزاعي، والعقل يقع العلم اإلمجايلفوعىل كلٍّ 

 من وجمب هذا أو من وجمب ذاب.

فهذا  ،وهذا المر االنقزاعي تاحع ملنشأ انقزاعه، فنن كان منشأ انقزاعه قاحاًل للقنجز

 أيضًا يكمن قاحاًل له، وإاّل فال.

منر املنقنزع؛ إذ فال يمكن القمال حأّن ما هم قاحل للقنجز هم المر املجعنمال ال ال

ولنيس لنه واقعينة إاّل حماقعينة منشنأ  ،المر املنقزع من المر املجعمال جمعنمال حنالقبع

انقزاعه، وليس من قبيل الكليات املقأ لة؛ ولذا قالما حأّن العلم ينجز الماقنع حانّد  ن 

وجنمب أ،ند هنم  اً منجنزيكنمن فنام  ،أي: حاّد العلم ن فنذا علم حمجنمب أ،ندمها

 ا يقملمن حأّن العلم اإلمجايل عّلة تامة لمجمب املمافقة اال،قاملية.الفعلني، ولذ

ومنا  ،ال يمكن القمال حنأّن العننمان االنقزاعني غنل جمعنمالففنذا حنينا عىل ذلك 

 ال غل املجعمال. ،يرتتب عليه الثر إّنام هم املجعمال الرشعي

أثر وقاحنل  والشيئني ذ : أّنه إذا قلنا حأّن العلم حأ،د المجمحني أو أ،داجلهة الثانية

االحتناة حنني هنل يلنزم فهل يكمن فرق حني أقسام الشك أو ال؟ أي:  ،للقعبد ع نفسه

 القضية املقيقنة واملشكمكة ع مجيع القسام أو ع حعض ةون حعض؟

ن كنام اسنقىهر ذلنك املاقن  العراقني ن  (1)املسقىهر من كلامت املاق  النائينيو

أ،دمها املعنّي، فهنا الشّك املصناح لالسقصنااب غنل القفصيل حني القطع حارتفاع 

مقاّق ، وال يصح أن يقاال إّنه شاب ع حقاء أ،د المرين مع القطع حارتفناع أ،ندمها، 
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سماٌء أكان قاطعًا حبقاء اآلخر عىل تقدير ،دوثه، أم شاكًا حالنسبة إىل حقاء اآلخنر عنىل 

 تقدير ،دوثه.

أكان كالمها مشكمكي البقناء أم أ،ندمها  وحني عدم القطع حارتفاع أ،دمها سماءٌ 

مقطمع البقاء عىل تقدير ،دوثه، فهنا الشّك املصاح جلريان االسقصااب ممجنمة، 

ال حنّد ع جرينان االسقصنااب أن يكنمن شناكًا فنفنذا علم حمجمب أ،ند المنرين 

حمجمب أ،د المرين ،ق  يمكن جريان االسقصااب، وهذا إّنام يقم فيام إذا مل يقطع 

 رتفاع أ،دمها.حا

كام إذا أت  حصالة اجلمعة أو مضن  وقت اجلمعنة،  ،وأّما إذا علم حارتفاع أ،دمها

 فهنا ال يصّح أن يقاال إّنه شاب حمجمب أ،د المرين فعاًل من الىهر أو اجلمعة.

وذهب املاق  العراقي إىل أّنه يصنح أن يقناال: حعند إتينان اجلمعنة أّننه شناب ع 

  وجمب أ،دمها.

 كان شاكًا ع إتيان اجلمعة وع إتيان الىهر فالشّك اإلمجايل ممجمة. أّما إذا

تمضيح كالم املاق  النائيني: أّنه وإن كان القعبل حأّنه شناب ع أ،ند المجنمحني 

إننام ملا ذكرننا منن أّن المنر االنقزاعني  ؛إاّل أّن هذا الشك ليس شّكًا إمجالياً  ، ايااً 

 لدواع ثالثة:يكمن 

كنام ع منمارة المجنمب القخينلي عنىل  ،رعينّل  حه احلكم الشن: أن يقعاألول

 مسلكنا.

كام إذا علم حعدالنة أ،ند النرجلني وا،قمنل  ،: أن يقعّل  حه العلم أو الشّك الثاين

عدالة اآلخر، فهنا يمكن أن يقمال: أعلنم حعدالنة أ،ندمها إمجناالً، وأشنّك ع عدالنة 

 أ،دمها إمجاالً.
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يصح أن يقاال: أشّك ع عدالة أ،دمها؛ لّن الشنّك ع ف ،أو كان شاكًا ع عدالقهام

غاية المر أّنه رّحام تكمن ةرجة الشّك أضعف، يعنني: يكنمن  كليهام شّك ع أ،دمها.

سبعني ع املائة، وثالثنني ع العدالة حنسبة مثاًل إذا ا،قمل ع زيد  ا،قامال العدالة أكثر.

ع العدالة ممجنمة، لكنن )أ،ندمها  املائة عدم العدالة، وع عمرو كذلك، فهنا الشّك 

 ةرجة، وخمالفة كال الشكني مع الماقع حعيد. عاةال( أكثر

 .االنسداةع مباث   وتفصيل ذلك قد ذكرنا

: ما يقاال حه ع مقام القعبل، كام إذا قاال: )أ،د الرجلني عناةال( منع علمنه الثالث

اال: )أشّك ع عدالنة أ،ند حعدالة أ،دمها املعني، فال،د هنا ليس ،دًا للعلم، أو إذا ق

 وشاب ع اآلخر. ،الرجلني( مع علمه حأّن أ،د الرجلني عاةال

 ليس ،دًا للشك الماقعي واإلمجايل، وإّنام جاء حه ع مقام القعبل. (ال،د)وهنا 

وع املقام مع القطع حارتفاع أ،دمها فالقعبل حأيّن أشنّك ع وجنمب أ،ندمها وإن 

دّا للشّك اإلمجايل، والشّك اإلمجايل غل مقاّقن ؛ إذ هنم إاّل أّنه ليس ، ،كان  ايااً 

شاّب ع غل ما قطع حارتفاعه، فنذا كان آتيًا حاجلمعة فهم عامل حنأّن  نالة اجلمعنة غنل 

 واجبة عليه، وشاب ع وجمب الىهر عليه.

شك ع أ،د المجنمحني حعننمان الشنّك هناب ّن ع املقام ليس أوخال ة القمال: 

 شّك ع خصمص وجمب الىهر مثاًل.القاد مع القضية املقيقنة، حل اإلمجايل ،ق  ي

أو كنان  ،وأّما إذا مل يكن قاطعًا حارتفاع أ،دمها، حل كان شاكًا ع ارتفاع كل وا،د

 قاطعًا حبقاء أ،دمها عىل تقدير ،دوثه، فهنا الشّك اإلمجايل مقاق .

مال حالقفصنيل حنني منمارة فنن قلنا حأّن العنمان االنقزاعي له أثر، فال حّد منن القن

 الشك.
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، فننه كام كان نا  ع االسقصااب من تمسعة الكشفوما ذكر إّنام يقّم عىل ما سلك

املكشمف عبارة عن أ،د المرين وجدانًا ،دوثًا فننه يكمناملكشمف حقاء نفس ذلك ن 

 أي وجمب أ،د المرين ن وال حمذور ع ذلك فيام يشك ع وجمب كل منهام.

إّن القعّبد حأ،ند المنرين غنل  :عىل جعل احلكم املامثل فلقائل أن يقمالوأّما حناء 

 ال يكمن ل،د المرين أثر. نقيجةالقاحل للجعل، ف

وهذا هم نىر املاق  النائيني؛ ولذا فّصل حني ممارة الشّك وأّننه إذا كنان قاطعنًا 

أ،ندمها وحنني منا مل يكنن قاطعنًا حارتفناع  ،فال اري االسقصااب ،حارتفاع أ،دمها

 فيجري االسقصااب.

نقعننّرض لكننالم املاقنن  ناننن وتلّقننما كالمننه عننىل ناننمين، ملقننأخرين اإاّل أّن 

 والعراقي. ال فهاين

فكأّنه محل تفصيل املاق  النائيني عىل الفرة املرّةة ن الذي  ال فهاينأّما املاق  

 كان حعنمان حاثنا الوال ن ولذا أشكل عليه حأّنه ال معن  للقفصيل.

: )و يندفع الثاين حأن معنن  اليقنني حنالفرة املنرةة هنم اليقنني حممجنمة قاالقد ف

شخصني، هم إما مطاح  عنمان الىهر، أو مطاح  عنمان اجلمعة، و حعد اإلتيان حالىهر 

يقطع حارتفاع عنمان الىهر عنه، و يشك ع حقاء ذلك املمجنمة الشخصنني ال،نقامال 

 .(1) ارتفاعه عنه(كمنه مطاح  عنمان اجلمعة املفروض عدم 

ونان نقمال ع اجلماب: إّن من مبناين املاّقن  الننائيني املشنهمرة هنم أّن العلنم 

ال الماقع، وهذا القفصيل إّنام يقمال حه املاق  الننائيني ع  ،اإلمجايل كاشف عن اجلامع
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ال الماقع، ولم كنان ع حعنض العبنارات إهينام حأّننه يقنمال هبنذا  ،اسقصااب اجلامع

 الفرة املرّةة ال يمكن الخذ حه وتفسل كالمه عىل خالف مبنا  املشهمر. القفصيل ع

وإن فسنّر كالمه حام ال حّد أن يفسنّر حه وهم اسقصااب فهم وأّما املاق  العراقي 

 عنمان أ،د المرين، إاّل أّنه أشكل ع القفصيل املذكمر حمجهني:

ان املرةة ال يناع الشنّك القفصنييل : أّنه )كام أّن اليقني اإلمجايل حالعنمالوجه األول

حكل وا،د من الطراف حل اقمع معه كذلك الشّك اإلمجايل حبقاء العنمان املزحنمر ال 

ع خر، ومعه ال قصنمر اآلبعض اليناع اليقني القفصييل حارتفاع حعض الطراف وحقاء 

 .(1) أركانه(اسقصااب العنمان املرّةة الجقامع 

فنرض رساينة اليقنني والشنك( إىل  عاإلشكاال يقجنه  أّن هذا) :وذكر قبل ذلك

 آخر .

ويمكن اجلماب عن هذا اإلشكاال حأّن أسناس كنالم املاقن  الننائيني ع إنكنار 

الشّك اإلمجايل ع ممرة القطع حارتفاع أ،دمها ليس هم رساية اليقني والشّك، واجقامع 

حل العلنم اإلمجنايل  ،ةرساينالعلم اإلمجايل مع الشّك ع الطراف ليس من حاب عدم ال

 مققمم حأ،د المرين أو أ،د الُممر، والشك ع كّل من المرين أو الُممر.

حل من مقممات  ،ال أّنه اقمع مع العلم اإلمجايل فقط ،فالشّك ع كّل من الطرفني

ينانل العلنم حخصم نه فنّننه أ،ند الطنراف حمجمب لم العلم اإلمجايل، ولذا لم عُ 

دمها إىل العلم القفصييل حمجمب هذا والشّك القفصييل ع وجمب اإلمجايل حمجمب أ،

 اآلخر.
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وكذلك الشّك اإلمجايل، فنّنه إّنام يكمن الشّك شكًا إمجالينًا فنيام إذا كنان كالمهنا 

 مشكمكًا فيه.

وأّما إذا مل يكن أ،دمها مشكمكًا فيه، حأن كان أ،ندمها معلنمم العندم أو معلنمم 

 ليًا.فليس هذا شكًا إمجا ،المجمة

نعم، يصّح القعبل ع كال املمرةين إيّن أعلم حمجنمب إ،ندس الصنالتني، إاّل أّن 

،ّد العلم ،ٌد للقعبل ال العنمان االنقزاعي إذا كان هذا القعبل تعبلًا ع مقام اإلهبنام، 

وكذلك ع  مرة الشّك ع وجمة أ،دمها مع العلم حعندم وجنمة اآلخنر، فيصنح ع 

 ال: إيّن أشّك ع وجمب أ،دمها من حاب اإلهبام أو الكقامن.مقام القعبل أن يقا

وهنا أيضًا )أ،د( ليس ،دًا للشك واقعًا، يعني: أّن املشكمب فيه واقعًا ليس هنم 

 كام هم عامل حمجمب اآلخر. ،أ،دمها، حل هم شاّب تفصياًل ع وجمب أ،دمها املعني

رساينة العلنم والشنّك منن فام ذكر  املاق  النائيني ليس مبقنيًا عىل ما ذكنر منن 

العناوين اإلمجالية إىل العناوين القفصيلية، حل هذا حالدقة يرجع إىل أّن العلنم اإلمجنايل 

 مققمم حأي يشء، ومن الماضح أّن العلم اإلمجايل مققمم حالشّك ع الطراف.

ولعّل ما أوقع مثل املاق  العراقي ع هذا االشقبا  هم  اة القعبل ع هذا املقام 

مجيع الطراف مشكمكة حمثل إيّن أشّك ع وجمب  تام يصح أن يعّّب عنه فيام إذا كانح

أ،دمها، وقد عرفت أّنه فرق حني املمرةين، و اة القعبل ع هذا املقام ال يكمن ةلياًل 

عىل حقاء الشّك ع مجيع الطراف؛ لّنا قد ذكرنا أّنه قند ينقنزع عننمان ال،ند لجنل 

هبنام وعندم إحنراز متنام املقصنمة، ومنن املعلنمم أّن منا هنم ركنن القعبل ع مقام اإل

ال القعبل، أي: أّنه ال حّد منن أن يقعّلن  واقنع الشنّك حنام  ،االسقصااب: واقع الشّك 

 تعّل  حه اليقني ،ق  تقاد القضية املقيقنة مع املشكمكة.
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لقسنم : أّن الزم ذلك االلقزام حعدم جريان االسقصنااب ع الكنيل االوجه الثاين

 الثاين، واحلاال أّنكم تقملمن حجريانه.

تمضيح ذلك إمجاالً: أّنه إذا علم حمجمة ،يمان ع الدار وكان مرةةًا حني أن يكمن 

حعمضًة أو فياًل، فهم عامل حمجمة الكيل، وقاطع حارتفاع أ،دمها، وهم البعمضة، وشاّب 

 ع اآلخر وهم الفيل.

كذلك ال حنّد وأن ال تقملنما  ،سقصاابالال أركان االقفكام ال تقملمن هناب حنخ

 الال أركان االسقصااب ع املقام.قحنخ

)و الزم البيان املزحمر هم اإلشكاال ع اسقصنااب القسنم الثناين منن  :فقد ذكر

ن إىل أن يقمال ن: و ،ينئنذ فكنام يندفع اإلشنكاال ع   الكيل املرةة حني القصل و الطميل

لفرةين و حقناء اآلخنر ع أركنان اسقصنااحه، الكيل حعدم إرضار اليقني حارتفاع أ،د ا

حدعمس تعل  اليقني و الشك فيه حاجلامع اإلمجايل املاقمل االنطباق عىل كل وا،د من 

الفرةين ال حالعناوين القفصيلية، و ال حاملاكيات اخلارجية، فال ينناع اليقنني حارتفناع 

لكيل و اجلامع املاقمل أ،د الفرةين و حقاء اآلخر مع اجقامع اليقني و الشك ع نفس ا

 .(1) دفع حه اإلشكاال ع الفرة املرةة(االنطباق عىل كل وا،د من الفرةين كذلك ي

واجلماب: أّنه فرق حني املقام والكيّل القسم الثاين، فننّن القضنية املقيقننة ع املقنام 

إن كنان معلممة حالعلم اإلمجايل، وع الكيل القسم الثاين معلممة حالعلم القفصييل؛ فنّنه 

مقعّل  العلم أمرًا انقزاعيًا ومل تكن له واقعية إاّل انقزاع املنقزع من املنقزع عنه مع الرتةيد 

وإن تعّلن   كام إذا علم حقاق  أ،د المنرين منثاًل. ،فيام ينطب  عليه، فهذا علم إمجايل

                                                           
 

 .119:  1ق  4 فكارال ّناية (1)



 377 | االستصحاب    
 
 

 

خنر، العلم حادٍّ من احلدوة الماقعية، فهذا علم تفصييل وإن ترّةة ع حعض ،دوة  الُ 

كام إذا علم حمجمة إنسان ع الدار وال يعلم أّنه زيد أو عمرو، فنّن اإلنسنانية هننا منن 

احلنندوة الماقعيننة للممجننمة اخلننارجي ولننيس مننن خمرتعننات الننذهن. واجلهننل 

كام أّن العلم حأ،ندمها  حاخلصم يات ال يكمن مانعًا من أن يكمن العلم علاًم تفصيليًا.

مانعًا عن كمنه علاًم تفصيليًا، فنذا علنم حمجنمة ،ينمان ع ارتفاعًا أو وجمةًا ال يكمن 

فنذا علم حعد ذلك حأّنه كان إنسانًا فهذا من ضنم  ،الدار، وال يعلم أّنه ،يمان أو إنسان

 علم إىل علم.

وخال ننة الكننالم: أّن العلننم اإلمجننايل مققننمم حننالعنمان االنقزاعنني والشننّك ع 

ثبنمت املامنمال ل،ند الفنرةين يمجنب  الطراف، والعلم حثبمت املاممال أو عدم

 اناالال العلم.

وأّما ع ممارة الكيّل املقأ ل الذي هم من احلدوة الماقعينة للماقنع، فنالعلم قند 

 تعّل  حادٍّ من احلدوة الماقعية سماء أكان سائر احلدوة معلممًا أم جمهمالً.

علنم واجلهل حاخلصم يات ال يمجب  نلورة العلنم علناًم إمجالينًا، حنل هنذا 

إاّل أّنه ال يدري أّنه احنن منن؟ فهنذا ال يمجنب أن  ،تفصييل، فنّنه إذا علم حمجمة زيد

يكمن علمه علاًم إمجاليًا، وع الكيّل القسم الثاين املفنروض أّن الكنيّل ممضنمع حلكنم 

 ع العلم.  ائه، والعلم حاخلصم يات غل ةخيلرشعي فيسقصاب حق

أّن الكيل القسم الثاين من العلم اإلمجايل أّنه ال  ثمَّ إّن املاق  العراقي ذكر إلثبات

نقمال حمسلك اهلمداين من أّن نسبة الكيّل نسبة الب مع الحناء املقعدةة )ليس الطبيعي 

مع الفراة كالب واآلحاء مع الحناء( حل ع احلقيقة احلصو ممجمةة، ومنن املعلنمم 

ن،دس احلصقني فكيف جتنرون أّن ،صة زيد غل ،صة عمرو، واحلاال أّنكم تعلممن ح

 االسقصااب، وهل هذا إاّل من قبيل اسقصااب العلم اإلمجايل؟
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وهذا اإلشكاال من اإلشكاالت املهمة القي سنباث عنها ع اسقصنااب الكنيل 

 القسم الثاين إن شاء اا.

ولجل هذا اإلشكاال ذهب حعض الكاحر إىل القمسك حنالعرف الحتناة القضنية 

 كة وإن مل يكن حينهام احتاة حالدّقة.املقيقنة مع املشكم

أّن ما خيطر من اخلارج ع الذهن هم زيد وعمرو، والعقل  :وأساس هذا اإلشكاال

،ينام حيلل ويلغي اخلصم يات تبق  جهة وهي اجلهة القي تكمن مشاهبها ع عمنرو، 

 فهام ليسا وا،دًا، وهذا هم املنشأ إلنكار ذلك.

قّدمات ثاليف ع اسقصااب الكيّل القسنم وسيأيت ةفع هذا اإلشكاال ع ضمن م

 الثاين إن شاء اا، كام سيأيت الققريب املفصل هلذا املّدع .

إىل هنا كنّا حصدة تقريب جريان االسقصااب ع العنمان االنقزاعني ع اجلملنة، 

أي: حالقفصيل الذي قاال حه املاق  النائيني، وقد ظهر أّن ما أورة  املاق  العراقي غل 

 وارة.

 اّل أّنه يمكن املناقشة ع ذلك، كام ناق  املاق  النائيني ع اجلملة حمناقشات:إ

: أّن ما ذكرنا  ع املقدمة الوىل منن أّن العننمان االنقزاعني قاحنل للقنجينز األوىل

حسبب منشأ انقزاعه وحقبعه ن عىل مسلك الشنيخ واملاقن  الننائيني ن ممنا مل يقنم علينه 

ن االنقزاعني ن وهنم أ،ند المنرين ن أثنر مل يكنن جمناال حرهنان، وإذا مل يكنن للعننما

لالسقصااب، ال سيام فيام إذا مل يكن قاحاًل للقنجز، مثل إ،دس امللكيقني؛ وذلنك لّن 

 ال،كام المضعية ع نفسها غل قاحلة للقنجيز.

: أّن االسقصااب ع املقام ال يرتتب عليه أثر؛ إذ العلم اإلمجنايل حمجنمب الثانية

ىل مسلكهام عّلنة تاّمنة لمجنمب املمافقنة اال،قاملينة، فننذا أرةننا أن نثبنت أ،دمها ع

 فهذا يكمن من ال ل املثبت. ،حاالسقصااب وجمب اآلخر
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وأّمننا رصف المجننمة فهننذا مننا أوجبننه نفننس العلننم اإلمجننايل، ويكننمن إثباتننه 

 حاالسقصااب لغمًا.

أ،ند المنرين منثاًل،  : أّنه فيام إذا علم حالعلم اإلمجايل المجنداين وجنمبالثالثة

فالُ مال النافية ال جتري لجل القعارض عىل مسلكهام؛ إذ الرتخيو ع كال الطرفني 

 مرجعه إىل الرتخيو ع املخالفة القطعية.

وأّما إذا أثبقنا وجمب أ،د المنرين حاالسقصنااب فالُ نمال النافينة تعنارض 

 االسقصااب املثبت لمجمب أ،د المرين.

ّنه فرق حني القطنع حمجنمب أ،ند المنرين، فهننا الُ نمال وخال ة الكالم: أ

املرخصة ال جتري للمعارضة، وهذ  الُ مال ال تزا،م القطع، وحني ثبنمت وجنمب 

أ،د المرين حاالسقصااب، فلأُل مال أن تزا،م االسقصنااب، وال وجنه لققّدمنه 

ع املقنام وأّمنا  عىل سائر الُ مال؛ فنّن االسقصااب ع ممرة النّباءة مقندم عليهنا.

 فال وجه لققّدمه عليها. ،املفروض أّن ممضمعه أ،د المرينف

فقد ظهر ممّا ذكرنا أّن االلقزام حجرينان االسقصنااب ع منمارة العلنم اإلمجنايل 

 مشكل حال فرق حني أن يكمن حعنمان الفرة الشخصني أو حعنمان االنقزاعي. 
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 يف استصحاب الايّل : التنبيه السادس

ث املهمة واملشكلة ع االسقصااب، ولقمضيح املطلب ال حّد منن وهم من املبا،

 تقديم ُأممر:

 نقمال: ، فالفرق حني اسقصااب الكيل والفرة : عاألمر األول

إّن الثر تارة يرتتب عىل اجلزئي احلقيقي وتارة يرتتب عىل الكيّل، فنن ترّتب الثر 

إن ترّتنب الثنر عنىل اجلهنة فهذا يقاال له اسقصااب اجلزئي، و ،عىل اجلزئي احلقيقي

 اجلامعة حني الفراة، فهذا يقاال له اسقصااب الكيّل.

 حأّن املراة من اسقصنااب الكنيل لنيس اسقصنااب الشننيء لوال حّد من القذك

حم ف الكلية؛ إذ اليشء حم ف الكلية غل ممجمة ع اخلارج ،ق  يسقصاب، حنل 

فهنذا يعنّّب عننه حناجلزئي، وإذا  ،ةجهة انقساحه إىل اهلمية الشخصي تاليشء إذا لم،ى

فهنذا يعنّّب عننه حنالكيّل،  ،جهة انقساحه إىل اجلهة اجلامعة حنني مجينع الفنراة تلم،ى

فمجمة اجلزئي والكيّل وجمة خاص خارجي؛ وذلك لّن المجمة مساوق للقشخو، 

فهذا  ،لااظ، فنن لم،ظ وجمة زيد منقسبًا إىل اهلمية الزيديةخيقلف حاخقالف الإاّل أّنه 

جزئي، ويرتتب عليه أثر الزيدية إن كان له أثر، واسقصااحه يكمن اسقصااحًا جزئينًا، 

ممجمة حمجمة زيد، فهذا حطبيعة احلاال اإلنسان و ،وإن لم،ظ زيد منقسبًا إىل اإلنسانية

 كيّل واسقصااحه يكمن اسقصااحًا كليًا.

ة اجلامعنة حنني ففي ممارة اسقصااب الكيّل ال حّد وأن يرتتنب الثنر عنىل اجلهن

الفراة، وإن كان يقاق  ع مر،لة المجمة حمجمة اجلزئني طبعنًا؛ إذ الكنيّل وجنمة  

 حمجمة أفراة .
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مسنقعمل ع معنينني، فنّننه تنارة فهنم وأّما الفرة الذي يعنمن ع هنذ  املبا،نث 

يسقعمل الفرة ويراة منه اجلزئي ع قبناال الكنيّل، أي اجلزئني احلقيقني ومنا لنه همينة 

 وهذا طبعًا ال يكمن قاحاًل لالنطباق عىل كثلين. مشخصة،

وتارة يسقعمل الفرة ويراة منه اجلزئي اإلضاع، ومن املعلمم أّن اجلزئي اإلضاع 

ما حيمل عليه وعىل غل  كيّل، سماء أكان جزئيًا ،قيقيًا أم كّليًا؛ فنّننه إذا قينل احلنديف 

ئي ،قيقي؛ إذ احلنديف الكنّب كنيّل، ليس معنا  أّنه جزفالكّب مثاًل فرة ملطل  احلديف 

وسيأيت ع ضمن املبا،ث اآلتية إن شاء اا أّنه يقاال إّن االسقصااب العدمي ع الفرة 

كام إذا علم حأّننه  ،الطميل هل يمجب عدم جريان االسقصااب ع الكيّل القسم الثاين

ع هذا فهل أّن اسقصااب عدم الفرة الطميل الذي هم احلديف الكّب  ،حمديف وتمضأ

 ال؟ و احلديف أاملثاال يمجب عدم جريان االسقصااب ع كيّل 

والغرض أّنه ليس املراة من الفرة الطميل ع املثاال الفنرة اجلزئني احلقيقني، حنل 

النذي نعنّّب عننه واملراة منه اجلزئي اإلضاع سماء أكان الفرة الطميل جزئينًا أم كّلينًا 

 حاجلزئي اإلضاع ع قباال الكيّل اآلخر.

وأّمنا الفنرة  أّن املراة من اسقصااب اجلزئني هنم اجلزئني احلقيقني. حلا ل:وا

املسقعمل ع هذ  املبا،ث فهم مسنقعمل ع معنينني: تنارة يكنمن املنراة مننه اجلزئني 

احلقيقي، وتارة يكمن املراة منه اجلزئي اإلضاع الذي هم أعنم منن اجلزئني احلقيقني 

 والكيّل، وجامعهام حلاظ كيّل فمقهام.

 : ع أقسام االسقصاابمر الثايناأل

وقد زاة حعض الكاحر قساًم راحعًا، ونقعرض ، واملشهمر حينهم أّنه عىل ثالثة أقسام

 له حعد القسام الثالثة املشهمرة.
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ناشنئًا منن  ذلنك ضهم هلذ  القسام الثالثنة، ولعنّل واخقلفت عباراهتم عند تعرّ 

ال مال: )أّن املقيّقن السناح  إذا كنان اخقالفهم ع املقصمة، فقد ذكر الشيخ ع فرائد 

 كّلّيا ع ضمن فرة و شّك ع حقائه:

فنّما أن يكمن الشّك من جهنة الشنّك ع حقناء ذلنك الفنرة. ]وهنذا يكنمن منن 

 .اسقصااب الكيّل القسم الوال[

و إّما أن يكمن من جهة الشّك ع تعيني ذلك الفرة و ترّةة  حني ما هم حاق جزمًا و 

 .تفع كذلك. ]وهذا من اسقصااب الكيّل القسم الثاين[حني ما هم مر

و إّما أن يكمن من جهة الشّك ع وجمة فرة آخر مع اجلزم حارتفاع ذلنك الفنرة. 

 .(1) ]وهذا من اسقصااب الكيّل القسم الثالث[(

وع هذ  العبارة إهبام ع متييز القسم الوال من القسم الثاين، ومنشأ هنذا اإلهبنام 

ملقصمرة ع القسم الثاين أرحعة، واحلاال أّن ع هذ  العبارة ُذكر قسنم منهنا أّن القسام ا

 فقط.

 :هي والقسام املقصمرة

. أْن يكمن أ،دمها مقطمع البقاء، واآلخر مقطمع االرتفاع عىل تقدير ،دوثنه، 1

كام إذا كان حمدثًا وال يعلم أّنه كان من احلديف الكّب أو ال غر، وتمضنأ، فننذا كنان 

 حال غر فقد ارتفع جزمًا، وإذا كان حمدثًا حالكّب فلم يرتفع جزمًا. حمدثاً 

 و الشيخ قد ذكر هذا القسم فقط ومل يقعرض لسائر القسام الثالثة.

                                                           
 

 .191:  3 ال مال فرائد (1)
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. أن يكمن أ،ندمها مقطنمع االرتفناع واآلخنر حمقمنل البقناء، كنام إذا تمضنأ 2

 وا،قمل أن يكمن قد اغقسل.

خر حمقمنل البقناء، كنام إذا ا،قمنل أّننه . أن يكمن أ،دمها مقطمع البقاء، واآل3

 تمضأ، ويعلم أّنه مل يغقسل.

كنام إذا ا،قمنل المضنمء  ام،البقاء عىل تقدير ،ندوثه . أن يكمنا كالمها حمقميل4

 والغسل.

وظاهر عبارة الشيخ من جهة الققييند املنذكمر ع كالمنه أّن اسقصنااب الكنيّل 

إىل أّن سنائر القسنام  يشننرسنام، ومل القسم الثاين خمقو حالقسم الوال من هذ  الق

ةاخلنة ع القسنم الوال؟ هني ةاخلة ع أي قسم من أقسام اسقصااب الّكيل، فهنل 

شننكاال ع حعنندم اإل ع القسننم الوال، فنّنننه قنند ،كننم وهننذا ال يمكننن االلقننزام حننه

اسقصااب الكيّل ونفس الفرة؛ إذ سيأيت ع اسقصااب الكيل القسم الثاين إن شاء اا 

 إشكاالن:ما أورة عليه عمدة  أنّ 

: عدم احتاة القضية املقيقنة واملشكمكة، ومنشل  أّن الكيّل ممجمة حمجنمة أحدمها

، أوأّنه كان فنياًل أم أكّب أو أ غر،دثًا احلصو، و،ينام يشّك ع أّنه هل كان احلديف 

ميل، فاملقطمع إ،دس احلصقني من احلديف أو احليمان، وما نشك فيه هم الفرة الط، حقةً 

 فليس هنا احتاة حني القضيقني.

فنن كان عدم ذكر  )قّدس رّس ( لسائر القسام من جهنة هنذا اإلشنكاال، فهنذا 

اإلشكاال جاٍر ،ق  ع القسم الوال الذي ذكر  هم، ومجيع القسام الرحعنة مشنرتكة 

 وجمة  حني أن يكمن ممجمةًا حمجمة هنذا الفنرة أو يرتةةفيه؛ إذ ع مجيع أقسام الكيّل 

 يكمن ممجمةًا حمجمة ذلك الفرة.
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مقطنمع حقناؤ  عنىل تقندير هم الذي ن : أّن اسقصااب عدم الفرة الطميل ثانيهام

 مقّدم عىل اسقصااب الكيّل، وعليه فال اري اسقصااب الكيل.ن ،دوثه 

تقريب ذلك إمجاالً ن وسيأيت تقريبه مفصاًل ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين إن و

حمجمة هذا الفرة القصل الذي هنم مقطنمع  اً ممجمةأن يكمن الكيّل إّما شاء اا ن أّن 

ممجمة حمجمة الفرة الطمينل النذي هنم مقطنمع البقناء عنىل تقندير هم االرتفاع أو 

 ،دوثه.

ارتفاع أ،د الفنراة وجندانًا عند فنان نقطع حارتفاعه  ،فنذا كان من قبيل الوال

تقدير ،دوثنه، فنسقصناب عندم احلندويف  وانقفائه حانقفاء ما هم مقطمع البقاء عىل

فياكم حانقفائه تعّبدًا، فأ،دمها انقفاؤ  حمرز حالمجدان، واآلخر منقف حال ل، فعليه 

 اسقصااب الكيل ال اري.إّن 

فنذا كان هذا اإلشكاال هم املعيار لعدم ذكر  )قّدس رّس ( لسائر القسنام، فهنذا 

اّل أّنه كام اري ع القسم الثناين انري إ ،اإلشكاال وإن كان غل جار ع حعض القسام

 ع القسم الوال الذي ذكر  الشيخ.

فلنيس هننا انقفناء حالمجندان، وانقفناء  ،البقناء كالمهنا حمنقميل انعم، فيام إذا كان

حال ل، وال يمكن القمال حأّن الشّك ع الكيّل مسبب عن الشنّك ع الفنرة الطمينل، 

ان أ،ندمها مقطنمع البقناء واآلخنر حمقمنل وال ل عدم الطميل، وكذلك فيام إذا ك

 .ءالبقا

  منها.نيإاّل أّنا ذكرنا اثن ،واإلشكاالت مقعدةة 

أّن القسم الثاين من االسقصااب يعّم القسم الوال والثاين منن هنذ  ولم فرضنا 

القسام الرحعة يبق  سلاال وهم أّن القسم الثالث والراحع ةاخنالن ع أي قسنم منن 

 االسقصااب؟
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اق  النائيني أّّنام ةاخالن ع القسم الوال من اسقصااب الكنيّل، فعلينه ذكر امل

 :فرعنيالقسم الوال ذو 

: ما إذا كان كليًا ع ضمن فرة وشّك ع حقائه من جهة الشّك ع حقناء ذلنك األول

 الفرة.

منهام مقطمع االرتفاع حنأن كاننا  حني فرةين ليس كّل : أن يكمن الكيّل مرةةًا الثاين

 البقاء أو أ،دمها مقطمع البقاء واآلخر حمقمل البقاء. حمقميل

ونقيجة ذلك هنم القمسنعة ع اسقصنااب الكنيّل القسنم الوال، والقضنيي  ع 

 اسقصااب الكيّل القسم الثاين.

 ال الوال. ،يكمن االعقامة عىل اإلشكاال الثاينفعىل هذا 

وقد رّص،ما حذلك وهذا ما ذهب إليه املاق  النائيني ع فمائد الُ مال ومجاعة، 

 ع القسم الوال.

ولكن ظاهر كلامت عدة ُأخر كاملاق  العراقي أّن القسم الوال خمقو حام إذا كان 

كليًا ع ضمن فرة معني وشّك ع حقائه، ومل يقعرضما ع القسم الثناين لشنممله لسنائر 

لقسنام القسام الرحعة، حل ظاهر كلامهتم أّن القسم الثاين خمقو حالقسم الوال منن ا

 الرحعة.

فىهر من هذا المر أّن كلامت الكناحر خمقلفنة ع تشنقي  وتنمينع القسنم الوال 

 والثاين.

فمنهم من ،ّدة القسم الوال والثاين، ونقيجقه أّن قسمني أو ثالثة أقسنام تكنمن 

غل مذكمرة، فنّنا لم قلنا إّن القسم الوال خمقو حام إذا كان الفنرة معلممنًا حالقفصنيل 

م الثاين خمقو حام إذا كان أ،دمها مقطمع االرتفاع واآلخر مقطنمع البقناء عنىل والقس

 تقدير ،دوثه، فنقيجقه أن ال تكمن القسام الثالثة الُخر مذكمرة ع الكالم.



386 |   

 
 

أو قلنا حاخقصاص الوال حام إذا كان الفرة معلممًا حالقفصيل والقسم الثاين خمقو 

رحعة، فيكمن اثنان منها غل مذكمرين، وهنذا ال حالقسم الوال والثاين من القسام ال

 لّنا حصدة اسقيعاب أنااء اسقصااب الكيّل. ؛وجه له

إاّل أّنه خّو القسم الثاين حقسم وا،د، وهذا  ،ومنهم من أطل  ع الوال كالشيخ

أيضًا ال وجه له، وغل معقمال أن يكمن مجيع القسام الثالثة الباقية ةاخلنة ع القسنم 

 اسقصااب الكيل الذي ال إشكاال ع جريان االسقصااب فيه.الوال من 

 وقد عرفت أّنه قد ُأشكل ع جريان االسقصااب فيها.

والىاهر أّن النسب ع املقام أن يقاال حاخقصاص القسم الوال حام إذا كان الفنرة 

معلممًا حالقفصيل والكيّل قد حتق  ع ضمن هذا الفرة والشّك ع حقائه وارتفاعه حعنني 

لشّك ع حقاء وارتفاع ذلك الفرة، وحالقعميم ع الثناين حاينث يكنمن شناماًل جلمينع ا

القسام الرحعة؛ إذ اإلشكاال الوال يرة عىل اجلميع، وإن كان اإلشنكاال الثناين وارةًا 

 عىل البعض ةون الكل.

لكيّل مقاققًا ع ضمن أّنه إن كان اهم ئز حني القسم الوال والثاين يكمن املاوعليه 

فهم القسم الوال من اسقصااب  ،يعّّب عنه حاجلزئي اخلارجي ، وهم ماية شخصيةهم

الكيّل، وهذا ال إشكاال ع جريان االسقصااب فيه، وإن كان الكيّل مرةةًا حني فرةين، 

 فهم القسم الثاين من اسقصااب الكيل، ويكمن ع معرض اإلشكاالت.

 : ع ضاحط تعّدة اهلمية الشخصية.األمر الثالث

ذا الباث ممّا ناقاج إليه سماء القزمنا حام القزمنا حه ع المر الثاين من أّن الفرق وه

حني القسم الوال والثاين حم،دة اهلمية الشخصية وتعّدة اهلمية الشخصية، أم مل نلقنزم 

حه، حل قلنا حمقالة املاق  النائيني واملاق  الزنجاين عىل ما ع حترير الُ نمال منن أّن 

يعّم ما إذا كان ةوران المر حني فرةين، وذلنك لّن اإلشنكاال الوال ع  القسم الوال
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كمن وبط حممارة تعدة اهلمية الشخصية، فنشكاال الرتةة حني شخصني تالقسم الثاين مر

الكيل ع ضمن كل فرة ،صة مغايرة مع احلصة الخرس إّننام يكنمن ع منمارة تعنّدة 

 .اهلمية الشخصية، فلذا ال حّد من متييز ذلك

قمييز ع الكليات املقأ لة ع غاية المضمح، كام إذا ةار المنر حنني أن يكنمن الو

منا  إنّ فنّن الفرق حيننهام هنم تعندة الشخصنية؛ إذ  ،املمجمة ع الدار هم زيد أو عمرو

تعّدة المجمة، وتعّدة المجمة هنا واضح، وال نعلم أّن اإلنسان هم تعّدة الفرة مجب ي

كنام إذا ةار المنر  ،و عمرو، أو كان تعّدةمها حقعّدة النمعيةحتق  ع ضمن وجمة زيد أ

 حني أن يكمن حّقًة أو فياًل؛ إذ من الماضح تعدة الفرة حقعّدة النمع.

غل واضح، فقعّدة احلنديف فوأّما القعدة الفرةي ع ال،كام المضعية والقكليفية 

 الضماحط. وأّنه حتق  فرةان، أو تعدة امللكية ال حّد ملعرفقه من مراجعة

 والضماحط القي يمكن القمسك هبا ملعرفة القعدة ثالثة:

: علل قمام املاهية االعقبارية، يعني إن كان فنرة منن ماهينة وفنرة الضاب  األول

وةار المر حني حتق  الكيل إّما ع ضمن هذ  املاهية أو تلك، فبام  ،آخر من ماهية ُأخرس

يكنمن كنّل من الطبيعني أن حمجمة وا،د، ف أّن املاهيقني العرضيقني ال يمكن حتققهام

 .مسققل وا،د منهم ممجمةًا حمجمة

يكمن ةوران المر حني فرةين من الكيل الفمقاين، مثنل منا إذا  وينقج من ذلك أن

علنم أّن الطلننب ممجننمة إّمنا ع ضننمن المجننمب أو االسنقاباب، فهنننا المجننمب 

علنل الخنقالف ان خمقلفقنان؛ ّّننام ماهيقنإباب حمققان لفرةين من الكيل؛ إذ واالسقا

ندمج فيه المعيند عنىل النرتب، يإّن المجمب عبارة عن الطلب الذي ، فنّنا قلنا قمامهام

 ندمج فيه المعد عىل الفعل.يواالسقاباب عبارة عن الطلب الذي 
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يرتتب عىل المجنمب لنزوم اإلطاعنة عقناًل، وعنىل فوأّما حاسب احلكم العقيل 

 ،قياة، وهكذا ع املمارة الُخر القي منن هنذا القبينلاالسقاباب ،سن اإلطاعة واالن

جامعهام احلديف، فهنام حلاناظ اآلثنار املرتتبنة يكمن كاحلديف الكّب وال غر الذي 

مثل عدم جماز الندخمال  ،عليهام خمقلفان؛ إذ يرتتب عىل احلديف الكّب أ،كام خا ة

رتتب عنىل احلنديف تع املسجدين واملكث ع املسجد وأمثاال ذلك، وهذ  ال،كام ال 

 ال غر.

ن  حل إّن أفراة احلديف الكّب أيضًا خمقلفة من ،يث اآلثار ن خالفًا للماق  الثناين

اآلثنار المضنعية ن ع علنل قنمام إذ نان قلننا إّن  ،ولذا ختقلف من ،يث علل القمام

ال،كام القكليفية املرتتبة عليها، فمثاًل: ،ديف احليض ممجنب حلرمنة هي احلقيقة ن 

 ارشة، و،ديف اجلناحة ال يكمن ممجبًا حلرمة املبارشة.املب

وخال ة الكالم: أّنه إذا أثبقنا أّّنام ماهيقان، فالحد أن يكمنا فرةين، وال يعقل أن 

يكمنا فرةًا وا،دًا إذا كانا خمقلفني من ،يث اآلثار، والقعدة الفرةي منن نا،ينة تعنّدة 

 القمام ع غاية المضمح أيضًا وال إشكاال فيه.

ما تعدة هم تعّدة السبب نمعًا، فهل أن تعّدة السبب نمعًا يمجب  لضاب  الثاين:ا

يرتتب عليه من املسبب نمعًا أو ال؟ إذ السباب الشنرعية وإن مل تكن من قبيل العلنل 

المجمةية لألشياء إاّل أّّنا شبيهة هبا، فنّن ال،كام المضعية غالبنًا خمقلفنة منن ،ينث 

تارة تكمن ناشئة من البمال وُأخرس من غل البمال، فنن كاننت فمثاًل النجاسة  السبب.

إىل الغسل مرتني، وإن كانت ناشئة منن غنل البنمال  فقطهلها حااجةناشئة من البمال 

 يكفي الغسل مرة وا،دة.ف
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فهنا تعّدة السبب يكمن منشئًا لقعدة املاهية حلااظ جهة إطنالق وتقييند املاهينة، 

حخنالف النجاسنة حعد الغسنلة الوىل، ما ال مسقدامة إىل فنّن النجاسة الناشئة من البم

 الناشئة من غل .

وكذلك امللكية إذا كانت حعض أسباهبا ممجبة للملكية اجلائزة وحعضنها ممجبنة 

للملكية الالزمة؛ فنّن امللكية اجلائزة ينقهي أمندها حالفسنخ وشنبهه، حخنالف امللكينة 

 الالزمة.

فنّنه وإن أمكن القنمال حقعنّدة الزوجينة منن  وكذلك الزوجية الدائمة واملنقطعة؛

جهة الطري  الوال، ولكن أيضًا يمكن إثبات تعّدةها حقعدة السبب وأّننه ينقهني أمند 

 الزوجية الدائمة حالطالق والزوجية املنقطعة حانقهاء المد أو هببة املدة.

امللكية  فنذا كان السبب مقعدةًا واملسبب خمقلفًا، فيمكن القمال حقعدة املسبب وأنّ 

 فرةان. اوهل ،أو الزوجية أو النجاسة نمعان

ولكن كان املسبب ع الرافع واملقنمم وا،ندًا، مثنل  ،وأّما إذا كان السبب مقعدةاً 

أسباب امللكية الالزمة، فنّنه تارة يكمن حاحليازة وُأخرس حالشننراء وُأخنرس حناإلريف، 

ا،ندة واالخنقالف إّننام يكنمن وهكذا؛ فنّن امللكية احلا لة حالنسبة إىل هذا الشنيء و

وال حلاناظ  ،ال حلاناظ املقممنات واآلثنار ،حلااظ السبب، وأّما املسبب فال خيقلف

 الرافع.

 وهنا هل يمكن القمال حقعّدة املسبب حلااظ تعّدة السبب أو ال؟

نه مع أأسباب احلديف ال غر أوضح من ذلك تعدة الىاهر عدم تعّدة املسبب، و

 ماهية وا،دة. احلديف اعقبارال حد من 
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ع  هأّن تعّدة السباب يمجب تعنّدة املسنبب، فنّننتمهم  ومنشأ تمهم القعّدة هم

مر،لة اإلنشاء له إنشاءان أو أكثر، فنذا كان له إنشاءان فال حمالنة يكنمن لكنل إنشناء 

 ممضمع خاص.

إاّل أّن هذا ال تأثل له ع املقام؛ إذ الكالم ع كمن أ،ندمها مشنكمب البقناء جلهنة 

مقطنمع االرتفناع عنىل  اآلخر مقطمع االرتفاع، أو أ،دمها مقطمع البقناء، واآلخنرو

فلذا ال يكمن له أثر ع املقنام ،قن  إذا قلننا حقعنّدة  حسنبب مثنل هنذا ، تقدير ،دوثه

الّبهان، فال حّد من اخقصاص الضاحط الثاين حام إذا كان املسبب خمقلفًا من ،يث المد 

 ققدمة.مع تعّدة السبب كالمثلة امل

 : تعدة املالالضاب  الثالث

ّن ال،كام المضعية حام أّّنا شبيهة حالعراض ن فنّنا ليست من قبيل العنراض إ

عنمارض ن منن ،ينث اال،قيناج إىل املانل وهم ما امع عنىل عارض احلكم هم حل 

وليست من اجلماهر القي ال حتقاج إىل املال، فهنل يكنمن تعنّدة املانل منشنًأ لقعنّدة 

 ؟احلكم

 وهذا الضاحط كساحقه عىل قسمني: 

القسم الوال: وهم ما إذا كان تعّدة املال له تأثل ع أمد هذا احلكم وأّننه يرتفنع 

 حيشء أو ال يرتفع.

كنان  إنفمثاًل النجاسة القي ع الرض ختقلنف منع النجاسنة القني ع الثنمب و

ليها، وال يطهنر منشلمها وا،دًا، فنّن نجاسة الرض تطهر حجفافه إلرشاق الشمس ع

 الثمب حاإلرشاق عليه.

كنجاسنة أ،ند  ،املال القسم الثاين: وهم ما إذا مل يكن هناب أثر آخر غل تعدةو

 الثمحني، فهل يكمن تعّدة املال ممجبًا لقعّدة النجاسة أو ال؟
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أّن تعنّدة ن القي سنذكرها ع هذا الباث ن ذكر املاق  النائيني ع الشبهة العبائية 

يمجب تعّدة اهلمية الشخصية ع اجلماهر والعراض والعنمارض، فنّننه إذا املال ال 

رقي نعلمنا حمجمة زيد ع الندار وال نعلنم أّننه هنل كنان ع الطنرف الغنر  أو الشن

وإاّل فهم  ،فقد مات ،واملفروض أّن الطرف الغر  قد هتّدم، فنن كان ع الطرف الغر 

 حاق.

ليس من قبيل الكيل القسنم الثناين، وكنذلك إذا  فهنا ذكر املاق  النائيني أّن هذا

إاّل أّنه ال نعلم أّن النجاسة ع أي طرف من العباءة، واملفنروض أّننه  ،علمنا حالنجاسة

 ،فقند طهنر ،قد غسل طرفًا خا ًا من العباءة، فنن كان النجس هم الطنرف املغسنمال

 .حاق موإاّل فه

يمجنب تعنّدة النجاسنة؛ ولنذا فهنم قاال املاق  النائيني: إّن تعّدة املال ال  قدو

 خارج عن اسقصااب الكيّل القسم الثاين، وةاخل ع اسقصااب الفرة املرةة.

وحذلك أراة ةفع الشبهة العبائية، والشبهة العبائية كام سيأيت إن شاء اا، هي أّّننا 

 ما إذا علمنا حنجاسة أ،د طرع العباءة وقد غسل الطرف السفل منها مثاًل؛ فنن الق 

فبناًء عىل عدم تنجس مالقي الشبهة املاصمرة حيكنم حطهارتنه،  ،يشء الطرف العىل

وإن الق  الطرف السفل أيضًا حيكم حنجاسقه حنناًء عنىل جرينان اسقصنااب الكنيل 

 والزمه أن تكمن مالقاة معلمم الطهارة ممجبًة لالجقناب، وهذا غريب.، سم الثاينالق

الشبهة ع الدورة الُوىل هبنذا اجلنماب، وأّن واملاق  النائيني قد أجاب عن هذ  

هننا هميقنان، حنل هنذا منن قبينل  تهذا ةاخل ع اسقصااب الفرة املنرّةة؛ إذ ليسن

ال ع اجلماهر  ،االخقالف ع املال، واخقالف املال وتعّدة  ال يمجب تعّدة النجاسة

 وال ع العراض.
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ال  ،جب تعّدة اهلمية الشخصيةوما ذكر  املاق  النائيني من أّن تعّدة املال ال يم

غل  ايح؛ لّن قياس اجلماهر حالعراض حال وجه؛ إذ  ،ع اجلماهر وال ع العراض

زيد سماء أجلس ع  در املجلس أم ع ذينل هم اجلمهر غل مققمم حاملال، فنّن زيدًا 

 املجلس، ع غرحه أم رشقه.

 يمجب اخنقالف واملال حمعن  الين من عمارض زيد، واخقالف العمارض ال

املعروض، والفرة الما،د تطرأ عليه العمارض املخقلفة، ولكن العراض وما يلان  

هبا من الُممر االعقبارية القي يعّّب عنها حالعمارض مققممة حاملانل، يعنني: وجمةهنا 

 حمجمة املال.

 الكمن ع ممضمعه ال نفسه(   )العرض ما كمنه ع نفسه 

  علل اجلماهر هي املال املسقغني عن احلاال.غلهي ومن علل العراض القي 

 فقياس العراض حاجلماهر حال وجه.

أّن مققضن  االناالال ع مر،لة اإلنشاء و)أّن كنّل يشء طناهر القن  إىل مضافًا 

نجسًا يقنجس( تعّدة النجاسة حقعّدة املانل، وجمنّرة فنرض النجاسنة ع يشء وا،ند 

ر ةائرًا حني أن يكمن ثمحنه نجسنًا أو عباءتنه كالعباءة ال خصم ية له، حل إذا كان الم

 فاإلشكاال أيضًا جاٍر. ،نجسًة، واملفروض أّنه قد غسل العباءة

والىاهر أّن تعّدة املال يمجب تعّدة اهلمينة الشخصنية، وإن كنان ع املقممنات 

 واآلثار والرافع وا،دًا.

إشنكاالت  والغرض أّن اإلشكاال عىل املاق  النائيني ليس إشكاالً وا،ندًا، حنل

أّن منا ذكنر  املاقن  الننائيني منن قيناس إىل مقعّدةة، إاّل أّنا ع هذا املقام أرةنا القنبيه 

العراض حاجلماهر ممّا ال وجه له، وإاّل يمكن االعرتاض عليه حأّنه ملاذا يكنمن ةاخناًل 

 ع الفرة املرةة، حل نقمال حأّنه ةاخل ع اسقصااب الكيل القسم الوال.
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نقهي الكالم عن الُممر القي كنا حصدة حياّنا قبل الدخمال ع القسام وحام ذكرنا ي

 الثالثة السقصااب الكيل.

 من استصحاب الايل القسم األول

وهم عبارة عاّم إذا كان الكيل ممجمةًا ع ضمن فنرة معنني والشنّك ع حقناء كنل 

ع ضمن زيد،  وا،د يكمن مساوقًا للشّك ع حقاء اآلخر، كام إذا علمنا حقاق  اإلنسان

وشككنا ع حقاء اإلنسان وع حقاء زيد، والشّك ع أ،دمها مساوق للشّك ع اآلخر، أو 

 مالزم للشّك ع اآلخر.

وهنا ُذكر أّنه ال إشكاال ع جريان كل من االسقصنااحني ع نفسنه إذا كنان لكنل 

 وا،د أثر.

لّن ال،كنام  غاية المر أّن ترتب الثر عىل الفرة ع ال،كنام الشننرعية نناةر؛

 غالبًا جمعملة عىل نام القضية احلقيقية والثر للجهة اجلامعة.

نعم، تىهر الثمرة ع مثل النذر وشبهه، كام إذا نذر أّننه يقصنّدق حندرهم إذا كنان 

ولد  زيد حاقيًا، ويصمم ع كل أسبمع يممًا إذا كان طبيعي الملد حاقيًا، وطبيعني الملند 

يمكن اسقصااب زيد لمجمب القصنّدق ع كنل ينمم،  حتق  ع ضمن زيد فقط، فهنا

 أّنه ال إشكاال فيه.حواسقصااب طبيعي الملد لصمم يمم ع كل أسبمع، وهذا ما ُذكر 

وقد وقع الكالم ع أّن اسقصااب الفرة هل هم مغن عن اسقصنااب الكنيل أو 

 ال؟ 

 وع عكسه مل يقل أ،د حأّن اسقصااب الكيل مغن عن اسقصااب الفرة.

 ملسألة أقماال ثالثة:وع ا

ّن اسقصااب الفرة مغن عن اسقصااب الكيل مطلقًا، وهنذا منا إ القول األول:

 بطة حال ل املثبت.تيىهر من كالم  ا،ب الكفاية ع حعض الفروع املر
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ع الكفاية: )ال تفاوت ع الثر املرتتب عىل املسقصناب حنني أن يكنمن  قاالفقد 

ساطة عنمان كيّل ينطب  وحيمل عليه حاحلمل الشائع، مرتتبًا عليه حال وساطة يشء أو حم

ويقاد معه وجمةًا، كان منقزعًا عن مرتبة ذاته أو حمال،ىة حعنض عمارضنه ممنا هنم 

ال حالضميمة؛ فنّن الثر ع الصمرتني إّنام يكمن له ،قيقنة ،ينث ال  ،اخلارج املاممال

 خر .إىل آ (1) ال لغل ( ،يكمن حاذاء ذلك الكيل ع اخلارج سما 

فليد حذلك ن أي: حاالحتاة المجمةي ن أّن اسقصنااب الفنرة يرتتنب علينه أثنر 

 الكيل.

 واجلماب عن هذا القمال سيىهر ع ضمن اجلماب عن القمال الثالث.

ّن اسقصااب الفرة ال يكمن مغن عن اسقصااب الكنيّل، والثنر إ: القول الثاين

يه، وهنذا سنيىهر رس  ممّنا املرتتب عىل كل وا،د مقمقف عىل جريان االسقصااب ف

 نذكر  ع ضمن القمال الثالث.

: القفصننيل حننني مننا إذا كننان املسقصنناب جننزءًا للممضننمعات القــول الثالــث

اخلارجية، أو كان جزءًا لأل،كام الشنرعية، فنن كان املسقصاب جزءًا للممضمعات 

 اخلارجية، فال حّد من اسقصااب كّل منهام وال يكمن اسقصااب أ،ندمها مغنن عنن

 ام إذا ترتب عىل طبيعي الملد أثر وترتب عىل وجمة زيد أثر.كاآلخر، 

، وهم حام أّننه يقنمال ن كصنا،ب الكفاينة ن ال فهاينوهنذا ما يىهر من املاق  

حجعل احلكم املامثل، واسقصااب املمضمع مرجعه إىل القعّبد حاكمه، واملفروض أّن 

 اب أ،دمها مغن عن اآلخر.لاكم ع اآلخر، فلذا ال يكمن اسقصال،كمه مغاير 

                                                           
 

 .329كفاية ال مال:  (1)
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وأّما إذا كان االسقصااب ع ال،كام مثل الطلب والمجنمب، فنبام أّن الطلنب 

، فننّن أثنر كنمن هنذا اً عقلي اً مقاق  ع ضمن المجمب، واملفروض أّن لكّل منهام أثر

اليشء مطلمحًا هم جماز اإلتيان حه منقسبًا إىل املمىل سماٌء أكان وجمحيًا أم غل وجنم ، 

لزوم اإلطاعة عقاًل، فالطلب ةاخل ع اسقصااب المجنمب هننا، هم ثر المجمب وأ

وال وجه السقصااب الطلب مسققاًل، حل رّحام يقاال حعدم معقمليقه؛ إذ الماجب عبارة 

عن الطلب احلقمي، وهكذا قد يقاال حعدم معقملية اسقصااب الطلب حناًء عىل جعنل 

دوةًا حاد احلقم وحاد الرتخنيو ع النرتب احلكم املامثل؛ إذ الطلب الذي ال يكمن حم

 غل قاحل لإلنشاء.

الطلننب ال حننّد وأن يكننمن إّمننا ع ضننمن المجننمب أو أّن وحعبننارة واضنناة: 

 غل قاحل لإلنشاء.فهم االسقاباب، وأّما الطلب الذي ال يكمن ع ضمن أ،دمها 

من القفصيل  ايح عىل مسلكه ومسلك  نا،ب  ال فهاينوما ذكر  املاق  

كفاية من جعل احلكم املامثل، إاّل أّنه ال يقم عىل املخقار من تمسعة الكشف حقاًء، كام ال

 ال يقّم ن عىل املخقار ن القمال الوال وهم قمال  ا،ب الكفاية.

تمضيح ذلك: أّن الصمرة الذهنينة القني تننعكس منن الفنرة ع النذهن مغنايرة 

النذهن، فننّن  نمرة زيند ع  وخمقلفة مع الصمرة الذهنية القي تنعكس منن الكنيّل ع

عند القاليل زيد إنسان خاص، إاّل أّن لكّل مننهام  االذهن غل  مرة اإلنسان ولم أّّن 

 مرة ذهنية خا ة، كام أّن  مرة طبيعني الطلنب ع النذهن غنل الصنمرة الذهنينة 

للمجمب، واليقني والشّك يقعنّدةان حقعنّدة الصنمر الذهنينة، سنماٌء أكاننت الصنمر 

 ملنطب  عليها ع اخلارج أمرًا وا،دًا أم ُأممرًا مقعّدةة.الذهنية ا

فمن املمكن أن يكمن مقيقنًا حمجمة زيد ع الدار، وال يكمن مقيقننًا حمجنمة احنن 

عمرو ع الدار، ومن املمكن كمن زيد هنم احنن عمنرو، كنام يمكنن أن يكنمن غنل ، 
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 هحتاة المجمةي وعدمنفيمكن تعّل  اليقني حصمرة، وتعّل  الشّك حصمرة ُأخرس، واال

 ال أثر له ع القعدة وو،دة اليقني.

تعندة الصنمر الذهنينة، هنم ّن معينار تعنّدة اليقنني والشنّك أوخال ة القمال: 

حقاء،  اً واالسقصااب عىل مسلكنا إّنام هم تمسعة اليقني، واملفروض أّن لكّل منهام أثر

غنل اليقنني حقاقن  فال حّد من اسقصااب كّل وا،د منهام، واليقني حقاقن  الطلنب 

المجمب، ولم أّنا إذا علمنا حالمجمب لعلمنا حالطلب أيضًا مع القمّجه وااللقفنات إىل 

أّن المجمب هم الطلب احلقمي، إاّل أّنه لكل منهام  مرة ذهنية، فنذا كان لكنّل مننهام 

 مرة ذهنية، فهنا يقينان وشّكان وتمسعقان لليقنني حالنسنبة إىل البقناء، وال حنّد منن 

 سقصااب كّل منهام حال فرق حني املمضمعات اخلارجية وال،كام الرشعية.ا

 ومن هنا يىهر ما ع كالم  ا،ب الكفاية أيضًا.

أّن اسقصااب كّل وا،د منهام جاٍر إذا كنان من فىهر أّن ما ذكر  الشيخ ومجاعة 

 هم الصايح، واسقصااب أ،دمها ال يكمن مغن عن اسقصااب اآلخر. ،له أثر

 ثاين من استصحاب الايلالقسم ال

فقند  ،قد تقّدم الكالم ع أّنه اخقلف ع ،دوة القسم الثاين، وأّنه حمدوة حأي ،ندٍ 

 ذهب حعض إىل اخقصا ه حالقسم الوال من القسام الرحعة القي أرشنا إليها.

وناننن قنند عّممنننا هننذا القسننم لألقسننام الرحعننة، والكننالم فعنناًل ع جريننان 

أّن الثر مرتتب عىل الكيّل، واملثاال الذي ذكنر ع كلنامت اسقصااب الكيّل مع فرض 

أكنّب أو أ نغر  اً الشيخ وغل  هم أّنه لم علم حاحلديف، إاّل أّنه ال يعلم هل كنان ،ندث

وتمضأ، فأ،دمها مقطمع االرتفاع عىل تقدير ،دوثه، واآلخر مقطمع البقاء عىل تقدير 

 ،دوثه، فهنا هل يمكن اسقصااب كيّل احلديف أو ال؟
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كام إذا علم حمجمة ،يمان ع الدار، وال يعلم أّنه كان  ،وع املمضمعات اخلارجية

 حقًة أو فياًل، ويعلم حعدمه إذا كان حقًة و حبقائه إذا كان فياًل.

وقد أشكل عىل جريان االسقصااب ع هنذا القسنم حعنّدة إشنكاالت عمندهتا 

 ثالثة:

ع هذا القسم إذا كنان الكنيل  ّن االسقصااب إّنام يكمن جارياً أ: اإلشاال األول

معلممًا حالعلم القفصييل ومشكمكًا حالشّك القفصييل وأّنه حاق أم ال، ،قن  يمقناز عنن 

ممرة اسقصااب الفرة املرّةة الذي تقّدم الباث عنه ع ضنمن تنبينه مسنققل، وقلننا 

حعنندم جريننان االسقصننااب فننيام إذا كننان املقننيقن معلممننًا حاإلمجنناال، وال اننري 

ااب ع الفرة الماقعي لعدم مكشمفيقه، وال ع العنمان االنقزاعي، وهم أ،د االسقص

الفرةين فيام إذا كان أ،دمها مقطمع االرتفاع لعدم الشنّك اإلمجنايل، حنل نعلنم حأ،ند 

وفيام إذا مل يكن أ،دمها مقطمع االرتفاع  الفرةين، ونشّك ع اآلخر حالشّك القفصييل.

مبقن عىل أن يكمن العنمان االنقزاعي منشًأ لألثنر،  فقد ذكرنا أّن جريان االسقصااب

 للقصدي . ةومنشئيقه لألثر غل قاحل

 ّنا ال نقمال حجريان االسقصااب ع ممارة العلم اإلمجايل.أوملخو الكالم: 

واالسقصااب ع هذا القسم إن كان مرجعه إىل اسقصااب الفرة املرّةة، وأّن ما 

ذا قيل حنأّن العلنم قند تعّلن  حن،ندس احلصنقني منن كام إ ،هم املعلمم معلمم حاإلمجاال

اإلنسان أو من احليمان، إّما إنسانية زيد وإّما إنسانية عمرو، وإّما ،يمانية الفينل وإّمنا 

 ،يمانية البّقة، فال اري االسقصااب.

وأّما إذا أثبقنا أّن العلم هنا علم تفصييل وأّن العلم تعّل  تفصياًل حمجمة احلينمان 

 وأاإلنسان وإن كنا نشك ع اخلصم يات وأّن اإلنسان حتق  ع ضمن زيد أو حمجمة 

 جماال جلريان االسقصااب. هناعمرو، أو ع ضمن البقة أو الفيل، ف
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 علم تفصييل أو علم إمجايل؟هم إاّل أّن الكالم ع أّن العلم هنا هل 

لنم القفصنييل إّن العلم هنا علم إمجنايل ال أن يكنمن تفصنيليًا؛ لّن الع :رّحام يقاال

حمجمة اإلنسان إّما حمجمة زيد أو عمنرو، أو العلنم القفصنييل حمجنمة احلينمان إّمنا 

 حمجمة البقة أو الفيل مثاًل، خالف ما تققضيه الدقة العقلية، وهم  ايح.

وما تققضيه الدقة عبارة عن أّن الكيّل الطبيعي مثل اإلنسان أو احليمان منقزع منن 

ج إاّل حنعت الكثرة، وإّنام يمجد ع العقل حنعت الم،دة، أي: الفرة، وال يمجد ع اخلار

ّن اإلنسان ال يمجد ع اخلارج إاّل حنعت الكثرة إّمنا حمجنمة زيند أو عمنرو أو خالند أ

 وهكذا.

فهنا إنسانيات مقعدةة، والعقل ينقزع ممّا ع اخلارج أمرًا و،دانيًا، ونقيجة ذلك إيّن 

ية عمرو أو ،يمانية البّقة أو ،يمانية الفيل، فالعلم قد أعلم حقاق  إنسانية زيد أو إنسان

تعّل  حأ،دمها الذي هم عنمان انقزاعي، وقد ذكنرتم عندم جرينان االسقصنااب ع 

 ممارة العلم اإلمجايل.

ث ع كيفينة حتقن  الكنيّل ع وملعرفة كمن املقام من العلم اإلمجايل ال حّد من البان

 فنقمال: ، الذهن

ن الفراة مثل )زيد( ع عامل اخليناال النذي يعنّب عننه حاسنب إذا تصمرنا فرةًا م

 اجلزئيات، فياّلله العقل إىل جهقني: ياال طالح حالمعاء ذ

جهة ما حه االشرتاب مع سائر الفراة املشاهبة له مثل عمرو وحكر وغلمها. وجهة 

 ما حه االمقياز.

نية، وكذلك إذا ،للننا ونقيجة هلذا القاليل وجتريد  عام حه االمقياز تقاق  اإلنسا

 حكر. وأعمرو، 
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حام أّن ع وعاء النذهن وفمن كّل وا،د من هذ  الفراة يقاق  فرة من اإلنسانية، 

إنسانية زيد مشاهبة إلنسانية عمرو وحكر، فال يعقن  حأّن هذ  اإلنسانية قد ،صلت من 

ة ع حتليل عمرو وهكذا، ولذا يكنمن لنه و،ند مننقيجة حتليل زيد، وتلك قد نقجت 

 الذهن حم،دة نمعية.

وأّما ع وعاء اخلارج ن الذي يكمن مصب ال،كنام ن فاإلنسنان ممجنمة حنعنت 

 غايرتّن زيد ذو إنسانية وعمرو ذو إنسانية، وهكذا، وإنسانية كّل منهام أالكثرة، يعني: 

 إنسانية اآلخر.

 الذهن، فاإلنسان أمٌر منقزع من اخلارج، وحعنمان الما،د النمعي ال يمجد إاّل ع

 وما هم ممجمة ع اخلارج أفراة .

 وهكذا. ،ومن املعلمم أّن املمجمة هبذا المجمة غل املمجمة حذاب المجمة

يعنّّب وهذا هم معن  أّن اإلنسان ممجمة ع اخلارج حنعت الكثرة، وهذا هم الذي 

ال نسنبة الب  ،ينسبة اآلحاء إىل الحناء املقعنّدةّن الكيّل نسبقه إىل أفراة  نحأاحلكامء  عنه

 كام تممهه الرجل اهلمداين. ين،الحناء املقعّدةإىل الما،د 

فقاّصل ممّا ذكرنا أّن اإلنسان مقاق  ع اخلارج حنعت الكثنرة ال حنعنت الم،ندة 

إّنا نعلم حمجمة اإلنسان، حل نعلم حمجنمة أ،ند اإلنسنانني، إّمنا اإلنسنان  :،ق  يقاال

 مة حمجمة عمرو.املمجمة حمجمة زيد أو اإلنسان املمج

فالعلم قد تعّل  حن،دس احلصقني، وقد تقّدم أّنه ال اري االسقصااب ع الفنرة 

الماقعي؛ لّنه غل معلمم، وإذا كان أ،دمها مقطمع االرتفاع فليس هنا شنّك إمجنايل، 

لّننه لنيس منشنًأ  ؛حل الشّك تفصييل، واسقصااب العنمان االنقزاعي أيضًا ال يمكن

 يل.لثر رشعي أو عق
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ّن العلم حمجمة اإلنسان ع الدار إّما ع ضمن زيد أو عمرو أوخال ة اإلشكاال: 

اسقصعب  (1)مرجعه إىل العلم اإلمجايل، ال العلم القفصييل، و،يث إّن  ا،ب الرسائل

حاملساحمات العرفية  ةهذا اإلشكاال فلهذا ذهب إىل أّن طريقة االسقخالص منه منارص

 املشكمكة. ع و،دة القضية املقيقنة مع

 ويمكن اجلماب عن هذا اإلشكاال ضمن حيان ُأممٍر:

 : ع أّنه كيف يقاق  تصّمر الكيّل؟األمر األول

ونقمال ع تمضياه: إّن الكيل الطبيعي يمجد نقيجة لقجريد الفرة حالبيان املققنّدم، 

حنل  ،إاّل أّن الصمرة احلا لة من جتريد الفرة كيّل؛ لّن الصمرة ال حتكي عاّم أخذ مننه

 تهي إنسان كيّل؛ لّنه وإن كانحتليل زيد فنّن الصمرة احلا لة من  حتكي عاّم يطاحقها.

منه، حل حتكي عاّم يطاحقها، ومن املعلنمم  تال حتكي عاّم أخذ اإاّل أّّن  ،من زيد ةمأخمذ

أّن مطاحقها ممجمٌة ع عمرو وحكر وخالد وغل ، ولذا يكمن قاحاًل للققسيم ويصح أن 

 اإلنسان إّما كاتب أو غل كاتب. يقاال: إنّ 

ومن الماضح أّنه فرق حني الققسيم والرتةيد؛ فنّن اإلنسان لم مل يكن مسنقعماًل ع 

املعن  اجلامع ومل يكن له اشرتاب معنمي مل يكن تقسنيمه إىل الكاتنب وغنل الكاتنب 

 وغل ذلك من الققسيامت  اياًا، حل كان ذلك ترةيدًا.

منع ضنّم خصم نية يقاقن  ، وم ع كّل قسم ممجنمةاً يكمن املقس والققسيم ما

فنّننه إذا قينل زيند  ،ل هذا الكيل عىل عّدة منن الفنراةالقسم، ولذا يكمن  اياًا مح

إنسان، وهذا اإلنسنان هنم اإلنسنان  :وعمرو وحكر ما هم؟ يصح أن يقاال ع اجلماب

                                                           
 

 .127: 1الرسائل للسيد اخلميني  (1)
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الشنرتاب مع كّل وا،ند مننهم؛ ولنذا يقمسنك ع ةلينل اويقاد طاح  قاملنقزع الذي ي

املعنمي حأّنه يمكنن العلنم حأ نل الطبيعني منع الشنّك ع اخلصم نيات، وأسنامي 

الجناس ممضمعة للجهة اجلامعنة، أي ملنا هنم قاحنل للاكاينة عنن مجينع الفنراة، 

 صب عىل اجلهة اجلامعة.توال،كام الرشعية وغلها قاحلة لن 

أّنه حتق  ع ضمن زيد  مل نعلم إنوعليه فيمكن أن يقعّل  العلم حمجمة اإلنسان و

ومنن املعلنمم أّن  ،أو عمرو؛ إذ اإلنسان حيكي عن جهة ممجمةة ع كّل وا،ند مننهام

 اليقني حمجمة اإلنسان إّنام يكمن ع وعاء الذهن الذي هم وعاء الم،دة.

 : ع أّن االسقصااب ما هم؟األمر الثاين

، وعلينه يكنمن االسقصااب حناًء عىل ما ذكرنا عبارة عن تمسعة الكشنف حقناءً 

بطًا حالمعاء العلمي لنا، حمعن  أّن علمنا الذي كان حمدوةًا وحمصمرًا تاالسقصااب مر

الشارع فيه، أو أّن العقالء يعقّبون العامل حاحلدويف عاملًا  وّسعهحاحلدويف ع اخلارج قد 

 حالبقاء، فاالسقصااب عملية ارهيا الشارع املقّدس أو العقالء ع الذهن، حمعن  أّننه

يمسع يقيننا حاحلدويف حالنسبة إىل البقاء، وليس لالسقصااب تقمم حاخلارجيات؛ فنّنه 

كام إذا علمنا حعدالة زيد ثنمَّ شنككنا  ،لماقعللم فرض أّن القضية املقيقنة كانت خمالفة 

فاالسقصنااب يكنمن  ،واسقصابنا عدالقه، وع الماقع مل يكن زيد عاةالً منن الوال

الىاهرية ال تدور مدار مطاحققها للماقع، حنل تندور مندار حتقن  جاريًا؛ فنّن ال،كام 

ممضمعاهتا، وممضمع االسقصااب هم اليقني حاحلندويف والشنّك ع البقناء سنماٌء 

 تطاح  مع الماقع أم مل يقطاح  مع الماقع.

وال رحنط لنه  ،واملقصمة أّن االسقصااب ليس إةامة واسقمرار املقنيقن خارجناً 

 ع وعاء الذهن. بط حقمسعةٍ تمرهم ، حل حاخلارجيات ولم تعبداً 
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ظهر من المر الوال أّن الصمرة الذهنية حعننمان اإلنسنان ممجنمةة وقاحلنة قد و

 جهة مرآتيقها ملطاحقها ع اخلارج.املأخمذ هم للقاق ، وجهة ذهنيقها غل مأخمذة، حل 

واالسقصااب يمسع اليقني حثبمت المجمة املطل  لطبيعني اإلنسنان، ويقنمال: 

 ت مقيقن حبقاء اإلنسان أو حبقاء احلديف.أن

، حنل تصننّرفه يكنمن ع هيقصنّرف في كننعم، االسقصااب ناظر إىل اخلارج ول

 الذهن.

 : ع الفرق حني العلم اإلمجايل والعلم القفصييل ع املقام.األمر الثالث

ننمع ن إّنام تقاقن  حقالينل منن العقنل ورّحام يقاال: إّن الصمرة احلا لة ع الذه

الفرق حني العلم اإلمجايل والعلم القفصييل فيام إذا كان املعلمم منرةةًا هم ، فام منهنقزاع ا

مع أّن الكيّل إّنام يكنمن ع وعناء النذهن، وأّمنا منا ع اخلنارج فهنم مقشنخو وكنّل 

 مقشخو آب عن احلمل عىل الكثلين؟

ن عن عنّدة منن  ع العلم اإلمجايل خيرتع مفهمم ال،د ن مثالً العقل واجلماب: أّن 

ينطب  عىل غلها، فهذا مفهمم كيّل اخرتاعي ذهني، ال له وال  مصاةي تكمن الُممر، و

 يكمن مفهممًا انقزاعيًا من القاليل العقيل ،ق  يكمن من ،دوة  الماقعية. هأن

، حل من املخرتعات العقليةوأّما اإلنسان فهم منقزع من زيد وحكر وعمرو، وليس 

عينة جمنرةًا عنن سنائر احلندوة جتريندًا ذهنينًا نقيجنة للقالينل من ،دوةهم الماقهم 

والقجزئة الذهنية، ولذا إذا ،صل زيد فاإلنسان ممجمة، وأّما أ،ند الفنراة أو أ،ند 

عنمان اخرتاعي نان ننقزعه ليقعّل  حه احلكم الرشعي، أو لققّمم علمنا حه فهم الفرةين 

 أو لجل اإلهبام ع مقام القعبل.

ّن هننذا اإلشننكاال غننل وارة، وحننناء عننىل املبنناين الدقيقننة أذكرنننا:  فقاّصننل ممّننا

والصاياة يكمن االسقصااب جاريًا ع هذا القسم؛ لّن العلم تعّل  حاجلنامع ن أي: 
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حالكيّل الطبيعي ن ونشّك ع حقائه، واالسقصنااب يمجنب تمسنعة اليقنني ع المعناء 

 .الذي يكمن اليقني ممجمةًا فيه، أي: ع وعاء الذهن

غاية المر أّن اليقني ع وعاء الذهن منأخمذ عنىل نانم املرآتينة، واملفنروض أّن 

جامع يكمن ذا أثر رشعني أو عقنيل، وال يصنح قيناس هم  املرئي حاالسقصااب حقاءً 

ي ممجمة ع اخلارج حمجمة  املقام حالعلم اإلمجايل، وال يمكن االلقزام حأّن الكيّل الطبيع

 .سعيال

م كنام تقنّدم ينرة عنىل حعنض الفنروض الرحعنة، وهنم أّن : وهناإلشاال الثاين

اسقصااب الكيّل غل جاٍر؛ لّن الشّك ع الكيّل مسبب عن ،دويف ما حيقمل حقاؤ  أو 

مقطمع حقاؤ ، واسقصااب عدم ،دويف الفرة الطمينل جناٍر، ومعنه ال يبقن  جمناال 

 جلريان ال ل ع املسبب؛ إذ ال ل السببي مقدم عىل ال ل املسببي.

ففي كّل ممرة ةار المر حني ما هم مقطمع االرتفاع عىل تقدير ،دوثه، وحنني منا 

هم مقطمع البقاء عىل تقدير ،دوثه أو حمقمل البقاء، فبام أّن ا،قامال حقاء الكيّل مسنبب 

عن الشّك ع ،دويف ما هم مقطمع البقاء أو حمقمل البقاء، فيسقصاب عدم ،دوثه، 

صااب الكيّل وذلنك لققنّدم ال نل السنببي عنىل واالسقصااب فيه مقّدم عىل اسق

 ال ل املسببي.

وقد ُأجيب عن هذا اإلشكاال حأجمحة مقعّدةة، وقد وقع جّل هذ  الجمحة منمرةًا 

 لالعرتاض، ونان نذكر جماحًا يكمن أ له حال إشكاال وهم:

ّن تقّدم ال ل السببي عىل املسببي ال يكمن له كلية وليس المر كذلك مطلقنًا، أ

ل هذا  ايح فيام إذا كان الرتتب ترتبًا رشعيًا، يعنني: إن كاننت السنببية واملسنببية ح

رشعية، فال ل اجلاري ع السبب مقّدم عىل ال ل اجلاري ع املسبب، كام إذا جرس 

أ ل ع ممضمع احلكم وأ ل آخر ع احلكم املرتتب عليه ع ممضمع آخر، مثنل منا 
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فنذا  ،ينا قاعدة الطهارة ع املاء وهبذا نارز طهارة املاءإذا اسقصابنا طهارة املاء أو أجر

غسلنا هبذا املاء الثمب النجس، فهنا اسقصااب نجاسة الثمب غل جاٍر؛ وذلك لققّدم 

اسقصااب طهارة املاء، أو قاعدة الطهارة، ومعه ال يبقن  جمناال جلرينان اسقصنااب 

 نجاسة الثمب.

ء طاهر من املجعنمالت الشننرعية؛ لّن أّن طهارة الثمب إذا غسل حام :والرّس فيه

 أّن كّل ماء طاهر إذا غسل حه يشء فهم طاهر.هي املسقفاة من الرشع الكّبس الكّلية و

فنذا قيل: إّن هذا املناء طناهر سنماء أكنان حاالسقصنااب، أم حقاعندة الطهنارة 

قني نقيجقه أّن ما غسل حه طاهر، وليس هذا من نقض اليقني حالشّك، حل من نقض اليف

 حاليقني املسقفاة من طهارة املاء.

فنال وجنه لققندم  ،كام ع املقام ،ال رشعية ،وأّما إذا كانت السببية واملسببية عقلية

ال ل السببي عىل املسببي، أي: أّن ال ل اجلناري ع السنبب ال يمكنن لنه إثبنات 

وذلنك لّن ؛ منا نانن فينهع كذا و ،ال ل املثبتالقمال حإاّل عىل  ،احلكم ع املسبب

انعدام الطبيعي حانعدام فرة  حسبب االسقصااب أمٌر عقيل، كنام أّن وجنمة الطبيعني 

أّن الطبيعني ممجنمة حمجنمة فنرة ؛ إذ ححمجمة فرة  أمر عقيل، وحاكم العقل ناكم 

العقل حيكم حأّنه ال يعقل وجمة الفرة حال أن يكمن الطبيعي ممجمةًا، وال يعقل وجمة 

ة  أو أفراة ، واسقصااب عدم الفرة الطميل لنفي الكيل النذي الطبيعي مع انعدام فر

 ذو أثر مقمقف عىل القمال حال ل املثبت.هم 

إّننام يكنمن منع الماسنطة ن علينه وجنمةًا أو عندمًا ن والرّس فيه: أّن ترتب الثنر 

 حمعن  أنه لم انقف  هذا الفرة وسائر الفراة فالكيل منقف فينقفي أثر  أيضًا. العقلية، 
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إاّل أّن للماق  النائيني هنا كالمًا وكأّنه يريد فيه، ع نفسه ال إشكاال  املعن هذا و

املناقشة ع كلية هذ  الكّبس، وأن يكمن ترتب الكيّل عىل الفرة وجمةًا وعندمًا عقلينًا 

 وقهريًا ةائاًم؛ ولذا قد أجاب عن اإلشكاال حمجه آخر.

ة الكيّل ووجمة الفنرة ع حعنض : )ثمَّ لم سّلم الرتتب الرشعي حني وجمقاالفقد 

ولكن سقم  ال ل املسببي فرع جريان ال ل  ،املقامات كرتتب احلديف عىل اجلناحة

السببي وفيام نان فيه ال اري ال ل ع نا،ية السبب؛ لّن أ الة عدم ،دويف الفرة 

الباقي معارضة حأ الة عدم ،دويف الفرة الزائل فيبق  اسقصااب حقاء الكيّل والقدر 

 .(1) ملشرتب حال مزا،م(ا

 وكالمه هذا مشقمل عىل أمرين:

: أّنه ع حعض املمارة يكمن ترتب الكيّل عىل الفرة رشعيًا، ونقيجة ذلنك أّن األول

 اجلماب الساح  غل كاف.

: جماحه عن اإلشكاال حأّن اسقصااب عدم ،دويف الفرة الطميل معنارض الثاين

 حاسقصااب عدم ،دويف الفرة القصل.

 فمخدوش من جهقني: مر األولأّما األ

ّن ترّتب احلديف عىل اجلناحة إن كان مراة  من ذلك أّن اجلناحة عبارة أ: اجلهة األوىل

عن احلديف احلا ل من الغيبمية أو اإلنزاال، فرتتب اجلناحة عىل السنببني رشعني منن 

حاب ترّتب احلكم عىل ممضمعه، ولكن نسبة احلكم مع ممضمعه ليست نسنبة الكنيّل 

 رة .مع ف
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والكالم ع نفي الكيّل حسبب ال ل الذي حيرز نفي الفرة، فهذا خارج عن حمنل 

ال الكيّل والفرة، وال يكمن املمضمع فرةًا للاكنم  ،بط حاملمضمع واحلكمتالكالم ومر

 املرتتب عليه.

وإن كان مراة  احلديف الناشئ من اجلناحة، فهنا القمال حأّن ترّتب طبيعني احلنديف 

ال وجه له؛ إذ هذا كسائر املمارة يكمن ترتبه عقليًا، حمعنن   ،رشعي عىل ،ديف اجلناحة

 أّن انطباق الطبيعي عىل فرة  قهري.

ّنه مع غض النىر عن اجلهة الوىل ال يكمن لالسقصااب أثنر؛ إذ أ: اجلهة الثانية

حاسقصااب عدم ،دويف اجلناحة الذي هنم الفنرة الطمينل ننفني ،صنة منن مطلن  

ن ،ديف اجلناحة، وال يمكن نفي طبيعي احلديف، أي: يثبنت احلديف الذي كان ع ضم

حه انعدام الكيّل حمجمة هذا الفرة، ال انعدام الكيّل الشامل حام له منن املعنن  العنام؛ إذ 

انقفاء الكيّل غل  اةق، وإّنام يكمن انقفاء الكيّل  اةقًا فيام إذا كان كل ما ينطب  علينه 

 انقفاء كيّل احلديف.هم حصدة  الكيّل منعدمًا، وع املقام ما نان 

هذا الرتتب أيضًا غنل أّن ّن هذا القسليم ع غل حمّله؛ إذ أوالً أ :ممّا ذكرنافقاصل 

 رشعي، وثانيًا عىل فرض القسليم ال يكمن انقفاء الطبيعي حانقفاء الفرة الما،د.

 .(1)هذا كّله حالنسبة إىل المر الوال من كالم املاق  النائيني

                                                           
 

ما سألقه من أّنه ( وما ذكر  السيد السقاذ من اإلشكالني عىل املاق  النائيني قد عدال عنه حعد 1)

هل من املاقمل أن يكمن قمله: )كرتتب احلديف عىل اجلناحة( تنىلًا ال أن يكمن مثاالً لرتتنب الكنيّل 

 عىل الفرة.

وقد أجاحني ع الليلة الثانية حأّن هذا ال يقماف  مع عبارته والذي ال حنّد أن يقناال إّننه ينرس ترتنب 

يًا نىل ما نقمال ع املاهيات االعقبارية كامليقة والنجاسة، الكيل عىل الفرة ع حعض املقامات ترتبًا رشع
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منع غنض النىنر عنن إشنكاال املثبقينة يكنمن  أنّ فهم من كالمه  ر الثاينوأّما األم

سقصنااب عندم ،ندويف الفنرة الاسقصااب عدم ،دويف الفرة الطميل معارضًا 

 القصل.

ّنا نريد نفي الطبيعي حاسقصااب عدم ،ندويف الفنرة الطمينل، أتمضيح ذلك: 

 ومصاح هذا االسقصااب هم نفي أثر الكيّل.

،دويف الفرة القصل الذي يثبت وجمة الكيّل وترّتب  وع قباله اسقصااب عدم

الثر عليه؛ إذ نعلم إمجاالً أّن الكيّل إّما مقاق  ع ضمن هذا أو ع ضنمن ذاب، فننن مل 

يكن مقاققًا ع ضمن الفرة القصل فهم حاق جزمنًا، وحنه يثبنت وجنمة الكنيّل، فهنام 

 ق.مقعارضان حالذات؛ إذ نقيجقهام أّن الكيّل حاق وغل حا

وع هذا السنخ من املمارة ن أي: فيام إذا كان حني ال لني تناف حالذات إّمنا أوالً 

وحالننذات، كننام ع تعاقننب احلننالقني، أو حلانناظ الثننر كننام ع املقننام ن لننيس لنندليل 

االسقصااب شممال حالنسبة إىل هذ  املمارة؛ إذ اسقاالة اجقامع النقيضني من الُممر 

قبيل القرائن املاقفة حالكالم القي تكنمن مانعنة منن انعقناة البدهيية، ويكمن هذا من 

ع هذا السنخ من املنمارة، حخنالف  ال تنقض اليقني حالشّك  :الىهمر ملثل قمله 

                                                                                                                                        
 

فنّن احلديف مل يسقعمل ع اللغة هبذا املصطلح، فاحلديف هبذا املعن  من املاهيات االعقبارينة، وجعنل 

 الشارع اجلناحة مصداقًا له يكمن من الرتتب الشنرعي حني وجمة الكيل ووجمة الفرة.

 ئيني حه، فجزا  اا عنّي خلًا.ولنعم ما فرس كالم املاق  النا

وقد ورة ع حعض الروايات أّنه ال ينقض المضمء إاّل احلديف والنمم ،نديف، وهبنذا القعبنل أي: 

 وطبعًا إذا كان الرتتب رشعيًا يكمن عدم ترّتبه أيضًا رشعيًا. القعبل حاحلديف ع الروايات العامة كثل.

 )املقرر(
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فعلينه يبقن  اسقصنااب الكنيّل حنال  ما إذا كان القعارض من نا،ية العلنم اإلمجنايل.

 معارض.

  منا ع مصنباح الُ نمالوقد اعرتض عىل ذلك السيد اخلمئي )،فىه اا( عنىل

 إّن ةوران المر حني الفرة الطميل والقصل يقصمر عىل وجهني: :)وفيه حقمله:

: أن يكمن للفرة الطميل أثر خمنقو حنه وللفنرة القصنل أيضنًا أثنر الوجه األول

فننّن الثنر  ،كام ع الرطمحة املرةةة حني البنمال واملنني ،خمقو حه وهلام أثر مشرتب حينهام

البمال هم وجمب المضمء وعدم كفاية الغسنل للصنالة، والثنر املخنقو املخقو ح

حاملني هم وجمب الغسل وعدم كفاية المضمء وعدم جماز املكث ع املسنجد وعندم 

 جماز العبمر عن املسجدين، والثر املشرتب هم ،رمة مس كقاحة القرآن.

ه ال فائدة ع إاّل أنّ  ،ففي مثل ذلك وإن كان ما ذكر  من تعارض الُ مال  ايااً 

لمجنمب اجلمنع حنني المضنمء والغسنل ع  ؛جريان االسقصااب ع الكيّل ع ممرة 

فننّن نفنس العلنم اإلمجنايل كناف ع وجنمب إ،نراز  ،املثاال حمققضن  العلم اإلمجايل

الماقع؛ ولذا قلنا ع ةوران المر حني املقباينني حمجمب االجقناب عنن اجلمينع للعلنم 

 ااب مما ال يرتتب عليه أثر.فهذا االسقص اإلمجايل.

 ،: أن يكمن هلام أثر مشرتب، ويكنمن للفنرة الطمينل أثنر خمنقو حنهالوجه الثاين

فيكمن من قبيل ةوران المر حني القل والكثر، كام ع املثاال الذي ذكرننا  منن كنمن 

نجس مرةةًا حني البمال وعرق الكافر، فنّن وجمب الغسل ع املرة الُوىل أثنر مشنرتب 

ووجمب الغسل مّرة ثانية أثر خلصمص البمال، ففي مثله لم جرس االسقصنااب  ،فيه

لكنّه ال انري حلكممنة  ،ع الكيّل وجب الغسل مرة ثانية، ولم مل ار كف  الغسل مّرة

ال ل السببي عليه، وهم أ الة عدم ،دويف البنمال أو أ نالة عندم كنمن احلناةيف 
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لعندم  ؛ق كافٍر أو أ الة عدم ،دوثهوال تعارضها أ الة عدم كمن احلاةيف عر حمالً.

 ترّتب أثر عليها؛ إذ املفروض العلم حمجمب الغسل ع املرة الُوىل عىل كل تقدير.

فنذن: ال اري ال ل ع القصل ،ق  يعارض جريان ال ل ع الطميل، وأّمنا 

فهنم مقمقنف عنىل  ،إثبات ،دويف الفرة الطميل حأ الة عدم ،دويف الفرة القصنل

 وال نقمال حه. ، ل املثبتالقمال حال

أّنه ع القسنم الوال وإن كاننت الُ نمال  :وملخو اإلشكاال عىل هذا اجلماب

لقنجنز  ؛إاّل أّننه ال أثنر جلرينان االسقصنااب ع الكنيّل  ،السببية مقعارضة مقسناقطة

القكليننف حننالعلم اإلمجننايل، وع القسننم الثنناين يكننمن ال ننل السننببي ،نناكاًم عننىل 

لعدم  ؛للعدم جريان ال ل ع الفرة القص ؛ال يكمن له معارضاسقصااب الكيّل، و

 .(1) ترّتب الثر عليه(

 وما ذكر  السيد اخلمئي )،فىه اا( حمل تأمل من جهات:

: أّن ما تصّمر  من الصمرتني ع كلقيهام يكمن لألفراة أثر مضنافًا إىل اجلهة األوىل

هنم ح اسقصااب عدم الفرة الطمينل أثر الكيّل، واملاق  النائيني كالمه ع أّن مصا

، وهنذا املقندار ن أي اً ال حلااظ أّن للفرة الطميل أثنر ،ذو أثر حقاءهم نفي الكيل الذي 

أ الة عندم ،ندويف الفنرة القصنل فنفي الكيل ن كاٍف ع جريان اسقصااحه، وعليه 

قيًا وغل تكمن معارضة له؛ إذ هي تثبت حقاء الكيّل، وحام أّن الكيل ال يمكن أن يكمن حا

حاق فهام مقعارضان من هذ  النا،ية، وليس ممرة كالم املاق  الننائيني فنيام إذا كنان 

لألفراة آثار خمقصة هبا وأثر مشرتب، واملسقشكل يريد نفي الكنيّل حسنب نفني الفنرة، 
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والنائيني يقمال يعارض ذلنك أ نالة عندم ،ندويف القصنل؛ إذ هنذا يثبنت الكنيّل، 

 لقعارض حالذات الذي يمجب اإلمجاال.وتعارضهام يكمن من قبيل ا

: ما قيل ع الصمرة الُوىل من أّن اسقصااب الكنيّل غنل جناٍر؛ لّن اجلهة الثانية

العلم اإلمجايل ممجمة وهم مغن عن االسقصااب؛ إذ العقنل حيكنم حلنزوم املمافقنة 

 القطعية واإلتيان حالغسل أيضًا، فال يرتتب عىل االسقصااب أثر.

ة الكثلة  القي يقاال فيها أّن ال ل العميل إّنام اري فيام إذا مل يكن وهذا من املمار

 هنا أ ل عقيل مغن عنه.

فمثاًل: يقاال إّنه إذا كان الشّك ع احلّجّية مساوقًا للعدم، فهذا كناف ومغنن عنن 

اسقصااب عدم احلجّية، وع ةوران المر حني املقباينني ال يمكنن االكقفناء حأ،ندمها 

سقصااب للزوم اإلتيان حاآلخر، حل نفس احلكم العقنيل كناف ومغنن والقمسك حاال

 للزوم إتيان اآلخر أيضًا، وغل ذلك من املمارة.

لّننه منن  ؛ّن االسقصااب ال اريألعلم اإلمجايل فقد ذكرنا ساحقًا أّما ع ممرة ا

 اسقصااب الفرة املرةة؛ لّنه إذا علمنا حمجمب الىهر أو اجلمعة وأرةنا اسقصنااب

 مقطمع حه لنا. غلفهم  ،وجمب ما كان ع الماقع واجباً 

فلنم تكنن  ،وإن أرةنا اسقصااب وجمب أ،د المنرين فنيام إذا أتن  حأ،ندمها

القضية املقيقنة مقادة مع القضية املشكمكة؛ إذ املشكمب فيه ليس إاّل خصنمص منا مل 

ٍر، ال من جهنة االسقصااب ع نفسه غل جايكمن يأت حه، ففي ممرة العلم اإلمجايل 

 أّن االشقغاال واحلكم العقيل ال يبقي جماالً جلريان االسقصااب.

ولنيس  ،وأّما فيام نان فيه، وهم اسقصااب الكيّل فأركان االسقصااب مقاققة

من قبيل ةوران المر حني املقباينني، فنن جرس اسقصااب الكيّل ترتب أثنر ، فنالقمال 

 ه ال وجه له.حأّن قاعدة االشقغاال ال تبقي جماالً ل
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وقاعدة االشقغاال القي تققضني املمافقة القطعية عنىل مسنلكه ومسنلك املاقن  

عبارة عن منجزية اال،قامال حال ملّمن ع كل من الطراف، والعلم هي النائيني ومجاعة 

خصة ع الطراف مقعارضة، ففي والُ مال املر ،اإلمجايل عّلة تامة للممافقة اال،قاملية

 ال يكمن حال ملّمن، واال،قامال حال ملّمن منجز حاكم العقل.اال،قام طرع كال

إّن االسقصننااب إن اققضننن  اإلتيننان حالطميننل، وذلننك  :وهنننا ناننن نقننمال

السقصااب الكيّل، فال وجه للقمال حأّن االسقصااب غنل جناٍر؛ لّن ،كنم العقنل 

ّبند؛ ينفي ممضمع االسقصااب، وهذا مرجعه إىل إ،راز ما هم حمرز حالمجندان حالقع

 لّن العقل حيكم أّن اال،قامال حال ملّمن منجز.

كام ع املقام، فالقمال حأّنه غل جاٍر كام قلنا حال وجنه  ،وأّما إن كان لال،قامال منجز

حالقفصيل قبل  ةوليس له كّبس كلية، فنّن ،رمة مّس القرآن املرتتبة عىل احلديف معلمم

العلم اإلمجايل، وما ينجنز  العلنم ح تقنجزحاإلمجاال ،ق   ةكمن معلممتالمضمء، ال أن 

اإلمجايل إّنام هم وجمب الغسل والمضنمء، واملعلنمم حالقفصنيل ال معنن  لن ينّجنز 

حالعلم اإلمجايل، وحعد المضمء طبعًا يكمن الشّك ع حقاء احلديف و،رمة منّس القنرآن 

 ممجمةًا، فنسقصابه.

 ذكرمها، وقد عرفت أّننه هذا كّله حالنسبة إىل الصمرة الُوىل من الصمرتني اللقني

ال مانع من جريان االسقصااب ع الصمرة الُوىل، ويرتتب عليه أثر احلديف الذي هم 

عبارة عن ،رمنة منس الكقناب العزينز، وامللنزم للغسنل يمكنن أن يكنمن أمنرين: 

 االسقصااب واحلكم العقيل.

 : فمخدوشة من جهقني أيضًا:وأّما الصورة الثانية

بط تبط حاملقام، حل منرتذا املثاال املذكمر ع هذ  الصمرة غل مر: أّن هاجلهة األوىل

حكّبس سيأيت الكالم عنها إن شاء اا، وهي أّن االسقصااب إّنام اري فيام إذا مل حيرز 
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رافع رشعي له، وأّما إذا أ،رز رافعه حالمجدان، أو حال ل أو حاملركب من المجندان 

 فياكم حانقفائه. ،وال ل

ر كّل يشء، وظناهر ّن لنا ع املقام إطالقات تدال عىل أّن املاء يطهّ أتمضيح ذلك: 

من ذلك عناوين مثل البمال  تر، وخرجهذ  اإلطالقات أّن رصف وجمة الغسل مطهّ 

 والملم  وغلمها، فنّنه ال حّد من الغسل فيهام وع أمثاهلام أزيد من مّرة.

، فهذا من الشنبهة املصنداقية نعلم أّّنا حمال أو عرق كافر فنذا علمنا حالنجاسة ومل

فيقمسك حعممم العنام، وةلينل  ،للمخصو، فنن أ،رزنا نفي هذ  العناوين حال ل

الرافع ن أي رافع النجاسة ن يكمن حمّكاًم، وهذا جناٍر ع احلنديف الكنّب وال نغر إذا 

ثمَّ خرج منه حلل مشقبه حالبمال واملني، فنّن المضمء فقنط  ،كان حمدثًا حاحلديف ال غر

 كاف، وسيأيت الباث عن ذلك أيضًا.

جزٌء للممضمع، ال أّن هذ  النجاسة ليست نجاسنة ن ع املثاال ن وعدم كمنه حمالً 

حملية، فنان ال نسقصاب عدم البملية، حل نسقصاب عدم إ احة البمال حه، فهنا ليس 

من قبيل تقديم أ الة عدم الفرة الطميل عىل اسقصااب الكيّل، وعدم جريان ال ل 

لجل عدم جريان الُ مال ع مصاةي  العام؛ إذ املفروض أّن هم الفرة القصل إّنام  ع

العام حعنمانه ال يرتتب عليه أثر، كام إذا قاال: كل امرأة حتيض إىل اخلمسني إاّل القرشية، 

فنذا أرةنا نفي القرشية حال ل فال يكمن معارضًا مع أ ل عدم كمّنا غل قرشية؛ إذ 

أثر ع هذا الدليل، و الثر ع املقام ن أي ع ةلينل  انماّنا ال يرتتب عليهغل القرشية حع

مثل عرق الكافر أو الندم وأمثناال  ،رافعية النجاسة ن غل مرتتب عىل سائر النجاسات

 ذلك.

ال يرتتب عىل فالثر عليها، وأّما ع مر،لة الرافعية يرتتب نعم، ع سببية النجاسة 

 هذ  النجاسات أثر.
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إاّل إذا  ،كل مقنجس يكفي ع ارتفناع النجاسنة عننه غسنله منرة وا،ندة فنقمال:

ع مر،لة الرافنع  اأ احه حمال، فالنجاسة ترتتب عىل كّل وا،د من النجاسات، إاّل أّّن 

ع وجنمب غسنله حعنماننه إاّل البمال منثاًل، فنّننه منأخمذ  ،مأخمذة حعناوينها ال تكمن

اسقصااب الكيّل غنل جناٍر حعند غسنله منرة مرتني، فال إشكاال ع أّن ع مثل املمرة 

هنم حسبب وجمة ةليل الرافع الذي هم وا،دة، إاّل أّن عدم جريان اسقصااب الكيّل 

 مأخمذ فيه عنمان البملية مثاًل.

ولنزوم كنذلك مال،ىة كفاية الغسل مرة وا،دة وعدم كفايقه ح نانّ أ: اجلهة الثانية

فنّنه ذكنر أّن أثنر النجاسنة  ن الكيّل والفرة طًا حأثربتالغسل مرتني نرس أّن هذا ليس مر

غسله مّرة أو  فننّ  ن رةالبملية لزوم غسله مرتني وأثر النجاسة غل البملية لزوم غسله م

النجاسة، حل أثر النجاسة ما  إذ ليس من آثارها كيفية ارتفاعلنجاسة، ل اً ليس أثر مرتني

 وأمثاال ذلك. ،ه و،رمة أكلهمنجسيقه ملالقيك ،يكمن وجمة النجاسة ممجبًا لرتتبه

وأّما غسله مّرة وا،دة فهذا مرتتب عىل الطبيعي حشننر  ال، أي كنل مقننجس مل 

يكفني ع تطهنل  غسنله منرة ف ،يكن أ احه حمال أو مل يكن ولغه كلب وأمثناال ذلنك

وا،دة، فممضمع الغسل مرة وا،دة هم الطبيعي حرش  ال منن البملينة ومنن ولنم  

ية الغسل مّرة وا،دة فيام إذا شّك ع أّنه هل تنجس حالبمال أو الكلب، ولذا نقمال حكفا

حعرق الكافر، فنّن جزءًا منه حمرز حالمجندان وجنزءًا مننه وهنم المنر العندمي حمنرز 

 حال ل.

وحمل كالمنا فيام إذا كان أثر للطبيعي الال حشنر  وأثنر للطبيعني حشننر  يشء ن 

طميل والقصنل، وأّمنا ع هنذا املثناال وهم الفرة الطميل ن ،ق  يمكن تصمر الفرة ال

 الثر للطبيعي حشنر  ال، وهذا مع غض النىر عن عدم كمن هذا أثرًا.ف

 : هم ما يعّّب عنه حالشبهة العبائية.اإلشاال الثالث
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وتقريبه حنام يكمن إشكاالً ال نقضًا هم: أّن املشهمر حني الفقهناء عندم وجنمب 

أّن عبناءة تننّجس  :فلم فرضنا م ع اجلملة.االجقناب عن مالقي الشبهة املاصمرة ول

طرف منها إّما العىل وإّما السفل، وغسلنا الطرف السنفل منهنا، فننن القن  يشء 

شنبهة الطرف العنىل منع الرطمحنة، فنال إشنكاال ع أّننه ةاخنل ع عننمان مالقني ال

ة عندم كمن منشًأ لنجاسقه، حل حيكم حطهارته إّما ل التاملاصمرة، ومالقاته معه ال 

 وغل ذلك كقاعدة الطهارة. ،وإّما السقصااب الطهارة ،مالقاته مع النجس

يء إن القن  الطنرف السنفل أيضنًا منع الرطمحنة، فهننا الزم نإاّل أّن هذا الشن

اسقصااب الكيّل القسم الثاين أن حيكم حنجاسة املالقي؛ إذ حيصل العلم حأّنه الق  مع 

 ء نجاسقه.ونشّك ع حقا ،الرطمحة ما كان نجساً 

ّن الشنيء املاكمم حالطهارة يقنجس حاملالقاة حالطاهر، فنّن املالقي مع أ ة:نقيجالو

مفروض هم الطرف العىل كان حمكممًا حالطهارة، ومالقاته مع الطرف السفل الذي 

طهارته يمجنب احلكنم حقنجسنه، وهنذا أمنٌر مسنقغرب، ولنيس هنذا إاّل منن أجنل 

 اسقصااب الكيّل القسم الثاين.

فمن هذا نعرف حطالن ال ل وهم اسقصااب الكنيّل القسنم الثناين، ولجنل 

 .(1)يت هذ  الشبهة حالشبهة العبائيةذلك سمّ 

                                                           
 

 الشنبهة هنذ  يطرح كان املجقهدين من الكاحر حعض أنّ  العبائية حالشبهة تسميقها ع والمجه (1)

 جنارٍ  هذا حل العباءة لطرع خصم ية ال أّنه والماضح الىاهر ومن حالعباءة، يمثل وكان املجالس ع

 املاكنمم الشننيء قن ال ثنمَّ  القباء، طهر أو اإلناءين، أ،د طهر ثمَّ  والقباء، العباءة وع اإلناءين، ع

. )االسنقاذ ةام العبناءة طنرع حني املرةةة النجاسة اسقصااب وأساسه. الطهارة معلمم مع حالطهارة

 ظله(
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وع هذا الققريب مغالطة؛ إذ ال يقنمال أ،ند حنأّن مالقناة مشنكمب الطهنارة منع 

مقطمع الطهارة منشٌأ للاكم حالنجاسة، ،ق  يسقغرب، حل ما هنم الزم اسقصنااب 

ر( يرتفنع نّن ال ل اجلناري ع مشنكمب الطهنارة وهنم املالقني )حالكسنالكيّل هم أ

ممضمعه مع وجمة اسقصااب الكيّل، أي: إن الق  طرع العباءة فال اري فيه أ الة 

الطهارة أو اسقصااب الطهارة؛ إذ اسقصااب الكيّل يققضني أن تكنمن املالقناة منع 

 وهذا الققريب غل مسقغرب.حمكمم حالنجاسة، هم الشنيء الذي كان نجسًا واآلن 

نعم، هذا الفرع نقيجقه مسنقغرحة، إاّل أّن هنذا االسنقغراب غنل خمنقو حاملقنام، 

 ونىل ذلك ممجمة ع مالقي الشبهة املاصمرة.

إّن مالقي الشبهة املاصنمرة  :فيقاال ،فنّنه لم الق  يشء أ،د طرع العلم اإلمجايل

للعلم اإلمجنايل، فهنذا يكنمن منشنًأ  طاهر، وهنا إن الق  يشء آخر مع الطرف اآلخر

لمجمب االجقناب عن املالقي الوال؛ إذ العلم اإلمجنايل يقاقن  حنني أن يكنمن هنذا 

املالقي نجسًا أو ذاب املالقي نجسًا، فال حّد وأن نرس أّن املقام من الفرة املرّةة ،قن  ال 

ان املقنام منن اري اسقصااب الكيّل أو ليس من الفرة املرةة ،ق  اري، فنّننه إن كن

ال يكمن للمالقاة الثانية أي أثر؛ إذ أن  قهايل فال اري االسقصااب، ونقيجالعلم اإلمج

 قلنا إّن االسقصااب غل جاٍر ع املعلمم حاإلمجاال.

هنم وإن كان املقام من العلم اإلمجايل مضافًا إىل العلم القفصييل املقعّل  حنالكيّل، ف

 ثاين، وطبعًا اري االسقصااب.ةاخل ع اسقصااب الكيّل القسم ال

 وحعبارة ُأخرس املطلب مبقن عىل جهات فقهية:

سنماٌء  الاملقنجس هل هم شخو الشنيء حام أّنه شخصنه أو ع أن : اجلهة األوىل

 مالعنىل أ اطرفه سماء ،ففي مر،لة احلكم حنجاسة العباءة ؟ مرته النمعية أم اجلسم

 املم مف حالنجاسة؟ ما هم السفل، 
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قلنا حأّن املم مف حالنجاسة هم الفرة، وهذا الفرة حاّد  ممضمع للنجاسنة، فنن 

ال  ،ينئنذوذاب الفرة حاد  ممضمع للنجاسة، فال تكمن النجاسة للجهنة اجلامعنة، و

يمكن اسقصااحه، ويكمن من قبيل وجنمب القصندق عنند وجنمة زيند، ووجنمب 

 القصّدق عند وجمة عمرو.

الةلة الدالة عىل أّن الشننيء يقننجس حمالقناة  واحلا ل: أنه ما هم املسقفاة من

ّن معنروض النجاسنة واملم نمف إهنل  العيان النجسة أو املقنجسة مع الشنرائط؟

 مرة أنه أو حام  ن أي: حام أّنه ذو همية شخصية ن نجاسة عبارة عن كل فرة حام هم همحال

 نمعية، أو حام أّنه جسم؟

ما وارةة حعناوين خا ة، مثل ما تكمن بًا الروايات المارةة ع تنجس الشياء غال

 .مرتني املركن ع اغسلهورة عن أ  عبد اا ع غسل الثمب الذي أ احه حمال: 

حاينث إذا كنان نعلم أّن الثمب حعنمان أّنه ثمب ليس ممضمعًا للنجاسة، إال أننا 

م أّن فنال ناكنم حنجاسنقها، فاملسنلّ  جعلت فرشًا منثالً ذلك عباءة ثم اسقغني عنها و

 .الثمب حعنمانه ال ةخل له

 أن فعلينه: قند ورة ع ممثقنة عنامرف، اخلا ةممّا ورة ع الروايات  هكذا أمثالهو

، أي: اغسل كنّل يشء أ ناحه ذلنك املناء املاء ذلك أ احه ما كل ويغسل ثياحه يغسل

 إشارة إىل نجاسقه، أي: أّنه نجس فاغسله.

 نمعية أو جسم.ي أو  مرة يشء جزئم هوال يسقفاة من هذ  الرواية أّن النجس 

وقد ذكرنا اجلسم ع قباال الصمرة النمعية تبعًا لآلخرين من أجل أّننه إذا قلننا إّن 

بقناء النجس هم اجلسم، فال تكمن االسنقاالة ممجبنًة الرتفناع املمضنمع، وذلنك ل

 ،قلنا إّن املعروض هنم الصنمرة النمعينة، حخالف ما لم اجلسمية مع االسقاالة أيضاً 
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فهم ينقفي حسبب االسقاالة؛ إذ ،قيقة االسقاالة عبارة عن تبندال الصنمرة النمعينة، 

 وعليه تكمن االسقاالة من املطهرات.

 والقمس ما ذهب إليه الشيخ النصاري من أّن املعروض هم الصمرة  النمعية.

وأّما خصم ية هذا حاّد ، أي: هذا املمجمة اخلاص معنروض حانّد ، حنانم ال 

 خصاته، فهذا غل مسقىهر من الةّلة.تقبّدال مش

وحعبارة ُأخرس: ما هم املسقىهر من الةّلة ع مر،لة معروض النجاسة عبارة عن 

 اليشء حام له من الصمرة النمعية، ال هبذا اليشء حام أنه يشء خاص.

 فنن للمقنجس؟ مصداق أّنه حام أو فرة، أّنه حام الفرة هم املنجس هل: الثانية اجلهة

 .املرةة الفرة اسقصااب من فيكمن فرة، أّنه حام الفرة هم نجسال كان

 ع فيندخل النمعينة، الصنمرة منن لنه حنام اليشنء هلذا ثاحقة املنجسية إنّ  قلنا وإن

 .حالقفصيل املعلمم اسقصااب

 حجهنة املقعّلن  القفصنييل حالعلم مقرون اإلمجايل العلم هل أّنه: الكالم وخال ة

  ال؟ أو عليها الثر يرتتب

فنن قلنا إّن معروض النجاسة هنم الصنمرة النمعينة، فيكنمن املقنام منن العلنم 

القفصييل حالقدر املشرتب، فنقمال مثاًل: اإلناء املقخّصو حن،ندس اخلصم نيقني كنان 

نشنك ع أّن اإلنناء كاإلناء الرشنقي منثاًل نجسًا ومنجسًا، وحعد تطهل أ،د اإلناءين، 

 ب حقاء النجاسة ومنجسيقه.الكيّل هل هم نجس أو منجس؟ فنسقصا

يء نوهي أّنه ال حّد أن نثبت أّن ما ،صلت معه املالقاة هم نفس الش اجلهة الثالثة:

 الذي ،كم حنجاسقه.

لصمرة النمعية القي ،كمننا حنجاسنقها، ال لوعىل ما قلنا ال حّد وأن يكمن مالقيًا 

املقنجس ةخياًل فالزمنه  املالقاة مع املقنجس حعنمان كمنه مقنجسًا، فنّنه إن كان عنمان
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عدم جريان االسقصااب ،ق  إذا كان االسقصااب شخصيًا؛ لّن املالقاة ،صنلت 

؛ إذ منجسنيقه اليشء الذي ،كم حنجاسقهمع الشنيء، ال أن تكمن املالقاة ،ا لة مع 

 حمرزة حالقعّبد.

وحعد اإلذعان هبذ  اجلهات الثالثة، يكنمن املثناال منن العلنم القفصنييل وحيكنم 

اسة املالقي لكال الطرفني من العباءة، فنّنه يقاال حنأّن شنيئًا كنان نجسنًا ونشنّك ع حنج

 فاملالقي نجس. ،فنسقصاب نجاسقه، واملفروض أّنه الق  ما ،كم حنجاسقه ،طهارته

 واملراة من اليشء هم الكيل املقخصو حن،دس اخلصم يقني.

 ة كان القامة.ال ع مفا ،فاالسقصااب يكمن جاريًا ع مفاة كان الناقصة

، ومنن عن ذلنكهبا وممّا ذكرنا ظهر عدم ممافققنا لكثل من الجمحة القي أجاحما 

 مجلقها:

: ما أجاب حه املاق  النائيني ع الدورة الثانية، وهم أّن اسقصااب النجاسة منها

  ال ل املثبت، وهذا نىل ما ذكنرالقمال ححنام مفاة كان القامة غل مفيد إاّل حناء عىل 

حأن يقاال كان الكّر ممجمةًا، واآلن كام كان، فنّننه ال يرتتنب عنىل هنذا لشيخ ع الكّر ا

 .القمال حال ل املثبتاالسقصااب احلكم حطهارة املقنجس إاّل عىل 

إّن هذا املناء كنان كنرًا، ال  :حل ال حّد من اسقصااب مفاة كان الناقصة وأن يقاال

 الكّر ممجمٌة.

كان الناقصة ال وجه لنه ع املقنام؛ إذ غاينة منا  واسقصااب النجاسة حنام مفاة

ة طنرع العبناءمنن  كّل يمكن أن يقاال ع املقام حنام مفاة كان الناقصة هم أن نشل إىل 

كنان نجسنًا، وأ،ندمها مقطنمع االرتفناع واآلخنر  بذاونقمال: إّن هذا كان نجسنًا و

 سقصاب.ت لنا ،الة ساحقة ،ق  تمشكمب احلدويف، فبنام مفاة كان الناقصة ليس
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ويىهر جماحه مما ذكرنا، وهم أّنه كام يقصّمر اسقصااب الكيّل ع مفاة كان القامنة 

إّن اإلننناء املقخصننو حن،نندس  :كننذلك يقصننمر ع مفنناة كننان الناقصننة حننأن يقنناال

 فنسقصاب النجاسة. ا،ونشّك ع نجاسقه وعدمه ،اخلصم يقني كان نجساً 

خلصم يقني كان نجسًا حن،دس ا وكذلك ع العباءة نقمال: إّن القامش املقخصو

 ، أي طبيعة القامش املمجنمة حأ،ند المجنمةين منن العنىل أوء النجاسةوناكم حبقا

ة فنناكم حنجاسن ا ،ملفروض أّن املالقني القن، وااالسفل كان نجسًا ونشّك ع حقائه

 .املالقي

 : ما أجاب حه املاق  العراقي عىل ما ع تقريراته. وهنذا اجلنماب نىنل مناومنها

إاّل أّن املسقىهر من عبارته أّنه يرس معروض النجاسنة هنم  ،أجاب حه املاق  النائيني

ال الصمرة النمعية، فننن مل يكنن معنروض النجاسنة هنم الصنمرة  ،اجلزئي اخلارجي

 حل كان معروضه اجلزئي اخلارجي فطبعًا يكمن العلم علاًم إمجاليًا. ،النمعية

 والنجاسة الطهارة حان اجلزم حعد نهإ: يقاال نأ الشبهة ةفع ع فالقاقي : )قاالفقد 

 ع الحند حاينث اخلارجينة املمجنمةات عنىل الطارينة اخلارجينة االعنراض سنخ من

 سننخ منن ال ،خارجناً  وجنمة  عنن الفنرا  ظنرف ع كمنه من اليشء عىل عروضها

 ر .. إىل آخ(1) (خارجاً  لالنطباق القاحلة الرصفة حالطبيعة املقعلقة القكليفية ال،كام

إىل املمضنمع  حتقناجّنه ال إشكاال ع أّن الطهارة والنجاسنة أ :واجلماب عن ذلك

هذا اليشء حنام أّننه هم إاّل أّن الكالم ع أّن معروض الطهارة والنجاسة هل  ،اخلارجي
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أو أّن هذا اليشء حام هم  ،أو حام أّن له الصمرة النمعية وممجمة ،جسم وممجمة خاص

 هم؟

جاسة هنم الصنمرة النمعينة، قىهر من الةّلة أّن معروض النإّن املس :ونان قلنا

أّن الباث ع معروض النجاسة إّنام كان حالقبع، والكالم كان ع أّن النجس إىل مضافًا 

 ما هم.

والىاهر أّن املقنجس واملنجس عبارة عن طبيعي المجمة، يعني: المجمة حنام أّننه 

 العلم القفصييل. ال إىل الفرة، وعليه حيصل ،مضاف إىل الطبيعي

وهم: أّن املالقاة مع الننجس ع االسقصنااب ، (1)ب حه ع الرسائلا: ما أجومنها

الشخيص ال تأيت فيه شبهة املثبقية، فنّن املمضمع هم مالقاة املقنجس، واملالق  مقنجس 

حاكم االسقصااب، وأّما ع الكيل فهم مرةة حني الفراة، وال تثبت مالقاة املقننجس 

 الزمة العقلية.إال حامل

الشخصنني ومنمارة اسقصنااب سقصنااب االواحلا ل: أّنه فّرق حني ممارة 

تثبت فينه املالقناة منع الننجس حمالقاتنه  :في ممارة اسقصااب الكيّل يقمالفالكيّل، 

للطرفني، حخالف ممارة االسقصااب الشخيص ،يث تثبت حه مالقاة النجس النذي 

 .هم نجس حاكم االسقصااب

ك يىهر ممّا ذكرنا  ع اجلهة الثالثنة؛ فننّن ع منمارة اسقصنااب واجلماب عن ذل

الشخيص أيضًا املالقاة ليست مالقاة منع الننجس، حنل مالقناة منع اليشنء املاكنمم 
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فنال  ،حالنجاسة وإن كانت املالقاة مع هذا اليشء ع ،كم املالقاة مع اليشنء املقننجس

 فرق حني أن يكمن االسقصااب شخصيًا أو كّليًا.

 كنان إذا وأمنا: )،ينث قناال : ما أجاب حه املاق  النائيني ع الدورة الوىلاومنه

 منن يكنمن ال فهنذا وهميقنه نفسنه ع ال وممضنمعه املقيقن حمل ع والرتةيد االمجاال

 عنن املننع تقندم قند النذي املنرةة الفرة كاسقصااب يكمن حل، الكيل االسقصااب

 احلينمان حمجنمة علنم فلنم ةيد،الرت فرةي أ،د ارتفاع عند فيه االسقصااب جريان

 اّندم ثم ،الغر  اجلانب ع أو الرشقي اجلانب ع يكمن أن حني وترةة الدار ع اخلاص

 خناص ةرهم حمجمة علم أو ،حاّندامه تلف احليمان يكمن أن وا،قمل الغر  اجلانب

 ةرهنم هم يكمن أن وا،قمل الدراهم أ،د ضاع ثم ،العرش الدراهم هذ  حني فيام لزيد

 أو السفل الطرف ع كمّنا حني حملها وترةة خا ة نجاسة العباء حن احة علم أو ،زيد

 ال املقنيقن حقناء اسقصنااب المثلنة هنذ  مجينع ففي السفل، طرفها طهر ثم االعىل

 ال ،قيقني جزئني أمنر الساح  املقيقن الن ؛الكيل االسقصااب من يكمن وال اري،

 عنند املنرةة الفرة حاسقصااب أشبه فهم ،واملمضمع املال ع الرتةيد وإنام فيه، ترةيد

 عنن اجلنماب يىهنر ومنه. الكيل االسقصااب من وليس الرتةيد، فرةي أ،د ارتفاع

 .(1) (املشهمرة العبائية الشبهة

ّن ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين يعقّب أن يكمن الرتةيند ع أو،ا ل كالمه: 

يمجب الرتةيد ع اهلمية الشخصية، وع املقنام  اهلمية الشخصية، والرتةيد ع املال ال

 الرتةيد ع حمل النجاسة، فهذا خارج عن اسقصااب الكيّل القسم الثاين.
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 وهذا اجلماب خمدوش من جهات:

ّن االسقصااب إّنام يكمن اسقصااحًا ع مفناة كنان الناقصنة ال ع أ: اجلهة األُوىل

اقية، فنن كاننت ع هنذا املانل فهني غنل مفاة كان القامة وأّن النجاسة حاقية أو غل ح

حاقية، وإن كانت ع الطرف اآلخر فباقية، حل نسقصاب النجاسة حمفاة كان الناقصنة 

وأّن القامش الذي مقشخو حأ،د القشخصني كان نجسًا أو اإلناء الكيّل كنان نجسنًا، 

لقنامش ونان ال نعلم أّن مصداق الكيّل هل كنان هنذا اإلنناء أو ذاب اإلنناء أو كنان ا

العىل أو القامش السفل، والرتةة حني القامشنني أو اإلننائني يكنمن منن النرتةة حنني 

 وهم النجاسة. ،ال املاممال ،فرةين، وال حّد من مال،ىة املمضمع

ّنا قد ذكرنا ع ضاحط تعدة اهلمية الشخصية أّنه فنرق حنني اجلنماهر أ: اجلهة الثانية

ال يمجب تعّدة اهلمية الشخصية؛ ن حمعن  )أين( ن والعراض، فنّن ع اجلماهر الرتةيد 

 فنّن ترةيد زيد ع اجلانب الشنرقي أو ع اجلانب الغر  ال يمجب تعّدة زيد.

الرتةيد ع حمّله ممجنب لقعنّدة اهلمينة الشخصنية؛ إذ املانل ف أّما ع العراضو

  .ين(الذي يقاال ع العراض غل املال ع اجلماهر؛ لّن حمّل اجلماهر يعني )أ

 أين مق  اهليئة ع الزمان(          )هيئة كمن اليشء ع املكان 

بط حنالعراض فهنم منا يققنّمم حنه العنرض، فيخقلنف تمرهم وأّما املال الذي 

 حاخقالف ما يققمم حه.

وكذلك العمارض، فنّنه تارة يكمن مملمكه ةارًا وتارة يكمن مملمكه كقاحًا، ويكمن 

 ،رس الرض، فالعراض والعمارض تقعّدة حقعّدة املانلالنجس تارة هم الثمب وُأخ

 .أيضاً نفس املاممال يقعدة ف

: أّنه إن كان املمضمع واملعروض هم الصنمرة النمعينة، ن كنام قلننا ن اجلهة الثالثة

فهذا يكمن من اسقصااب الكيّل القسم الوال ن هذا عىل فنرض القسنليم حنأّن تعنّدة 
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ية ن فنّنكم تقملمن حنأّن الرتةيند لنيس ع اهلمينة املال ال يمجب تعّدة اهلمية الشخص

الشخصية، ومعنا  أّن الرتةيد ع اهلمية املعينة كزيد، واسقصااب زيند جناٍر ع املثناال 

إّنه الق  شيئًا كنان  :فيقاال ،الذي ذكر ، وال أقل من اسقصااب الفرة، والثر مرتتب

 نجسًا.

واإلشكاالت المارةة  ،ين  ايحفىهر ممّا ذكرنا أّن اسقصااب الكيّل القسم الثا

عليه مدفمعة، وما ذكر أخلًا من الشبهة العبائية تسميقها حالشبهة غل  ايح، ونان 

نلقزم حجريان االسقصااب ع املثاال وحيكم حنجاسة املالقي، وذلك لّن حعند املالقناة 

 مع كال الطرفني من العباءة حيصل له العلم حأّنه الق  ما كان نجسًا.

 نقهي كالمنا ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين.وهبذا ي
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 استصحاب الايّل من القسم الثالث 

وأّما اسقصااب الكيّل القسم الثالث، وهم أن يكنمن الكنيّل ممجنمةًا ع ضنمن 

فرة، ونعلم حانقفاء ذلك الفرة، وال نعلم أّن الكيّل ممجمة ع ضنمن فنرة آخنر أم ال. 

 :وله أقسام ثالثة ،وهذا هم جامعه

: أن يكمن الكيّل ممجمةًا ع ضمن فرة ونعلم حارتفناع ذلنك الفنرة القسم األول

ونشّك ع أّنه هل وجد فرة آخر ،ني زواال الفرة الوال ،ق  يصدق حنأّن الكنيّل حناق 

 ولم حبقاء الفرة اآلخر أو ال؟

إاّل أّن الشّك ع  ،: أن يعلم حمجمة الكيّل ع ضمن فرة وهم قد ارتفعالقسم الثاين

 ّنه ع ،اال وجمة  هل وجد فرة آخر ،ق  يكمن الكيّل حاقيًا أو ال؟أ

إاّل أّن  ،: أن يعلم حمجنمة الكنيّل ع ضنمن فنرة، ونعلنم حارتفاعنهالقسم الثالث

الشّك ع أّنه هل حتق  فرة آخر من نمع آخر، كام إذا علم حمجمة لمن احلمنرة، ونعلنم 

 ع متامًا أو حقي منها مرتبة ضعيفة؟حارتفاع احلمرة الشديدة، وشّك ع أّنه هل ارتف

 القسم األول من استصحاب الايّل القسم الثالث 

فاملشهمر ومنهم الشيخ النصاري وأكثر من تأخر عنه عدم جريان االسقصااب 

فيه، والسنّر ع عدم جريانه أّنه سماء قلنا حأّن االسقصنااب هنم تمسنعة الكشنف أم 

 ناةق ع املقنام؛ إذ الكنيّل كنان ممجنمةًا  فاالسقصااب غنل ،احلكم حنحقاء ما كان

اًم، ونشّك ع أّن فرةًا آخر من هنذا الننمع هنل حتقن  حمجمة فرة، وهذا قد ارتفع مسلّ 

 ؟،ني زواله

فلم حتق  ،ني زواله مل يكن إحقناء لنذلك المجنمة ،قن  يقناال إّن هنذا تمسنعة 

اء منا كنان، فنال الكشف حقاء، أو ليس اسقمرارًا لذلك المجمة الكيّل ،ق  حيكم حنحق

 وال الكشف حالنسبة إىل االسقمرار المجمةي. ،يصدق عليه اسقمرار المجمة الطبيعي
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ذهننب إىل جريننان ن وهننم احلننائري )قننّدس رّس ( ن إاّل أّن  ننا،ب النندرر 

كام ذهب حعض تالمذتنه إىل  ،االسقصااب ع اسقصااب الكيل القسم الثالث مطلقاً 

 جريان االسقصااب ع حعض أقسامه.

يمكن تقريب ما ذهب إليه املشهمر حأّنه ال إشكاال ع أّن الكنيّل يمجند حمجنمة و

 الفرة، وينعدم حانعدامه.

حمعننن : أّن المجننمة ع اخلننارج تننارة يال،ننظ ع مر،لننة االنقسنناب حاملاهيننة 

الشخصية، أي حاملاهية الضيقة ع غاينة القضنيي ، ويعنّّب عننه حمجنمة الفنرة، وتنارة 

ممجمةة حمجمة هذا الفرة، هي ارجي منقسبًا إىل الكّليات القي يال،ظ هذا المجمة اخل

كاإلنسنان واحلينمان  ،فنّن املاهيات املقعدةة إذا كانت طملية تمجد حمجمة فرة وا،ند

 قمجد حمجمة زيد مثاًل.ف ،واجلسم النامي واجلسم املطل  وغلها

ذلنك ع  وكذلك املاهيات العرضية فيام إذا كانت انقزاعينة، وقند تقنّدم تمضنيح

 مباث اجقامع المر والنهي.

فنذا لم،ظ الفرة منقسبًا إىل هذ  الكليات، فبهذا اللااظ يقاال: إّن الكيّل ممجمة، 

 وعليه فالكيّل يمجد حمجمة الفرة، وينعدم حانعدام هذا الفرة طبعًا.

وع املقام البقاء واالسنقمرار النذي هنم أسناس االسقصنااب غنل حمقمنل؛ إذ 

 لم حقاق  الكيّل ع ضمنه نعلم حانعدامه وارتفاعه.المجمة الذي نع

وأّما حالنسبة إىل وجمة الكيّل ع ضمن فرة آخر وإن كان حمقماًل إاّل أّنه غل مقيقن، 

نعلم حمجمة كيّل ونّشك ع حقائه؛ لّن ما نعلم حادوثه إننا وعليه فال يصح لنا أن نقمال 

احلدويف، فنال يكنمن هننا يشء  حالقبع أو حالعرض هم منقف، ووجمة اآلخر مشكمب

نعلم حادوثه ونشّك ع حقائه، فنّن البقاء اسم السقمرار المجمة أو إننا يمكن أن يقاال 

 العدم، والكالم فعاًل ع المجمة.  
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وع املقام نعلم حعدم المجمة البقنائي حالنسنبة إىل مقطنمع احلندويف، والمجنمة 

 البقائي ملشكمب احلدويف ال أثر له.

ّن القمال حأّن الشّك ع حقاء الكيّل ممنمع، حل نعلم حعدم حقائنه؛ أم: وخال ة الكال

إذ الكيّل ينعدم حانعدام فرة ، ووجمة الفرة اآلخر وجمة آخر للكيّل، و،دويف للفنرة 

وللكيل حقبع الفرة، وال يمكن أن يقاال ع آن وا،د ناقمل حقاء الكيّل وناقمل ،دوثه؛ 

دويف ن إذ املفروض أّن وجمة الفنرة الثناين ع إذ ال يمكن أن يكمن الكيل مشكمب احل

زمان خاص وكان مقطمع العدم قبله، والمجمة حعد العدم يعنّّب عننه حاحلندويف حعند 

 العدم الزماين ن وحمقمل البقاء حسبب وجمة هذا الفرة.

ا،قامال البقاء غل ممجمة، حل ا،قامال احلدويف ع ضمن فنرة آخنر، فنال فوعليه 

 امية أركانه.اري االسقصااب لعدم مت

وأّما من ذهب إىل جريان االسقصااب فيمكن تقريبه حأّن الشّك ع البقاء ممجمة 

 عقاًل وعرفًا.

أّما عقاًل فنّن املشهمر أّن الطبيعي يمجد حمجمة الفرة، وال ينعدم إاّل حانعدام مجيع 

عدام )العنقاء ممجمة( يكفي ع وجمة  وجمة فرة، وال يكفي ان :الفراة، ولذا إذا قيل

 فرة أو أفراة للقمال حأن العنقاء معدوم، حل ال حّد من انعدام مجيع أفراة .

وفيام نان فيه إذا علمننا حمجنمة زيند منثاًل ع الندار يصنّح أن يقناال )اإلنسنان 

إاّل حانعنندام مجيننع أفننراة اإلنسننان ع النندار،  ،ممجننمة( وال يمكننن أن يقنناال انعنندم

اًل مشكمب فيه، فنشك ع انعدامه حانعدام مجيع واملفروض أّن انعدامه حانعدام عمرو مث

 الفراة، وهذا هم الشك ع البقاء.

ويدّلنا عنىل ذلنك منا ذكنر  الُ نمليمن منن أّننه ختقلنف اإلطاعنة ع الوامنر 

رف نوالنماهي؛ فنّن المر حالطبيعي حام أّن مرجعه إىل طلب المجمة، وهذا يقاق  حص
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ف المجمة وإااة فرة وا،د من هنذا الطبيعني، يكفي ع امقثاله اإلتيان حرصفالمجمة 

 وأّما خمالفقه فال حتصل إاّل حرتب مجيع الفراة.

وع النماهي المر حالعكس؛ فنّن النهي حام أّنه طلب الرتب وحام أّن انقفاء الطبيعني 

ال يقاق  إاّل حانعدام مجيع أفراة ؛ فلذا لم أت  حفرة وا،ند مننه مل يمقثنل ّنني املنمىل، 

 ققه إّنام تكمن حرتب مجيع الفراة.ومماف

 وال ينعدم إاّل حانعدام مجيع الفراة. ،والرّس فيه: أّن الطبيعي يمجد حمجمة الفرة

ويدّلنا عىل ذلك أيضًا ما ذكر  املنطقيمن من القناقض حني املمجبة اجلزئية والسالبة 

قاقن  حمجنمة حعنض الكّلية، وهذا ال يصح إاّل عىل ما ذكرنا من أّن املمجبة اجلزئية ت

نقيضنه )ال ال )حعنض اإلنسنان كاتنب(، وللقمالفراة؛ فنّن فرةًا من الكاتب مصاح 

 ال يصّح إاّل حانعدام مجيع الفراة. موه يشء من اإلنسان حكاتب(

وعليه فام ذكر من أّن الكيّل يمجد حمجمة الفرة، وينعدم حانعدام هنذا الفنرة غنل 

  ايح.

ون البقاء حبقاء حعض الفراة؛ فنّن حقاء الفراة املقعاقبة وأّما عرفًا فنّن العرف يعقّب

كاف ع  دق البقاء عرفًا، فنّّنم يقسممن احليمانات منثاًل إىل احليماننات املنقرضنة، 

 الثانية هب القنيال يمجد أي فرة من أفراةها، والوىل هي القي واحليمانات الباقية. و

عدام الفرة الوال من هذا النمع وحسبب ممجمةًا، ومن الماضح ان ايكمن حعض أفراةه

 تمليد املثل يبق  نمعه ويقاال عرفًا إّن هذا النمع حاق.

ممجمةة والقضية املقيقنة مقادة مع املشنكمكة؛ هنا وعليه فأركان االسقصااب 

 الكيّل كان ممجمةًا واآلن نشّك ع حقائه. ومصب اليقني والشّك هم الكيّل،  لنّ 

 ب خمدوش كّله.وما ذكر ع هذا الققري
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أّما ما قيل من أّن الكيّل يمجد حمجمة فنرة وا،ند، وال ينعندم إاّل حانعندام مجينع 

الفراة فهم غل مبقن عىل الدقة، إاّل عىل القمجيه الذي سنذكر  إن شاء اا؛ لّننه كنام 

ذكرنا ع تقريب كالم املشهمر الكيّل يمجد حمجمة الفرة، وهذا ممّا ال إشكاال فينه؛ لّن 

الفرة إذا وجد ينقسب إىل الطبيعني والطبيعني ولفرة هم الطبيعي مع اخلصم يات، ا

يكمن ممجمةًا حمجمة الفرة إّما حالعرض أو حالقبع، عىل اخقالف فيه ن فنذا كان حنالقبع 

معنا  أّنه ممجمة منع الماسنطة ع فمعنا  أّن الكيّل ممجمة واقعًا، وإذا كان حالعرض ف

كيّل أمرًا انقزاعيًا ذهنيًا لنيس لنه واقنع خنارجي كالكلينات العروض حناًء عىل كمن ال

االنقزاعية ن فنذا كان الكيّل ممجمةًا حمجمة الفرة فنقيجقه انعندام الكنيّل حانعندام هنذا 

الفرة، وال يصح أن يقاال إّن انعدامه مقمقف عىل انعدام مجينع الفنراة، حنل الطبيعني 

جنمةات مقعنّدةة حمجنمةات الفنراة والكيّل ينعدم حانعندام كنّل فنرة، فللطبيعني و

وانعدامات مقعدةة حانعدامات الفراة، وال يعقل أن يكمن لليشء وجمة وا،د، وهنم 

وجمة الفرة، وأعدام مقعدةة؛ إذ العدم طارة للمجمة، فنن كان المجمة وا،دًا فال حّد 

مجد أن يكمن العدم أيضًا وا،دًا، والطبيعي ال يمجد حمجمة فرة وا،د، حل الطبيعي ي

 حمجمة أي فرة.

ففي آن وا،د يمكن أن يكمن الطبيعي ممجمةًا ومنعدمًا وحاقيًا و،اةثنًا، حمعنن  

ال يمكنن أن  اً أّن أو اف الفراة ترسي إىل الكيّل، ال أّنه ما ةام فرة من الكيّل ممجنمة

حيديف فرة آخر أو ال يمكن أن ينعدم حانعدام فرة آخر، فنّن اإلنسان ن منثاًل ن ممجنمة 

مة زيد و،اةيف حالنسبة إىل ما يقملد فيام حعد؛ لّن احلدويف هم المجمة حعد العدم حمج

 وينعدم حانعدام زيد وهكذا.

فلننذا أو نناف الفننراة  ،أي فننرةمجننمة فننبام أّن الطبيعنني لننه سننعة ويمجنند ح

فلم وجد فرة ع زمان و،ديف فرة آخر ع نفنس ذلنك والمجمةات ترسي إىل الكيّل، 
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: إّن اإلنسان حاٍق حبقناء الفنرة الّوال، و،ناةيف حاندويف يقاال الزمان، وهنا يمكن أن

 نعدم حانعدام الفرة الوال، وحاٍق حبقاء الفرة الثاين.مالفرة الثاين، و

فال يصح أن يقاال إّن الكنيّل يمجند حمجنمة الفنرة وال ينعندم إاّل حانعندام مجينع 

 ع معنيني:الفراة، إاّل عىل القمجيه الذي نذكر ، وهم أّن المجمة يسقعمل 

 : المجمة حمعن  رصف المجمة، وع قباال ذلك رصف العدم.أحدمها

 ،وهبذا املعن  يقعدة وجمة الطبيعي وعدمه حقبنع وجنمة الفنراة وعندم الفنراة

 وهذا هم الذي أوضانا .

: المجمة الشامل جلميع وجمةات الطبيعي، وع قباله العدم الشامل جلميع ثانيهام

 أعدام الطبيعي.

ر هذا نقمال: إّنه إن أخّب عن وجمة الطبيعي فنباكم مقندمات احلكمنة فنذا ظه

ال المجنمة الشنامل، فننن قينل )إّن  ،ناكم أّن مراة  من المجمة هم رصف المجنمة

ال يمكن أن يكمن مراة  المجمة الشامل الذي ال يشّذ عنه وجمة؛ فاإلنسان ممجمة( 

ةها ن قاحلة لمجنمة أفنراة ُأخنر، إذ كّل ماهية من املاهيات ن عىل فرض حتق  مجيع أفرا

وال يعقل أن تقاق  ماهية حالمجمة الشامل ومجيع ما يمكن أن يكمن فرةًا له حايث ال 

 يمكن أن يقاق  فرة أو أفراة منه.

ففي مقام اإلخبار حأّن هذا الطبيعي ممجمٌة ال حّد وأن حيمل عىل رصف المجمة، 

 وهذا يقاق  ع ضمن فرة أو أفراة.

ّب عن عدم الطبيعي وقيل ن مثاًل ن )إّن العنقاء معدوم(، فهنا ال حنّد منن أّما إذا أخ

محل ذلك عىل العدم الشامل؛ إذ ال ريب ع أّن كل طبيعة ولم كثرت أفراةها معدومنة 

حانعدام حعض أفراةها، وانعدام حعض أفراةهنا حنام أّننه رضوري يكنمن اإلخبنار عنن 

عدم، العدم الشامل، فهنذا أمنر اسنقىهاري منن إاّل إذا كان مراة  من ال ،انعدامه لغماً 
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قمله )العنقاء ممجمة(، أو )العنقاء معدوم(، وال حنّد منن محنل كالمنه ع الوال عنىل 

 رصف المجمة وع الثاين عىل العدم الشامل ،ذرًا من لغمية كالم احلكيم.

عنىل وما ذكر  الُ مليمن ع الفرق حني املخالفة واملمافقة ع المر والنهي مبنقن 

كام إذا أمنر حنالقكلم ن حنناء عنىل أن يكنمن  ،هذا االسقىهار؛ فنّنه إذا أمر املمىل حطبيعي

 ،المر حمعن  طلب وجمة اليشء ن فال حّد من محل كالمه عىل أّنه يريد رصف المجنمة

ال القكلم حجميع أفراة ، فنّنه غل معقمال، كام أّن مراة  من عدم القكّلم فيام إذا ّن  عن 

فنّننه حتصنيل احلا نل؛ إذ  ،ال عدم القكّلم حبعض أفراة القكّلم ،العدم الشامل القكّلم

القكلم أفراة املقكّلم إّنام يقكّلم حفرة أو أفراة معدوةة من القكّلم الذي ال ّناية له وسائر 

 معدومة مجيعها.

هذا مع قطع النىر عاّم هم احل ، وهم أّن المر ليس ،قيققه طلب وجمة الفعنل، 

ه ليس النهي عبارة عن طلب ترب الشنيء، حل المر عبارة عن البعث والقاريك كام أنّ 

 نام الطبيعة، والنهي عبارة عن الزجر، و )ال( أةاة زجر.

لنيس ف ةملمجبنة اجلزئينة هنم السنالبة الكلينمن أّن نقيض ا وأّما ما ذكر ع املنط 

اإلنسان ضا،ك( عن  املقعارف من أّن نقيض كّل يشء رفعه، وليس نقيض )حعض املح

)ال يشء من اإلنسان حضا،ك(، حل نقيضنه )حعنض اإلنسنان لنيس حضنا،ك(، حنل 

القناقض هنا حمعن  القناع، أي: حني  دق هاتني القضيقني تناف وتناقض من جهة أّن 

 كّل وا،د منهام يالزم نقيض اآلخر.

فنننذا قيننل )حعننض اإلنسننان ضننا،ك(، تكننمن الالضنناكية حالنسننبة إىل أفننراة 

 العدم الشامل غل  اةق.ومعدومة،  الضا،ك

ّن عدمه منقنف، فننذا أيقاال )حعض اإلنسان كاتب(، معنا  وحعبارة ُأخرس: ،ينام 

كان عدمه منقف فال معن  للسلب الكيّل، فالسلب الكيّل مناف لالزم املمجبة اجلزئية، 
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 معن  للسلب سلب الكيّل ال يقاق  إاّل فيام إذا مل تكن ممجبة جزئية، وإاّل فالالكام أّن 

 الكيّل.

هذا مبقن عىل وبقاء هذا النمع، لّن العرف يرون وجمةًا آخر فنوأّما المر العرع، 

 أيضًا ال يصح ع حعض المثلة. مع، وهالقسامح العر

وحعض تالمذة املاق  احلائري ذهب أوالً إىل القفصيل ثمَّ إىل القأمنل منن جهنة 

كام إذا وجد احليمان ع ضمن عنامل  عض المثلة.وال سّيام ع ح ،عدم  دق البقاء عرفاً 

مققي وانعدم، وناقمل أن يكمن احليمان ممجمةًا ع ضمن الكلب مثاًل؛ فنّن العنرف 

 ال يرون هبذا حقاء له.

العلامء حاقمن »و اة اسقعامال كلمة البقاء ال تمجب  دق البقاء واقعًا كقمهلم: 

، فهنا أخذ المجمة املثنايل «لقلمب ممجمةةما حقي الدهر أعياّنم مفقمةة وأمثاهلم ع ا

، حقاء للمجمة العيني حنمع من العناية، ومثل هذا ال يمكن إجنراء االسقصنااب فينه

 .فليس كل ما  ّح اسقعامال البقاء  ّح جريان االسقصااب فيه

ّن الدليل العقيل والعرع الذي ُأقيم جلريان االسقصااب ع هنذا أفىهر ممّا ذكرنا 

 ةلياًل، واحلّ  عدم جريان االسقصااب ع هذا القسم. لحيصالقسم ال 

 هذا متام الكالم ع القسم الوال من القسم الثالث من اسقصااب الكيّل.

 القسم الثاين من استصحاب الايّل القسم الثالث

وهم ما إذا علم حمجمة الكيّل ع ضمن فرة وعلم حانعدامه، إاّل أّنه ناقمل وجمة 

إاّل أّننه  ،وال، كام إذا علم حمجمة زيد ع الدار، وعلم حخروجهفرة آخر ،اال وجمة ال

 ناقمل وجمة عمرو ،اال كمن زيد ع الدار.

والقائل حجريان االسقصااب ع القسم الوال من القسم الثالث يقنمال حجرينان 

 االسقصااب ع هذا القسم حطري  أوىل.
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لّنننه يعقننّب ع  إاّل أّن القننائلني حعنندم جريننان االسقصننااب ع القسننم الوال ن

االسقصااب ا،قامال البقاء، وع القسم الوال ا،نقامال البقناء النذي هنم عبنارة عنن 

اسقمرار نفس المجمة الذي وجد الكيّل حه غل ممجمة ن قد اخقلفما ع هنذا القسنم، 

 منهم الشيخ النصاري.ووذهب حعض إىل جريان االسقصااب ع هذا القسم 

ّنا نعلم قبل ارتفاع منا علنم حمجنمة  أّن أهم  وأساس كالم الشيخ ع هذا القسم

الكيّل كان ممجمةًا، إاّل أّنا ال نعلم أّن الكيّل هل كان ممجنمةًا حمجنمة فنرة وا،ند أو 

حمجمة فرةين؟ فنن كان ممجمةًا حمجمة فرة وا،د فالكيّل منعدم، وإن كنان ممجنمةًا 

 حمجمة فرةين فالفرة اآلخر حاق، والكيّل حاق ع ضمنه.

وليس كالقسم الوال ،يث مل يكن ا،قامال حقناء  ،فنان ناقمل حقاء الكيّل  وعليه

 الكيّل ممجمةًا فيه.

حأّن هذا املقدار منن الفنرق حنني القسنمني ن وأّن ع القسنم  ويمكن اجلماب عنه

الوال ا،قامال اسقمرار وجمة خاص يكمن الكيّل ممجمةًا حه غنل ممجنمة، وع هنذا 

لكيّل ممجمٌة ن أمٌر  ايح، فلم كان جمرة ا،قامال البقاء القسم ا،قامال اسقمرار وجمة ا

 الزمه جريان االسقصااب ع هذا القسم.فكافيًا 

وأّما إذا قلنا حأّن ما هم الندخيل ع جرينان االسقصنااب هنم ا،نقامال اسنقمرار 

وجمة ُقطع حأّن الكيّل ممجمٌة حنه، فنال انري االسقصنااب؛ وذلنك لعندم ا،نقامال 

قاق  الكيّل حه؛ لّن المجمة الذي كان مقطمعًا حتق  الكنيّل ع اسقمرار وجمة نقطع ح

ضمنه قد ارتفع ومل يسقمر، ووجمة آخر ناقمل اسنقمرار ، وحنالقبع ناقمنل وجنمة 

الكيّل حه، وجمّرة ا،قامال ،دوثه غل كاف ع جريان االسقصااب، واملفروض أّنه ال حّد 

 من القطع حمجمة الكيّل ع ضمنه.
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ما ناقمل كمنه مسقمرًا من المجمة غل مقطمع ،دوثنه وحتقن  وحعبارة ُأخرس: 

 الكيّل ع ضمنه، وما نقطع حمجمة الكيّل ع ضمنه نعلم حزواله.

والىاهر أّن املعقّب ع االسقصااب هم القطع حأّن الشنيء ممجمة ع آن ونشنك 

 ع أّن ما تعّل  حه القطع ع الزمان الساح  هل هم حاق أو ال؟

ع هذا القسم غل جاٍر ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين، وهم ما وهذا اإلشكاال 

إذا علم حقاق  الكيّل ع ضمن أ،د الفرةين أ،دمها قصل واآلخر طميل؛ إذ نعلم أّن 

الكيّل وجد حأ،د المجمةين وحمجمة أ،د الشيئني ونشّك ع أّن ذلك المجمة هل هم 

 وإال فال. ، أيضًا مسقمراً ن الكيّل امسقمر أو ال؟ فنن كان وجمة  مسقمرًا ك

ففي القسم الثاين من اسقصااب الكنيّل نعلنم حنأّن البقناء املاقمنل عبنارة عنن 

 اسقمرار وجمة خاص نقطع حبقاء الكيّل حنفس المجمة الذي حتق  الكيّل ع ضمنه.

فالىاهر عدم جرينان االسقصنااب ع القسنم الثناين منن القسنم الثالنث منن 

 اسقصااب الكيّل.

 ثالث من استصحاب الايّل القسم الثالثالقسم ال

وهم ما إذا وجدت الطبيعة الما،دة العرفية حمجمة فرة ونعلم حزواله، إاّل أّننه ال 

ممرة الكالم كنام أرشننا منا إذا . فحفرة آخر أضعف أو أشّد منه أو التبّدال  ما إذانعلم 

 كانت املاهية ماهية وا،دة.

وناقمل فيها االشقداة والضعف كالسنماة وأّما إذا كانت ماهيات مقعّدةة عرفية 

االسقصنااب، فيها واحلمرة والصفرة فبام أّّنا عند العرف ماهيات مقعّدةة فال اري 

وال يمكن أخذ السماة ،الة ساحقة للامرة أو أخذ احلمرة ،الة ساحقة للصفرة، وهذا 

منا حمجنمة فنّّنام من ماهية وا،دة عرفية، فلم عل ،حخالف احلمرة الشديدة والضعيفة

 احلمرة الشديدة، وعلمنا حزواهلا إّما حقبّدهلا إىل احلمرة الضعيفة وإّما حانعدامها متامًا.
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وهكذا ع الكيفيات النفسية، كام إذا علم حمجمة العدالة ع شخو حدرجة قمية، 

كنام  ،ونعلم حزواهلا إّما حقبدهلا إىل الدرجة الضعيفة وإّما حانعدامها كاًل، أو حعكس ذلك

ذا علمنا حمجمة ةرجة ضعيفة من العدالة، ونعلم حزواهلا إّما حقبدهلا إىل الدرجة القمية إ

 أو حانعدامها رأسًا ومتامًا.

فممرة الكالم هم  مرة الم،دة النمعية العرفية ع يشء يكمن قناحاًل لالشنقداة 

والضعف مع القطع حزواال الشديد أو الضنعيف، وناقمنل أن يكنمن أ نله حاقينًا ع 

 املرتبة الضعيفة أو القمية أو انعدامه متامًا. ضمن

ع جريان االسقصااب ع هذا القسم؛ إذ المجمة عىل فرض عندهم ال إشكاال و

نفس المجنمة سنماء تبنّدال هم االشقداة أو الضعف وجمة وا،د، فنّن وجمة العدالة 

حالضعيف، وهكذا ع احلمرة والسماة، وال مانع من اسقصنااب طبيعني  محالقمس أ

 العدالة أو السماة أو احلمرة.

منن القسنم الوال منن اسقصنااب هم إاّل أّنه وقع الكالم ع أّن هذا القسم هل 

 الكيّل أو ليس ةاخاًل ع القسم الوال؟

وع قبالنه ذكنر ، القسم الثالنث وقد عّد الشيخ هذا القسم من اسقصااب الكيّل 

سنم الوال منن اسقصنااب ّن هذا القسم ةاخل ع اسقصااب القأمجاعة من الكاحر 

 الكيّل.

ّن اخقالف الدرجة يمجب أن يكنمن ا،نقامال الدرجنة إومنشأ النزاع هم أّنه هل 

إاّل أّننه تبنّدال ،النه  ،فنرة وا،ندهم الضعيفة فرةًا آخر أو ال يمجب تعّدة الفرة، حل 

 وشلونه؟

فنن كان الفرة القمي والضعيف فرةين، فهذا ةاخل ع القسم الثالث، ويكمن ما 

هب إليه الشيخ هم الصايح، وإن كان الفرة القمي والضعيف وا،ندًا، والضنعف ذ
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ال ع القسم الثالث؛ إذ القسم  ،والقمة من تبّدال احلالة، فيكمن ةاخاًل ع القسم الوال

الثالث مققمم حقعّدة الفراة، وهذا ما ذهب إليه مجاعة منهم املاق  العراقني والسنيد 

، ونان نقرب كالمهم مسقمدين منن كلنامت رسائلخلمئي )،فىه اا( و ا،ب الا

 حعضهم أّوالً، ثمَّ نرس أّن ما ذهبما إليه هل هم  ايح أو ال؟

والقائلمن حأّن املقام ليس من قبيل تعدة الفرة اسقندوا إىل العقنل والعنرف، وأّن 

ال عقاًل وال عرفًا، حنل فنرة وا،ند  ،السماة الشديد والضعيف ليسا فرةين من السماة

 وعرفًا، واملراة من العقل هنا هم ما ذكر ع الفلسفة واملعقمال. عقالً 

وهنذا الفنرة غنل ذاب أّما عقاًل: فمن جهة أّن فرةية الفرة إّنام تكمن حقشخصنه، 

 ّن هذا شخو غل ذاب الشخو. أالفرة، يعني 

والقشخو أ له وتكّثر  إّنام يكمن حالمجمة، ومع فرض وجمة وا،د ال حّد منن 

ن القشخو وا،د، وال يعقل مع و،دة المجمة الذي وجد الطبيعي ،دوثًا االلقزام حأ

إنام يكمن حقعدة القشخو،  ّدة الفرةتعإّن وحقاًء حه أن يكمن الكيّل له فرةان؛ إذ كام قلنا 

 .تعّدة القشخو حقعّدة المجمة، فال حّد ع املقام من االلقزام حأّن هذا الفرة فرة وا،دو

جمة، وهذا هم النذي يكنمن لنه منا حانذاء ع اخلنارج، وهنم هذا حناء عىل أ الة الم

 .ءاماملشهمر حني الفالسفة القد

وأّما حناًء عىل أ الة املاهية ن وأ الة املاهية قنمال ضنعيف ال يعقنن  حنه ن يمكنن 

االلقزام حقعدة الفراة ع املقام؛ إذ ع املقام قد حتق  حالسماة الضعيف أو الشديد أنماع 

يات هبذا المجمة الما،د، وحام أّن المجمة أمر انقزاعي حنناء عنىل هنذا مقعدةة من املاه

املسلك، واملاهية هي ال يل، واملفروض أّن املاهيات مقنمعنة فنيمكن االلقنزام حنأّن 

الفراة مقعّدةة، إذ القعدة وعدم القعّدة ةائر مدار ال يل؛ ولذا قينل ع ضنمن أةّلنة 

  :أ الة المجمة



436 |   

 
 

 للمراة( رنانقنماعًا اسنأن   شقداة راتب ع اال)كمن امل

أّن احلمرة الضعيفة ،ينام تريند الم نمال إىل املرتبنة القمينة أو  :وتقريبه اإلمجايل

حالعكس ،ينام تريد احلمرة الشديدة الم مال إىل املرتبة الضعيفة حتّق  أننماع مقعنّدةة 

ةة غل مقناهينة الزمه اناصار ُأممر مقعدفمن املاهيات، فنن كانت املاهية هي ال يل 

 حني احلارصين، يعني حني املبدأ واملنقه ، وهم غل معقمال.

 يكمن المجمة كخيط يلزم مقفرقاهتا.فوأّما حناء عىل أ الة المجمة 

وعليه فيمكن االلقزام حالقعّدة عىل القمال حأ الة املاهية، إاّل أّن هنذا القنمال غنل 

ام حالقعّدة والعقل حيكم حم،ندة  ايح، وعىل القمال حأ الة المجمة ال يمكن االلقز

 الفرة.

وأّما عرفًا فنّن العنرف حيكنم ع السنماة الشنديد والضنعيف حأّننه ننمع وا،ند، 

واخقالفه إّنام يكمن حاخقالف العمارض والطمارئ واحلاالت، فام ذهب إلينه الشنيخ 

 )ويسنقثن  منن عندم اجلرينان ع حقملنه: اة ونسبه إىل القسامح العرفيةمن تعّدة الفر

العرف، فيعدون الفرة الال،  مع الفرة الساح  كاملسنقمر  هالقسم الثاين ما يقسامح في

 غل  ايح. (1) الما،د(

ال يثبقنان خنالف منذهب الم،ندة، حنل أّن العقل والعرف  :واجلماب عن ذلك

 لشيخ.يثبقان القعدة الذي ذهب إليه ا

حقعنّدة الفنرة حقعنّدة ر قنأّما عقاًل: فبناء عىل أ الة املاهية فماضح، واملسقشكل أ

 حطالن أ الة املاهية.ةلياًل عىل  لكذجعل املاهية، و
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، وال حنّد منن االلقنزام أيضناً  المر كام ذكر  الشيخفوأّما حناء عىل أ الة المجمة 

إاّل أّن هذ  النماع املقعّدةة ممجمةة  ،حقعّدة الفرة؛ وذلك لّّنم يقملمن حقعّدة النماع

 لكالم ع الفراة.حمجمة وا،د، وإّنام ا

ع القطع هنا مي وقع الكالم ع تعّدة  وو،دته، وهنا نسأال أّنه ما املراة حالفرة الذ

المجمة املضاف إىل طبيعي السماة؛ إذ المجمة املضاف إىل طبيعي السنماة حعدم إراةة 

 اهم منغل مقعّدة؛ لّن المجمة وجمة وا،د، فال حّد أن يكمن املراة من الفرة ع املقام 

 كزيد حالنسبة إىل اإلنسان مثاًل.  ،العالم الشخصيةيشبه 

 وع العالم الشخصية مسلكان:

 مسلك املشهمر.هم : المضع خاص واملمضمع له خاص، وهذا أحدمها

املقنأخرين  : المضع عام واملمضمع له عنام، وهنذا منا ذهنب إلينه حعنضثانيهام

 .كصا،ب الرسائل

المضع خا ًا واملمضمع لنه خا نًا ن أّن وأساس املسلك الوال ن وهم أن يكمن 

املمضمع له لزيد عبارة عن ماهية ضيقة مضافة إىل المجمة آننًا منا، فننّن املاهينة إذا مل 

تضف إىل المجمة آنًا ما غل قاحلة للقشخو وإن كاننت ع غاينة القضنيي ، فنام ةام مل 

 كثلين.ىل جزئيًة غل قاحلة لالنطباق عتضف إىل المجمة ولم آنًا ما مل تكن 

 فكالمها خاص. ،وهذا هم املقصمر، وهذا معن  المضع وهذا هم املمضمع له

وقد أورة عىل هذا املسلك حأّنه كام قلقم املاهية وإن كانت ضنيقة منا مل تضنف إىل 

المجمة اخلاص ومل يلخذ المجمة فيهنا تبقن  عنىل كليقهنا، غايقنه أّّننا تكنمن كلينة 

ّنه من املمكن أن يكمن حعض الكليات أب الُ مال فرة ن وقد ذكر ع هتذيمنارصة حال

منارصة حفرة وا،د وختيل أّن الشمس من هذا القبيل ن فاملاهية ال حّد وأن تضناف إىل 

 المجمة.
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وهذا  ايح، إاّل أّنه يلزم من ذلك أّنه إذا قيل )زيد ممجمة( أن تكنمن القضنية 

هية الضيقة املقصنفة حنالمجمة، مأخمذ فيه المجمة، وزيد معنا  املا اً رضورية، فنّن زيد

وإذا قيل )زيد معدوم( أو )زيد إّما ممجمة وإّما معدوم( يلزم القجريد، ومل يسقعمل ع 

وع الثاين يكنمن  ،الزمه ع الوال اجلمع حني النقيضنيفمعنا  احلقيقي؛ لّنه إذا مل ارة 

أّن المضنع فيهنا عنام الرتةيد لغمًا، ولذا القزم حاملسلك الثاين ع العالم الشخصية، و

 واملمضمع له أيضًا عام.

ال أن تكمن جزئيًا، وفرق حنني  ،أي: أّن املاهية ماهية ضيقة ليس هلا إاّل فرة وا،د

 الكيّل املنارص حالفرة وحني اجلزئي.

وهذا اإلشكاال مدفمع؛ لّنه وإن كانت اجلزئية ال تقاقن  إاّل حنضنافة املاهينة إىل 

القشخو المجمة آنًا ما، ال المجمة ،اال النسبة، فنال يلنزم  المجمة، إاّل أّنه يكفي ع

 املااذير املذكمرة، وزيد عبارة عن املاهية الضيقة املضافة إىل المجمة آنًا ما.

وال يلزم أن تكمن القضية رضورية إذا قيل )زيد ممجمة(؛ إذ املنأخمذ فيهنا هنم 

م( اجنقامع النقيضنني أو لنزوم المجمة ع اجلملة ولم آنًا ما، كام ال يلزم ع )زيد معدو

 القجريد، فالصايح هم املسلك الوال.

وعىل كال املسلكني ع العالم الشخصية ال حّد من االلقزام حقعّدة الفرة فيام نانن 

 فيه.

ماهية ضنيقة مضنافة ن مثل زيد  ن أّما عىل املسلك الوال فألّن املفروض أّن الفرة

كنان املضناف إلينه  ذاوإ ضاف إليه هم الفرة.إىل المجمة آنًا ما، فمجممع املضاف وامل

وا،دًا واملضاف مقعّدةًا يلزم منه تعّدة الفرة؛ إذ الفرة ماهية ضيقة مضافة إىل المجمة، 

فنن كان هنا ماهية ُأخرس مضافة إىل ذلك المجمة وممجمةة حنفس المجمة حعد املاهية 
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ملمضمع واملاممال معًا، أو حقعنّدة كمن فرةًا آخر؛ إذ تعّدة القضية إّما حقعّدة اقالُوىل ف

 املمضمع فقط أو حقعّدة املاممال فقط.

وأّما عىل املسلك الثاين فالمر يكمن أوضح؛ إذ لنيس فيهنا إضنافة إىل المجنمة، 

والفرة عبارة عن ماهية ضيقة هلا مصداق وا،د عىل هذا املسلك، وعليه يقاق  فرةان 

ة النماع، ومعنا  تعّدة املاهينات الضنيقة، من املاهيقني، واملفروض أّّنم يقملمن حقعدّ 

 أي: أّن السماة الضعيف ماهية غل ماهية السماة الشديد.

فعىل كال املسلكني ال حّد من االلقزام حقعّدة الفنرة سنماء قلننا حأ نالة املاهينة أم 

ح عنند نكنام هنم ممضنن أ الة المجمة، فام ذكر من أّن ما ذكر  الشيخ خمالف للعقل 

  ايح. غلن أهله 

وأّما ما ذكر منن المنر العنرع، وأّن العنرف ينرس ذلنك منن قبينل االخنقالف 

حاحلاالت والطمارئ ال االخقالف من ،يث الذات، فهنذا أيضنًا غنل  نايح؛ فننّن 

 .نيمها لمنالعرف يقمال حأّّنام لمنان فيام إذا كان هنا سماة شديد وسماة ضعيف، ويعدّ 

وكيّل مشنكك، والكنيّل املقنماطئ منا إذا كنان أّن للعرف كيّل مقماطئ إىل مضافًا 

اخقالف أفراة  حسبب العمارض، والكيّل املشكك ما يكمن ما حه االمقياز من جنس ما 

حه االشرتاب، وما حه االشرتاب ع السماة الشديد والضعيف من جنس وا،د، والعرف 

 يرس ذلك من هذا القبيل، وليس االخقالف حالطمارئ والعمارض.

 انكام هم كذلك واقعًا، وأّن العقل والعرف ممافق ،لعرف يرامها مقعدةاً فىهر أّن ا

 ال أن يكمنا خمالفني له. ،للشيخ

يجنري ففقاصل: أّنه إذا مل يكن تغاير عرع حني الطبيعقنني ن كمراتنب السنماة ن 

كالسنماة واحلمنرة أو احلمنرة  ،االسقصااب حخالف ما إذا كنان حيننهام تغناير عنرع

 والصفرة.
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قع مثاالً ممرةًا للكالم وأّنه من هذا القبينل أم ال؟ وهنم أّننه إذا كنان يشء وقد و

وشنككنا ع حقناء الكراهنة وعدمنه، أو علمننا  ،وعلمنا حنزواال ،رمقنه ،حمّرمًا احقداءً 

ونشّك ع حقاء االسقاباب، فهل هذا املثاال  ،وعلمنا حزواال ذلك ،حمجمب يشء احقداءً 

 لثالث، أو ال؟ةاخل ع القسم الثالث من القسم ا

ّن هنذا املثناال ةاخنل ع هنذا القسنم عنىل أما مضنممنه:  (1)ذكر  ا،ب الكفاية

القاعدة ن لم ال عدم مساعدة العرف ن لّن الفرق حني المجمب واالسقاباب ع شنّدة 

وهكذا احلرمة والكراهة، فنّن الفرق حيننهام حشندة الزجنر وضنعفه،  ،الطلب وضعفه

وجمة االسقاباب والكراهة حعد المجمب واحلرمة  واالتصاال مساوق للم،دة، أي:

مساوق للم،دة، فيكمن ةاخاًل ع القسم الثالث من القسم الثالنث منن اسقصنااب 

 الكيّل.

 ،مقبناينني فرةين املقباةلني واالسقاباب اإلااب يرس ،يث العرف أنّ  إال: )قاال

 (. لالسقصااب جماال يكن مل زمانني ع الم ف خمقلف وا،د ال

نقمال: إن قلنا حأّن ،قيقة المجنمب واالسنقاباب هني اإلراةة الشنديدة ونان 

فهذ  اإلراةة يشء و،داين، وهكذا احلرمة والكراهة ن كام كان هذا  ،واإلراةة الضعيفة

وقد ذكرنا ذلك ع مباث الوامنر ن فيكنمن ةاخناًل ع القسنم  ،معققد حعض الكاحر

نام يكمن مانعًا من احتاة القضية املقيقنة مع الثالث، والقمال حأّن العرف يرامها مقعدةًا ح

 املشكمكة غل واضح.
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وإن قلنا حنأّن المجنمب واالسنقاباب وهكنذا احلرمنة والكراهنة منن المنمر 

االعقبارية، وخيقلف كّل منهام ع مر،لة مقممات ذاته، حمعن : أّن المجمب عبارة عن 

كّلنف حأّنه اعقبار الفعل عىل ذّمة امل اعقبار يكمن مندجمًا فيه المعيد عىل الرتب سماٌء قلنا

واالسقاباب عبارة عن اعقبار يكمن مندجمًا فيه المعند  ،أم احلث والرتغيب أم غلمها

عىل الفعل ن سماٌء قلنا حأّن منشأ هنذا االنندماج رحنط الشخصنية؛ فننّن املنمىل تنرتبط 

منشنأ يكنمن اباب شخصيقه حنتيان ما أمر حه وإاّل يكمن إهانة حالنسبة إليه، وع االسق

مل  ماالندماج رحط شخصية املّلكف حنتيان العمل، أي: إن كنت مطيعًا فافعنل ذلنك، أ

حل المر اململمي منا يكنمن منندجمًا فينه المعيند والمعند عنىل  ،نقل حرحط الشخصية

املخالفة واإلطاعة ن فهام ،كامن خمقلفان من ،يث املقمم، وع مر،لة اإلنشناء ينشنآن 

 ا احلرمة والكراهة.حننشائني، وهكذ

فعليه خيرجان من هذا القسم؛ إذ ليس هنا اشقداة وضعف، حل ال يعقل االشقداة 

والضعف ع االعقبارينات وإّننام يكمننان ع المنمر القكمينينة؛ إذ ال حتنرب لألمنمر 

 االعقبارية، وإّنام تدور مدار اعقبار املعقّب.

ء آخنر غنل أكيند، إاّل أّن نعم، يمكن اعقبنار يشء شنديدًا وأكيندًا، واعقبنار يش

االشقداة غل الشّدة والضعف ن إذ الشدة عبارة عن نمع من احلركة وأن يقاّرب اليشء 

من مرتبة إىل مرتبة ُأخرس ن فال يكمن ةاخاًل ع القسم الثالث من القسنم الثالنث منن 

 اسقصااب الكيّل.

 ثة.هذا متام الكالم ع ُأ مال مطالب اسقصااب الكيّل حأنماعه الثال

 

 بقي الاالم يف ُأمور:
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لقسنمني الثناين والثالنث منن القسنم الثالنث منن : فيام هم مرتبط حااألمر األول

 سقصااب الكيّل.ا

وهم أّنا القزمنا حجرينان االسقصنااب ع القسنم الثالنث منن القسنم الثالنث، 

والشيخ القزم مضافًا إىل هذا القسم حجريان االسقصااب ع القسم الثاين منن القسنم 

الثالث، إاّل أّن هذا مقيٌَّد حام إذا مل يكن هنا أ ل ،اكم عىل اسقصااب الكيّل، وهم كام 

إذا كانت قضية مقكفلة الرتفاع ما نريد اسقصااحه، وجزٌء منه كنان حمنرزًا حالمجندان 

 وجزٌء حال ل.

 وقد تقّدم حعض أمثلقه، مثل ما إذا شك ع أّن هذا عرق الكافر أو حمال.

طالقات الناظرة إىل رفنع النجاسنة ن وهني إطالقنات رافعينة املناء وقلنا: إّن اإل

للنجاسة حالغسل حه ن خمصصة حام إذا كان الشنيء املقنجس أ احه حمال، فنن شنككنا ع 

 أّنه أ احه حمال أم ال، فهذا ةاخل ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين.

 و الناشئة من البمال.أي: أّن النجاسة مرةةة حني النجاسة الناشئة من عرق الكافر أ

وقد ذكرنا أّن تعّدة اهلمية الشخصية حيصل حقعنّدة السنباب، وال سنّيام إذا كنان 

املسبب خمقلفًا من ،يث الرافع كام ع املثاال، فنّن أ،دمها ممقد مع الغسل منرة وا،ندة، 

 واآلخر ينقهي حالغسل مرة وا،دة.

المجدان وأّن هذا مقننجس، إاّل أّن الدليل املقكفل للرفع يمكن إ،راز جزء منه ح

وكّل مقنجس إذا غسل حاملاء مرة ومل يصبه حمال يطهر حغسله مرة وا،ندة، وجنزٌء آخنر 

 حال ل وهم أ ل عدم كمنه حمالً، فمع وجمة هذا ال ل ال جماال لالسقصااب.

نشك ع ولنم  الكلنب أو كنّا وهكذا ع سائر املمارة القي من هذا القبيل، كام إذا 

فنّنه يمكن نفيهام حال ل، وال ل عدم تنجسه حملم  الكلنب، وال نل كمنه إناًء، 

عندم كمنننه إننناًء حناننم اسقصننااب العنندم النعقنني أو حاسقصننااب العنندم الزيل ن 
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واسقصااب العدم النعقي هم أّن هنذا الفلنز مل يكنن إنناًء واآلن نشنك فنسقصناب 

نام مل يكنن واآلن يء مل يكنن ،يننأّن هنذا الشنهنم عدمه، واسقصااب العدم الزيل 

نسقصاب عدمه ن ففي هذ  املمارة ال ينبغي اإلشكاال ع أّن اسقصنااب الكنيّل غنل 

 جاٍر.

 النزاع يف مثال يف املقام

حقي ع املقام مثاال وقع ممرةًا للنزاع حني العالم، وهم أّنه إذا قام أ،ٌد منن نممنه 

وخرج مننه  ،حاحلديف ال غروشّك ع أّنه هل ا،قلم أو ال؟ وهكذا فيام إذا كان حمدثًا 

 حلل مشقبه حني كمنه مذيًا أو منيًا.

ذلنك حعننمان الننقض واإلشنكاال عنىل الشنيخ،  (1)فقد ذكر ع أجمة الققرينرات

 حعنمان )رّحام يقاال( نقضًا عىل الشيخ )رمحه اا(. (2)وهكذا ع مصباح الُ مال

يان االسقصنااب وإّنام يمّجه اإلشكاال عىل الشيخ من جهة أّن الشيخ يقمال حجر

 ع القسم الثاين من القسم الثالث.

، فهذا ةاخنل ع القسنم الثناين منن (3)فنن كان احلديف الكّب وال غر مقخالفني

القسم الثالث؛ إذ هذا الشخو كان حمدثًا حاحلديف ال غر قبل المضمء وال يدري أّن 

  احلديف الكّب وجد حسبب اال،قالم أو حسبب البلل اخلارج منه أم ال؟

فبناًء عىل القخالف إن خرج منه مني فهم حمديف حال نغر والكنّب، وحالمضنمء 

فهم حاق ونسقصاب طبيعي احلنديف،  ،يرتفع احلديف ال غر، وإن كان حمدثًا حالكّب

                                                           
 

 .97:  4ة الققريرات ( أجم1)

 .137: 2( مصباح ال مال 2)

 ( املقخالفان عبارة عن ماهيقني اقمعان ع المجمة. )االسقاذ ةام ظله(3)
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فنّن ضاحط الكيّل القسم الثاين من القسم الثالث هم القطع حقاق  الكيّل ع ضمن فنرة 

 لفرة الوال الذي هم حاق عىل تقدير ،دوثه.مع ا،قامال ،دويف فرة آخر ،ني وجمة ا

 وهذا الضاحط حمق  ع هذا املثاال حناء عىل القخالف. 

وإن كان حينهام تضاة، حمعن  أّنه لم حتق  سبب احلديف الكّب فال يكنمن احلنديف 

ال غر ممجمةًا، فيكمن ةاخاًل ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين الذي يقمال اجلميع 

فيه؛ إذ لم كان هذا الشخو حمدثًا  حال غر وخنرج مننه حلنل حجريان االسقصااب 

مشقبه حني املذي واملني ن واملفروض أّن حينهام تضاة وال اقمعان ع المجمة ن فنن كنان 

البلل مذيًا فهم حمنديف حال نغر، وإن كنان منينًا فهنم حمنديف حنالكّب ولنيس حمندثًا 

حني أن يكنمن ،ندثًا أ نغر أو   أمريدور حال غر، فاحلديف حعد خروج البلل املشقبه 

 وهذا حخالف مسلك القخالف، فنّّنام ممجمةان عليه. .أكّب

وإن كان حينهام الشّدة والضعف، حمعن : أّنه حعد ما كان حمدثًا حال غر إن حتّقن  

احلديف الكّب فيشقّد احلديف، وحعد المضمء ال يعلم أّنه كنان حمندثًا حالضنعيف ،قن  

 ة ،ق  ال يرتفع إاّل حالغسل، فيسقصاب كيّل احلديف.يرتفع أو كان مرتبة شديد

فىهر ممّا ذكرنا أّنه حناء عىل القخالف يكمن ةاخناًل ع القسنم الثناين منن القسنم 

الثالث الذي يقمال الشيخ حجرينان االسقصنااب فينه ع قبناال املشنهمر، وحنناء عنىل 

وحنناء عنىل القضاة يكمن ةاخاًل ع اسقصااب القسم الثاين من اسقصنااب الكنيّل، 

الشّدة والضعف يكمن ةاخاًل ع اسقصااب القسم الثالث من القسم الثالث، وليس 

 حينهام تغاير عرع ،ق  ال اري االسقصااب.

وعليه، فال حّد من القمال حجريان االسقصااب والقنمال حعندم كفاينة المضنمء، 

 واحلاال أّن الفقهاء يقملمن حكفاية المضمء وعدم وجمب الغسل.
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إيراة ذلنك فنيام إذا ة هذا اإلشكاال عىل الشيخ ال عىل غل ، مع أّنه يمكن وإّنام ير

ضعف عىل غل  أيضًا من أجنل أّن غنل الشنيخ يمكنن أن كان حينهام تضاة أو شّدة و

يقمال حالقخالف حني احلديف الكّب وال غر فيكمن ةاخاًل ع القسم الثاين من القسنم 

 فيه.الثالث الذي ال نقمال حجريان االسقصااب 

وأّما الشيخ فلة اإلشكاال عليه عىل كّل ،اال؛ لّنه إّما يقمال حالقخالف حيننهام، أو 

 القضاة، أو الشّدة والضعف، وع مجيعها يقمال الشيخ حجريان االسقصااب. 

منذكمر هم وهذا اإلشكاال غل مذكمر ع كلامهتم هبذا القفصيل الذي ذكرنا ، حل 

عقينب القسنم  (1)أجمة الققريرات وفمائد الُ نمالمبقنيًا عىل القخالف، ولذا ذكر ع 

 الثاين من القسم الثالث.

هم أن يقاال: إّن كّبس كلية قد ةّلت عىل أّن املاديف إن مل يكن جنبًا  هاجلماب عنو

فينفيها حال نل،  ،يكمن المضمء مطهرًا حالنسبة إليه، وهذا الشخو يشك ع اجلناحة

 هرًا حالنسبة إليه.فهم حمديف وليس حجنب، فيكمن المضمء مط

ما أجاب حه املاق  النائيني ع كال تقريريه، وهذا منا يىهنر منن هم  المجهوهذا 

ع مباث االسقصااب القعليقني، وكنذا حعنض الكناحر ع  ال فهاينكالم املاق  

 مصباح الُ مال وغلهم. 

منهم املاق  العراقني و نا،ب الرسنائل  ،وع قباال هلالء قد أنكر مجاعة ذلك

 اق  الزنجاين ع حترير ال مال.وامل

                                                           
 

 .426:  4( فمائد ال مال 1)
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ـا ال ـِذيَن العمدة هي اآلية املباركنة: ﴿أّن وتفصيل جماب املاق  النائيني:  َ َيـا أه 

َسُحوا بُِرُءوِسُامو  ِدَيُامو إىَِل امَلَرافِِق َوامو ِسُلوا ُوُجوَهُامو َوأيو اَلِة َفاغو ُتمو إىَِل الص  ذَمنُوا إَِذا ُقمو

ُجَلُامو إىَِل ا ََض أوو َعـىَل َسـَفر  أوو َجـاَء َوأرو ُروا َوإِنو ُكنوُتمو َمرو ه  ِ َوإِنو ُكنوُتمو ُجنُباا َفاط  َبنيو لَاعو

ُمـوا َصـِعيداا َطيِّبـاا  ُدوا َمـاءا َفَتَيم 
ُتُم النَِّساَء َفَلمو ََتِ ِ  أوو اَلَمسو

إىل  (1) ﴾أَحد  ِمنوُامو ِمَن الَغائِ

 آخرها.

القفسنل اسنب ريفة حقريننة املناسنبة وحنية الشّن  در اآلأوطري  االسقدالال: 

: إذا قمقم من النمم إىل الصالة فاغسلما، ومن منه ع ممثقة احن حكل يكمن املراة المارة

 املعلمم أّنه ليس للنمم خصم ية، حل يشمل مطل  احلديف ال غر.

حسبب اال،قالم  أي: أّنه إذا قمقم وكنقم جنباً  ﴿َوإِنو ُكنوُتمو ُجنُباا﴾واملراة من قمله: 

فاطهروا؛ وذلك مضافًا إىل اسقىهار ذلك من اآلية املباركة أّنه لنم كنان املنراة مطلن  

﴿أوو اجلناحة سماء أكانت حاال،قالم أم حمالمسة النساء يلنزم القكنرار ع قملنه تعناىل: 

ُتُم النَِّساَء﴾ ة ن وهذ  اآلية الشنريفة من مشكالت آيات القنرآن الكنريم ن فاآلين اَلَمسو

وإاّل يكقفني  ،الرشيفة تداّل عىل أّن القائم من النمم إذا كان حمنقلاًم انب علينه الغسنل

 حالمضمء.

فيسقفاة منن هنذا القفصنيل ع اآلينة املباركنة أّن  ،فبام أّن القفصيل قاطع للرشكة

معن  اآلية الكريمة هكذا: القائم من النمم إن مل يكن جنبًا فمظيفقه المضمء، وإن كان 

ظيفقه الغسنل، فممضنمع المجنمب للمضنمء مللنف منن أن يكنمن حمندثًا جنبًا فم

 حال غر وأن ال يكمن جنبًا.

                                                           
 

 .6( سمرة املائدة اآلية: 1)
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حل عىل نام املاصنلية  ،ومن املعلمم أّن ،كم المضمء ليس عىل نام املمضمعية

ٍ  للطهارة؛ لقمله تعاىل ع ذيل اآلية الرشيفة:  َعـَل َعَلـيوُامو ِمـنو َحـَر ﴿َما ُيِريُد اهللُ لَِيجو

﴾َوَلاِ  َرُكمو الزم منن أجنل هنم أي: أّن هذ  الطرق طرق القطهنل النذي  نو ُيِريُد لُِيَطهِّ

، فنّن املراة منه هم الطهمر منن   (1)ال  الة إاّل حطهمر :الصالة، مضافًا إىل قمله 

 احلديف ال الطهارة من اخلبث، فنّّنا ليست من أركان الصالة.

حاحلديف ال نغر حالمجندان، ولنيس وعليه، ففي املقام هذا الشخو كان حمدثًا 

جنبًا حال ل، فالمضمء مطهر لنه حاكنم اآلينة الشننريفة، فنال انري اسقصنااب 

احلديف، سماٌء أكان حني احلدثني ختالف أم تضاة أم شدة وضنعف؛ وذلنك منن أجنل 

 الدليل الناظر إىل رفع احلديف فيام إذا أ،رز أّنه ليس حمجنب. 

حل احلكم شامل له  ،جناحة عن اال،قالم خصم ية حأّنه ليس لللوال حّد من القذك

 وملا إذا كانت اجلناحة حسبب ملس النساء.

كنل أّن وتقريبه حنام أوضح: أّن اخلطاب ع اآلية املباركة مقمجه إىل املاديف، ال 

كام تممهه حعض الصااحة، وأّنه اب المضمء  ،ال حّد وأن يقمضأفمن أراة إقامة الصالة 

االسقدالال حاآلينة املباركنة   قطهرًا، ونسب إىل أمل امللمننيلكل  الة ولم كان م

سياق اآلية الرشيفة ال يداّل عنىل  أنّ إىل مضافًا  هلذا القمال، إاّل أّن هذ  النسبة غل ثاحقة.

﴾، ذلك، والشاهد عليه قمله تعاىل ع ذيل اآلية املباركة ﴿ َرُكمو اآلينة فَوَلاِنو ُيِريُد لُِيَطهِّ

 .احيان طرق حتصيل الطهارة القي ال  الة إاّل هباملباركة حصدة 
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يجب عليه المضمء، ثمَّ ذكر سباانه: ففاملاديف إذا أراة الصالة وقام إىل الصالة 

ُروا﴾ ه   .﴿َوإِنو ُكنوُتمو ُجنُباا َفاط 

كنام ع حعنض ن ولعّل المجه ع عدم ذكر  سباانه كيفية الغسنل هنم أّن العنرب 

من غسل اجلناحة قبل اإلسالم، وعليه ففي املمرة الوال ظاهر كانما يعرفن   (1)الروايات

الكالم أّن املمضمع هم الطبيعي الالحرش ، يعني: مطل  املانديف، واجلنزاء املرتتنب 

ِسُلواعليه قمله تعاىل: ﴿  ﴾ إىل آخر .َفاغو

وهم املاديف حاجلناحة، إاّل أّن  ،وع املمرة الثاين املمضمع هم الطبيعي حرش  يشء

احل حينهام يسقكشف أّن الوال هم الطبيعي حرش  ال، أي )إن كنقم حمندثني ومل من القق

)إذا أرةت السفر فقصنّدق حندرهم وإن كننت مريضنًا  :تكمنما جنبًا(، نىل ما إذا قاال

 فقصّدق حدينار(. 

ـُتمهذا مع قطع النىر عن ممثقة احن حكل، ومعها يكمن املعن  هكذا: ﴿ ﴾ إَذا ُقمو

﴾ أي وإنو ُكنوـُتم ُجنُبـاا إذ الننائم النذي يقنمم إىل الصنالة حمنديف ﴿أي: كنقم حمدثني؛ 

مضافًا  ،املاديف إذا كان جنبًا، وحاملناسبة يسقىهر أّن املراة من اجلناحة هنا هي اال،قالم

ُتم النَِّساءإىل ذكر  تعاىل: ﴿ مجنب رفنع اليند عنن ت﴾ حعد ذلك، واملقاحلة حيننهام الَمسو

 والقمال حأّنه حرش  ال. ،الطبيعي الالحرش ظاهر ع هم ظهمر الوال الذي 

                                                           
 

اال،قجاج للطّبي  تغقسل كانت والعرب اجلناحة، من تغقسل ال املجمس وكانتولفىه: ( 1)

2 :92. 
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ريفة نوهذا هم املسقىهر من اآلية الرشيفة، والمر حالمضمء والغسل ع اآلية الش

رواإّنام هم من أجل حتصيل الطهارة، لقمله تعاىل: ﴿ ه  ﴾ فنّنه تعاىل حنّي املسبب ةون فاط 

د لِ مضافًا إىل ذيل اآلية الرشيفة ﴿ السبب. ركمَوَلاِنو ُيريو  ﴾ وسياق اآلية املباركة.ُيطهِّ

والنقيجة: أّن اآلية املباركة ناظرة إىل رفع احلديف، وأّنه ال حّد للماديف أن يقمضنأ 

إاّل أن يكمن جنبًا، ومعنا  أّن املاديف حرش  ال عن اجلناحة رافع ،دثه وحمق  طهارتنه 

إ،نراز  الغسل، فنيمكنهم هم المضمء، واملاديف حرش  اجلناحة رافع ،دثه ومطهر  

ممضمع احلكم الوال حضم ال ل إىل المجدان وحيكم حمجمب المضمء حالنسبة إليه 

ال المجمب القكليفي، كام أّن وجمب الغسنل لقاقن   ،وجمحًا رشطيًا لقاق  الطهارة

 الطهارة املعقّبة ع الصالة.

 ريفة، وال ناقاج إىل منانكاف ع االسقدالال حاآلية الش  وهذا املقدار الذي ذكرنا

 ذكر  املاق  النائيني لعدم لزوم اجلمع حني المضمء والغسل.

كّل قلنا إّن اآلية الرشيفة مسمقة للرافعية وتداّل عىل أّن المضمء حالنسبة إىل فبام أّنه 

كاٍف ع عدم لزوم وهذا  ،والشاب ع اجلناحة رافع حلدثه ،املاديف حاحلديف ال غرمن 

 اإلتيان حالرافع اآلخر.

  النائيني ذكر ع الفمائد: )وإذا وجب عليه المضنمء ال انب علينه إاّل أّن املاقّ 

الغسل ملا عرفت من أّنه ال اقمع عىل املكّلف وجمب المضمء والغسل معًا لّن سبب 

وجمب المضمء ال يمكن أن اقمع مع سبب وجمب الغسل، فنّن منن أجنزاء سنبب 

ة القي هني سنبب وجنمب وجمب المضمء عدم اجلناحة فال يعقل أن اقمع مع اجلناح
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إىل  (1) الغسل فنّنه يلزم اجقامع النقيضني ففي املثاال ال اب عنىل املكّلنف إاّل المضنمء(

 آخر .

ما ذكرنا  كاف لعدم فنّن وهذا الذي ذكر  )قّدس رّس ( غل حمقاج إليه، وكام قلنا 

رافنع وجمب الغسل؛ لّن احلديف ال حيقاج إىل أزيد من رافع، واملفروض أّن المضمء 

 حالنسبة إليه.

اعة من املقأخرين كصنا،ب وهذا املطلب مع وضم،ه قد وقع ممرة اعرتاض مج

 ، واملاق  العراقي، واملاق  الزنجاين.الرسائل

 عىل ذلك حنشكالني: (2) فقد أشكل  ا،ب الرسائل

: أّن اآلية الشنريفة مرحمطة حقعنّدة الشننر  وتعنّدة اجلنزاء، وع األول االشاال

  القاعندة أّننه كّلنام حتقن  رش  كنّل وا،ند منن نة الرش  واجلزاء مققضممارة تعدّ 

اَلِة﴾القضيقني يقاق  جزاؤ ، وقمله تعاىل: ﴿ ُتمو إىَِل الص  ، يعني: إن كنقم حمدثني إَِذا ُقمو

ُروا﴾، حال غر فقمضلا، وقمله تعاىل:  ه   قضية ُأخرس.﴿َوإِنو ُكنوُتمو ُجنُباا َفاط 

 ب جزاء كّل منهام.ق  كال الرشطني كام ع املقام وجإن حتومققىض القاعدة أّنه 

ّن ما قاله من أّن القفصيل حني النمم واجلناحة والمضنمء أ :أوالً  :)ولكنّه يقاالقاال: 

والغسل ع اآلية الشنريفة قاطع للشنركة ع غل حمّله؛ لّن من الماضح أّن القفصيل ع 

رو فأهنه( ال يداّل عنىل أّن املجنيء النذي قملنا )إذا جاءب زيد فأكرمه، وإذا جاءب عم

سبب ع وجمب إكرام زيد يقيد حعدم جميء عمرو أو أّن ممضمع اإلكرام مركب منن 
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جميء زيد، وعدم جميء عمرو، وهكذا المر حالنسبة إىل إهانة عمرو، حل القفصيل هننا 

 يداّل عىل أّن جميء زيد سبب مسققل لمجمب إكرامه، وأّن جميء عمرو سنبب مسنققل

 آخر لمجمب إهانقه.

فنذا اجقمع السببان يلثر كل منهام ع مسببه، وعليه فمجرة ذكنر الغسنل عقينب 

أّن العطف ع اآلية  عىل ،المضمء واجلناحة عقيب النمم ال يداّل عىل ما ذكر  )رمحه اا(

 الرشيفة حالماو ال حن )أو( شاهد عىل ما قلنا.

 اكقفناء الغسنل عنن المضنمء لكنّنا عىل هذا لم مل يكن ةليل غل هذ  اآلية عنىلف

 اجلمع حني المضمء والغسل(.حناكم حأّن الماجب عند اجقامع النمم واجلناحة 

وهذا املعرتض تمهم ن كام ع عبارته ن أّن ما نان فيه منن قبينل )إن جناءب زيند 

فأكرمه وإن جاءب عمرو فأهنه(، وأّنه من تعّدة الشنر  واجلزاء، واحلناال أّن املاّقن  

ر  نئيني وغل  ال يرون املقام من هذا القبيل، فلم كان من قبيل املثاال وتعنّدة الشنالنا

 فضاًل عن العلامء. ،واجلزاء مل يكن أ،د من العقالء قائاًل حه

حل املقام ةاخل حتت كّبس أخرس، وهي أّنه لم جعنل يشء رشطنًا ورّتبنما علينه 

هل يسقىهر أّن  ،يه ،كاًم آخرورتبما عل ،ثمَّ جعلم  رشطًا مع إضافة خصم ية ،،كامً 

 احلكم الوال مقيد حعدم ما ذكر ع الثاين أو ال؟

وما نان فيه من قبيل )إن جاءب زيد فأعطه غناًم، وإن جاءب منع عمنرو فأعطنه 

وع  ،إحاًل(، فهنا جميء زيد رش  عىل كل ،اال، وع الوال غنل مقيند حمجنيء عمنرو

 الثاين مقيد حمجيء عمرو.

يسقفاة حقرينة املقاحلة أّن ع الوال أخذ جميل  منفرةًا، ومعنا : )إن وال شّك ع أّنه 

جاءب زيد ومل يكن معه عمرو فأعطه غناًم(، وأّما إن جاء مع عمرو فأعطه إحاًل، يسقفاة 

إذ قاال ؛ م، واآلية الرشيفة من هذا القبيلمنه أّنه اب إعطاؤ  إحاًل فقط، ال اإلحل والغن
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ِسُلوا ُوُجوَهُامو  ن من النمم نُتمو إَِذا ُقمو اا تعاىل: ﴿ اَلِة َفاغو ﴾ ثمَّ ذكر إّنه إذا قمقم إىَِل الص 

من النمم إىل الصالة وكنقم جنبًا فاطهروا، فاملمضمع ع الثاين عبنارة عنن القنائم منن 

 النمم مع زياةة وهي إن كنقم جنبًا. 

هية الالحشنر  أو فنذا ظهر ذلك، يقع الكالم ع أّن املمضمع ع الوال هل هم املا

 حرش  ال؟ والىاهر أّن املمضمع ع الوال هم حرش  ال.

 ع أخنذ اجلناحنة عندم نّ أ سنلمنا لنم) :أيضناً  (1) ع الرسنائل قاال: الثاين اإلشاال

 املثناال ع املمضنمع جزئّي  أ،د نّ أو ينجزأ من مركب هنّ أ و المضمء وجمب ممضمع

 ع النقيضنني اجنقامع نّ أ نسنلم ال ولكنن ،حال ل خراآل واجلزء حالمجدان أ،رز قد

 امنّ إ النقيضني اجقامع امقناع لنّ  ؛،قه ع احلديف اسقصااب جريان عدم يمجب املثاال

 ( إىل آخر .االعقبارية و القعبدية الممر ال ،الماقعية الممر ع يكمن

اسقعجاله؛ فننّن  ومن أجل وضمح فساة  ال حّد وأن حيمل هذا عىل سهم القلم أو

يمكنن  اجقامع النقيضني ع الماقعيات والقعبديات منن الماضناات، أفهنل اسقاالة

واسقاالة اجنقامع  ؟!أو ،رمة يشء وعدم ،رمقه ؟!إنشاء وجمب يشء وعدم وجمحه

 النقيضني من املباةئ العامة جلميع العلمم، فال حّد من تصايح هذ  العبارة وتمجيهها.

أّنه ال يلزم اجقامع النقيضنني منن  ولعّل مراة  من هذ  العبارة حيان أمر آخر وهم

ب المضنمء، أثبقم وجنم كمرذوجمب المضمء والغسل؛ لّن حسبب االسقصااب امل

حل نريد إثبات أّن احلنديف حناق حعند  ،ونان ال نريد إثبات الغسل حاسقصااب الكيّل 

وطرين  ارتفاعنه  ،المضمء أيضًا، غاية المر أّن هذا احلديف حاق ما مل يعلنم حارتفاعنه
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ال أن تكمن نقيجة االسقصااب هم احلكم حمجمب الغسنل نىنل  ،نر حالغسلمناص

اسقصااب الكيّل القسم الثاين؛ فنّن ع القسم الثاين نان نسقصناب احلينمان املنرّةة 

 الطميل. الفرةع حاق وقهرًا إن كان ممجمةًا فهم حني البقة والفيل، 

فرة الطميل ممجمة؛ ولذا ال وحام أّن ال ل املثبت ال يكمن ،جة فال نقمال حأّن ال

حل نسقصاب عدم الفنرة الطمينل، واسقصنااب عندم الفنرة الطمينل  ،نرتب أثر 

فاسقصااب الكيّل  ،مثبقات الُ مال ليست ،جةأّن يققضني نفي الفرة الطميل، و حام 

ال يثبت وجمة الفرة الطميل، لكنّه إن كان ممجمةًا فهم قهرًا ممجمة ع ضمن الفنرة 

 يلزم اجقامع النقيضني.الطميل، فال 

مناصننر حنتينان رفنع احلنديف طرين  ام ال حّد من الغسل منن أجنل أّن وع املق

 الغسل، أي: أّن اسقصااب الكيّل حاق ما مل ينقضه حيقني آخر وهم مناصنر حالغسل. 

؛ وذلك لّن اآلية املباركنة أيضاً  ذكرنا  نياحة عنه غل  ايح القمجيه الذيوهذا 

ن أّن المضمء واجنب والغسنل واجنب، حنل مسنمقة لبينان طنرق ليست مسمقة لبيا

حتصيل الطهارة املعقّبة ع الصالة والرافعة للاديف، واملفروض أّن ممضمع المضمء 

فالمضمء إّننام  يكنمن رافعنًا ومطهنرًا فنيام إذا كنان  مركب من احلديف وعدم اجلناحة.

 الشخو حمدثًا ومل يكن جنبًا.

ومعنه ال  ،حلديف حجميع مراتبه يرتفع هلنذا الشنخوفاآلية تكمن ناظرة إىل أّن ا

 جماال السقصااب الكيّل وأّن احلديف حاق حعد المضمء.

  فقند أشنكل عنىل منا ذكنر ،املاق  الزنجاين هم ما ذكر  لهو اإلشاال الثالث:

 حنأن ثانيناً  و) ، نقعّرض ل،دمها املرتبط حاملقنام، فقند قناال:املاق  النائيني حنشكالني

 المضنمء وجنمب ملمضنمع العندمي اجلنزء ،نرازإل اجلناحة عدم اسقصااب جريان

 االسقصنااب جريان عن النىر قطع مع نفسه ،د ع يصح نامإ الكريمة اآلية حمققىض
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 اسقصنااب ىلإ حالنىر ماأ و املقام مثل ع جريانه عدم عىل البناء وأ املشرتب، القدر ع

 تنمهم الإ عليه العدمي  للا ذلك لققديم وجه فال جريانه تسليم حعد اجلامع القدر

 ،ينئنذ و ،سناحقاً  فينه القنمال فصنلنا منا عنىل قطعناً  مندفمع هم و املسببية، و السببية

 مققىض نّ إ ،يث املققيض ع حينهام الثاحت العريض القناع جهة من ال الن فيقعارض

 حندون نانم  و املكنث جنماز و املثناال ع علينه ء يش وجمب عدم اجلناحة عدم  الةأ

 نام  و املكث جماز عدم و الغسل وجمب املشرتب القدر حقاء  الةأ مققىض و الغسل

 ع اجلناري احلكمني ال نل ىلإ النمحة تصل حاملعارضة ال لني تساقط حعد و حدونه

 ذلنك نانم و الصنالةع  الدخمال جماز عدم و املس ،رمة اسقصااب هم و ،املسألة

 .(1) (يغقسل نأ ىلإ اآلثار من

تمهم املاق  الزنجاين أّن شيخه إنام اري أ الة عندم فقد لعبارة وكام يىهر من ا

اجلناحة ع املقام من أجل نفي اجلامع حسبب نفي الفرة الطميل؛ ولذا ذكر أّنه ال يمكنن 

نفنني اجلننامع حسننبب أ ننالة عنندم نفنني الفننرة الطميننل، وإاّل مل يكننن جمنناال جلريننان 

 االسقصااب ع الكيّل القسم الثاين.

أّن املاّق  النائيني مل يقل وال يقمال حذلك، وال اري أ نالة عندم ومن الماضح 

الفرة اآلخر لنفي اجلامع، حل حام أّن نفي اآلخر قد أخذ ع ممضمع وجمب المضنمء، 

وممضمع وجمب المضمء مرّكب من احلديف وعدم كمننه جنبنًا، فهنم )قنّدس رّس ( 

ال أن يكنمن إجنراؤ   اري أ الة عدم اجلناحة ع مر،لنة رافعينة احلنديف للمضنمء،
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فكنأّن املاقن   لأل ل من أجل نفي اجلامع ،ق  يقاال حعدم السببية واملسنببية حيننهام.

 الزنجاين غفل عن رّس إجراء املا  النائيني ال ل ع اجلناحة.

 نّ أ ةعنمس منن مناأ و) قاال:فقد  ،املاق  العراقيهم ما ذكر  و اإلشاال الرابع:

 وجمةي مرأ من املركب عن عبارة الةلة من اةيسقف ما عىل المضمء وجمب ممضمع

 املركبة املمضمعات ع املثاال فيندرج اجلناحة، عدم هم و عدمي مرأ و ،مثالً  النمم هم و

 منن جناحقنه ا،قمنل ذيالن النائم نّ فن حال ل، حعضها و حالمجدان حعضها حيرز القي

 المضنمء، مجنمبل املمضنمع جزئني أ،نرز قند املني، و البمال حني املرةة البلل جهة

 و المضنمء عليه فيجب ،حال ل اجلناحة عدم ثانيهام و حالمجدان، النمم هم و أ،دمها

 الخنل ةعمس لكن و، ال أم ،ديف اسقصااب هناب كان  الته،  اة ع حه يكقفي

 هنم ر نالشن كان حل ،مانعاً  احلديف ال و للصالة رشطاً  الطهارة يكمن ال نأ عىل مبني

 اجلناحنة حتق  عند الغسل نفس و نام ، و النمم هم و ممجبه حتق  عند المضمء نفس

 و ]ومراة  من ذلك أّن ما ذكر   ايح إن كان الرش  هم نفس الغسلقني واملساقني[

 إاّل   الة ال: السالم عليه قمله مققىض هم كام للصالة الطهارة رشطية فرض فعىل إاّل 

 حرصف لالكقفاء الققريب هذا ادي فال الصالة،  اة عن احلديف مانعية أو ،حطهمر

 الطهنارة ع احلاال هذا ع المضمء ملثرية ع الشك إىل نىراً  الصالة؛  اة ع المضمء

 .(1) (فقأمل ،حنمجاال وجمة  املعلمم للاديف رافعيقه و

وهذا اإلشكاال مبني عىل أن يكمن حني احلديف ال غر والكّب تضاة، فننذا كنان 

لبنمال واملنني فيكنمن منرةةًا حنني أن يكنمن حمندثًا حينهام تضاة وخرج حلل مشقبه حني ا
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  هل يرتتب عليه أثنر أو ال؟ لّننه ءأو الكّب، وهم ال يعلم أّن وضم حاحلديف ال غر

إن كان حمدثًا حال غر ترتب الثر عىل وضمئه وإن كان حمدثًا حالكّب فنال يرتتنب أي 

طهنارة املعقنّبة ع أثر عىل وضمئه، فهم شاب ع حمصلية المضنمء أو الغسنل فقنط لل

 الصالة.

وأّما حناًء عىل القخالف حينهام، أو عىل الشّدة والضعف حنام تكمن املرتبة الضعيفة 

؛ إذ لنم كنان قطعناً قاحلة للرفع حدون رفع املرتبة الشديدة، فالمضمء يرتتب عليه الثر 

الكّب دثًا حنحمدثًا حال غر فهم يرتفع حالمضمء والمضمء حمصل للطهارة، وإن كان حم

 ضعف فقد ارتفعت املرتبة الضعيفة.وكان حينهام شّدة و

نعم، لم قلنا حالقخالف حني احلدثني وكان ع الماقع حمدثًا حنالكّب مل يرتتنب عنىل 

 وضمئه أثر، إاّل أّن هذا ن أي: كمنه حمدثًا حالكّب ن غل معلمم.

الشننّدة فالمضننمء يرتتننب عليننه أثننر ولننم ع اجلملننة عننىل القننمال حالقخننالف أو 

ل والضعف، وأّما حناء عىل القضاة فال يرتتب عليه أي أثر؛ إذ ال نعلنم أّننه هنل حمّصن

 للطهارة أو ال؟ أو أّنه هل رافع للاديف أو ال؟

 نيمء حلاناظ المجنمب النفسنني والغسنلقّنا ال نثبت وجمب المضأواجلماب: 

ريفة حضنم ناآلية الش ، حل إّنا نثبت المضمء من اآلية املباركة، واملسقفاة مننيواملساق

 ذيلها وضم الروايات أّن الطرق املذكمرة ع اآلية إرشاة إىل طنرق القطهنل والقطهنر.

 فالمضمء إن  در عّمن كان حمدثًا حال غر ومل يكن جنبًا يكمن مطهرًا حالنسبة إليه.

نعم، ناقمل عدم ترتب الثر عىل المضمء؛ إذ من املمكن أن يكمن ال ل عنىل 

 وال ل ينفيه. ،ع ا،قامالً وجدانياً خالف الماق

 هذا متام الكالم ع اإليراةات القي أورةت عىل املاق  النائيني، واجلماب عنها.

 وقد ظهر ممّا ذكرنا أّن اإلشكاال عىل الشيخ حاإلشكاال املذكمر مدفمع. 
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هذا ولكن يمكن أن يقاال: إّن هذا اإلشكاال ال يقمجه عىل الشيخ أ اًل؛ إذ كّل ما 

ان مبنيًا عىل أن يكمن الثر مرتتبًا عىل احلديف ،ق  يقناال حجرينان اسقصنااب ذكر ك

 احلديف وعدم جريانه.

أّما إذا قلنا حأّن الطهارة يرتتب عليها الثر وما هم معقّب ع الصالة هي الطهنارة، 

ونان نشّك ع الطهارة، ومن املعلمم أّن حني الطهارة وحني احلنديف ال نغر والكنّب 

املاديف حاحلديف ال غر أو الكّب غل طناهر، والطناهر ال يكنمن حمندثًا تضاة، فنّن 

حنل رش  ملنس كقاحنة  ،حال غر أو الكّب، وطبيعي الطهارة رش  ع  ناة الصنالة

ُروَن﴾القرآن الكريم لقمله تعاىل:  ُه إاِل  امُلَطه   .(1)﴿اَل َيَمس 

 يسقصاب عدم الطهارة.ففي املقام ما يرتتب عليه الثر هم الطهارة ال احلديف، ف

أّن إىل املاق  النائيني أيضنًا، مضنافًا  واجلماب عن هذا اإلشكاال هم ما أجاب حه

هننذا اإلشننكاال خننارج عننن حمننّل الكننالم؛ إذ كننان الكننالم ع اسقصننااب الكننيّل، 

 واسقصااب الكيّل إّنام يكمن ع الُممر المجمةية.

 إّنام اري فيام إذا مل يكنن هننا فىهر ممّا ذكرنا ع المر الوال أّن اسقصااب الكيّل 

 ةليل ناظر إىل رفع الكيّل ولم حضّم المجدان إىل ال ل.

بطة حاسقصااب الكيّل هم أّنه ذكر حعض الكناحر أّن ت: من الُممر املراألمر الثاين

 من رشائط جريان اسقصااب الكيّل القسم الثاين تعارض الُ مال ع الطراف.

مال ع الطراف مقعارضة وأ،رز أ،د الفرةين ولم حال ل وأّما إذا مل تكن الُ 

مل يكن اسقصااب الكيّل القسم الثاين جاريًا؛ وذلك من جهة أّنه يعقّب ع اسقصااب 
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الكيّل القسم الثاين الرتةيد حني الفرةين، ومنع جرينان االسقصنااب النذي هنم منن 

قصنااب أيضنًا مل يكنن الُ مال املارزة حالنسبة إىل أ،د الفرةين ونفي اآلخنر حاالس

 ترةيد.

 وقد تفّرع عىل ذلك مطالب ع ممارة مقعّدةة:

: ع مباث القل والكثر االرتباطيني، وقد تقّدم الكنالم فينه وع اجلنماب منها

 عنه.

: فيام إذا كان الشخو حمدثًا حال غر وخرج مننه حلنل مشنقبه حنني البنمال ومنها

 واملني، أو النائم الذي يشّك ع اال،قالم.

ّن ع هذا املقام ال جماال جلريان اسقصااب الكنيّل؛ وذلنك لقعنني احلنديف أفذكر 

ال غر حاسقصااب حقائه وعدم ،دويف احلنديف الكنّب، وإّننام انري اسقصنااب 

الكيّل فيام إذا كان ال الن مقعارضني، كام إذا كان مقطهرًا وخرج منه حلل مشقبه حنني 

ري اسقصااب الكيّل حال فرق حني أن يكمن البمال واملني، فيقعارض ال الن هنا وا

 حني احلديف الكّب وال غر ختالف أو تضاة أو شّدة وضعف.

مجينع ع وحام أّن هذا الكالم مذكمر عقيب القسنم الثناين، فنرحام ينمهم ذلنك أّن 

ضنعف ن قضناةين أو حيننهام شنّدة واملاملمارة ن أي: سماء قلنا حأّنام من املقخنالفني أو 

 ع القسم الثاين. بيدخل االسقصاا

إاّل أّنك قد عرفت ممّا ذكرنا أّنه إذا قلنا حالقضناة فيكنمن منن اسقصنااب الكنيّل 

وأّما عىل القمال حالقخالف فيدخل ع القسم الثاين من القسم الثالث من  القسم الثاين.

اسقصااب الكيّل، وعىل القمال حالشّدة والضعف يدخل ع القسم الثالث منن القسنم 

 اسقصااب الكيّل.  الثالث من 
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وهذا جماب آخر عن اإلشكاال الذي رّحام يشكل عىل الشيخ غل اجلنماب النذي 

تقّدم عن املاق  النائيني؛ فنّن هذ  كّبس غل الكّبس الُوىل القني ذكرناهنا ع المنر 

 الّوال.

)وال يبعند  :حعند ذلنك قاالخلط من املقرر، ،يث  (1)ولعّل ما ع مباين االسقنبا 

ـاَلةِ لك من قمله تعاىل: ﴿اسقفاةة ذ ـُتمو إىَِل الص  إىل آخنر ، فكأّننه خلنط حنني  (﴾إَِذا ُقمو

 الكّبيني؛ إذ هذ  الكّبس مذكمرة ع كالمه ع مباث القل والكثر مسققاًل.

بعد ما ظهر أّن هذ  الكّبس غنل الكنّبس القني ذكرناهنا ع فوعىل أّي نام كان 

ساس هلذ  الكّبس القي ذكرت ع املقام؛ وذلنك المر الوال خيطر حالباال أن ال يكمن أ

لّن ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين يكمن املعلمم هم الكيّل، والرتةيند ع أّن الكنيّل 

 ممجمة ع ضمن هذا الفرة أو ذاب.

وهنا إ،راز أ،د الفرةين حاالسقصااب ال يمجب رفع الرتةيد المجنداين؛ إذ ع 

حالكيّل والشّك ع الكيّل وحعد إ،راز أ،ند الفنرةين  اسقصااب الكيّل ال حّد من العلم

 حاالسقصااب يكمن الشّك ع حقاء الكيّل ممجمةًا أيضًا.

إن قيل: إّن املقام من قبيل العلم اإلمجايل، فنذا كان ع العلم اإلمجايل أ ل مثبنت 

للقكليف وأ ل آخر ناٍف للقكليف اآلخر، فهنذا يمجنب انانالال العلنم اإلمجنايل، 

 ملقام.كذلك ا

 قلنا: 
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ال اناالال ،قيقي وغل ممجنب لرفنع  ،إّن هذا االناالال اناالال ،كمي أّوالا:

 بطًا حقعارض الُ مال.تالرتةيد المجداين، حل يمجب رفع أثر القنجيز الذي كان مر

ع املقام ليس الكالم ع أثر الفرة، حل الكالم ع اسقصااب الكيّل وفيام إذا  وثانياا:

عىل الكيّل، ومع فرض اسقصااب الكنيّل يكنمن الرتةيند المجنداين  كان الثر مرتتباً 

حاقيًا، ففنيام إذا كنان حمندثًا حال نغر، وخنرج مننه حلنل مشنقبه حنني البنمال واملنني، 

حعند فاسقصااب حقاء احلديف ال نغر ال يمجنب رفنع الرتةيند ع أّن احلنديف حناق 

اديف ال نغر إن كنان أو ال؛ إذ غاية هذا االسقصااب أّن المضمء رافع للالمضمء 

حمديف حعد  أو ال، فهذا االسقصااب غل جمٍد هم البلل اخلارج منه حمالً، وأّما أّنه هل 

 حالنسبة إليه.

ّن الكّبس القي ذكرها ع مماضع مقعّدةة ومنها املقنام منن أّن أوملّخو الكالم: 

رو  حقعننارض الُ ننمال ع الطننراف ال أسنناس هلننا؛ إذ ناسقصننااب الكننيّل مشنن

 ااب الكيّل جاٍر وإن مل يكن أثر جلريان الُ مال ع الطراف.اسقص

وإن كان مراة  أّن اسقصااب الكيّل غل جاٍر فيام إذا كان هنا أ ل معنني، فهنذا 

أيضًا غل  ايح؛ إذ غاية ما يثبت هذا ال ل أثر الفرة، فنّن اسقصااب حقاء احلديف 

ني البنمال واملنني يثبنت أّن المضنمء ال غر فيام إذا كان حمدثًا وخرج منه حلل مشقبه ح

رافع له فيام إذا كان اخلارج حمالً، وال يثبت أّن الكيّل مقعني ع ذلك الفرة وغل مقاق  

 ع ضمن غل ذلك الفرة.

، وهم أّن احلديف ال غر والكّب أيضاً  بط حاملثاال الساح ت: ما هم مراألمر الثالث

از الدخمال ع الصالة وعدم جماز منس كعدم جمن وإن كانا مشرتكني ع حعض اآلثار 

رع، ومنن نع لسنان الشن ةإال أّن كمن تلك اآلثار للجامع غنل منذكمرن كقاحة القرآن 

حل كنان  ،املمكن أن يكمن الثر أثرًا لكل وا،د من الفرةين، وإذا مل يكن أثرًا للجامع
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الفرة املرةة،  فال اري ال ل ع اجلامع ويكمن من قبيل ،أثرًا لكّل وا،د من الفرةين

 ومن الماضح أّن اسقصااب الكيّل إّنام يكمن فيام إذا كان الثر مرتتبًا عىل اجلامع.

 وهذا جماب آخر عن اإلشكاال املققّدم الذي ُأشكل حه عىل الشيخ )قّدس رّس (.

وقد أجاب هبذا اجلماب عىل ما نعلم اثنان:  ا،ب الرسائل واملاقن  الزنجناين 

  مال.عىل ما ع حترير الُ 

ّن جريان اسقصااب الكيّل مقمقف عىل أأن يقاال ع تمضيح هذا اجلماب:  وال حدّ 

أن يكمن الثر مرتتبًا عىل الكيّل، وكمن الثر مرتتبنًا عنىل الكنيّل يمكنن اسنقىهار  ع 

حعض املمارة حمضمح، كام إذا كان الكيّل ممضمعًا للاكم ع لسان الشارع مثل قملنه 

 :لم إاّل عن طيب نفسهال حيل ماال امرؤ مس فنّن العنمان هم ماال امنرؤ مسنلم ،

إاِل  َعـىَل سماٌء أكانت ملكيقه لنه حامللكينة اجلنائزة أم الالزمنة، ومثنل قملنه تعناىل: ﴿

َواِجِهمو  نّن جماز االسقمقاع مأخمذ فيه عنمان الزوجية الذي هم عننمان كنيّل، ، ف(1) ﴾أزو

 سماٌء أكانت الزوجية ةائمة أم منقطعة.

املذكمر اإلشكاال؛ إذ ع غاية  اً املمضمع كّلي كمنع أغلب املمارة تشخيو  ه أنّ إاّل 

املمارة ممارة خا ة واحلكم مرتتب عليها، أو أّن احلكنم  لسان الروايات ع غالبع 

كام إذا رّتب عنىل  ،، أي: أّنه قد رّتب عىل كليني أثر وا،دمقشاهبة اتمرتتب عىل الكّلي

 وهم ،رمة مس كقاحة القرآن. ،الكّب أثر وا،داحلديف ال غر واحلديف 

 ّن الروايات عىل قسمني: أتمضيح ذلك: 
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: ما نعّب عنها حأّّنا ع مقام اإلفقاء، وع هذا القسم يكمن تشنخيو األول القسم

أجاحه  حأّن ثم  أ احه نجس، واإلمام  الكّبس عىل الفقيه، كام إذا سئل اإلمام 

أله عن إ احة النجس حبدنه، واآلخنر يسنأله عنن إ ناحة ، واآلخر يس(اغسله) :حقمله

 )اغسله(.حقمله:  النجس إىل يشء آخر وهكذا، وأجاب اإلمام 

ففي مثل هذ  املمارة اخلصم يات املذكمرة ال جتري فيهنا أ نالة القطناح  حنني 

اإلراةة اجلّدية واإلراةة االسقعاملية ،ق  تققضني أّن املذكمر ع القضنية اللفىينة هنم 

ملمضمع ع القضية اللبية؛ إذ أساس الفقمس ع قباال القعليم عىل أّن املمضمع ما يكمن ا

حمقاجًا إليه السائل، ال املمضمع الذي تعّل  القانمن حه، والفقينه يلغني اخلصم نيات 

 املذكمرة ع القضية اللفىية، ويفقي حأّن املقنجس منجس مثاًل.

قيه من الكّبيات الكّلية؛ فنّن الفقيه حعند وهكذا ع سائر املمارة القي يفقي هبا الف

ما يلغي اخلصم يات املقطمع عدم ةخلها ع كنالم السنائل ويأخنذ حاخلصم نيات 

املاقملة الدخل حاسب اجلم الفقهي أو مقطمعة الندخل فيفقني عنىل نانم الكنّبس 

 الكلية.

وع هنذا : ما يكمن ع مقام القعليم وع مر،لة إلقاء الكّبس الكّلية، القسم الثاين

 القسم غالبًا اعل املمضمع كّل وا،د من الكّليات املقادة ع احلكم.

إلغنناء ووالنننمم ،ننديف واجلناحننة ،ننديف وهكننذا، مننثاًل: يقنناال البننمال ،ننديف 

ّن أوجعل املمضمع اجلهة اجلامعة يقنام مع كمن ال نل  اخلصم يات ع هذا القسم

اجلامع ليس حممضمع، وع  ما جعل ممضمعًا هم املمضمع، وهم يققضني القعّدة وأنّ 

هذ  املمارة القمال حأّن اجلهة اجلامعة هي املمضنمع مبنني عنىل إلغناء الىهنمر، وهنذا 

 مشكل. 
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وعليه فيأيت اجلماب املزحمر، وأّنه من أين تقملمن حأّن كيّل احلديف ممضنمع هلنذ  

ال،كام؟ ومن تشاحه احلديف الكّب وال غر من جهة احلكم ال يمكنن القنمال حنأّن 

 جلامع حينهام هم املمضمع لألثر.ا

وهذا اجلماب وإن كان  اياًا ع اجلملة، إاّل أّنه غل  نايح ع املقنام وذلنك 

 لمجهني:

أّن الطهنارة رش  ع ةخنمال الصنالة، هنم ّن املسقفاة من الةّلنة أ: الوجه األول

ضنة ورش  ملس كقاحة القرآن، ال عنمان احلديف، وكنام ذكرننا سناحقًا أّن الطهنارة مناق

لاننديف الكننّب وال ننغر، وعليننه ال يمكننن ةفننع اإلشننكاال هبننذا اجلننماب؛ لّنننه ل

 يسقصاب عدم الطهارة.

ال  :: ما ع  اياة إسااق حن عبد اا الشعري قناال اإلمنامالوجه الثاين

 .(1)ينقض المضمء إاّل ،ديف والنمم ،ديف

المضنمء، ومن نا،ية ُأخرس قد ةّلت روايات  اياة عىل أّن املني من ننماقض 

إىل آخنر  نسقكشنف أّن نناقض  ال ينقض :فمن هذ  الكّبس الكّلية وهي قمله 

المضمء مناصنر حاحلديف، وعّد املني ع الروايات الصناياة ناقضنًا يعلنم مننه أّننه 

 مصداق للاديف.

فيىهر أّن اجلامع حني احلديف الكّب وال غر هم املمضمع، فال وجه للقمال حنأّن 

 ع ليس ممضمعًا حلكم من ال،كام.احلديف حعنمان اجلام
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طنة حاسقصنااب الكنيّل، منا تعنّرض لنه الشنيخ بت: من الُمنمر املراألمر الرابع

 القنمينّ  للفاضنل إنّ  ثنمّ : )قاالالنصاري من كالم الفاضل القمين هبذ  املناسبة ،يث 

. ننعامل حل ،النىر عن حعضه خيل مل إن و ن ذكرنا  ما لبعض ملّيداً  ن املقام يناسب كالما

 عدم إنّ  :القذكية عدم حاسقصااب املطروح اجللد نجاسة ع املشهمر متّسك رةّ  ع قاال

 .النف ،قف املمت و احلياة،: لمرين الزم املذحم،ّية

: أعنني الثناين، ملزومنه حنل هنم، ،يث من الالزم هذا ليس للنجاسة املمجب و

 املذحم،ّينة فعندم ة،النجاسن ملمجنب أعنمّ  الزم املذحم،ّية فعدم النف، ،قف املمت

 ع ثبمتنه املعلنمم و. أنفه ،قف للممت العارض املذحم،ّية لعدم مغاير للاياة الالزم

 احلقيقنة ففني الثاين، الزمان ع حاق غل أّنه ظاهر و الثاين، ال الّوال هم الساح  الزمان

 هننا عدمنه و املمضنمع، حقناء رشطنه إذ االسقصنااب؛ منن الصمرة هذ  مثل خيرج

 . معلمم

 وجنمة عنىل متّسنك منن مثنل إاّل  ،االسقصااب هبذا املقمّسك مثل ليس و :قاال

 المقنت ع الندار ع زيند حمجنمة املقاّق  الضا،ك حقاء حاسقصااب الدار ع عمرو

 .(1) (انقه  .البيان عن غنّي  فساة  و. الّوال

 ع املشبه. أخرسو ،والكالم فيه تارة يكمن ع املشبه حه

فهم إنكار اسقصااب حقاء الضا،ك املمجمة ع ضمن زيد منن أّما ع املشبه حه، 

 جهقني:
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ّن الضا،ك إن كان ممجمةًا ع ضمن زيد وعلم حانقفناء زيند وا،قمنل أ: األُوىل

 فال يمكن اسقصااب حقاء الضا،ك.  ،قيام عمرو مقامه ع عنمان الضا،ك

 عمرو حذلك.وجمة : عدم إمكان إثبات الثانية

ن أجل ةخمله ع القسم الوال من القسم الثالنث، النذي ال أّما اجلهة الُوىل: فم

 نقمال حجريان االسقصااب فيه.

وأّما اجلهة الثانية: فمن أجل أّنه عىل فرض القسليم جلريان اسقصااب الكنيّل ال 

يمكن إثبات خصمص احلصة اخلا ة حه، إاّل عىل القمال حال ل املثبنت، فنام ذكنر ع 

 املشبه حه  ايح ومقني.

أيت فيه اجلهة الُوىل؛ إذ عىل تعبل  )عدم املذحم،ية الزم لمرين: تاملشبه فال وأّما 

احلياة واملمت ،قف النف(، والزم اليشء خارج عن ،قيققه، وعدم املذحم،ية لنيس 

ممجمة حمجمة أفراة ، ويقعّدة وجنمة  حمجنمة أفنراة ، هم ،كمه ،كم الكيّل الذي 

غنل وجنمة  ع ضنمن الفنرة اآلخنر، وال  ،ق  يكمن حالنقيجة وجمة  ع ضمن فرة

يكمن وجمة الفرة اآلخر حقاء له؛ وذلك لّنه )ال ميز ع العدام منن ،ينث العندم(؛ 

عدم القذكية ع احليمان ،اال ،ياته وعدم القذكية ،اال ممتنه ،قنف الننف يشء فنّن 

 .وا،د

جنمة ممهنم وخال ة القمال: إّن عدم القذكية ال يرتتب عليه ،كم الكيّل النذي 

حمجمة فرةين، واحلاال أّن عدم القذكية ال يقعدة حلااظ ملزوميه، فقشبيهه املثاال حالكيّل 

 من هذ  اجلهة حال وجه.

مت ،قف النف حاسقصااب عندم املوأّما من اجلهة الثانية وأّنه ال يمكن إثبات 

القذكية كام ال يمكن إثبات الفرة اآلخر حاسقصااب الكيّل، فهم  نايح ع اجلملنة، 

ولكن مع ذلك فيه مساحمة؛ إذ ليس ممضمع النجاسة خصمص املمت ،قنف الننف 
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حل أعّم منه، فام ذحح ال عىل وجه رشعي أو نار أو  يد ال عنىل  ،عىل مسلك املشهمر

 وجه رشعي فهم أيضًا ميقة عىل مسلك القمم.

 فىهر أّن كالم الفاضل القمين ع املشبه خمدوش من نا،يقني:

 ،دة أ الة عدم القذكية ع ،اال احلياة وع ،اال املمت.: إنكار  لماألُوىل

 : أّنه قاال حعدم إثبات املمت ،قف النف حاسقصااب عدم القذكية.الثانية

ّنا ال نريد إثبات املمت ،قف النف، فنّنه منن الماضنح أّن املنمت أومن املعلمم 

ن ،قننف النننف ال الزم عقننيل لننه وال رشعنني، وال الثننر مرتتننب عليننه فقننط، ومنن

يسقصاب عدم القذكية إّنام يسقصابه من أجل إثبات عنمان )منا مل ينذب( أو عننمان 

من قبمال كنالم الفاضنل القنمين  (1)امليقة حاملعن  العم، وما يىهر من مصباح الُ مال

ورّة الشيخ كأّنه أّوال كالم الفاضل القمين حأنه ال يمكنن إثبنات عننمان امليقنة حناملعن  

 نف.الخو وهم املمت ،قف ال

وعىل فرض تأويل هذ  اجلهة ال يمكن تصايح اجلهة الُوىل، وهم إنكار  لم،دة 

 أ الة عدم القذكية.

هنل يمكنن إثبنات ممضنمع النجاسنة فومع قطع النىر عام ذكر  الفاضل القمين 

 حأ الة عدم القذكية أو ال؟

 والكالم مبني عىل أ لني ممضمعيني:

إاّل  ،دوق و ا،ب املدارب عدم النجاسةّن امليقة نجس، ونسب إىل الصأ: لاألوّ 

 أّنه ال يمكن االلقزام حه لإلمجاع.
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حل ما مات ،قف  ،ّن ممضمع النجاسة ليس خصمص ما مات ،قف أنفهأ: الثاين

 أنفه وما ذحح ال عىل وجه رشعي. 

وهذا ال ل املمضمعي الثاين من املقسامل  عليه حينهم، وهذا وإن مل يرّصح حنه ع 

  أّنه يمكن احلصمال عىل القسامل من كلامت املققدمني ع أحماب خمقلفة.إاّل  ،الروايات

فبناء عىل القعميم هل يمكن إثبات النجاسة حاسقصااب عدم القذكية أو ال؟ حأن 

يثبت عنمان )مل يذب( أو عنمان امليقة حاملعن  العم، جزء منه حالمجدان وجزء آخر منه 

 حال ل أو ال يمكن إثبات ذلك؟

الكاحر إىل عدم معقملية جعل النجاسة ملمضمع يمكن إ،راز جنزء  ذهب حعض

القذكية عدم منه حالمجدان وجزء حال ل، فهم منكر ملقام الثبمت، حققريب: أّن أ الة 

 ناةقة ،قن  ع هني إّنام جتري فيام إذا أخذ عدم القذكية حنام السالبة املاصلة ن القي 

فة عىل وجمة املمضمع ،قن  تكنمن هلنا السالبة مقمق ت مرة عدم املمضمع؛ إذ ليس

 ،الة ساحقة ن أو حنام العدم املامميل، وكالمها غل معقمال.

خمذًا ع ممضمع النجاسة حنام ال وحعبارة ُأخرس ال حّد وأن يكمن عدم القذكية مأ

)إذا وجد ما زه  رو،ه ومل يذب فهم نجس(، إاّل  :كمن هلا ،الة ساحقة، مثل أن يقاالت

البة مع فرض وجمة املمضمع، والسالبة منع فنرض وجنمة املمضنمع أّن هذا من الس

 هلا ،الة ساحقة قبل وجمة ممضمعه، أي: قبل زهاق رو،ه. تليس

: مل يذحح (مل يذبن )واملراة ح ،مان زه  رو،ه مم مف حأّنه مل يذبأو أن يقاال: ،ي

 د عىل وجه رشعي.ومل ينار ومل يصط

 سنلب منن العنمّ  القاصنييل حالسنلب سنلبياً  أمراً  يكمن أن ويمكن: )قاال فقد

 .املمضمع
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 حنانم اخلاّ نة الكيفينة حتّقن  عدمد  و الروح، إزهاق من مرّكباً  يكمن أن ويمكن

 .البدوي اال،قامال و القصّمر حاسب هذا. املامميل العدم

 اخلاّ ة حالكيفية الروح إزهاق عدم ليس لأل،كام، املمضمع أنّ  ع شبهة ال لكن

 عدم ممضمعية إمكان عدم رضورة املمضمع؛ سلب من العمّ  ةاملاّصل السالبة حنام

 .إثباتاً  عليها الةّلة مساعدة عدم و ثبمتًا، لأل،كام حمض

 لأل،كنام، املمضنمع جزء كمن تعّقل لعدم الخلة؛ الصمرة حطالن يىهر منه و

 الذي الروح إزهاق فرضل  لنّ  القناقض؛ له جزئيقه من يلزم حل ،المجمة من أعمّ  شيئاً 

 كنمن فنرض العنّم، البسنيط حالسلب الكيفية سلب فرضل  و وجمةي لمر  فة هم

 .احلكم ممضمع املقناقضني

 القذكينة عندم أ نالة جلريان مصل ال منها ءيش ع و الُخر، االعقبارات فبقيت

 .(1) (احلكم إلثبات

ّن جعل مثل هذا احلكم الذي يمكن إ،راز جزء مننه أومقصمة  من هذ  العبارة 

لمجدان وجزء حال ل غل معقنمال ع املقنام؛ إذ ال حنّد منن جعلنه حنانم السنالبة حا

املاصلة ولم حانقفاء املمضمع، واملفروض أّن املمضمع هم منا زهن  رو،نه، فيكنمن 

الذي مل يذحح ولم حانقفاء املمضمع نجنس، ومنن املعلنمم هم املعن  أّن ما زه  رو،ه 

  مرة عدم وجمة . والماضح أّنه ال يمكن أن يكمن نجسًا ع

 وذلك إلمكان القصمير حمجهني آخرين: ،وما ذكر  خمدوش
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، ونقمال: احلينمان رو،ه : أن يكمن املمضمع هم احليمان ال ما زه الوجه األول

  عىل الرشائط الرشعية وزه  رو،ه فهم نجس، ااملمجمة إذا مل يطرأ عليه الذحح وأخم

 أو السلبي ليس ما زه  رو،ه ن ،قن  وعليه فقكمن له ،الة ساحقة، والطرف اإلاا 

  .اعليه الذحح وأخميقاال هبذ  املقالة ن حل احليمان احلي، وهم الذي يطرأ 

: أن يقاال ما زه  رو،ه إذا مل يذحح عىل الشنرائط ووجند ع اخلنارج الوجه الثاين

مع أّنا أخنذنا املمضنمع هنم منا زهن   ،فهم نجس، وعليه فقكمن له ،الة ساحقة أيضاً 

وهي سلب الذحح وأخمينه  ،، وذلك لّن ما زه  طرف لنسبقني: النسبة السلبيةرو،ه

ال يققضني وجمة املمضمع؛ إذ السالبة ال فعىل الشنرائط، فبام أّنه طرف للنسبة السلبية 

يققيض أن يكمن ن وهم نجس ن تققيض وجمة املمضمع، وحام أّنه طرف للنسبة اإلااحية 

 ممجمةًا.

ه  طرف للنسبة السلبية الناقصة، وطرف للنسنبة اإلااحينة وحعبارة ُأخرس: ما ز

من أخذ المجمة ع الرتبنة فيه إاّل أّنه هل ال حّد  ،القامة، وال شّك أّنه حمقاج إىل المجمة

  ينأيت اإلشنكاال ن ونقمال: ما زه  رو،ه إذا وجد ومل يذحح فهم نجنس، ،قن الساحقة

اممال مع فرض وجمة املمضمع وليس له فية حانقفاء املقسالبة منهي   املزحمر، وأّن هذ

ونقمال: منا زهن   ،أخذ  ع الرتبة الال،قةال حّد من ،الة ساحقة قبل زهاق الروح ن أو 

رو،ه إذا مل يذحح و وجد فهم نجس، وعليه فال يلزم املاذور، وحام أّن ما زه  طنرف 

وعليه فقكمن  ،ونأخذ المجمة ع املرتبة الال،قة ،للنسبة اإلااحية فماقاج إىل المجمة

له ،الة ساحقة، ونقمال: إّن ما زه  رو،ه ،ينام مل يكن كان غنل منذحمح، أي ،يننام مل 

دق علينه )مل علم أّنه ،ينام حتق  ما زه  هل  نيكن ما زه  حمققًا كان مل يذحح، وال ن

وهني السنالبة  ،يذحح( أو ال؟ فنسقصاب عدم ذحاه، أي نسقصاب احلالة السناحقة

 املمضمع، ونجعلها ،الة ساحقة للسالبة حانقفاء املاممال.املنفية حانقفاء 
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فام ذهب إليه من عدم معقملية جعل مثل هذا احلكم غل  ايح، وظهر أّن هنذا 

 كام عليه الفقهاء.  ،أمر معقمال

 والفقهاء قد انقسمما إىل قسمني:

 ذهب إىل أّن ممضمع النجاسة أمران:منهم  قسم

 : ما مات ،قف أنفه.أحدمها

 : ما مل يذب.اموثانيه

جاسنقه، أي: أّننه كنام وحاسقصااب عدم القذكية حيرز ممضمع الثناين وحيكنم حن

. أنفه كذلك ،كم حنجاسة ما مل ينذب ة املقدسة حنجاسة ما مات ،قفعي،كم ع الرش

 .اهلمداين ع ،اشيقه عىل الرسائلوهذا ما يىهر من املاق  اخلراساين، و

 يقه عىل الرسائل لذلك حمجهني:وقد اسقداّل املاق  اهلمداين ع ،اش

 : اإلمجاع.أحدمها

من النجاسات )عنن احلسنني  24قاسم الصيقل ع المسائل حاب : رواية وثانيهام

قاسم الصيقل قاال: حممد حن عبد اا الماسطي، عن  حن حممد، عن معىل حن حممد، عن

ثينا   إيّن أعمل أغامة السيمف من جلمة احلمنر امليقنة فيصنيب كقبت إىل الرضا 

، فكقبت إىل أ  جعفر الثناين: إيّن كقبنت اختذ ثمحًا لصالتكفُأ يّل فيها؟ فكقب إيّل: 

رت أعملهنا منن جلنمة احلمنر نفصن ،فصعب عنيّل ذلنك ،حكذا وكذا إىل أحيك 

فننن كنان منا تعمنل  ،كّل أعامال الّب حالصّب يرمحك ااالم،شية الذكية، فكقب إيّل: 

 . (1)و،شيًا ذكيًا فال حأس حه
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فنن كان ما تعمل و،شنيًا ذكينًا وهي:  ،واالسقدالال هم حمفهمم اجلملة الخلة

 .فال حأس حه

كنام أّّننا خمدوشنة  ،وهذ  الرواية خمدوشة سندًا، فنّن ع سندها حعنض املجاهينل

ّن أ أّنه ال مفهنمم هلنا، وقند ذكرننا إاّل  ،ةاللة؛ فنّن هذ  اجلملة وإن كانت مجلة رشطية

 ية عىل قسمني:اجلمل الرشط

 : ثنائية الطراف.أحدمها

 : ثالثية الطراف. وثانيهام

فلهنا  ،فنن كانت القضية ثالثية، حمعنن  أن يكنمن هلنا ممضنمع ورش  وجنزاء

 ، ومفهممه عدم ترتب اجلزاء عند فقدان الرش .(زيد إن جاءب فأكرمه) :مفهمم، مثل

لقضية الرشطية املسمقة لبينان وأّما إذا كانت ثنائية الطراف، وهذا ما يعّّب عنه حا

، وع املقنام القضنية (إن رزقت ولدًا فأخقننه) :حتق  املمضمع، فليس هلا مفهمم، مثل

أجاحه حأّن ما تعملنه اآلن  واإلمام  وثنائية الطراف. ،سيقت لبيان حتق  املمضمع

حصندة  من اسقعامال جلمة احليمانات الم،شية املذكاة ال حأس حه، ولنيس اإلمنام 

فهم حعنمان ما مل يذب نجنس، والشناهد عنىل  ،ان وإثبات أّنه إذا مل يكن و،شيًا ذكياً حي

 مع أّنه ال ةخل هلا. ،كلمة الم،شية ع اجلماب ذلك ذكر اإلمام 

إاّل أّنه ليس حعنمان منا مل ينذب، حنل حعننمان  ،وأّما اإلمجاع، فهم وإن كان مقاققاً 

 امليقة.

حعننمان  )منا مل ينذب( وال يعنني أنّ  ، نامتاإلمجاع ةليل فوعىل فرض القسليم 

حمكنمم حالنجاسنة، فننن كنان حعننمان  املمجبة املعدولة املامنمال أوالسالبة املاصلة 

كيفية اللاناظ املمجبة املعدولة املاممال فليس له ،الة ساحقة. وهذا خيقلف حاخقالف 

مال وال واإلمجناع ال يقن وعدمه، ع جريان االسقصااب،فرتق ريع، وتنع وعاء القش
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إّن املمضمع للاكم هم السالبة املاصلة؛ إذ من املمكن أن يكنمن  :يمكن له أن يقمال

حعنمان املمجبة املعدولة املامملة، أي: احليمان الذي زه  رو،نه وكنان غنل منذك  

 ال يمكن إجراء ال ل.فنجس، فنذا مل يقمكن اإلمجاع من القعيني 

النجاسة هم امليقة حاملعن  العم، وأّن من الفقهاء قد ذهبما إىل أّن ممضمع  قسمو

كام ذهب إليه املاقن  اخلراسناين  ،نياسة هم أمر وا،د، ال أن يكمن أمرممضمع النج

 واهلمداين.

إاّل أّّنم اخقلفما ع أّنه هل يمكن إ،راز جزء منه حالمجندان وجنزء حال نل أو 

 ال؟

حلرمننة رتتننب عليننه اتىل أّنننه يمكننن إ،ننراز ذلننك حال ننل وفننذهب حعضننهم إ

 والنجاسة، وذهب حعض إىل عدم إمكان إ،راز ذلك حال ل.

 والكالم ع أّنه ما هي امليقة؟ وهل يمكن إ،رازها حال ل أو ال؟

 ولنذكر مقدمة:

إّن امليقة تارة تسقعمل ع ما مات ،قف أنفه وتارة تسقعمل ع العم منه وما ذحح 

 ال عىل وجه رشعي وزه  رو،ه.

أّن امليقة عبارة عن مطل  احليمان  :سائل معن  ثالث وهمويىهر من الشيخ ع الر

امليت سماء أكان مذك  أم ال، إاّل أّن املذك  خارج ،كاًم، وهذا املعن  مما مل نىفر حه ع 

 كقب اللغة.

 واملاقمالت ع امليقة ثالثة:

ء : أن تكمن امليقة ممضمعًا مركبًا، والقذكية إّنام تكمن ع مقاحل جزاالحتامل األول

من املركب، حمعن  أّن احليمان الذي زه  رو،نه ومل ينذب أو كنان غنل منذك  فهنم 

 نجس، وع قباله احليمان الذي زه  رو،ه حالقذكية.
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تكنمن وهذا هم حممر كلامت حعض املقأخرين، وقند اخقلفنما أيضنًا ع أّّننا هنل 

ة مركبة من أمرين وجمةيني، أي: ما زه  رو،ه عنىل هيئنة غنل رشعينة أو مم نمف

حكمّنا غل مذك ، وعليه ال يمكن إثبات اجلزء الثاين حأ نالة عندم القذكينة؟ أو أّّننا 

مركبة من أمر وجمةي وعدمي حنام السالبة املاصلة وشبهها، وعليه فنيمكن إثباتنه 

 حأ الة عدم القذكية؟

: ما ا،قمله املاق  اخلراساين ع ،اشيقه عىل الكفاية، وهم أّن امليقة االحتامل الثاين

تقاحلها مع القذكية تقاحل العدم وامللكة، حمعن  أّن ما زه  رو،ه فيام إذا مل يذب يطلن  

 عليه امليقة.

والفرق حني هذا اال،قامال واال،نقامال الوال أّن اال،نقامال الوال كنان مبنينًا عنىل 

وهذا اال،قامال مبني عىل البساطة، حمعن : أّن امليقة مفهمم منقزع من العندم  ،الرتكيب

 مرة القاحل.ع امل

: أن تكمن امليقة من املاهيات االعقبارية القانمنية، حنأن يقناال: إّن االحتامل الثالث

قنّفنر منهننا الطبنناع ت،قننف أنفنه، وحننام أّن امليقنة ممّننا امليقنة ع اللغننة حمعنن  مننا منات 

ولذا أطل  امليقنة عنىل منا ذحنح ال عنىل وجنه  ،ويسقنجسمنه ع الكل واالسقعامالت

 رشعي.

فمع ،فظ املعن  ال يل حتّملت إىل ماهية اعقبارينة ن وقند تقنّدم تفصنيل وعليه 

الكالم ع كيفية القاّمال ع مباث ال،كام المضنعية ن وذلنك حكثنرة االسنقعامال ع 

املعن  العم، وإّنام ُأطل  امليقة عىل ما ذحح ال عىل وجه رشعي ليقنفر النناس منهنا كنام 

ّو، وحسبب كثنرة االسنقعامال حتملنت منن املعنن  هم يقنفرون من امليقة حاملعن  الخ

مثنل  ،ال يل إىل املعن  الثاين، واندجمت فيها مجيع ال،كام املرتتبة عىل املعن  ال يل

 عدم جماز أكله أوعدم اسقاسان أكله وعدم اسقاسان اسقعامله.



474 |   

 
 

عبارة عن زهاق الروح حطريقة قانمنية، وهنذا خيقلنف الذي هم وع قباله املذّك  

حل حاخقالف املذاهب، حل حاخقالف الفقهاء ع مّلنة وا،ندة،  ،خقالف امللل والنالحا

فنّّنم اخقلفما ع نجاسة ما يذحاه املارم من الصيد وذحائح أهل الكقاب، وحام أّن نسبة 

هذ  املفاهيم القانمنية إىل مصاةيقها سنخ نسبة احلكنم إىل املمضنمع، فلنذا لنم جنرس 

 من مقدمًا عىل ال ل اجلاري ع احلكم.ال ل ع رتبة املمضمع يك

 وهذا اال،قامال الخل غل مذكمر ع الكلامت.

نعم، ذكر الشيخ ع اخلالف أّن القذكية ،كم رشعي، وكذا الشيخ النصناري ع 

 الرسائل، فال حّد من الباث والقفقي  ع هذ  اال،قامالت.

، والكالم ع أّنه هنل يمكنن أّن امليقة عبارة عن املركب :أّما اال،قامال الّوال وهم

إ،راز جزء منه حالمجدان وجزء حال نل أو ال؟ وع أّن اجلنزء الثناين حنانم السنالبة 

 املاصلة أو حنام العدم النعقي أو حنام املمجبة املعدولة املاممال؟ 

مسلكه ن أّنه يمكن إثبات امليقة حأ الة عدم هذا والىاهر من الشيخ ن حناء عىل أّن 

 القذكية، إاّل أّنه خالفه ع ذلك مجاعة.

 ويمكن للمخالفني االسقدالال حُأممر ثالثة:

: االسقدالال حبعض كلنامت اللغنميني، ،ينث ُذكنر اجلنزء الثناين ع األمر األول

 كلامهتم حعنماٍن ال يمكن إثباته حأ الة عدم القذكية.

واملقام وكذا ع الدراسات،  (1)مصباح الُ مال ع حاث الّباءة وهذا ما يىهر من

صباح املنل، والصايح هم الثناين املجممع البارين حدال  :إاّل أّنه ذكر ع مباث الّباءة
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: )واملراة حامليقة ع عرف الشنرع ما مات ،قف أنفنه، (1)كام ذكر ع املقام، ففي املصباح

ذا ال يمكن إثباته حال ل؛ إذ يكمن من ال نل أو ققل عىل هيئة غل مشنروعة(، وه

 املثبت.

)إّما من الفاعل أو ع املفعمال، فام ذحح لصننم أو ع  :وأضاف ع ذيل هذ  العبارة

،اال اإل،رام أو مل يقطع معه احللقمم ميقة، وكذا إذا ذحح ما ال يلكنل ال يفيند احلنل، 

 ويسقثن  من ذلك للال ما فيه نو(.

  ايح وخمدوش من جهات: وهذا االسقدالال غل

صباح املنل معارض له، وقد ذكر حعضهم ع عننمان املّن كالم غل أ: اجلهة األوىل

كام ع الصااح: )امليقة  ،امليقة أمرًا يمكن إثباته حال ل، حمعن : أّنه قد أخذ أمرًا عدمياً 

 ما مل يلاقه الذكاة(، وكذا ع القاممس وتاج العروس ومعيار اللغة.

ّن اللغميني ليس هلم عناينة هبنذ  اخلصم نيات وحكيفينة القعبنل، أ: لثانيةاجلهة ا

 وقد يعّبون عنه حأمر عدمي. ،فنّّنم قد يعّبون عن اليشء حأمر وجمةي

بط حشنرح لغنمي ملفنرةة تصباح املنل وغل  غل مراملّن ما ذكر ع أ: اجلهة الثالثة

ن ،دوة عملهم، فعنىل القنمال لغمية؛ فنّّنم  حصدة حيان معن  رشعي، وهذا خارج ع

حاجية قمال اللغمي ال يكمن قمله ع املقام وأمثاال املقام ،ّجة، وإّنام يكمن قمله ،ّجة 

بطًا حأ ل معن  اللغة، وع املصباح املنل قد رّصح حأّن ع عرف تفيام إذا كان الكالم مر

النمجيز الرشع كذا، وهذا الكقاب ن أي: كقناب املصنباح املننل ن رشح لغنات كقناب 

كمن عنىل وفن  املنذهب تية، واملعاين القي يذكرها إّنام للغزايل الذي هم ع فقه الشافع
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الشافعي؛ ولذا ذكر )أو ع ،اال اإل،رام(، فنّن الشافعية يقملمن حنجاسنة منا ذحنح ع 

 ال حقمال أ،د اللغميني. ،،اال اإل،رام، فهذا ع احلقيقة متّسك حقمال الشافعي

: )فقمله ع عرف الرشع يشل إىل أّنه ليس لغة حمضنة، (1)وقد ذكر ع تاج العروس

 ونسبه النموي إىل الفقهاء(.

: ما ذكر  حعض املر،ممني، وهم أّن و،دة العنمان تققضني الناعقينة، األمر الثاين

 وأّن امليقة اسم ملا زه  رو،ه املم مف حكمنه غل مذك .

ناعقية، والعنمان الما،د واجلماب عن هذا واضح؛ إذ و،دة العنمان ال تققيض ال

كنذلك يمكنن أن  ،كام يمكن أن يمضع ليشء وا،د مرشوطًا حرش  عىل نام الناعقية

 كالصالة وأشبا  ذلك. ،يمضع لألجزاء القي مل يلخذ حعضها نعقًا للبعض

عدم العلم حأّّنا مركبة من أمرين ل ؛ّنه ال يمكن إثبات امليقة حال لأ: األمر الثالث

أو من أمر وجمةي وعدمي ،ق  يمكنن إثباتنه  ،يمكن اسقصااحهوجمةيني ،ق  ال 

 حال ل.

أّن الماضع ال يال،ظ ،ني المضنع هنذ  اخلصم نيات؛ إذ  :واجلماب عن ذلك

هم ال يريد إجراء ال ل ،ق  يال،ظ السالبة املاصلة واملمجبة املعدولنة املامنمال، 

ال ع القعبل، وال يمجد ؛ إذ ليس حينهام اخقالف إوأتباعه مل يدركما هذ  اخلصم يات

فنّنه ال فرق عندهم حني زيد ليس حعنامل أو زيند  حينهام اخقالف ع العممم واخلصمص،

القمسك حقمال اللغمي ن عىل فرض ،جيقه ن ع هذ  املنمارة أمنر إّن جاهل، ولذا قلنا 

 غل  ايح.
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وامللكنة، أّن امليقنة تقاحلهنا منع القذكينة تقاحنل العندم  :وأّما اال،قامال الثاين وهم

وقلنا إّن هذا منا  والعدم وامللكة عبارة عن أمر منقزع من عدم اليشء مع قاحلية املال.

 ا،قمله املاق  اخلراساين، وهذا أمٌر يمكن إ،راز جزء منه حالمجدان وجزء حال ل.

وهذا اال،قامال غل  ايح إاّل عىل مسلكه، فبام أّن امليقة منقزعة عاّم زهن  رو،نه 

يثبت المر االنقزاعي خلفناء الماسنطة، ال ل ع منشأ االنقزاع  يانجر فننّ ومل يذب، 

 وقد ذكرنا ع حاث ال ل املثبت عدم متامية ذلك أيضًا.

وهذا مقمقف عىل إثبات أّن منشأ االنقزاع مركب من أمر وجمةي وعدمي وليس 

منطن   عىل ما حبنايل مننمركبًا من أمرين وجمةيني، ومن املمجبة املعدولة املاممال، و

 ّّنم يرون العدم وامللكة أقرب إىل املمجبة املعدولة املاممال.أاإلشارات، 

أّن عنمان امليقة من املاهيات  :وهم ،وأّما اال،قامال الثالث: فقد تقّدم أساس تقريبه

االعقبارية، ومندمج فيها ،رمة الكل وعدم جماز االسقعامال فيام يشرت  فيه النىافنة، 

قمم اجلعل القطبيقي، وع قباال امليقة املذك ، وهم أيضنًا ماهينة وتنطب  عىل أفراةها حم

اعقبارية تنطب  عىل مصاةيقها حاكم القانمن، وحمقمم اجلعل القطبيقي كسائر املاهيات 

 االعقبارية.

وهذا املعن  الذي ذكرنا  ليس مرجعه إىل أّن الشارع تصننّرف ع مفهنمم امليقنة، 

ّرف ع نع عبارة عن كذا، حنل الشنارع املقندس تصن،ق  يقاال حأّن امليقة ع عرف الرش

كام ع سائر املفاهيم االعقبارية؛ فنّن الصالة مثاًل هلا  ،انطباق عنمان امليقة عىل املصاةي 

ريعة نمفهمم وا،د عند مجينع امللنل والنانل، وقند طبقهنا الشنارع املقندس ع الشن

 لرشائع.لف مع مصاةيقها ع سائر اقاإلسالمية عىل مصاةي  معينة خت
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وعليه يكمن حني امليقة واملذك  تقاحل القضاة؛ وذلك لّنا قلنا إّن القذكية عبارة عن 

ماهية اعقبارية، ومل نقل حأّنه عبارة عنن خصنمص النذحح أو النانر وأمثناال ذلنك أو 

 اجلامع حني هذ  الُممر.

 سنقعاملهفاملذك  ماهية اعقبارية مندمج فيها احللية وجنماز الكنل واسقاسنان ا

كاحلرام والنجس، فنّن مفهمم احلرام والننجس مفهنمم ، وعدم منجسيقه وأشبا  ذلك

يكمن ،رامًا  واالخقالف إّنام  ع املصاةي  وأّنه أي يشء ،وا،د عند مجيع امللل والنال

ومن هذا القبيل امليقة، فنّن ع كّل مّلنة ميقنة ومنذك ، كنام أّن  ،وأي يشء يكمن نجساً 

، وقد تكمن ميقة كل قمم مغايرة مصداقًا مع امليقنة عنند قنمم اً وسفا، اً لكل قمم نكا،

 .ينآخر

وامليقة مثلها مثل الدينار حعد ما تبّدال إىل ماهينة اعقبارينة وهني الما،ند النقندي 

 الذي له خا يقان:

 إ،دامها: ميزانية املالية.

 ثانيقهام: واسطة لقباةال المقعة.

رس ورقنة خا نة ةيننارًا، وهكنذا وقد ختقلف مصاةي  الدينار؛ فنّن كّل ةولة تن

الصالة، فنّن الصالة كانت مسقعملة ع معن  عند اليهمة والنصارس والعرف اجلاهيل 

وعندنا، إاّل أّن  التنا ختقلف عن  الهتم، واملذك  ع قباال امليقة أيضًا ماهية اعقبارية 

 وختقلف حاخقالف امللل والنال، وقد ذكرنا تفصيل ذلك ع مباث الّباءة.

الكالم كّل الكالم ع وقت حتّمال هنذ  الكلمنة إىل ماهينة اعقبارينة، فهنل أّّننا و

أو  والئمنة   حتّملت من امليقة حاملعن  الخّو إىل املعن  العم ع زمن النبي

 أّّنا حتّملت إىل ذلك حعد زماّنم؟
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مسقعملة ع املعن  املجازي وحعد مل تقانمال إىل  فنّنه لم كانت ع زمن الئمة 

هذا املعن  العام، فلم يكن جماال إلجراء ال ل؛ لّنا قد ذكرنا ساحقًا أّن االسقصااب 

إّنام اري ع ال،كام والُممر القكمينية، وال اري ع املجاز والكنايات واالعقبارات 

 الةحية.

فال حّد من مراجعة الروايات ومال،ىة أّّنا هل كانت مسقعملة ع زماّنم ع هذ  

 العقبارية أو ال؟املاهية ا

وكالم اللغميني ع هذا املقنام منبهم، فقند ذكنر حعضنهم أّن ع عنرف الشننرع، 

وحعضهم ع عرف الفقهاء كذا، وكام أرشنا لم ثبت أّن هنذا القانمال ،صنل ع زمنان 

حل املمضنمع  ،ال يمكن إثبات أّن املمضمع هم امليقة مقأخر عن الئمة املعصممني 

 هم املنطب  عليه.

قام روايات رّحنام تنداّل عنىل أّن هنذا القانمال قند ،صنل ع زمنن الئمنة وع امل

 .املعصممني 

إذا رمينت قاال: سألقه عن جلمة السنباع ينقفنع هبنا؟ قناال:  ،امعةمنها: رواية س

 .(1)وسّميت فانقفع حجلد ، وأّما امليقة فال

 من املقاحلة. فيمكن اسقفاةة القامال ع زمنهم 

أّنه قاال ع إليات الضأن تقطع وهني  عن أ  عبد اا  ومنها: رواية أ  حصل

 .(2)أّّنا ميقة :أ،ياء
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: قاال: قاال أمل املنلمنني  ومنها:  اياة حممد حن قيس عن أ  جعفر 

 ما أخذت احلبالة من  يد فقطعت منه يدًا أو رجاًل فذرو  فنّنه ميت وكلما ما أةركقم

 .(1)،ّيًا وذكرتم اسم اا عليه

، وهنذ  الرواينة (2)ع نفس الباب : رواية عبد الرمحن عن أ  عبد اا لهاومث

 .(4) حعنمان )ميت( وع الفقيه حعنمان )ميقة( (3)مروية ع الكاع

 فانقطع احلبالة أخذت ام :ومنها: رواية عبد اا حن سليامن، عن أ  عبد اا 

 .(5)ميقة فهم مات أو يشء منه

 ت.وغل ذلك من الروايا

فيمكن أن يسقىهر من إطالق امليقة ع هذ  الروايات عىل أّّنا قد حتملت إىل هنذا 

 .املعن  العام ع زمنهم 

إذا ذحح املانرم الصنيد ع غنل كان يقمال:  ّن عليًا أ :ومنها: ما ع المسائل

 وإذا ذحح املال الصيد ع جمف احلرم فهم ميقة ،احلرم فهم ميقة ال يأكله حمل وال حمرم

 .(6)ال يأكله حمل وال حمرم
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واسقعامال كلمة امليقة وإطالقها عىل املعن  العام أكثر من اسقعامال كلمة الننجس، 

وغالبنًا يكنمن حنالمر حالغسنل  ،فنّّنا مع كثرة االحقالء قليلة االسنقعامال ع الرواينات

أجنل أّن وذلنك منن  ؛كام أّنه ع ممارة امليقة غالبًا يسقعمل كلمة )ال تأكله( ،)اغسله(

كانما ايبمن حنفعل أو ال تفعل أو اغسنله  ولذا الئمة  ،السائلني كانما من العمام

 وال تغسله أو ال تأكله وأمثاال ذلك.

 ال؟ واال،قامال هل يمكن إجراء ال ل أ والكالم ع أّنه عىل هذا

الىاهر أّنه ال مانع من إجراء االسقصااب ع عندم كمننه ميقنة فنيام إذا شنّك ع 

 .حرشائطهاالذحح وأخميه   حتق

فال مانع من أ الة عدم كمنه ميقة ع نفسه؛ إذ امليقة ،كم حمعنن  وممضنمع ذي 

 ،كم حمعن  آخر؛ الشقامهلا عىل ال،كام القكليفية نىل ما قلنا ع ال،كام المضعية.

ورّحام يقاال حعدم جريان أ الة عدم كمنه ميقة؛ لّّنا معارضة حأ الة عدم القذكية 

لنف عناّم ذكنر  القنمم ن عن  الذي ذكنر ن فننّن معنن  القذكينة عنىل منا ذكرننا خيقحامل

 قساقطان، وال حّد من الرجمع إىل سائر الةلة أو الُ مال. قف

إاّل أّنه يمكن اجلماب عنه حأّن أ الة عدم القذكية غل جارية ع نفسها، والرّس فيه 

وأّما الطهارة فهي كاننت ، نقفاع حهذكية هم ،ليقه وجماز االأّن عمدة ما يرتتب عىل الق

فالقذكية ال تثبت أكثر من طرأ عليه القذكية كان طاهرًا، تة عىل احليمان، و،ينام مل مرتتب

وقد ذكرنا ساحقًا أّن كّل أ ل يثبت عدم اإلحا،ة ن سنماء ع ،ليقه وجماز االنقفاع حه، 

حا،ة أو إجنراء ال نل نفس احلكم أم املمضمع ن غل جاٍر، حمعن  أّن أ الة عدم اإل

لنفي ممضمع اإلحا،ة غل جاٍر، فقد ذكرنا ع مباث الّباءة أّنه هل تقعنارض أ نالة 

فيام إذا علمنا حأّن هذا الشنيء إّما ،رام وإّمنا  رمة مع أ الة عدم اإلحا،ة أو العدم احل

 مباح.
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 ذكر الكاحر وجمهًا، ونان ذكرنا هناب أّن أ الة عندم اإلحا،نة ع نفسنها غنل

 جارية، وكذا إجراء ال ل لنفي ممضمع اإلحا،ة. 

والسنر فيه أنه إن أريد حأ الة عدم اإلحا،ة إثبات احلرمة فهذا من ال ل املثبت، 

 ّن نفي أ،د الضّدين ال يثبت اآلخر.أوقد ذكرنا ع مباث ال ل املثبت 

 جتري فنيام وإن ُأريد هبا نفي نفس اإلحا،ة، فهذا ليس له أثر عميل، والُ مال إّنام

إذا كانت ملثرة ع نفس املكّلف وممجبة لرفع حتل  ع مقام العمل، وجمّرة عدم كنمن 

 هذا الشنيء مبا،ًا ال يرتتب عليه أثر، فالقعبد حه يكمن لغمًا. 

ورّحام يقاال حعدم جرينان أ نالة عندم كمننه ميقنة منن جهنة جرينان ال نل ع 

قبارية إىل ما ينطب  عليهنا نسنبة احلكنم إىل املمضمع؛ وذلك لّن نسبة هذ  املاهية االع

املمضمع، فنن جرس ال ل ع نا،ية املمضمع إثباتًا أو نفيًا، فال يكنمن جمناال جلرينان 

 االسقصااب ع احلكم.

وامليقة عىل ما ذكرنا ،كم من ال،كام وماهينة اعقبارينة جعلينة وانطباقهنا عنىل 

 قاج إىل تقميم اجلعل.حيحل  ،أفراةها ليس كانطباق املاهيات الطبيعية قهرياً 

وعليه فامليقة القي اعقّبها الشارع لكّل ،يمان فاقد للقذكية والنار والصيد عنىل 

  عىل الرشائط اعقّب  الة، فكّلام مل يقاق  الذحح وأخمالرشائط ع الذاحح واملذحمح واآل

 ذحمحالشارع ميقة، فنذا شككنا ع أّنه هل ذحاه مسلم أو غنل مسنلم أو هنل كنان املن

فال ل عدمه، ومع وجمة هذا ال نل اجلناري ع  ،واجدًا لرشائط القذكية أو النار

 املمضمع ال تصل النمحة إىل أ الة عدم كمنه ميقة.

كام إذا شنّك ع إسنالم  ،وقد يققيض ال ل اجلاري ع املمضمع أن يكمن مذك 

الذاحح ن وأّما حناء عنىل أن الذاحح وكان مسلاًم ساحقًا ن هذا حناًء عىل اشرتا  اإلسالم ع 

 فقجري أ الة عدم كمنه كافرًا.  ،يكمن الكفر مانعاً 
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وال يمكن إثبات الكفر حعدم اإلسالم ع ،اال الصغر ع جمهمال احلاال؛ وذلك ملنا 

ذكرنا ع مباث ال ل املثبت أّن العناوين االنقزاعية كالعدم وامللكة ال تثبت حجريان 

 نشأ انقزاعه.الُ مال ع مصاح انقزاعه، وم

وهكذا لم كان احليمان و،شيًا ونشّك ع أّنه هل طرأ عليه عننمان الهنيل أو ال؟ 

 واملفروض إنا سّمينا ورمينا، فنسقصاب عنمان الم،يش. 

قبنل الققنل أم ال، أو إذا ققلنا احليمان املسقعيص وشككنا ع أّننه زاال اسقعصناؤ  

  .ءفنسقصاب اسقعصا

ع املمضمع قد يكمن مثبقًا للقذكية وقد يكمن مثبقنًا  واملقصمة أّن ال ل اجلاري

للميقة، ومع فرض جريان ال نل ع املمضنمع ال يكنمن جمناالً إلجنراء ال نل ع 

 احلكم.

فىهر ممّا ذكرنا أّن أ الة عدم كمنه ميقة جارية ع نفسها، إاّل أّّنا ال جماال هلنا منن 

 جهة جريان ال ل ع املمضمع.

جهة الُ مال وما يققضيه ،كم الُ مال، وع املقام روايات  هذا متام الكالم من

 والباث عنها ممكمال إىل الفقه.

ما زاة  حعنض الكناحر هم من الُممر املرتبطة حاسقصااب الكيّل  األمر اخلامس:

عىل أقسام اسقصااب الكيّل، فنّنه كام ذكرنا ع أوال هذا القنبيه قند زاة حعنض الكناحر 

ن  (2)ومصباح الُ مال (1)الكيّل ع كال تقريريه ن مباين االسقنبا قساًم آخر السقصااب 

أّنه لم علم حمجمة فرة وعلم أيضًا حمجمة عنمان وشّك ع انطباق العنمان عنىل  :وهم

                                                           
 

 .113: 4مباين االسقنبا  ( 1)

 .141: 2مصباح ال مال ( 2)
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فرة آخر، وعلم حنزواال العنمان نطب  عليه العنمان أو أّن املنطب  عليه يالفرة، وأّنه هل 

هذا الفرة، فقد زاال العنمان حزواال الفرة، هم لعنمان الفرة، فنن كان املنطب  عليه هذا ا

 وإن كان املنطب  عليه العنمان فرةًا آخر فهم حاق.

وأ،ند العننمانني لنه  ،وحققريب آخر ن كام ع أ،د الققرينرين ن إذا كنان عنماننان

ونشك ع أّن العنمان اآلخر املنطب  عليه العنمان نفس مصداق ذلك العنمان  ،مصداق

نعلم حزواال مصداق العنمان الوال، كام إذا علمنا حمجمة فرة قريش ع الدار أو غل ، و

مةًا حمجنمة وعلمنا حمجمة العامل ع الدار أيضًا، إاّل أّنه ال نعلم أّن العامل هل كان ممجن

 واملفروض العلم حخروج القريش من الدار.  ،القريش أو حمجمة غل 

م حمجمة مقكّلم ع الدار أيضًا، إاّل أّننا ومثل ما إذا علم حمجمة زيد ع الدار، وعل

ال نعلم أّن املقكّلم هم زيد أو غل ، واملفروض العلم حخروج زيد من الدار، فنن كنان 

 املقكّلم هم زيد فهم غل ممجمة، وإن كان غل  فهم ممجمة.

ن القسم الوال ع غاية المضمح؛ إذ ع القسم الوال يكنمن عوامقياز هذا القسم 

مجمةًا ع ضمن فرة معني، والشّك ع أّن الكيّل حاٍق حبقاء ذلك الفرة أو منقنٍف الكيّل م

حانقفاء ذلك الفرة، وع هذا القسم يدور المر حني أن يكمن الكيّل ممجمةًا حمجمة منا 

 علم حانقفائه، أو يكمن ممجمةًا ع ضمن فرة آخر.

حمجمة فرة معني وهم  ن القسم الثاين حأّن ع هذا القسم نعلمعويمقاز هذا القسم 

زيد مثاًل، إاّل أّنا ال نعلم انطباق عنمان الكيّل عليه؛ إذ منن املمكنن أن يكنمن املنطبن  

وع القسم الثاين مل يكن لنا علم حمجمة الفرة، فنّنه لم كان الفنرة  غل .هم عليه الكيّل 

م الثاين الشّك معلممًا مل يكن لنا شّك ع حقائه وعدم حقائه، وع اسقصااب الكيّل القس

 .مة حمجمة هذا الفرة أو ذاب الفرةممجهم ع أّن الكيّل هل 
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ّن ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين عنمان وا،د مرّةة حنني أوذكر ع تقرير آخر: 

أن يكمن ممجمةًا حمجمة هذا الفرة أو ذاب، وع هذا القسم عنمانان نعلم أّن أ،ندمها 

 منطب  عليه أيضًا أم ال. منطب  عىل فرة ونشّك ع أّن اآلخر

ويمقاز عن القسم الثالث حأّنه وإن كان هذا القسم مشرتكًا مع القسنم الثالنث ع 

إاّل أّننه ع القسنم  ،العلم حمجمة الفرة، وأّن الكيّل كان ممجمةًا ع ضنمن فنرة معنني

الثالث نشّك ع حتق  عنمان آخر، كام إذا علم حمجمة زيد ع الدار وشككنا أّننه ،نني 

وع هذا القسم ،ني العلم حمجمة زيد ، و ،ني ارتفاعه هل ةخل عمرو أو الوجمة  أ

نعلم حمجمة العنمان وحمجمة املنقكّلم أيضنًا، إاّل أّننه ال نعلنم أّن املنطبن  علينه هنذا 

 العنمان هم زيد أو غل .

ففي هذا القسم ليس لنا علم حانقفاء الكيّل؛ إذ من املمكن أن يكمن املنطبن  علينه 

 غل زيد أو غل القريش. هذا كّله ع المثلة اخلارجية.هم لعنمان ا

ثمَّ اغقسل  ،وأّما املثاال الفقهي فهم كام إذا أجنب شخو حاال،قالم ليلة اخلميس

ثمَّ رأس منيًا ع ثمحه، وهم ال يعلم أّن هذا املني هل كان مقادًا مع اجلناحة القي اغقسنل 

هذا املني طرأ ع ليلة اجلمعنة ثانينًا، فيسقصناب  من أجلها، ،ق  يكمن مرتفعًا أو أنّ 

سقصااب الطهارة ،ني االغقساال، فيقساقطان واملرجع الاجلناحة، إاّل أّن هذا معارض 

 هم قاعدة االشقغاال.

 والقمم حام أّّنم غفلما عن هذا االسقصااب متسكما حاسقصااب الطهارة. 

لقي اغقسنل منن أجلهنا، كنام إذا اجلناحة امن  ليسومثل ما إذا علم حأّن هذا املني 

ثمَّ رأس منيًا ع ثمحه وال يعلم أّن هذ  اجلناحة هل ،دثت  ، ار جنبًا حاملبارشة واغقسل

حني اجلناحة والغسل ،ق  يكمن مرتفعًا، أو أّنه حتققت حعد االغقساال ،ق  تكمن حاقية، 

 فيسقصاب اجلناحة؟
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فيقساقطان ويرجنع  ،لغسلإاّل أّن هذا أيضًا معارض حاسقصااب الطهارة ،ني ا

 إىل االشقغاال. 

واملقصمة أّن هذا االسقصااب وإن كان معارضًا حاسقصااب آخر ويسقط، إاّل 

 أّنه مع ذلك هلذا االسقصااب أثر وهم معارضقه مع االسقصااب اآلخر.

وحالنقيجة يكمن املرجع هم االشقغاال، والقمم إّنام قالما حطهارته من أجل متسكهم 

ن أّن هذا االسقصااب معارض حاسقصااب آخنر عهارة، وغفلقهم حاسقصااب الط

 وهم اسقصااب اجلناحة.

وال حّد وأن نرس هل أّن هذا القسم قسم ع قباال القسام الثالثنة أو لنيس قسناًم؟ 

 وهل أّن المثلة املذكمرة من القسم الثالث أو القسم الثاين أو القسم الراحع؟

 فالباث ع مقامني:

 ع أّن هذ  المثلة من أي قسم؟ :األّول املقام

والظهر أّنه ليس لنا قسم آخر ع قباال القسام الثالثنة املققدمنة، وهنذ  المثلنة 

 بط حالقسم الثاين، وحعضها حالقسم الثالث.تحعضها مر

 : ع جريان االسقصااب ع المثلة الفقهية املذكمرة.الثاين واملقام

ة املنذكمرة، أي مثناال القنريش والعنامل وزيند لىاهر أّن المثلنفاأّما املقام األول 

واملقكّلم ن القي ليس حيننهام اخنقالف منن ،ينث الزمنان ومنن ،ينث السنبب ن منن 

اسقصااب الكيّل القسم الثاين، والمثلة الرشعية أ،دمها ةاخل ع اسقصااب الكيّل 

 وثانيهام ةاخل ع اسقصااب الكيّل القسم الثالث. ،القسم الوال

داخلة ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين من جهة أّن منالب فاخلارجية أّما المثلة 

القسم الثاين هم العلم حمجمة الكيّل، إاّل أّنا ال نعلم أّن ما هم املمجمة حذاتنه هنل هنم 
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البقة مثاًل أو الفيل؟ وأ،دمها مقطمع االرتفاع، والثاين إّمنا مقطنمع البقناء أو حمقمنل 

 البقاء. 

 ،القسم الثناين حمندوةًة هبنذا احلندّ ن ةائرة اسقصااب الكيّل هذا حناء عىل أن تكم

 وقد عرفت فيام تقّدم أّن ةائرته أوسع.

فاملعيار هم أّن الكيّل ممجمة حالعرض حسبب هذا املمجمة حالذات أو حسنبب ذاب 

 املمجمة حالذات.

وع مثاال العامل ال نعلم أّن هذا العنمان هل هم ممجمة حمجمة الفنرة القنريش أو 

إّما فهم مجمة حمجمة فرة آخر، فنن كان ممجمةًا حمجمة القريش فمعلمم زواله، وإاّل م

 مقطمع البقاء أو حمقمل البقاء، فمعيار الكيّل القسم الثاين ممجمة ع هذ  المثلة.

ال أثنر فوأّما العلم حمجمة يشء مع قطع النىر عن أنه فرة للكيّل كام فيام نان فيه 

 له وجمةًا وعدمًا.

، الفرق حينهام أّن ع هذا املثاال يمكن تصمر الشّك حعد خنروج القنريش منن نعم

البقة والفيل حام أّن الكيّل كان ممجمةًا إّما حمجمة البقة وإّما حمجمة أما ع مثاال الدار، و

 تصمر الشّك ع الكيّل مع خروج البقة والفيل.مكن ال يفالفيل 

وليس هذا إاّل من قبيل ضّم احلجنر إىل  ،وع املثاال العلم حمجمة القريش ال أثر له

اإلنسان؛ فنّنه حعد خروجه نشك ع أّن العامل حناق أو لنيس حبناق، فننن كنان ممجنمةًا 

حمجمة القريش فهم غل ممجمة فعاًل، وإن كان ممجمةًا حمجمة آخر فهم إّما مقطنمع 

مرتتنب عنىل وال مانع من اسقصااحه؛ فنّن املفروض أّن الثنر  ،البقاء أو حمقمل البقاء

فنّننه  ن عىل اسقصااب الكيّل القسم الثناين ع املثناال.ان املققدمالعامل، ويأيت اإلشكاال

إّن العنامل ع ضنمن القنريش غنل العنامل ع ضنمن غنل  :من املمكن أن يقاال ع املقام
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إّن ال نل عندم حتقن   :القريش، فال تقاد القضية املقيقنة مع املشكمكة، أو أن يقناال

 ضمن غل القريش، وأ الة عدم الفرة الطميل.العامل ع 

 .عنهام هم اجلماب املققّدم هناب واجلماب

فقد اتضح أّن المثلة اخلارجية ةاخلة ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين؛ وذلنك 

لّن املعيار للقسم الثاين ممجمة ع هذ  المثلة، فننّن املعينار عندم العلنم حنأّن الكنيّل 

حمجمة هذا الفرة أو ذاب، وأن املمجمة حذاته هل هنم الفنرة  املمجمة حالعرض ممجمة

 املقطمع االرتفاع أو غل ؟ 

 وعدم العلم حأّن الكيّل ممجمة حمجمة أي فرة يقصمر عىل نامين:

: أن تكمن نسبة الكيّل مع كل وا،د من الفرةين ذاتينة أو منا يلان  النحو األول

رةين حأّنه مصنداق لنه أو ال، كناحليمان حالذايت، حمعن  عدم معقملية الشّك ع كال الف

ومن املعلنمم  ،لّنه جنس هلام ؛حالنسبة إىل البقة والفيل، فنّن احليمان حالنسبة إليهام ذايت

فنال معنن  للقطنع حمجنمة الفنرة أّن ذايت اليشء غل قاحل للرتةيد وحنّي الثبنمت لنه، 

كان الزمًا حّينًا للنذات، كنام والشك ع انطباق الكيل عليه. وهكذا إذا مل يكن ذاتيًا، حل 

وال نعلم أّن الضا،ك أو الكاتب حالقمة ممجمة حمجمة زيد أم  ،إذا علمنا حمجمة زيد

 ال.

 ّن الكيّل ممجمة حمجمة هذا الفرةلرتةيد ع ألهذ  املمارة العلم حالفرة مناف  ففي

 أو حمجمة فرة آخر.

كام إذا كان الكيّل من النالزم : أن يكمن الكيّل من العمارض املفارقة، النحو الثاين

 غل البنّي.

أّن الكيّل ممجنمة حمجنمة ع فمن املمكن أن نقطع حمجمة الفرة ومع ذلك نشك 

هذا الفرة أم ال؛ وذلك لّن العلم حالفرة ع هذا املمرة غل مالزم للعلم حمجمة الكيّل، 
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من عمارضه، فقند يكنمن هم وال الزمه البنّي، حل إّنام  ،فنّنه ليس ذاتيًا لزيد ،مثل العامل

 عاملًا وقد ال يكمن.

وعليه فمعيار اسقصااب الكيّل القسم الثاين ممجمة ع هذ  المثلة؛ إذ ال نعلنم 

أّن الكيّل كان ممجمةًا حمجمة زيد أو القريش املقطمع االرتفاع أو ممجمةًا حمجنمة منا 

 هم مقطمع البقاء أو حمقمل البقاء عىل تقدير ،دوثه.

حل ةاخل ع قسم  ،ذا ةاخل ع القسم الثاين، والقمال حأّنه غل ةاخل فيهفىهر أّن ه

 خمدوش. ،آخر وهم القسم الراحع

وأّما املثاال الثاين املذكمر ع كالمنه وهنم أّننه إذا ا،نقلم ليلنة اخلمنيس ن منثاًل ن 

 وال يعلم أّن هذا املني هم الذي اغقسل من أجله أو ،واغقسل له، ثمَّ وجد منيًا ع ثمحه

 أّنه ،ديف حعد الغسل.

وهذا املثاال مثاال لعدم العلم حقعّدة السبب، وناقمل أن يكمن املني ع الثمب من 

سقصاب اجلناحة ،ناال خنروج هنذا ق،قالم ع ليلة اخلميس، فالسبب الوال وهم اال

املني، إاّل أّنه معارض حاسقصااب الطهارة ،اال االغقساال فيقساقطان، واملرجنع هنم 

 االشقغاال.

مجيعها عنىل تعنّدة الفنرة،  ةنقمال: إّن القسم الثاين والثالث والراحع مقمقفونان 

فيمكن القمال حأّنه من القسم الثاين أو القسم الثالث  ،فنن ثبت أن املثاال من تعدة الفرة

 أو القسم الراحع.

يكمن من القسم الوال أو منن الفنرة الشخصنني أن فنّما  ،مل يثبت ذلك ذاوأّما إ

تشخيو ع كيفية ولذا ال حّد من الرجمع إىل ما ذكرنا ع أوال هذا القنبيه عىل ما سيأيت، 

تعّدة اهلمية الشخصية وو،دهتا، فنّنا قد ذكرنا أّن ال،كام هلا ضاحط ملعرفة تعّدة الفرة 

 وو،دته؛ لّن تعّدة ال،كام غل واضح، وليس كزيد ع املثاال املققّدم.
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من تعدة الفرة، وعليه، ال يمكن أن يكمن من واملخقار ع هذا املثاال أّن هذا ليس 

 القسم الثاين أو الثالث أو الراحع؛ وذلك لّن هذ  القسام مقمقفة عىل تعّدة الفرة.

يكمن حلااظ أن تمضيح ذلك مبقن عىل ما تقّدم من أّن تعدة اهلمية الشخصية إّما 

نرينند القنني  املثنناالع املقممننات، وإّمننا حقعننّدة السننبب وإّمننا حقعننّدة املاننل، واجلناحننة 

هبا ليس فيها اخقالف املقمم ن سماء حتققت ليلة اخلميس أو ليلة اجلمعة ن كام اسقصاا

أّّنا غل مقعّدةة حقعّدة املال، والسبب أيضًا وا،د؛ لّنا نشل إىل هذا السبب الما،ند 

إّن اجلناحة احلا لة من خروج هذا املاء هل كانت ع ليلة اخلميس ،ق  تكمن  :ونقمال

قبل االغقساال، أو ع ليلة اجلمعة ،ق  تكمن حعد االغقسناال، فالسنبب وا،ند، إاّل أّن 

هنم الرتةيد ع الزمان، وقد ذكرنا ساحقًا أّن تعّدة الزمان ال يمجب تعّدة الفرة، فلنيس 

 من ةوران المر حني فرةين من اجلناحة ،ق  يكمن من القسم الثاين أو الثالث والراحع.

صااب الشخيص ن كام يىهر ذلك من كلامت املاقن  اهلمنداين ن أو إّما من االسق مفه

 من اسقصااب الكيّل القسم الوال.

ي وحنني اسقصنااب الكنيّل نومن الماضح أّنه ليس حني االسقصااب الشخصن

 أو حرتتب الثر عىل الفرة. ،إاّل حرتتب الثر عىل الكيّل  ،القسم الوال فرق

فلذا نانن نقنمال حنأّن  ،حة مرتتبة عىل طبيعي اجلناحةوحام أّن اآلثار املرتتبة عىل اجلنا

 هذا ةاخل ع اسقصااب الكيّل القسم الّوال.

وإن تنزلنا عن ذلك وقلنا حأّن تعّدة الزمان أيضًا ممجب لقعّدة الفرة ن وقد طنرح 

ع الفلسفة أّن الزمان مفّرة أم ال ن وعليه تارة نلقزم حأّن الثر مرتتب لكنل فنرة فنرة، 

 قمال حأّن الثر للطبيعي والكيّل.وُأخرس ن

فنن قلنا حأّن الثر لكل فرة فرة، فهذا يكمن ةاخاًل ع اسقصااب الفنرة املنرةة، 

والعلم اإلمجايل حادويف أ،د الفرةين، يعني رؤية هذا املني يكمن منشًأ للعلم اإلمجايل 
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الثر مرتتب  حأّن اجلناحة إّما ،صلت ع ليلة اخلميس أو ع ليلة اجلمعة، واملفروض أنّ 

عىل كل فرة حاّد ، فنعلم إمجاالً حقاق  أ،ند الفنرةين، وأ،ندمها مقطنمع االرتفناع 

 وثانيهام مشكمب احلدويف، فيكمن اسقصااحه من اسقصااب الفرة املرةة.

واإلشكاال من هذ  اجلهة هم الذي يىهر من كلامت املاق  اآلميل ع رش،ه عنىل 

  عىل هذا الفنرع، الذي علّ د اخلمئي هم الم،يد السيأّن العروة المثق ، وعىل الىاهر 

 أي: الفرع الوال من )فصل ع غسل اجلناحة(، ومل نر من عّل  عليه غل .

وإن قلنا: إّن الثر مرتتب عىل اجلامع، واملفروض أّنه مرّةة حني فرةين، فيدخل ع 

ج املنني هنل اسقصااب الكيّل القسم الثاين؛ وذلك لّنا ال نعلم أّن اجلناحة ،اال خنرو

كانت ممجمةة حمجمة الفرة الزائل، أو كانت ممجمةة حمجمة الفرة الباقي عىل تقدير 

 ،دوثه. 

فقد ظهر ممّا ذكرنا أّنه عىل فرض الم،دة إّما يكمن من اسقصااب الكيّل القسنم 

يكمن الثر مرتتبًا عىل أن الوال أو من االسقصااب الشخيص، وعىل فرض تعّدة  إّما 

يكنمن الثنر مرتتبنًا عنىل أن ه يكمن من االسقصااب الفرة املرّةة، وإّما الفرة، وعلي

اجلامع، فيكمن من اسقصااب الكيّل القسم الثاين؛ وذلك لمجمة معيار الكيّل القسنم 

 الثاين ع املثاال.

وأّما املثاال الثالث ن املذكمر ع كالمه ن وهم ما إذا كان السبب مقعدةًا كام إذا  ار 

إاّل أّنه ال يعلنم  ،غل اجلناحة الُوىلهم ة ورأس منيًا ع ثمحه، وعلم حأّن هذا جنبًا حاملبارش

 أّن هذا هل كان قبل املبارشة أو قبل االغقساال أو حعد .

فنن كان قبل االغقساال فال يلثر خروج هذا املني أثرًا، وإن كنان حعند االغقسناال 

قعدة السنبب، فهنذا يكنمن ويقعدة اليشء ح ،فهم جنب، فبام أّن السبب يمجب القعدة

ةاخاًل ع القسم الثاين؛ وذلك للعلم حاجلناحة ،ني خنروج هنذا املناء، فننن كنان قبنل 
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حل سببه املبارشة، وإن كان حعد االغقساال يكمن سببه  ،االغقساال مل يكن سببه هذا املاء

خروج هذا املاء، فيدور المر حني فرةين من احلديف، وال نعلنم أّن هنذ  اجلناحنة هنل 

 انت منطبقة عىل الفرة الوال الذي قد زاال أو منطبقة عىل فرة آخر.ك

 : ع جريان االسقصااب وعدمه ع هذ  المثلة.املقام الثاين

غنل ةاخلنة ع جمهنمال هني أّما المثلة اخلارجية فيجري فيهنا االسقصنااب، و

الخنلين،  كمن من اسقصااب الكيّل القسم الثاين، إّنام الكالم ع املثالنيتو ،القاريخ

 وأّنه هل اري االسقصااب فيهام أو ال؟

ثم أّنه رّحام يسقشكل عنىل جرينان االسقصنااب ع هنذين الفنرعني حنبعض منا 

يسقشكل ع اسقصااب جمهمال القناريخ، ونانن ع هنذا املقنام ننذكر إشنكالني منن 

بطان حأ نل تصنمير االسقصنااب ع احلقيقنة، تاإلشكاالت، وهذان اإلشكاالن مر

 ،ّن االسقصااب ع هذين الفرعني حلااظ القضية املقيقنة ال أساس له ع املقاميعني: أ

 سماٌء قلنا حأّن الفرعني من القسم الوال أم الثاين أم الراحع.

وفنيام نانن فينه  ،: أّنه يعقّب ع االسقصااب وجمة قضية مقيقنةاإلشاال األول

ة ،اال خروج هذا املناء أو حسنبب نعلم حاجلناحإننا ليس لنا قضية مقيقنة؛ إذ ،ينام نقمال 

خروج هذا املاء ن ع مثاال تعّدة السبب نسقصاب اجلناحنة ،ناال خنروج املناء؛ إذ لنم 

حعند  فقنلثر؛ ولنذا نقنمال  تكانت هذ  اجلناحة قبل االغقساال فنال أثنر هلنا، وإن كانن

 نسقصاب اجلناحة ،اال خروج هذا املاء.

هي اجلناحة الُوىل أو الثانية فيصح  وأّما ع مثاال و،دة السبب؛ إذ ال نعلم أّن هذ 

كنام يصنح أن يقناال نسقصناب اجلناحنة ،ناال  ،أن يقاال إّن اجلناحة ناشئة من هذا املاء

 خروج هذا املاء، واملقصمة أّن القعبل حاجلناحة ،اال خروج هذا املاء  ايح ع املثالني.
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يصنح إاّل منع و،ندة ال فنن خروج هنذا املناء عوأّما القعبل حاجلناحة الناشئة واملسببة 

 .السبب

هذا املاء، أو ،اال خروج املسقصاب هل هم اجلناحة املقيدة حسبب خروج وعليه ف

ع  ضنية املقيقننة، فبأي نام من هذين النامين لم،ىت القطبيعي اجلناحةهم  واملاء، أ

 املسقصاب.

اجلناحنة املقيندة هنم االسقصااب غل جاٍر؛ إذ لم كان املسقصناب كيف كان فو

خروج هذا املاء أو حسبب خروج هذا املاء فال يرتتب علينه أثنر؛ لّننه وإن كنان حااال 

الرتةيد ممجمةًا ن إذ نعلم حادويف اجلناحة ن إاّل أّنه ال ندري أّّنا هل حتققت حالوال أو 

إاّل أّن الققييد حال وجه؛ لّن اسقصااب اجلناحة املقيدة حام أّّنا  ،فالرتةيد ممجمة الثاين؟

ال اجلناحة ع ،اال خروج هذا املاء  ،؛ إذ اآلثار املرتتبة مرتتبة عىل نفس اجلناحةمقيدة لغمٌ 

 أو الناشئة من هذا املاء، هبذا القيد.

فهذا االسقصااب غل جناٍر؛  ،فبام أّن املسقصاب ال حّد وأن يكمن ذا أثر رشعي

 لّنه ال يرتتب عليه أثر، والثر إّنام يرتتب عىل نفس اجلناحة.

قصااب طبيعي اجلناحة ن حأن يقاال: نعلم حقاق  اجلناحة ،اال خروج هنذا وأّما اس

أي: احلديف قبل االغقساال وحعد  ن  ،املاء أو حسبب هذا املاء، ومرةةة حني احلديف الوال

؛ لّن اجلناحة قبل االغقساال كانت مقاققة حال إشكاال، وأّما اجلناحة حعد أيضاً  ال يمكنف

ترةيد، والقعبل حأيّن أعلم حن،دس اجلناحقني وإن كنان االغقساال فهي مشكمكة، فهنا ال 

 وع الماقع ليس ترةيد. ،إاّل أّنه جمّرة اسقخدام لكلمة )أ،د( ، ايااً 

وعليه فيكمن االسقصااب ع املقام شبيهًا حاسقصااب القسم الوال من القسم 

القسم الوال قلنا شبيه حأّنه الثالث الذي ال يقمال أ،د حجريان االسقصااب فيه، وإّنام 

 من القسم الثالث؛ لّن حينهام فصل زماين، ومل يكن ع القسم الثالث فصل زماين.
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وحعبارة ُأخرس: القسم الثاين والقسم الثالث والقسم الراحع ن الذي ذكنر  حعنض 

الكاحر ن مققمم حالرتةيد، فنذا مل يكن ترةيد وجداين حأن علم حقاقن  احلنديف السناح  

يمكن اسقصااب كيّل احلديف؛ إذ اسقصنااب الكنيّل ع هنذ   وشّك ع الال، ، فال

 القسام مقمقف عىل الرتةيد، واملقام من هذا القبيل.

ّنا ال نسقصاب اجلناحة املقيدة من جهنة اإلشنكاال املزحنمر، أواجلماب عن ذلك: 

وأّن الثر غل مرتتب عىل اجلناحة املقيدة، كام ال نسقصاب طبيعي اجلناحة؛ إذ معلممننا 

س طبيعي اجلناحة الالحشنر  القاحل لالنطباق عىل غل هذين؛ إذ العلم حاجلناحة ناشئ لي

من رؤية هذا املاء، ورؤية هذا املاء ليس منشًأ للعلم حطبيعي اجلناحة، حنل منشنأ للعلنم 

حاجلناحة املادوةة حأ،د احلدين من الزمان الوال أو الثاين، حل نان نأخذ اجلناحة ،ناال 

معّرفًا، وهذا مقّمم املعلمم حالذات، يعنني: أّن العلنم حاجلناحنة حنام أّننه خروج هذا املاء 

 ناشئ من رؤية هذا املاء فهم علم حاجلناحة املادوةة حأ،د احلّدين.

وحعبارة ُأخرس: العلم هنا ليس العلم حأ،د احلدثني ،ق  يقاال حأّن العلم اإلمجايل 

وهم احلديف  ،قام مققمم حعنمان إمجايلينال؛ إذ العلم غل مققّمم حأ،د، حل العلم ع امل

الناشئ أو املمجمة ،اال خروج هذا املاء، فقكمن ةائرة احلديف حمدوةًة، كام أّن ع مثاال 

حل العلنم مققنمم حطبيعني احلينمان  ،البقة والفيل ليس لنا علم حطبيعي احليمان املطل 

 حمدوة حأ،د احلدين.هم الذي 

ب إحقاء ما كان، حمعن  أّنه ال حّد من إ،راز : أّن ،قيقة االسقصاااإلشاال الثاين

واقع ،ق  حيكم الشارع حنطالة عمر  ع زمان الشّك، فنذا مل نارز واقعًا قاحاًل إلطالنة 

عمر  ع زمان الشّك مل يكن االسقصنااب جارينًا، وفنيام نانن فينه العننمان النذي 

نفس احلديف  ما همة ،اال خروج هذا املاء، فنمّ تشلون إليه وتقملمن حأّن احلديف ممج
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الوال الذي كان حمرزًا وكان مرتتبًا عليه الثنر قبنل الغسنل، و،كنم حارتفاعنه حعند 

 حعد الغسل.ما الغسل، فهذا غل قاحل لإلطالة إىل زمان الشك، وهم زمان 

 غل احلديف الوال، فهذا غل حمرز. ما هموإ

فنال  ،يف الوالوحام أّنكم حتقملمن أن يكمن املنطب  عليه هذا احلديف نفنس احلند

يمكن القمال حأيّن حمرز لماقع غل الماقع الوال ،ق  حيكم الشارع حنطالة عمر ، وهذا 

 اإلشكاال يأيت ع كال الفرعني.

واجلماب عن ذلك ما ذكرنا  ع ضمن هذ  املبا،ث ن أي: مبا،نث اسقصنااب 

ةائنر  الكيّل ن وهم أّن االسقصااب مققمم حالصمر الذهنية ن أي: أّن و،دتنه وتعنّدة 

املشكمكة مدار و،دة وتعّدة القضية املقيقنة واملشكمكة ن سماء ،كت القضية املقيقنة و

عن قضيقني؛ إذ يمكن أن يكمن واقع وا،د مقيقنًا حيقيننني،  معن قضية مقيقنة وا،دة أ

أو أن يكمن مقيقنًا حعنمان ومشكمكًا فيه حعنمان آخر، فنّنه من املمكنن أن يكنمن عاملنًا 

االسقصنااب وتعنّدة  م،ندة ف حأّنه احن عمرو أو مطمئنًا حأّنه احن عمرو. حزيد وشاكاً 

 مدار تعّدة الصمر العلمية.يدور 

 ،كنام نعلنم حارتفاعنه ،احلديف املقاقن  ع ليلنة اخلمنيسنعلم حمجمة وع املقام 

نفس هم واحلديف الناشئ عن خروج هذا املاء أو ،اال خروج هذا املاء ال نعلم أّنه هل 

وا،قامال احتاة  معه ال يمجب زواال الصمرة الذهنية، يعني:  ،هلوال أو مغاير احلديف ال

القطع حاحلديف ،اال خروج هذا املناء، فهنذا قطنع غنل القطنع حقاقن  اجلناحنة ليلنة 

اخلميس، واالسقصااب ليس ةائرًا مدار و،دة الماقع وتعّدة  ،ق  يقاال حأّن الماقنع 

 .ال حّد وأن يكمن قاحاًل لإلطالة اخلارجية

 وهذا اجلماب جماب عن كال الفرعني وفيام إذا كان السبب وا،دًا أو مقعدةًا.
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وللماق  اهلمداين كالم ناظر إىل هذا اإلشكاال، وأّن هذا اإلشكاال غنل جناٍر ع 

  مرة تعّدة السبب، وجاٍر ع  مرة و،دة السبب.

 زإ،نرا عنىل االسقصنااب ع املندار لنيس: )قلت: (1)فقد ذكر ع مصباح الفقيه

 معلممناً  حاإلمجناال املعلنمم طنرع أ،ند كنمن يناع ،ق  سقمطه علم ما وراء تكليف

 االرتفناع، مشنكمب ثبمتنه علنم منا  لورة االسقصااب ع املنا  وإّنام حالقفصيل،

 اليقنني هذا عن اليد رفع امز ال الثاين السبب ،دويف ،اال اجلناحة ثبمت علم فايث

 .عقيبه الغسل حمقمع حالعلم إال

 فنال السناحقة، اجلناحة من املشاهد املنّي  كمن وا،قمل السبب تعّدة حيرز مل لم اوأمّ 

 واقنع املني هذا خلروج يعلم مل ،يث الساح ، اليقني أعني االسقصااب، ركن يقاّق 

 ،قن  زواهلنا علنم ما غل جناحة لديه يثبت فلم أثر ، حزواال علم الذي للخروج مغاير

 عننىل ،اكمننة الفننرض هننذا ع أخننرس ةجناحنن ،نندويف عنندم فأ ننالة يسقصننابها،

 ( إىل آخر .االشقغاال وقاعدة القكليف اسقصااب

وما ذكر  خمدوش، وال يمكن الفرق حني الصمرتني ع اإلشكاال ن مع قطع النىنر 

فنال  ،عن اجلماب ن فنّنه ع  مرة تعّدة السبب لم كان خروج هذا املاء قبل االغقسناال

ان جنبًا حاملبارشة، وخروج املاء حعد اجلناحنة الُوىل يرتتب عليه أثر؛ لّن املفروض أّنه ك

كام ناقمنل  ،سبب، حل ناقمل و،دتهحة ُأخرس، فليس لنا قطع حقعدة املال يمجب جنا

 و،دة املسبب وتعّدة  ع  مرة و،دة السبب، فهام مقادان حلااظ املسبب.

                                                           
 

 .171: 3مصباح الفقيه ( 1)
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أّما ع  مرة  اقمل أيضًا الم،دة والقعّدة.فيوأّما حلااظ السبب ن حام أّنه سبب ن 

و،دة املسبب فماضح، وأّما ع  مرة تعّدة املسنبب فمنن جهنة عندم القطنع حقعندة 

 ،السببية؛ لّنه لم كان خروج هذا املاء حعد املبارشة وقبل الغسل مل يكن خروجنه سنبباً 

 واملسبب حام أّنه مسبب غل مقعّدة.

حاملبارشة لكان سنببًا  نعم، السبب االققضائي مقعّدة، حمعن  أّنه لم مل يكن مسبمقاً 

للجناحة، إاّل أّن هذا ال يرتتب عليه أثر، وما هم مسقصابنا هم املسنبب، واملسنبب ع 

كال الفرعني حمقمل الم،دة والقعّدة، وذات السبب حام أّنه سنبب منلثر أيضنًا حمقمنل 

إاّل أّن مقطمع القعّدة ع الفرع الثاين، فالم،دة والقعدة، وأّما السبب ن حام أّنه مققيض ن 

 هذا ال يرتتب عليه أثر.

 هذا متام الكالم ع اسقصااب الكيّل.

 



 
 

 يف جريان االستصحاب يف التدرجييات وما يلحق هبا: التنبيه السابع

واملراة من القدرايات الُممر غل قارة الذات من قبيل الزمان واحلركة والنقكّلم 

ينعندم اجلنزء السناح   أي ،لمجمةوأشبا  ذلك من الُممر القي ال جتقمع أجزاؤها ع ا

 حمجمة اجلزء الال، .

 واملراة من امللا  هبا كمن الفعاال املقيدة حالزمان مقعلقة للاكم.

 فالباث يقع ع مقامني:

 .اسقصااب نفس الُممر املقصنرمة : علاملقام األوّ 

 ع اسقصااب الفعاال املقيدة حالزمان. الثاين: املقام

 نقسم إىل قسمني:، فياألول املقام أّما

 : الزمان.لاألوّ 

 كالقكّلم والرضب ع الرض ونام ذلك. ،: سائر الُممر القدرايةالثاين

ليس املراة منه طبيعي الزمان؛ إذ طبيعي الزمان ليس ممضمعًا ف :األول القسمأما 

 حلكم من ال،كام، وحاثنا فيام إذا كان الزمان ممضمعًا حلكم.

مان واملفاهيم القي حتكي عن قطع من الزمان، كنام إذا الباث يكمن ع قدطلع الزو

قاال: إذا كان النهار ممجمةًا اب عليك اإلمساب، ال اإلمساب ع النهار ،قن  يندخل 

 ع الفعل املقيد.

والكالم ع أّن الليل أو النهار أو الشهر أو السنة وأمثاال ذلك من القطع إذا شنّك 

 ال؟ع حقائها هل اري االسقصااب فيها أو 

كم فقارة تسقعمل الكلمة الدالة عىل قطعة كان أ،د هذ  الُممر ممضمعًا حلنذا ف

من الزمان، ويراة هبا معنً  تكمن نسبقه مع الجزاء املقصمرة نسنبة الكنيّل إىل الفنرة، 

وأخنرس تسنقعمل وينراة منهنا  ،ن ملامظ عىل نام احلركة القمسطيةويعّّب عنه حزما
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ويعّّب عننه الزمان مركبة من أجزاء الزمان املقضمنة له،  الكل، فقكمن هذ  القطعة من

فنّنه إذا قاال: )إذا كان النهار ممجنمةًا انب . احلركة القطعية ن ملامظ عىل نامحزما

 عليك اإلمساب( يمكن حلاظه عىل نامين:

كّل آن آن لم،ظ فرةًا أّن : حلاظ النهار كليًا وأجزاؤ  فرةًا له، حمعن : النحو األول

وال ع جريان االسقصااب فيه، وهذا هم الذي  ،، ومثل هذا ال شّك ع وجمة للنهار

ما يكمن ممجمةًا ع ضمن كّل آن، وهذا هم يعّّب عنه ع الزمان املطل  حاآلن السّياال، و

حنام يكمن قاحاًل للمجنمة عنند الفالسنفة القندام ؛ إذ ن كام قلنا ن ال شّك ع وجمة  

اء ن إاّل أّن الفالسفة القدام  كانما يعققدون أّن راسنمه راسمه احلركة اجلمهرية لألشي

احلركنة اجلمهرينة كنام هنم حل راسنمه  ،،ركة الفلك، وهذا االعققاة غل  ايحهم 

فنيام إذا  ،ع العنرف اآلن ّننارعنه ذكرنا ن والزمان حمعن  اآلن السّياال هم الذي يقاال 

 و حعض من الليل مثاًل.اآلن حعض من النهار أ :أي وقت اآلن؟ وال يقاال :ُسئل

فقد لم،ظ النهار والليل عىل نام الكيّل، والنهار  ،اآلن ّنار أو ليل :فاينام نقمال

الكيّل حاٍق حبقاء هذ  اآلنات إىل اآلن الخل من قبيل القسم الثالث من القسم الثالنث 

 .من الكيّل 

ه مل يسقشننكل ع جريننان االسقصننااب فيننه؛ وذلننك لمجننمة أركننان كننام أّننن

يء، والشنّك ع نسقصااب فيه؛ لّن االسقصااب له ركنان: اليقني حمجنمة الشناال

حقائه، وكال الركنني ممجمة عىل هذا اللااظ؛ إذ املفروض أّنه كان عاملًا حالنهار حمجمة 

فيسقصاب حقاء ؛ إذ وجمة الكيّل حمجمة فنرة مننه أمنٌر  ،اآلن السّياال ويشّك ع حقائه

 لم،ظ كليًا، واآلنات املقصمرة لم،ىت أفراةًا له.معقمال، واملفروض أّن الزمان 

أّن النهنار الكنيّل  :إذا كان النهار ممجمةًا فيجب اإلمساب، معنا  :وعليه فنذا قيل

حمعن   ،ما ةام ممجمةًا حمجمة أ،د أفراة  اب اإلمساب، وهذا نىل احلركة القمسطية
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فهذا  ، أّنه ليس أمرًا تدراياً أّنه منقزع من كمن الشمس حني قمس ةائرة الُف ، وهذا حام

كام أشار إليه املاق  اخلراساين، وإن أشكل املاقن  العراقني  ،خارج عن حمل الباث

 ع ذلك.

منن  الزمنانال كلينًا، وهبنذا االعقبنار يكنمن  ،كنالً  هنارنظ الا: حلنالثـاين النحو

ظ قاحنل والزمان هبذا اللاا ،القدرايات، ومن الكميات )الكم ما حالذات قسمة قبل(

 للقسمة حأي نام شئنا.

فيمكن اعقبار النهار ساعة أو ساعقني أو أزيد، وكنذلك الشنهر والسننة، ونسنبة 

هذ  القسام حالنسبة إىل الكّل ن عىل فرض واقعية هذا الكّل ن نسبة اجلزء إىل الكنّل ال 

اليمم رحيع  :رحيع الثاين مثاًل، وال يقاالاليمم جزء من  :نسبة الفرة إىل الكيّل، ولذا يقاال

 إاّل إذا لم،ظ فرةًا والزمان كليًا. ،الثاين

ع ،ركة يعني: جممم ن ال احلركة القمسطية ،وراسم هذا الزمان هم احلركة القطعية

عىل ما يعّّبون ن هذا حناء عنىل أن يكنمن راسنم احلركنة  يشء من مكان إىل مكان آخر

 جمممع ،ركة اليشء من مكان إىل مكان آخر.

 أّن احلركة الذاتية هي راسم الزمان. :إاّل أّن احل 

قاحلة للقجزئة  حمعن  أّّنامجممع احلركة املركبة ولم حالقمة ن فوعىل أي نام كان 

حالقمة حآنّيات مقعّدةة ن منشٌأ لقصّمر الزمان حمعن  الكل، ويكنمن وا،ندًا مللفنًا منن 

 الجزاء.

الليل والشهر ن إذا لم،ظ والكالم ع أّن هذا الزمان ن يعني قطع الزمان كالنهار و

هل له واقعية ن ولم مر،لة من الماقعية ن أو أّنه أمنر فكاًل، واآلنات لم،ىت أجزاًء له 

 ال؟ واالسقصااب جاٍر ع هذا الكّل أ ومهي؟ وهل أنّ 
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إّن الزمان حمعن  الكّل ليس له واقعية، وال اري االسقصنااب  :يمكن أن يقاال

وينعندم حانعندام حعنض  ،مجنمةًا حمجنمة أجزائنه أمجنعفيه؛ إذ هذا الكّل إّنام يكمن م

أجزائه، وهذا حخالف الكيّل؛ فنّنه يمجد حمجمة فرة منه، وال ينعدم إاّل حانعندام مجينع 

حنل ينعندم جنزء  ،قمع مجينع أجزائنهجتالزمان ال املفروض أّن أفراة  ن عىل ما قيل ن و

حجميع أجزائنه، وكينف  إّن الكّل ممجمةٌ  :ويقاق  جزء، فليس أي آن يمكن أن يقاال

إّن الكّل يمجد حمجمة جزء منه واحلاال أّن املركنب ال يمجند حمجنمة  :يمكن أن يقاال

حعض أجزائه، واجلزئية منافية للامل وال يمكن قيناس الكنّل حنالكيّل؛ إذ الكنيّل إّننام 

زيد إنسان أو ،يمان، يعنني زيند  :فيقاال ،يمجد حمجمة الفرة؛ لّنه حيمل عليه هبم هم

هم إنسان وحام هم ،يمان، فلذا يكمن وجمة  وجمةًا جلميع الكّليات الطملية القني حام 

ومجيع احلدوة ممجمةة حسنبب  ،والفرة حمدوة حاد ،ممجمةة حمجمة ، وزيد فرةهي 

 وجمة .

، و،ّد الكّل  إّن وجمة  :غاير ،ّد اجلزء، فكيف يعقل أن يقااليولكن اجلزء ذو ،دٍّ

 لكّل؟لاجلزء وجمة 

فقاال القدماء منهم حأّن الزمان هبنذا املعنن  ن أي  ،ف الفالسفة ع ذلكاخقل ولذا

وهذا ما يمجد  وهم اإلنسان، وأّن هنذا نىنل منا يقنمهم  ،حمعن  الكّل ن أمر ممهمم

اإلنسان من النقطة اجلمالة حأّنا ةائرة، ويقمهم اإلنسان القطرة النازلة خطنًا مسنققياًم، 

كنذلك ع الزمنان هبنذا املعنن ؛ فننّن  ،ال خّط مسنققيمفكام أّنه ليس ع الماقع ةائرة و

من حناب الققنايل ع القصنمر  هاملقصمر من الزمان هم اآلن السّياال وهم املمجمة، إاّل أنّ 

وماهية ممقدة هلا أجزاء، وليس له واقعية، فنذا كان أمرًا ممهممًا فال  ،نقصمر  أمرًا ممقداً 

ال حنّد فنان النهار ممجمةًا اب اإلمسناب( )إذا ك :يكمن ممضمعًا لأل،كام، فنذا قيل

 من محله عىل املعن  الوال الذي هم أمر معقمال.
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 الزمانوع قباال هلالء ذهب مجاعة ن منهم املاّل  درا والسبزواري ن إىل معقملية 

 إاّل أّنه ممجمة حمجمة منشأ انقزاعه. ،هبذا املعن  وله وجمة

له  توإذا كان ،أمر ممهمم أو له واقعيةم هل هفال حّد وأن نرس الزمان هبذا املعن  

ال يكنمن هنناب حمنذور ع فنلنه واقعينة  تكيف تقصمر واقعيقنه؟ وإذا كاننفواقعية 

 اسقصااحه.

 ومن املمكن أن يكمن نىر القائلني حأّنه أمر ممهمم إىل جهقني:

 : أّن اجلزئية منافية للامل، ومحل الكّل عىل اجلزء ال يمكنن إاّل عنىلاجلهة األُوىل

 فضاًل عن وجمة جزء وا،د. ،نام املجاز، ووجمة الكّل حمجمة الجزاء حمل إشكاال

وعليه فبام أّن اإلذعان حمجمة الكّل مقمقنف عنىل اإلذعنان حنأّن الكنّل ممجنمة 

حمجمة اجلزء، واحلاال أّن وجمة الكّل حمجمة اجلزء معنا  قاحليقه للامل عنىل اجلنزء، 

 جمة الكّل حمجمة طبيعي اجلزء.واجلزئية منافية للامل؛ فلذا ننكر و

 ويمكن اجلماب عن ذلك نقضًا و،اًل.

إّن الكّليات غل القدراية أيضنًا  :أّما نقضًا: فنّنه عىل هذا الققريب ال حّد وأن يقاال

من املمهممات؛ إذ سائر الكليات ممجمةة حمجنمة أجزائهنا، سنماء أكاننت الجنزاء 

أعّم من أن نقمال حأّن اجلنس  ،ة كاجلنس والفصلكام ع املركبات احلقيقي ،أجزاًء حتليلية

؛ إذ اإلنسنان ممجنمة السنناة كام ذهب إليه السنيد ،والفصل ممجمةان حمجمة وا،د

يمكنن أن يكنمن فنال  ،إّن اجلزئية منافينة للامنل :حمجمة اجلنس والفصل، فنذا قلنا

عىل مسنلك  كام ع املركب الما،د ،كانت الجزاء أجزاء مسققلة ماإلنسان ممجمةًا، أ

 الذين يقملمن حالرتكيب االنضاممي حني املاةة والصمرة. السناة سيدالغل 

كالبينت  ،إنكنار وجنمة الكنّل غنل احلقيقنيمن وهكذا ال حّد عىل هذا الققريب 

والكقاب وأمثاال ذلك، فنّن البيت أو الكقاب وأمثاله ممجمة حمجمة الجزاء، واحلاال 
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يناع وجمة ما هم غل قاحل للامل عىل  هذاف ،ة للاملأّنكم تقملمن حأّن اجلزئية منافي

 اجلزء حمجمة اجلزء.

ما ذكرنا  ع مقدمة الماجب، وهم أّن ما قيل من أّن اجلزئينة تنناع فهم وأّما ،اّلً  

 ال حاجلملة. ،احلمل  ايح ع اجلملة

 تمضيح ذلك: أّن الجزاء قاحلة للااظ عىل نامين:

لكنّل، لاّد ؛ فنن لم،ظ اجلزء حاّد  كنان مغنايرًا : حلاظ كّل جزء حالنحو األول

وال يمكن أن حيمل الكّل عليه ولم كانت مجيع الجنزاء ممجنمةة، ويعنّّب عنن ذلنك 

ر  ال نغل حشن موه ،حلااظ اجلزء حرش  ال، وهذا هم معن  حرش  ال ع حاب احلمل

 ع حاب اعقبار املاهية.

أي: مع ن ر  هنا نقصمة من الال حش: مال،ىة الجزاء ال حرش ، واملالنحو الثاين

مال،ىة الجزاء حام أّّنا معروضة للم،دة، وعليه وجنمة  هم ن قطع النىر عن احلدوة

 الكّل عني وجمة الجزاء.

وخال ة الكالم: أّنه فرق حني حلاظ اجلزء حرش  ال وال حرش ، وعليه فبام أّن ،ّد 

 أو حالعكس. ،فال يمكن محل الكّل عليه ،اجلزء مغاير حلد الكّل 

نعم، يصّح اإلخبار عن االحتاة ع المجمة، ومن املعلنمم أّن االحتناة ع المجنمة 

غل احلمل، فيمكن أن يقاال: إّن اإلنسان مع احليمان الذي هنم جننس أو منع النناط  

الذي هم فصل ممجمة حمجمة وا،د، وهذا إخبار وليس حامل، فننّن احلمنل معننا  

ض النىر عن اثنينيقهام وعدم مال،ىة كنّل وا،ند ىل غهلمهمية، واهلمهمية مقمقفة عا

 للم،دة. نحل يلاىان حام أّّنام معروضا حاّد  وحرش  ال،

ثرة ممجبنة للامنل وإاّل وحعبارة ُأخرس: مال،ىة الكثرات حنام الم،دة ع الك

فكنل جنزء  ،ليس حبيت واحلائط ليس حبيت والسا،ة ليسنت حبينتمثاًل الباب فال، ف
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يقًا، والبيت عبارة عن الباب واحلائط والسا،ة والغرف وغل ذلك مع حاّد  ال يكمن ح

 قطع النىر عن ،دوةها.

وعليه فام قيل من أّن اجلزئية تناع احلمل ليس معنا  أّن احلمل ال يمكن أ اًل، حل 

غل قاحلة للامل، وأّمنا إذا لم،ىنت ال فهي معنا  أّن الجزاء إذا لم،ىت حادوةها 

 حرش  فاحلمل ممكن.

وع املقام أجزاء الليل والنهار إذا لم،ىت حادوةها فهي غل الليل والنهار حنام 

 الكّل.

وأّما مع قطع النىر عن ،دوةها فهي عني اللينل والنهنار، فننّن تكبنلة الصنالة 

والركمع والسجمة وغل ذلك إذا لم،ىت حادوةها فهي ليست حصالة، وأّما حلااظ 

 الة تمجد حمجمةها، وهبذا اللااظ تكمن  الة.فالص ،أّّنا تشكل مركبًا وا،داً 

ّن ما يقاال من أّن الكّل ممجمة حمجمة أجزائنه إّننام يمجند حمجنمة أ: اجلهة الثانية

يطلن   ر نمعة إذا لم،ىت عىل نام الالحشنالجزاء حالرس وجمقمعًا، فالجزاء املجق

البيت عىل حاب فقط أو  عليها الكّل، وال حيمل الكّل عىل الجزاء مقفرقًة، فنّنه ال يطل 

لم،ىنت الجنزاء عنىل نانم سنماء أ ،عىل ،ائط فقط إذا وجدا ع اخلارج مقفنرقني

ّن املراة منه الجزاء حالرس وع ،اال االجقامع إن لم،ىنت إ: . فام قيلالالحرش  أم ال

؛ إذ ع املقناملكنه ال يقم والكّل يمجد حمجمةها، و ،عىل نام الالحرش  فيامل عليها

،ق  حيمل عليها الكنّل؛ لّن وجنمة كنّل جنزء فيه القدراي ال جتقمع الجزاء الكّل 

 مساوق النعدام حقية الجزاء.

واجلماب عن ذلك: أّنه  ايح أّن الكّل ممجمة حمجنمة الجنزاء جمقمعنًة )وال 

زاء، إاّل أّننه يكفني ع ولنيس ع الزمنان والزمناين اجنقامع لألجن ،اجقامع ع الزمنان(
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 وال، يعني: كمن الجزاء جمقمعة ع امقداة وا،د، اً أو امقداةي اً زماني يكمنأن  االجقامع

 لزم أن تكمن الجزاء جمقمعة ع زمان وا،د.ي

الجزاء القي يكمن الليل أو النهار مركبنًا منهنا إن لم،ىنت أّن وحعبارة ُأخرس: 

المقنداةي عىل نام الالحرش ، يعني: مع قطع النىر عن احلدوة وقلنا حأّن االجنقامع ا

إّن الكّل يمجند حمجنمة  :مثل االجقامع الزماين ن كام هم كذلك ن فعليه يمكن أن يقاال

 هذ  الجزاء، فأوال جزء من أجزاء النهار إذا حتق  يمكن أن يقاال: النهار ممجمة.

إّن الزمان حمعن  الكنّل  :وعليه يكمن الكّل قاحاًل للشّك ع حقائه، ويصّح أن يقاال

 أيضًا له واقعية.

إاّل أّن  ،ّنه وإن كان فرق حني الكّل االمقداةي وغل االمقداةيأوخال ة الكالم: 

هذا ال يكمن منشًأ إلنكار الكّل االمقداةي والقمال حأّنه من املمهممات، فال منانع منن 

إّن اجلزء يمجد حه الكّل االمقنداةي؛ إذ ننمع اجنقامع هنذ  الجنزاء اجنقامع  :أن نقمال

وإّما من الُمنمر  ،المقداةي إّما من الُممر االعقبارية العقالئيةامقداةي، وهذا الكّل ا

االنقزاعية حمجمة منشأ انقزاعه، كام أّن اآلن السنّياال ممجنمة حمجنمة منشنأ انقزاعنه ن 

وأّن الزمان حمعن  القطع ناشنئ عنن رؤينة  ،وسيأيت فيام حعد تمضيح ذلك إن شاء اا

لعّل منشأ  قياس الكّل غل القدراي حالكنّل  الزمان من زاوية املكان ن وهذا اإلشكاال

 القدراي.

 هذا متام الكالم ع القسم الوال من املقام الوال وهم الباث عن الزمان.

ظهر أّن الزمان كام يال،ظ كليًا كذلك يال،ظ كاًل، والكّل وإن كان وجنمة  قد و

ع الكنّل القندراي حمجمة مجيع أجزائه، إاّل أّن هنذا ع الكنّل غنل القندراي، وأّمنا 

 فيقاق  الكّل حمجمة أوال جزء منه.

 وليس هناب مانع من اسقصااحه. ،، فيصدق البقاء عليه هذاوعىل
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عنىل اسقصنااب الزمنان حنانم هي  حأّن هذ  اإلشكاالت إّنام لوال حّد من القذك

معن   مامفاة كان القامة، فنّّنم أشكلما ع المجمة االمقداةي للامهية االمقداةية، وأنه 

 لكنّل حنأوال جنزء مننّّنا أمٌر واقعني أو ال؟ و هنل يقاقن  اإاملاهية االمقداةية وهل 

 المجمة االمقداةي أو ال؟

ُّنما﴿ قمله تعناىل: الناقصة ال إشكاال، حمعن  أنّ  ليسوأّما ع مفاة 
نيلامل  ألمتد  إدىلل  الصِّ

ْيلد  م اللينل؛ إذ لاكم، فال منانع منن اسقصنااب عندلعدم الليل غايًة فيه أخذ ﴾ اللَّ

وجمة املاهية االمقداةية وجمة تدراي ويمجد حأوال جزء منه، ولكن عدم حتققه غنل 

 امقداةي ،ق  اري فيه النزاع.

وقد اشل إىل ذلك ع مصباح الُ مال ن والعجب أّنه جعل ممرة الباث ع مباين 

العراقي ،يث المجمة والعدم ن كام ع سائر الققريرات للماق  النائيني و (1)االسقنبا 

جعل ممرة الباث أعّم من مفاة كان القامة، واحلاال أّن شبهة القدراية غل جارينة ع 

 عدمه.

نعم، لم أنكرنا وجمة املاهية القدراية فعدمنه النذي حنديل لنه أيضنًا مل يكنن لنه 

 واقعية.

 منن قبينل النقكّلم والسنيالن ،غل الزمان من القدراياتوهم  وأّما القسم الثاين

 فر وأشبا  هذ  الُممر، فهل اري فيها االسقصااب أو ال؟ والس

ي قنلتصنمير املاهينة االمقداةينة والقدراينة اففي أمثاال هذ  املمارة كيف يمكن 

 ؟  أجزائهاالزمها المجمة القدراي والمجمة حمجمة أوال 
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وإّنام يباث عن هذ  الُممر مسققاًل لجل الفرق حني هذ  الُممر وحنني الزمنان؛ 

ع الزمان القي كانت ممرةًا للباث حلااظ ما اشقمل علينه منن الجنزاء كاننت طل قد  إذ

 لعرف، كام أّن انفصاال كل قطعة منبطًة حاتو،دهتا و،دة اتصالية، ومل تكن و،دهتا مر

 أو شهر من شهر آخر. ،كانفصاال ّنار من ّنار آخر ،الُخرس كان انفصاالً واقعياً 

قد تكمن و،دته و،دة عرفية؛ فلذا ناقناج إىل ف وأّما غل الزمان من القدرايات

 ،تمضيح للم،دة اجلامعة لألجزاء حالفعنل أو حنالقمة هلنذ  الُمنمر امللاقنة حالزمنان

 كاحلركة والسفر والسيالن والقكّلم.

 والسبب ع ذكر هذا القمضيح وقمع إهبام ع حعض الكلامت.

 ولقمضيح ذلك ال حّد من ذكر ُأممر:

 حمعنن تكمن و،دهتا و،دة ،قيقية،  الُممر القدراية مطلقًا قدّن أ: األمر األول

، فرض له أجزاء مقعندةةيحأن  فرض تكثر لم أرةنا املفروض كالنهار مثاًل  ّن الما،دأ

هنذ  الجنزاء ع نفسنها أمنر وا،ند، فننّن فمدار االعقبار، وإاّل  فنّن هذا القكثر يدور

كنمن حماسنطة يترّكبها منن الجنزاء إّننام ال ذلك الزمان كالنهار والليل والشهر وأمثا

فم،دهتا و،دة  الكثرة االعقبارية، ولمال الكثرة االعقبارية مل يكن هلا أقسام وال أجزاء.

وكثرهتا كثرة اعقبارينة، يعنني مال،ىقنه كناًل وذا أجنزاء  ،،قيقية ناشئة من االتصاال

 حيقاج إىل االعقبار، وال حّد أن يكمن له مصاح وغرض.

فنّّنا مركبة من مقمالت خمقلفة من  ،كالصالة ،و،دهتا و،دة اعقباريةوقد تكمن 

اللفظ والمضع وغلها، وو،دهتا إّنام تكمن حاالعقبار، وكذا القكّلم كالدرس الما،د 

إاّل أّّننا وا،ندة حالم،ندة  ،واخلطبة الما،ندة؛ فننّن هنذ  الُمنمر مقكثنرة ع الماقنع

  هذ  الُممر.مع أّنه قد يقخلل السكمن ع ،االعقبارية
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االتصناال ووراسنمه ومنشنل  االتصناال ن  ،والغرض، أّن الزمان و،دته ،قيقية

الم،داين مساوق للم،دة الشخصية ن وغل  منن القندرجيات و،ندهتا ةائنرة مندار 

 االعقبار.

ماضنح من ال: أّنه فيام إذا كان راسم الم،دة ومنشلها هم االتصاال، فاألمر الثاين

لالعقبار، واالتصاال كاف ع الم،ندة وأن نعقنّب  شنيئًا وماهينة أّن و،دهتا غل قاحلة 

 وا،دة ووجمةًا وا،دًا، وإّنام تكمن كثرهتا أمرًا اعقباريًا.

مثل القكّلم والسفر والسيالن وأمثناال  ،وأّما فيام إذا كانت الم،دة و،دة اعقبارية

نًا وا،ندًا وذاب ذلك، ففي هذ  املمارة حاعقبار املعقّب يكمن هذا سنفرًا وا،ندًا وسنيال

 وا،دًا حيقاج إىل مصاح.أمرًا سفرًا آخر وسيالنًا آخر، واعقبار ُأممر مقعدةة 

 حاسب املمارة:خيقلف ومصاح االعقبار 

كام ع حعض ممارة سنيالن الندم،  ،فقد يكمن مصاح اعقبار الم،دة هم املققيض

دم من عرق خاص فنّن سيالن الدم حلااظ مناشئه خيقلف ماهيًة، فنّنه يمكن سيالن ال

فننّن منشنأ  ،وهكذا ،ومن عرق آخر عذرة ،ومن عرق آخر اسقااضة ،اعقبار  ،يضاً 

 االخقالف حلاظ املققيض.

وعليه ال يمكن احلكنم حالم،ندة منع قطنع النىنر عنن مققضنياته، فنال يمكنن 

 اسقصااب سيالن الدم.

ة، وشنككنا كام إذا كان الدم تققضيه القر، ،نعم، ما ةام املققضني الوال ممجمةاً 

ع أّنه تبّدال إىل احليض أم ال، فام ةامت القر،ة ممجنمةة يمكنن اسقصنااحه وأّننه ةم 

 قر،ة، وأّما إذا ُأزيل املققيض فال يمكن اسقصااحه.

 . و،دة املققيض وتعّدة همع هذ  املمارة املعيار ف
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كعننمان  ،وقد يكمن املعيار ع الم،دة والقعّدة ومصناح الم،ندة هنم العننمان

 ءة القرآن وقراءة الدعاء أو القدريس.قرا

فهنا أيضًا ال يمكن اسقصااب القكّلم فيام إذا شككنا ع أّننه هنل رشع ع قنراءة 

 الدعاء حعد ما كان مشغمالً حقراءة القرآن أو ال؟ وذلك لقعّدةمها حقعّدة العنمان.

الء تعدة الداعي، كام إذا سنافر إىل كنرحهم وقد يكمن مصاح الم،دة أو القعّدة 

 وشككنا ع أّنه هل سافر إىل حغداة لداع من الدواعي أو ال؟ لزيارة احلسني 

فهنا ال يمكن االسقصااب أيضًا؛ لّن السفر يقعّدة حقعّدة الداعي، وقند جتقمنع 

 العناوين مع الدواعي.

مصااات الم،دة والقعّدة العرع وأّنه اقمع حعضها مع  ونان لسنا حصدة عدّ 

ففي كل ممرة كان له  ،ن أّن الم،دة االعقبارية حمقاجة إىل مصاححعض، حل حصدة حيا

ونقيجقنه  ،إّن هذا ماهية ُأخنرس غنل املاهينة الوىل :تعّدة، وزالت الم،دة حنام يقاال

فيكمن اسقصااحه ةاخناًل ع اسقصنااب  ،يكمن هذا وجمةًا آخر غل المجمة الوال

 الكيّل القسم الثاين من القسم الثالث.

ّن الُممر القدراينة خمقلفنة، فقند يكنمن حعضنها قناحاًل للم،ندة أ: الثاألمر الث

االتصالية فقط، وهم املعيار ع و،دته كام ع الزمان، فنّنه ال معن  النفصناال الجنزاء 

 الم،دة و،دة اتصالية فقط.تكمن ففي الزمان  ،ع الزمان

اؤ  منفصنلًة وهذا كالقكّلم وما يكمن أجز ،وحعضها و،دهتا و،دة اعقبارية فقط

كالسفر واحلركة وسيالن الدم، فنّننه  ،حالذات، وحعضها و،دهتا قاحلة لكلقا الم،دتني

كنام إذا  ،منن املمكنن أن ينقطنعأّنه كام  ،من املمكن أن يكمن مقصاًل حاتصاال و،داين

تمقف ع سفر  لجل االسرتا،ة، فهنا ال حّد من الرجمع إىل العرف، وأّن العرف هنل 
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أو أّن املعيننار ع و،دتننه هنني الم،نندة  ،لسننفر حن،نندس الم،نندتنييكقفنني حم،نندة ا

 فيقعّدة حقعّدة الداعي. ،الم،دة االعقباريةهم االعقبارية؟ فنذا كان املعيار 

أّن االسقصنااب غنل جناٍر ع منمارة تعنّدة  :ونسقنقج من هذ  الُممر الثالثنة

 الثالث.املاهية؛ إذ يدخل ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين من القسم 

وممّا ذكرنا يىهنر أّن منا ذكنر ع مصنباح الُ نمال رّةًا عنىل املاقن  اخلراسناين 

 والنائيني غل  ايح.

 أو القنارة المنمر من يكمن أن حني املقيقن ع فرق ال هنّ إ: )املاق  اخلراساين قاال

 قن يقا وال رمنينصن وجمةها كان وإن القارة الغل الممر فننّ  القارة، الغل القدراية

 وإن حل العدم، البني ع يقخلل مل ما أنه إال وانعدم، جزء منه انرصم ما حعد إال جزء منه

 ويكمن ،عرفاً  أو مطلقاً  حاقية كانت ،قيقة، انفصل وإن عرفاً  حاالتصاال خيل ال حام ختلل

 .(1) (نقضاً  ن وانقطاعها اسقمرارها ع الشك مع ن عنها اليد رفع

 مر غل القارة تنقسم إىل قسمني:وظاهر هذ  العبارة أّن الم

ذلنك ن اكنة االتصالية، فننن ختلنل االنفصناال عقّب فيه الم،دت: ما القسم األول

 مرضًا حم،دته.

ع هذا القسنم هي املعيار، واالنفصاال فيه : ما تكمن الم،دة العرفية القسم الثاين

ن ميكن فنًا( ن ال)حام ال خيل حاالتصناال عرحام ال خيل حالم،دة العرفية ن وحاسب تعبل  

 حل كان راسمه االعقبار. ،مرضًا؛ إذ راسم الم،دة ع هذا القسم مل يكن هم االتصاال

 من خالال حيان الُممر الثالثة. ذلكوهذا كام ترس أمر  ايح، وقد ظهر 
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أّننه ال قندس رس  )ثمَّ إّنه ذكر  ا،ب الكفاينة  :ع مصباح الُ مال قاالإاّل أّنه 

ع مثل احلركة ولم حعد ختلل العدم إذا كنان يسنلًا لّن  مانع من جريان االسقصااب

املنا  ع االسقصااب هم الم،دة العرفية وال يرّض السكمن القلينل حم،ندة احلركنة 

 .(1) عرفًا(

ونان ال ندري كيف نسبه إىل  نا،ب الكفاينة واحلناال أّن  نا،ب الكفاينة مل 

)حنام ال  قناال:حنل  ،إذا كان يسلاً  يذكر احلركة، وكذا مل يذكر أّن ختّلل العدم غل مضنر

ّننه إذا مل يكنن خمناّل ً حالم،ندة أومراة  من هذ  العبارة كنام قلننا خيل حاالتصاال عرفًا( 

قم الم،ندة قأم غل يسل، وإّنام ذكر ذلك ل العرفية وحاالتصاال العرع سماٌء أكان يسلاً 

ع االسقصنااب ننا  )لّن امل :،ق  يمكن اسقصااحه، ال ملا ذكر ع مصباح الُ مال

ال يرّض السنكمن القلينل حم،ندة احلركنة عرفنًا(؛ فننّن املاقن  وهم الم،دة العرفية 

وتنارة ال يكنمن  ،راً نإّنه تارًة يكمن ختلل العدم ع اليشء الما،د مض :اخلراساين يقمال

مرضًا، وهذا غل أّن املنا  ع االسقصااب هم الم،دة العرفينة، و نا،ب الكفاينة 

ّن املسقصاب عنىل قسنمني: ان املنا  ع االسقصااب، حل حصدة حيان أليس حصدة حي

 رض حم،دته السكمن، وقسم ال يضنر حم،دته السكمن.يقسم منه 

)وفيه أّن حقاء املمضمع ع االسقصنااب وإن مل يكنن مبنينًا عنىل الدقنة  قاال:ثمَّ 

كثر املنمارة إاّل العقلية حل عىل املساحمة العرفية ونىر العرف أوسع من حلاظ العقل ع أ

أّنه ال فرق حني العقل والعرف ع املقام فاملقارب إذا سكن ولم قلياًل ال يصدق عليه أّنه 

السناكن واملقانرب  مقارب عرفًا لصدق الساكن عليه ،ينئٍذ وال يمكن اجقامع عنماين
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وعليه فلم حترب حعد السكمن ال يقاال عرفًا إّننه مقانّرب حاركنة  ع نىر العرف أيضًا.

 إىل آخر . (1) ا،دة(و

 وفيه:

 ّن  ا،ب الكفاية مل يذكر كلمة القاّرب.أ: أوالا 

إّنام يقمال حه ع مثل ما إذا أمر اآلمر حأن يقاّرب فهم يقمال حه  ه: عىل فرض أنّ وثانياا 

 .رًة منع ،نركقهمناجلي  نام اجلبهة الفالنية، أفهل تكمن اسرتا،قهم ع الطري  مض

 كة.احلر نمعفال حّد من مال،ىة 

ن ولنم آننًا منا ن يكنمن السنكمن فمن قبيل ،ركة الرض احلركة  تنعم، إذا كان

 مضنرًا حم،دة احلركة.

: )نعم، قد يلخذ ع ممضمع احلكم عنمان ال يضنر ع  دقه السنكمن ع قاالثمَّ 

 .(2) اجلملة(

 إّن هذا هم الذي كان  ا،ب الكفاية حصدة حيانه. :ونان نقمال

فقند  ،ّن الم،دة االعقبارينة حتقناج إىل مصناحأكام ذكرنا ذكر املاّق  النائيني و

وقد يكمن و،ندة النداعي وتعنّدة ، وغنل  ،يكمن مصااه و،دة املبدأ وتعّدة املبدأ

 ذلك من مصااات الم،دة االعقبارية.

ع  قاالفقد  ،وذكر: أّن ع ممارة تعّدة املبدأ وتعّدة الداعي ال اري االسقصااب

 لجنل الزمناين حقناء ع الشك كان إذا ما :وهم الثالث المجه اوأم: )(3)فمائد الُ مال

                                                           
 

 .154-153: 2مصباح ال مال ( 1)

 .154: 2مصباح ال مال ( 2)

 .441: 4فمائد ال مال ( 3)



 513 | االستصحاب    
 
 

 

 :فنالقمس حارتفاعه، علم الذي الوال أاملبد مقام وجمة  يققيض آخر أمبد قيام ا،قامال

 أقسام من الثالث القسم من الثاين المجه إىل يرجع لنه ؛فيه االسقصااب جريان عدم

 إننام عرفنا الكنالم و،دة فان) قاال:ثّم مّثل لذلك حم،دة الكالم ف (الكيل اسقصااب

 آخنر فنرة ،ندويف ع فيشنك النداعي، حقعندة الكالم فيقعدة ، الداعي حم،دة يكمن

 ما حارتفاع القطع حعد النفس ع آخر ةاع قيام ا،قامال عند الوال الرتفاع مقارن للكالم

 لندموا املناء ع احلناال وكذا االسقصااب، فيه اري فال ،أوالً  النفس ع منقد،اً  كان

  .(فقأمل ،القدراية الممر من ذلك ونام

عنن جرينان قندس رس  : )ومننع العالمنة الننائيني (1)ع مصباح الُ نمال قاالو

االسقصااب ع القسم الثالث حدعمس أّن احلافظ للم،دة ع الُمنمر القدراينة غنل 

كمن القارة كاحلركة هم الداعي فمع و،دة الداعي تكمن احلركة وا،دة، ومع تعّدة  ت

احلركة مقعدةة، و،يث إّن الداعي الّوال قند انقفن  ع القسنم الثالنث يقيننًا فقكنمن 

احلركة احلاةثة حداع آخر عىل تقدير وجمةها غنل احلركنة الُوىل، فنال يصنّح جرينان 

 االسقصااب الخقالف القضية املقيقنة واملشكمكة.

عي، حل هم االتصاال، وقد ظهر جماحه مما ذكرنا؛ فنّن احلافظ للم،دة ليس هم الدا

فام مل يقخلل العدم فاحلركة وا،دة وإن كان ،دوثها حنداع وحقاؤهنا حنداع آخنر، وإذا 

 ختلل العدم كانت احلركة مقعّدةة وإن كان الداعي وا،دًا.
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ع الدورة الساحقة حالسجدة، فمنن سنجد ع الصنالة قدس رس  وقد نقضنا عليه 

ع السجدة آنًا ما لالسرتا،ة مثاًل فهنل يمكنن  حداعي االمقثاال ثمَّ حعد إمتام الذكر حقي

 القمال حبطالن الصالة لجل زياةة السجدة(.

السيد )،فىه اا( أخذ املعيار هم االتصاال مطلقًا، وهذا ال شّك فيه ع الم،دة و

بدأ ع غل ما يعقّب فيه االتصاال ممّا يقعّدة حقعّدة الداعي واملهم االتصالية، والكالم إّنام 

 أّن املاّق  النائيني )رمحه اا( مل يذكر احلركة.إىل يض وغل ذلك، مضافًا واملقق

نّنام يقم حناًء عىل أّن السجدة عبارة عن كمن اجلبهة معقمدة فأّما النقض الذي ذكر  

عىل الرض، وال يقّم حناًء عىل أن تكمن السجدة عبارة عن وضع اجلبهة عىل الرض، 

فنّن السجدة عبارة عنن انانناء حانّد تمضنع اجلبهنة عنىل فال يقعّدة حقعّدة الدواعي، 

الرض، واملاق  النائيني مل يقل حأّن تعدة الداعي مطلقًا يمجب القعّدة ،قن  يننقض 

 حمثل هذا النقض.

والغرض من هذا الباث وحيان الُممر الثالثة هنم أّن االعنرتاض عنىل املاقن  

 النائيني واخلراساين ع غل حمّله.

: ع جريان االسقصااب فيام إذا كان الزمان منن مالحسنات احلكنم، يناملقام الثا

سماء أكان العمل قار الذات كاجللمس أم غل قنار النذات كنالقكّلم، وسنماء جعنل 

فهل أّن االسقصااب ع نفس الزمان أو ع الفعل  الزمان ممضمعًا أم مقعّلقًا للاكم.

 الزمان من مالحساته جاٍر أو ال؟ يكمنالذي 

ق حني هذا املقنام واملقنام الوال أّن الزمنان ع املقنام الوال كنان ممضنمعًا والفر

 مثل أن يقاال: ما ةام يمم اجلمعة ممجمةًا فامسك. ،للاكم
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إّمنا مقعّلن  احلكنم أو منن هم الزمان ليس متام املمضمع، حل فوأّما ع هذا املقام 

الشنبهة املصنداقية،  يكمن منن جهنةأن مالحسات املمضمع، والشّك ع هذا املقام إّما 

 وإّما من جهة الشبهة املفهممية.

 والكالم فعاًل من جهة الشّك ع الشبهة املصداقية.

وتمضياًا ملال الباث نباث ع أّنه هل يمكن أخذ الزمان نعقًا كام يمكن أخذ  

مقارنًا، حمعن : أن يكمن الزمان مالحسًا أو مقعلقًا عىل نام الصفقية، كام يمكنن أخنذ 

 .ًا عىل نام املقارنية أو المالحسًا أو مقعلق الزمان

اسقصااب الزمان فهنا والفرق حينهام: أّنه إن قلنا حنمكان أخذ  عىل نام الصفقية 

حنام مفاة كان القامة مل يرتتب عليه أي أثنر؛ وذلنك لّننه ال يمكنن إثبنات المجنمة 

 عقًا.الناعقي حاسقصااب المجمة املامميل، واملفروض أّن الزمان ُأخذ ن

وأّما إذا كان الزمان مأخمذًا عنىل نانم الىرفينة واملقارنينة فهننا رّحنام يقناال حنأّن 

 اسقصااب وجمة الزمان حنام مفاة كان القامة يرتتب عليه الثر.

ولجل ذلك ال حّد وأن نرس أوالً أّنه هل من املعقمال أخنذ الزمنان ع مالحسنات 

 ؟املمضمع أو املقعّل  عىل نام الناعقية أو ال

فنقمال: إّن الىاهر من عبارات مصباح الُ مال هم أّن الزمان ال يعقل أن يكنمن 

من أو اف الفعل؛  لّن الزمنان منن املمجنمةات اخلارجينة، والفعنل  نفة قائمنة 

 حاملكّلف وعرض قائم حه.

وعليه، فليس الزمان من شلون الفعل ،ق  يمكن أخذ  نعقًا له، وال يمكن أخذ 

 خر، حل ال حّد وأن يكمن النعت من سنخ العارض واملعروض.كّل يشء نعقًا ليشء آ
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وهذا الذي ذهب إليه السيد اخلمئي )،فىنه اا( ال يمكنن املسناعدة علينه؛ ملنا 

ذكرنا  ع مباث املمسع واملضي  من أّن الزمان يلخذ ع العرف والفلسنفة حننمعني، 

 ويعّّب عن أ،دمها حالكم، وعن اآلخر حمق .

لسلاال عن مقدار الزمان الذي اب فيه اإلمساب فيقاال: سناعة، فنّنه تارة يكمن ا

اسم لقطعة من الزمان ن )كم(، وتارة يسأال عن أي زمان انب هي فهنا الساعة ن القي 

 فيه اإلمساب فيقاال: يمم اجلمعة، وهنا يمم اجلمعة )مق (.

 وع النمع الوال يلخذ الزمان حنام يكمن مشلًا إىل كمينة الشننيء النذي ُأخنذ

 الزمان مقكماًم حه.

انب  :وحعبارة ُأخرس: هم ما يعني كمية العمل من ،ينث الزمنان، كنام إذا قناال

عليك اجللمس ع املسجد ساعة، فنّن الزمان هنا جعنل منرآة لكمينة اجللنمس النذي 

حيرم عليك اجللمس عند الفاسن  سناعة،  :يكمن الزمان من مالحساته، وهكذا لم قاال

 ساعة اب عليك القصّدق.أو إذا جلست عند الفاس  

والزمان هبذا اللااظ يكمن من عمارض اليشء والعمل املقكمم حه، وقطع الزمان 

، ومقيناس االمقنداة البقنائي هنم اً مقاييس لالمقداة البقائي، فننّن لكنّل يشء مقياسن

الزمان، وحه يراءس أّن مقعل  احلكم أو ممضمعه ال حّد وأن يمقد حأي مّدة، كام أّن لغل 

المقنداة اخلطني والسنطاي، لقداة البقائي مقاييس، فننّن املنرت والنذرع مقيناس االم

والكيل مقياس حلجم الشنياء، والكيلنم ملقيناس النمزن، فننذا أخنذ يشء منع هنذ  

 املقاييس ففيها إراءة حلدوة اليشء الذي أخذ معه.

 ،نطة حرش  كمّنا كرًا، تلصفة زائدة، فنذا حيع أو وقد يكمن مرآة لنفس الذات

فنن كان الكّر مرآة حلجم خاص، فعىل فرض القخّلف يمجب خيار تنبعض الصنفقة. 

فهذا يمجب خينار  ،وإن كان الكر مقياسًا لصفة وحشنر  أن تكمن كرًا و ذا  فة كذا
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اخنقالف الفقهناء هنناب منن أجنل  نّ أ :ختلف الرش ، ولذا ذكرنا ع حاث املكاسب

ومن أخنذ   نفة  ،ر تبعض الصفقةذلك، فمن أخذ  مرآة لنفس الذات ذهب إىل خيا

أّن البيع ع الوال حاطل حالنسبة إىل املقدار  :ذهب إىل خيار ختّلف الشنر ، ومن املعلمم

 وع الباقي له اخليار، وع ختّلف الرش  البيع  ايح، إاّل أّن له اخليار. ،الناقو

يء، نذلك الشأّن املقاييس مطلقًا ومنها الزمان مرآة لالمقداة املعقّب ع  :والغرض

السناعة، ّناية فنذا قاال: اب عليك اجللمس ساعة، فاملابمب هم اجللمس املمقد إىل 

 وكذا ع املبغمضية.

معقنّب هم حل أخذ مشلًا إىل االمقداة اخلاص الذي  ،فهنا الزمان مل يلخذ مسققالً 

املمضمع مركب من مم مف و فة، وهبذا اللااظ يكنمن أّن ع العمل، وع احلقيقة 

 إااة .من لزمان من الكميات ويكمن حتت ةائرة الطلب، يعني: ال حّد للمكّلف ا

وأما النمع الثاين فهم أن يلخذ الزمان مشنلًا إىل اعقبنار وقنمع الفعنل ع وقنت 

 خاص.

يمم عرفنة،  وهذا هم الذي يعّّب عنه حمق ، فيقاال: مق  أزورب، وزر احلسني 

ةًا.فنّن الزمان أخذ ظرفًا وحنام مق ، ال   أن يكمن مشلًا إىل امقداة الزيارة وحمدِّ

 وهبذا اللااظ يكمن الزمان من املقارنات، وليس من العراض.

ااظ أّن اإلضافة إىل هذا من أعراض النسبية إّنام هم حلن حمعن  مق  ن الزمان عّد و

اف، حنل كمن جزء أو اف ذلك اليشء، ال أن يكمن نفس الزمان من الو يالزمان 

فة أو هيئنة كنمن عّد جزء أو اف العمنل، يعنني: أّن اإلضناتإليه ونسبقه إليه إضافقه 

يء فنيام إذا أخنذت اهليئنة أو اإلضنافة جنزءًا نعّد من أو اف الشنتاليشء ع الزمان 

 للممضمع.



518 |   

 
 

حنل يكنمن  ،فال يكمن  نفة ،وأّما إذا مل تلخذ اهليئة أو اإلضافة جزءًا للممضمع

كام ذكر ع مصباح الُ نمال ن كنام إذا قناال: انب من مقارناته وليس من العراض ن 

زيارة ّنارية أو ليلية أو رجبية، ويقاال: الغساال النهارينة أو  عليك زيارة احلسني 

 الغساال الليلة.

كام يمكن أخذ  حنام  ،فىهر أّن الزمان حمعن  مق  يمكن أخذ  عىل نام الصفقية

 الىرفية.

زينارة  كنام إذا قناال: زر احلسنني  ،قيةوالكالم ع أّنه إذا أخذ عىل نام الصنف

أو أّن مفناة  اعقبنار  نفة للفعنل  ،ّنارية، فهل أّن مفاة  مفاة الىرفية وحمعنن  )ع(

يمكن أن يقاال فيمم عرفة،  مضافًا إىل اجقامعه مع الزمان، فنّنه إن قاال: زر احلسني 

منة، وجمة يمم عرفة والزيارة كاف، وهنذا هنم مصناح اسقصنااب مفناة كنان القا

 وسيأيت تمضياه ع هذا الباث إن شاء اا.

زيارة ّنارينة، وأّن  نفة  أّما إذا اسقفدنا أكثر من ذلك من قمله: زر احلسني 

 فال يمكن االسقصااب. ،من الصفات أخذت زائدًة عىل العمل

ع يمم عرفة وحني زر احلسني زينارة ّنارينة  والىاهر أّنه فرق حني زر احلسني 

 فة من الصفات للفعل ع الثاين، فقد ذكر أهل الةب أّن ،كنم ت ذأخ ، ،يثمثالً 

حل ليسنت النسنبة إال  نفة، وغنل الزم أن يكنمن مبندؤ  منن  ،النسبة ،كم الصفة

الصفات، فنّن نسبة الشخو إىل العلمي ن مثاًل ن غل الزم أن يكنمن منن الصنفات، 

اإلضنافة واحنن احلاجنب )ساّم  سيبميه حاب  :رّصح ع القرصيح حأّن حاب النسب وقد

املنسمب من آال املنسمب إليه، أو من أهنل تلنك  جتعلحاب النسبة، والغرض منها أن 
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، وقد أوضاما كمن فائندهتا فائندة الصنفة (1) (عة، وفائدهتا فائدة الصفةصنأو الالبلدة 

أّّنا ع اإلعراب هلا ،كم الصفة وع محله عنىل منن قنام حنه، كنام حتمنل الصنفة عنىل 

 .زيد ضارب :كام يقاال ،فيقاال: زيد مصنري املم مف،

زينارة   فمعننا  زر احلسنني  ،زينارة ّنارينة وعليه فنن قيل: زر احلسني 

 إىل النهار. ةً مم مفة حكمّنا مضاف

 ع ّناية الدراية. ال فهاينا ذكر  املاق  ملذكرنا  مماف  ما و

الُ مال ن أيضنًا ن وأّن إاّل أّن حعض الكاحر ن كام ذكرنا ن قد أنكر ذلك ع مصباح 

 ع النهار. زيارة ّنارية عني مفاة زر احلسني  مفاة زر احلسني 

 فىهر ممّا ذكرنا أّنه يمكن حلاظ الزمان عىل نامين:

: أن يكمن مشلًا إىل مقدار االمقداة، وحالنقيجة يكمن املقعّلن  أو املمضنمع األول

 مأخمذًا مم مفًا.

لًا إىل مقدار االمقداة، حل أخنذ ظرفنًا، وهننا تنارة : أن ال يكمن الزمان مشالثاين

 يلخذ عىل نام الصفقية، وتارة يلخذ ملجّرة الىرفية.

 ثمَّ حعد ذلك يقع الكالم ع جهقني:

: ع أّننه إذا ُأخنذ الزمنان عنىل نانم املاندة والكمينة فهنل اننري اجلهـة األُوىل

 االسقصااب المجمةي أو ال؟ 

حل مل يلقفقما إىل هنذا الققسنيم أ ناًل، ونىنر  ، مليمنوهذا ممّا مل يقعّرض له الُ 

 اجلميع إىل ما إذا أخذ الزمان حنام مق .
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والىاهر أّنه إذا أخذ الزمان حمدةًا ومشلًا إىل مقدار االمقداة، وشككنا من جهنة 

 كام إذا قاال: زر احلسني ن الشبهة املصداقية ع أّن االمقداة املعقّب هل حتق  أو ال؟ 

فهل يمكن اسقصنااب حقناء السناعة أو ال؟ ن هنم  ،شككنا ع حتق  الساعةو ،ساعة

إمكان إجراء االسقصنااب ع عندم اتصناف الزينارة هبنذ  الصنفة، أو عندم حتقن  

املم مف أو عدم حتق  الغاية فيام إذا كان عىل نانم الرتكينب، كنام إذا قناال: زر  منن 

 طلمع الشمس إىل الزواال.

  يمكن القمسك حه.وأّما االسقصااب المجمةي فال

فقنارة يكنمن عنىل نانم و،ينئنذ  ،إذا أخذ الزمان حنام مقن ع أّنه  :اجلهة الثانية

زينارة رجبينة، وتنارة يكنمن مرجعنه إىل الىرفينة  مثل: زر احلسنني  ،القم يف

 املجرةة.

أّما الوال، فال يمكن إثبات الزيارة الرجبية حاسقصااب حقاء الزمنان ن نعنم، إذا 

هنل هني زينارة حقاء الثناء شّك وع ع ع الزيارة كانت زيارة رجبية، كان أوال ما رش

يمكن اسقصااحه ن وحاسقصااب حقاء الزمان حنام مفاة كان القامنة ال فرجبية أو ال؟ 

وذلنك لعندم إمكنان إثبنات المجنمة النناعقي  ؛يمكن إثبات و ف النهارية للعمل

 قمال حال ل املثبت.إاّل حناًء عىل ال ،حسبب اسقصااب المجمة املامميل

عند الرشوع ع العمل حمقمعنه ع النهنار ن منثاًل ن إاّل أّننه  يعلموأّما الثاين، فقارة 

 يشك ع وقمعه ع النهار اسقدامة، فهنا ال حمذور ع اسقصااحه.

روع ع العمننل ال ينندري أّن النهننار حنناق أو ال، فهننل يمكننن نوتننارة قبننل الشنن

 و ال.اسقصااب الزمان ع هذ  الصمرة أ

 العمل واقعًا ع الزمان املطلمب.يكمن حجريانه ومع القمال 

 نذكر حعضها:ريان االسقصااب ع املقام وقد ذكرت وجم  جل
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وهنم القمسنك حاالسقصنااب  ،(1) : ما هم مذكمر ع ّناية الفكنارالوجه األول

يشنّك ع أّننه واآلن  ،قعًا قباًل كان واقعًا ع النهنارالقعليقي، وأّن هذا العمل لم كان وا

خرج من هذا العنمان أم ال، فيسقصاب كمنه واقعًا ع النهار عىل نام االسقصنااب 

 القعليقي.

 وإثبات مقعّل  احلكم هبذا النام خمدوش:

: أّنه سنذكر إن شاء اا ع مباث االسقصااب القعليقني أّن االسقصنااب أوالا 

 القعليقي ال اري ع ال،كام.

جريان االسقصااب القعليقي ع ال،كام حمجه ال اري ع  : أّنه عىل فرضاا ثانيو

 املمضمعات.

القمال حجريان االسقصااب، ويثبت حذلك وجمة الزمان، وما ذكر  الثاين: الوجه

؛ إذ الفعل هننا مركنب منن ُأمنمر ع االشكاال عليه من أّن االسقصااب هنا ال أثر له

كام إذا قاال:  م ينمم  ،، وكلمة )ع(واملقعل ، وعنمان اليمم املعني ،ثالثة: ذات الفعل

فنيام إذا كنان  ااجلمعة أو ع يمم اجلمعة ن حال فرق حنني ذكنر كلمنة )ع( وعندم ذكرهن

ن فهنا الصمم حمنرز حالمجندان، والمقنت حمنرز  ملعن  )ع( كام ع املفعمال فيه مقضمناً 

 ينمم ثبنت أّن الصنمم وقنع عا يحاالسقصااب حنام مفاة كان القاّمة، وناقناج إىل من

ال نل القنمال حاجلمعة وال مثبت له، وإثبات ذلك حاسقصااب الزمنان مبنقن عنىل 

 املثبت.
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حننام يننلةي إىل إنكننار ةخالننة النسننبة الىرفيننة، و،ينئننذ ال يكننمن  هوُأجيننب عننن

 االسقصااب من ال ل املثبت، ولقصمير ذلك عدة تقريبات:

كقاحنه  مننرة مقعنّدةة : ما ذكر  السيد احلكيم )رمحنه اا( ع منماالتقريب األول

 املسقمسك، وملخو كالمه:

)أمند املمهنمم(، وأّمنا  :وحقعبنل  ،ّن هذا السنخ من الفعاال ظرفه نفس الزمانأ

حل مىروف للزمان كنفس الفعل، من جهنة  ،ليس من الزمانفالليل والنهار وأمثاهلام 

من أّن الليل والنهار وأمثاهلام أمارة عنىل كنمن كمكنب خناص ع قنمس خناص، وكن

 نّل ع النهنار أو )كمكب خاص ع زمان خاص إّنام يقع ع الزمان، ومرجنع قملنه: 

إىل أّنه ال حّد وأن يكمن الصمم أو الصالة ع زمان يكمن النهار ممجمةًا  ( م ع النهار

فيه، يعني: أّن الزمان ال حّد وأن يكمن ظرفًا لشيئني أ،دمها: العمل، وثانيهام: منا عنّّب 

ليس ارتبا  العمنل حالنهنار ارتبنا  الىرفينة واملىروفينة، حنل كالمهنا عنه حالنهار، و

 مىروفان لألمد املمهمم وهم الزمان، فهام مقرتنان ع المجمة.

)ويمكن أن يدفع اإلشكاال حأّن ظرفينة الزمنان اخلناص ن أعنني اللينل  قاال:فقد 

اإلضنافة حيننهام ظرفًا للفعل املمقت ،قيقة؛ إذ  ر وناممها ن ليس املراة هبا كمنهوالنها

 ليست إضافة الىرفية.

إذ كيف يمكن اعقبارها حني ،ركة الكمكب ع القمس الفمقاين أو القاقاين وحنني 

فعل املكّلف حل إضافة الىرفية إّنام تعقّب حني فعل املكّلف والمد املمهمم الذي يعقنّب 

فيكمن معنن   ،عاتظرفًا للفعل كام يعقّب أيضًا ظرفًا لليل أو النهار أو غلمها من السا

ضنان، فرتجنع ) م ع رمضان(  م ع ذلك المد املمهمم النذي يكنمن ظرفنًا لرم

رمضان إىل إضافة االقرتان نىل اإلضافة حني الصالة والطهنارة اإلضافة حني الصمم و

 ع قملنا  ل ع طهارة.
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وعليه فكام ال إشكاال ع جريان اسقصنااب الطهنارة إلثبنات كنمن الصنالة ع 

كذلك ال ينبغي اإلشكاال ع جريان اسقصااب رمضان إلثبات كمن الصنمم طهارة، 

 . (1) فال،ظ وتأّمل( ،ع رمضان

 إاّل أّنه يقمّجه إليه عّدة أسئلة:

الفارق حني المد املمهمم والزمان حمعن  قطع الزمنان، : أّنه ما هم السؤال األول

، فكينف تقملنمن لفلنكإّمنا احلركنة الذاتينة أو ،ركنة امع أّن راسمهام وا،د، وهم 

 حالىرفية ع المد املمهمم وال تقملمن ع قطع الزمان؟

حنل سنبب لصناة  ،راسم هنذ  القطنع ت: أّن ،ركة الكمكب ليسالثاين السؤال

حنل راسنم لنه  ،الققطيع، وليست هذ  القطع ليل وّنار وشهر اسناًم حلركنة الكمكنب

ة ،ومعرف له، ومثله مثل الساعة  تاعقنّب ةلقطنع خا ن ةيننومب ةفننّن السناعة حمندِّ

وغلهنا،  ،الساعة الثانية، والسناعة الثانينة عشننرو ،الساعة الما،دة :فيقاال ،لزمانل

 .حنفس املعن  الذي  مرتم حه ظرفية المد املمهمم ر قطع الزمان ظرفاً ييمكن تصمف

هم الىرفية، وقد عّد الناميمن الينمم والشنهر  ( م ع رمضان) :وظاهر قمهلم

فنال  ،إّنه ال يمكن اسنقعامال ذلنك حندون )ع( :ن أسامء الزمان، حل قيلوأمثاال ذلك م

 .(ع شهر رمضان) :حل ال حّد وأن يقاال (،ةخلت شهر رمضان) :يمكن أن يقاال

ةخلت )فيصح أن يقاال:  ،وهذا حخالف املكان، فنّنه رّحام ال يدخل فيه كلمة )ع(

 (ةخلنت شنهر رمضنان)ّمنا حدون تضمني معن  )ع( أو كمننه ع الققندير، وأ (الدار
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كنالعامال  ،هذ  القطع من احلماةيف الماقعة ع الزمنان تفكلمة )ع( مقّدر فيه، وليس

 الماقعة ع الزمان.

بط حاحلركة القمسنطية القني تأّن الكمكب الفالين ع القمس الفالين مرإىل مضافًا 

 خارجة عن حمل كالمنا؛ إذ الكالم ع احلركة القطعية.هي 

: ن ما يسقفاة من مجاعة ن هم أّن هذ  القطع القي نعّب عنهنا حاللينل اينالتقريب الث

والنهار وأشبا  ذلك أو اف للزمان الذي هم عبارة عن ماهية مسنقمرة حاالسنقمرار 

ال  ،ال الُممر الماقعة فيه، والىرف إّنام هم نفنس الزمنان والمند املمهنمم ،القدراي

 الصفة.

زمان ّنار أو ليل، وحالققريب الوال يقاال: ع هذا وعىل هذا الققريب يقاال: هذا ال

 الزمان ّنار وليل.

إاّل أّن العمل ال حّد وأن يقنع ع زمنان يكنمن  ،فاملاهية املمقدة هي الىرف للعمل

مم ننمفًا هبننذ  الصننفة، وحاالسقصننااب نثبننت أّن الزمننان اآلن مم ننمف حالصننفة 

، وكنمن الزمنان مم نمفًا الفالنية، ووقمع الفعل ع أ نل الزمنان حمنرز حالمجندان

 حالصفة الفالنية حمرز حال ل.

وهذا الققريب مبقن عىل اسقىهار أّن هنذ  القطنع وهنذ  السنامي مرجعهنا إىل 

 ة عن  فة من  فات الزمان.إعطاء  فة من الصفات أو معّّب 

وحعض هذ  القطع لعّله يمكن القمال حأّّننا تعطني  نفة منن الصنفات للزمنان 

والنهنار ينداّل عنىل النمرانينة والرحينع  ،فنّن الليل يدال عىل الىلمة كالليلية والنهارية،

واخلريف، وهذا غل مقصنمر ع السنبت وال،ند إىل غنل ذلنك منن أينام الُسنبمع 

ونقمال الزمان  اوالشهر العرحية، فال تفيد هذ  القطع معان يمكن أن يقصف الزمان هب
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هبذ  السامء كأسنامء المكننة هل هذ  قطع من الزمان سميت ف .املم مف حأّنه سبت

 كالنجف والكمفة وغلمها؟

ورّحام يشكل عليه حام ذكر  الشيخ وغل  حأّن الزمان الذي وقع فيه الفعل ليس لنه 

وال نعلم أّن الزمان هذا كان مم مفًا حالنهار أم ال، ونفنس أمند الزمنان  ،،الة ساحقة

ال ل املثبت، وإشكاال املثبقينة ال ال حالقمّنارًا ال يثبت وقمع الفعل ع النهار إاّل عىل 

 يرة عىل الققريب الوال.

وملخصنه: . : ما ذكر  حعض العالم عىل ما ع مصباح الُ نمالالتقريب الثالث

وإّمنا منن غنل  ،مركبنة منن املعنروض وعرضنهأن تكمن أّن املمضمعات املركبة إّما 

 املعروض وعرضه.

ة كان الناقصنة كاسقصنااب ففي الوال إ،راز  مقمقف عىل االسقصااب حمفا

وجمّرة إ،رازمها ع المجنمة  ،واآلن كام كان ،الكّرية للامء، حأن يقاال: هذا املاء كان كّراً 

غل كاف لرتتيب الثر، وع الثاين جمّرة االجقامع ع المجمة كاف، فنن أ،رز أ،ندمها 

عرفنت ذلنك  حالمجدان واآلخر حال ل حمفاة كان القامة يرتتب الثر، وذكر أّنه )إذا

فنقمال: إّن اعقبار الزمان قيدًا لشنيء من هذا القبيل؛ فنّن معن  اإلمساب النهاري هنم 

اجقامع اإلمساب مع النهار ع المجمة؛ إذ النهار ممجنمة منن املمجنمةات اخلارجينة، 

 واإلمساب عرض قائم حاملكّلف فال معن  التصاف أ،دمها حاآلخر.

حنام مفاة كان القامة، وال فيه ان االسقصااب فنذا شّك ع حقاء النهار يكفي جري

 يكمن من ال ل املثبت ع يشء.
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نعم، لم أرةنا إثبات اتصاف اإلمساب حكمنه ّناريًا حاسقصااب النهار حنام مفاة 

 (1) كان القاّمة كان من ال ل املثبت، لكنّه ال ناقاج إليه، حل ال معن  له عىل ما ذكرنا (

 إىل آخر .

المجه أّن احلنروف املنأخمذة ع املقعّلن  أو املمضنمع هنل حيقناج ويرة عىل هذا 

 مفاةها إىل اإلثبات أو ال؟

فنذا كانت حمقاجة إىل اإلثبات فام هم مثبت كلمة )ع( ع هنذا املثناال؟ فننذا قناال 

املمىل: إن كان زيد عىل السطح فقصّدق، فهنل يمكنن أن يقناال: إّن السنطح ممجنمة 

 حاالسقصااب، فيرتتب عليه وجمب القصّدق؟حالمجدان، ووجمة زيد نارز  

ومن الىاهر أّن احلروف تفيد معنً  آخر حمعن  أّن هنا أيضًا ناعقية، إاّل أّنه لنيس 

عبارة عن نفس السطح أو نفس الدار أو نفس الزمان، حل النعت عبارة عن كائنية هذا 

 عالء  فة له.فهذا االسق ،لم كان مسقعلياً  اً الشنيء ومىروفيقه له، يعني أّن زيد

 : وهم مقمقف عىل مقدمقني:التقريب الرابع

هم ما إذا كنان املمضنمع مركبنًا منن ن كام تقدم ن : أّن ممرة الكالم املقدمة األوىل

 لذين يكمن راحطهام ،رفًا من احلروف، واحلروف عىل قسمني:لالمرين ا

يداّل عنىل يشء  : ما يداّل عىل الرحط واإلضافة املطلقة، حمعن : أّنه الالقسم األول

سمس االجقامع المجمةي لالسمني مثل )ال  الة إاّل حطهمر(، فام يداّل علينه البناء ع 

)حطهمر( هم لزوم املعية حنني الصنالة والطهنمر، وأّن الصنالة ال حنّد وأن تكنمن منع 

 الطهمر.
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: ما يداّل عىل اإلضافة املقلمنة حلمن خاص، مثل النرحط االسنقعالئي القسم الثاين

بط حالطرفني ن ولعّل القعريف الثاين أةّق. غاية تعليه )عىل(، أو االسقعالء املر كام يداّل 

أ،دمها مسقعيل واآلخر مسقعىل عليه ن والرحط الىنرع  ،المر أن االسقعالء له طرفان

 ،وهذا ينداّل عنىل الىرفينة واال،قنماءمثل )زيد ع الدار(،  ،مثل )ع( ع ممارة املكان

 الىرف واملىروف ع الطرفني، والنرحط امللكني مثنل )هنذاذو نسبقني، وخيقلف وهم 

 داّل عىل امللكية ن ذو إضافة.تالكقاب لزيد( ن فنّن الالم فيه 

 ،فهذا القسم ليست ةاللقه عىل جمرة الرحط حني االثنني ووجمة هذا مع وجمة ذاب

 ،صحلمن خنا ةكام كان يداّل عليه القسم الوال، حل اإلضافة هنا وع هذا القسم مقلمن

 وهم االسقعالء أو امللكية أو الىرفية واال،قماء.

وع احلقيقة املمضمع أو املقعّل  مركب من ُأممر ثالثنة: االسنمني واملاهينة القني 

نعّّب عنها حاملعن  االسنمي حاالسنقعالء وامللكينة والىرفينة، وجمنّرة إثبنات الطنرفني 

رع؛ إذ املعن  احلرع ع أ،دمها حالمجدان واآلخر حال ل غل كاف إلثبات املعن  احل

هذا القسم يداّل عىل ماهية ثالثة، وهذ  املاهية الثالثة حتقاج إىل مثبت، وإثباهتنا حنثبنات 

 الطرفني مبقن عىل ال ل املثبت كام ذكرنا.

فال يمكن إثبات أّنه عىل  ،وشككنا ع وجمة زيد عليه ،فنن علمنا حمجمة السطح

ا نعلم أّن الزم حقائه كمنه عنىل السنطح؛ إذ هنذا السطح حاسقصااب حقاء زيد، ولم أنّ 

 مبقن عىل ال ل املثبت.

وهذا حخالف )ال  الة إاّل حطهمر(، فنّن مفاة الباء ليس إاّل جمّرة لزوم اجقامعهام 

 ع المجمة، وهذا يثبت حاسقصااب الطهارة.

اجننقامعهام ع الزمننان مننن لننمازم يكننمن والفننرق حينننهام أّن ع املننمرة الوال 

فنن اسقصابنا الطهارة إىل  ،سقصااب؛ إذ االسقصااب )إحقاء ما كان عىل ما كان(اال
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فهذا نفس مفاة االسقصااب ونفس ما يرتتب عليه الثر؛ إذ ما يرتتب  ،زمان الصالة

 عليه الثر هم الصالة مع الطهارة للمصيل، وال يرتتب حمذور املثبقية.

الطرفني يكنمن منن ال نل املثبنت،  وع املمرة الثاين إثبات مفاة احلرف حنثبات

 ال من لمازم االسقصااب. ،يعني: كمنه عىل السطح من لمازم املسقصاب

وهنذا  ،فىهر ممّا ذكرنا أّن احلروف عىل قسمني: ما يداّل عىل جمّرة اعقبارمهنا معناً 

وهذا من لمازم االسقصااب، وما يداّل عىل جهة زائدة مضافًا  ،يثبت حنثبات الطرفني

وال سيام عىل مسلكنا من أّن الفرق حني املعن   ،الطرفني، وله واقعية و،قيقةإىل وجمة 

والقفصيل، وإثبات هذا القسم حنثبات الطرفني يكنمن منن  حاإلمجاالاالسمي واحلرع 

لمازم املسقصاب ومن ال ل املثبت، واسقصااب الطهارة ع  ناياة زرارة منن 

 القسم الوال.

 حال وجه. (1) رمحه اا( ع املسقمسكوعليه فام ذكر  السيد احلكيم )

أّنه يكفي ع  اة جرينان  :السيد )رمحه اا(: )وحاجلملة املاق  ع حمّله قاالفقد 

االسقصااب كمن جمرا  مذكمرًا ع القضية الرشعية سماء أكان ممضنمعًا للاكنم أم 

ن قناال ن فة ن إىل أقيدًا للممضمع أم قيدًا لقيد ، فنذا قاال: أكرم عاملًا جالسًا ع ةار ممقم

قناج إىل إثباهتنا ع حيثبت احلكم واإلضنافات احلرفينة ال إذا جرس فيها االسقصااب 

 مقاحل املفرةات(.

فنّنه كام ترس ذهب إىل أّن اإلضافة احلرفية مطلقًا ال حتقاج إىل اإلثبنات ع مقاحنل 

 املفرةات.

                                                           
 

 .475: 8مسقمسك العروة المثق  ( 1)



 529 | االستصحاب    
 
 

 

ىل اإلثبنات كالبناء، فمنها ما ال حيقاج إ ،وقد عرفت أّن اإلضافات احلرفية خمقلفة

 ومنها ما هم حمقاج إىل اإلثبات كن )عىل( و)ع( و)الالم( وغل ذلك.

داّل عنىل الىرفينة، وأّمنا ع منمارة ت)ع( ع ممارة املكان كلمة ّن أ: املقّدمة الثانية

مفاة الباء وجمّرة املقارنة، وهنذا ع احلقيقنة إنكنار للىرفينة الزمانينة؛  امفاةهفالزمان 

 ظرف املكان أمر معقمال، وهم ا،قماء يشء ليشء آخر. وذلك لنّ 

وأّما الزمان فليس له ا،قماء ،ق  تكمن كلمة )ع( ع الزمان حمعن  الىرفية؛ لّن 

الزمان ماهية امقداةية راسمها احلركة الذاتينة، وهنذ  السنامي اسنام لقطنع الزمنان 

حمقنمس لعمنل املكنان ككالليل والنهار والشهر وأمثاال ذلك، وليس اللينل أو النهنار 

إلنسان، فنذا مل يكن له ا،قماء والقزمنا حمجمة هذ  الُممر فقكمن نقيجقنه لاإلنسان أو 

 املقارنة.

 يبق  هنا سلاال وهم أّنه ملاذا يعّّب الفالسفة والُةحناء والعنرف حنالىرف، فمنثالً 

ينه يقمال الفالسفة: )هيئة كمن اليشء ع الزمان( ولألةحناء مبانث حعننمان مفعنمال ف

وظرف الزمان، وع العرف يقملمن حأّن العمل الفالين وقع ع الليل أو ع النهنار، فنام 

 هم منشأ تعاحلهم حالىرفية؟

أّنه تعبل اسقعاري منشل  القشاحك حني الزمان واملكنان، والىرفينة  عنهاجلماب و

 القي للمكان ُأعطيت إىل الزمان من جهة القشاحك حينهام ع مجيع اللغات.

ن منا الفالسفة فعّّبوا عن ذلك حالىرفية؛ لّن الفلسنفة ع احلقيقنة منأخمذة وأمّ 

 وهم مأخمذ عن تلقي الناس للمطالب. ،رهممنط  اليمنانيني ونام تفكّ 

ّن من الماضح أّن اإل،ساس حالنسبة إىل الليل والنهنار إ،سناس أتمضيح ذلك: 

اآلن لينل ن واللينل حمعنن   :مكاين، يعني: حام أّنه يرس أّن ع هذا املكنان ظلمنة يقنمال

ّنار، فمن زاوية املكنان ينىنر إىل  :االسمةاة ن وإن رأس ع املكان ضمء الشمس يقمال
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الزمان فيقمال هذا الزمان ليل أو ّنار، والشاهد عىل ذلنك أّن اللينل والنهنار خيقلفنان 

كنام هنم  ،حالنسبة إىل المكنة، فمن املمكن أن يكمن ع مكان لياًل وع مكان آخر ّناراً 

 كذلك.

ع هذا املكنان لينل،  أنّ  (اآلن ليلمعن : )اآلن ليل مطلقًا، و :فال يمكن أن يقاال

إاّل أّّننام اسنامن حالنسنبة إىل  ،فالليل والنهار وإن كاننا اسنمني لقطعقنني منن الزمنان

 ال مطلقًا. ،المكنة

ع أو اآلن شنقاء أو اآلن  نيف أو رحين :وهكذا الفصمال الرحعة، فنّنه إّننام يقناال

 :،النة الرض فيقناالت أّن املكان قد حرة أو تغنلمن جهة أّّنم كانما يرون  ،خريف

أن يكمن ع مكنان وكذا يمكن  اآلن شقاء أو اآلن رحيع أو نان ع الشقاء أو ع الرحيع.

شقاء وع مكان آخر  يفًا أو حالعكس أو رحيعًا أو خريفًا، فبام أنا ع النصف الشاميل من 

وأّما ع النصف اجلنم  من الكرة  ،اآلن شقاء :فيقاال ،م مسكمن للعمممالكرة الذي ه

ىنر إىل الزمنان منن إذا يناآلن  يف، واملقصنمة أّننه فيقاال: هناب الذي غالبه الباار 

 هذ  القطع.إىل ققّطع يزاوية املكان 

هنم والمر كذلك حالنسبة إىل الشهمر العرحية عىل مسلك املشهمر من أّن املعينار 

اهلالال ع كل مكان، وتعبل الفالسفة والُةحاء من جهة الرؤية العامة للبرش؛ فنّن  رؤية

 حنامو ،البرش الوائل كانما ينىرون إىل الزمان من زاوية املكان، ثمَّ حعد ذلنك تطنّمروا

اخرتعما قطعًا أخر للزمان ليس هلا رحط مبارش مع الزمنان أّّنم ا،قاجما إىل ُأممر ُأخر 

 وأيام الُسبمع والقرن وأمثاال ذلك.مثل الُسبمع 

وعليه فام ذهب إليه الكاحر هم الصايح، وهذا كأّنام كان مرتكزًا ع أذهاّنم، إاّل 

فهمما من قملنه: ) نم ع شنهر رمضنان( جمنرة يبّينما ذلك هبذا النام؛ فنّّنم أّّنم مل 

النام، ولنذا ننرس  لكنّهم مل يعللما ذلك حننكار ظرفية الزمان هبذا ،املقارنة ع المجمة
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ال حنّد وأن فعّّب حعضهم حأّنه إذا كان املمضمع مركبًا من غل املعروض وعرضه قد أّنه 

 يلخذ كّل منهام حنام مفاة كان القامة.

زيد عنىل السنطح أو ع )وينققض حمثل  ،ّنه هبذا النام غل  ايحأونان ذكرنا 

 وأمثاال ذلك. (الدار

ال حتقناج إىل اإلثبنات، واملقصنمة أّن هنذ   وعّّب حعضهم حأّن احلروف اإلضنافية

ريفة ذلنك، إاّل نأوسع من الماقع، ومن هذا نعرف أّنه كان ع أذهاّنم الش هيالقعاحل 

 أّّنم مل يلقفقما إىل وجهه، ولذا ع مقام البيان حّينما ذلك حأوسع من الماقع. 

ت الشنبهة الكالم ع جرينان االسقصنااب ع الزمانينات فنيام إذا كاننمتام هذا 

 مصداقية.

الشبهة ،كمية، فقارة يكمن منشأ الشّك جريان االسقصااب فيام إذا كانت وأّما 

آخر مقامه ليمجد قيام قيد نعلم حانقفاء القيد ونشك ع حقاء القيد وعدم حقائه، وُأخرس 

 ،كاًم مماثاًل للاكم الوال.

مب أو عنىل نانم وتارة يكمن منشأ الشك أّن المر حاملقيد عىل نام و،دة املطلن

احلكم غل حناق، فتعّدة املطلمب، فنذا كان عىل نام تعّدة املطلمب فاحلكم حاق، وإاّل 

 فلنا أحاايف ثالثة:

: فيام إذا كانت الشبهة احلكمية من جهة الشنّك ع أّن املقيند النذي البحث األول

 أخذ القيد من مالحساته حاق أو ليس حباق.

الشنبهة هنم ناشئ خمقلفنة، فقند يكنمن املنشنأ م وعدمهالقيد حقاء وللشك ع أّن 

كام إذا كان القيد هم النهار، وال نعلم أّن  ،املفهممية، ويمكن القعبل عنها حنمجاال النو

النهار هم ما ينقهي حاسققار القرص، أو ما ينقهي حنزواال احلمنرة، أو أّن احلكنم مغين  

مقن  يقاقن ، وأّن  ونان ال ندري أّن نصف اللينل ،كصالة العشاءين ،حنصف الليل
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أو من غروب الشنمس  ،املراة منه نصف الليل من غروب الشمس إىل طلمع الشمس

 إىل طلمع الفجر.

كام إذا كانت الروايات مقعارضة ع منقه   ،تعارض النصنيهم وقد يكمن املنشأ 

 أمد العشاءين مثاًل، وأّنه ينقهي أمدمها حنصف الليل أو طلمع الفجر. 

 كاإلمجاع. ،م الدليل اللّبي الذي ال لسان لهوقد يكمن املنشأ ه

 والكالم ع أّنه هل يمكن إجراء االسقصااب ع هذ  املمارة أو ال؟

منرةة حنني الطمينل هنم وهنا تارة نريد إجراء االسقصااب ع نفس القيد الذي 

والقصل أو مرةة حني المسيع والضي ، وُأخرس نريد إجراء االسقصااب ع احلكنم. 

 ن:فهنا مقاما

 : ع اسقصااب القيد، ويقصمر فيه وجم  ثالثة:األول املقام

 : اسقصااب عنمان القيد.الوجه األول

 : اسقصااب القيد حام أّنه قيد للاكم.الوجه الثاين

 : اسقصااب الماقع الذي هم قيد.الوجه الثالث

أّما اسقصااب نفس القيد مثل النهار الذي جعل قيدًا وهم مرّةة حنني أن ينقهني 

 سققار القرص أو حزواال احلمرة، وتمّهم جريانه خمقو حالشبهات احلكمية املفهممية.حا

فنال جمناال لقنمهم  ،وأّما ع غلها من تعارض النصني أو فيام إذا كان الدليل لبيناً 

جريانه؛ لّنه يدور المر حني أن يكمن القيد عبارة عن نصف الليل أو طلنمع الفجنر، 

 مثاًل إىل طلمع الفجر. قيد ،ق  يسقصاب  يمجدال فهنا

مرّةة حني أمرين يمكن تمهم جريان هم نعم، ع مثل النهار أو نصف الليل الذي 

اسقصااب حقاء النهار وحقاء القيد، إاّل أّنه أيضًا ال جماال لقمهم جريان االسقصنااب 

ع نفس القيد؛ وذلك لعدم جريان االسقصااب ع مطل  ممارة الشنبهات املفهممينة 
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، ع الزمانيات وغل الزمانيات؛ لّن االسقصااب عبارة عن إحقاء منا كنان ع املفهمم

واقع ،ق  يشنّك ع حقائنه  قعيات، وع الشبهات املفهممية الوتمسعة للكشف ع الما

وعدم حقائه، وع الشبهات املفهممية نان ال ندري أّن املمضمع له هل هنم ممسنع أو 

السقصااب ن كام هم المر كذلك ع غل مضي ، وال يمكن إثبات السعة أو الضي  حا

الُممر املقصنّرمة ن كام إذا شككنا ع أّن العامل مثاًل وضع خلصمص املقلبس حاملبندأ، أو 

وضع لألعم، ونان نعلم حأّن هذا الشخو كان عاملًا، ونعلم حزواال العلم عنه فعناًل، 

وأّن الماضع وضعه فال يمكن حسبب االسقصااب احلكم حأّن العامل  اةق عليه فعاًل 

منن شنلونه إثبنات حقناء هنم لألعم؛ إذ ليس هذا منن شنلون االسقصنااب، ومنا 

 الماقعيات.

وأّما اسقصااب القيد حام أّننه قيند للاكنم، فمرجعنه إىل اسقصنااب احلكنم، 

 وسيأيت الباث عنه ع املقام الثاين.

ونان نشّك ع وأّما اسقصااب واقع القيد حأن يقاال: إّن هلذا احلكم غاية واقعية، 

 انقهاء النهار مثاًل حمجيء غايقه الماقعية فنسقصاب عدمه.

هذا االسقصااب أيضًا غل جاٍر؛ لّننه منن اسقصنااب الفنرة املنرةة، وجمنّرة 

 اإلشارة إىل يشء ال يمجب تعينه ،ق  يصّح إجراء االسقصااب فيه.

 فىهر أّن اسقصااب القيد حجميع  مر  غل جاٍر.

 اسقصااب احلكم وأّنه هل اري اسقصااب احلكم فيام إذا كنان : عاملقام الثاين

 القيد مرةةًا حني القل والكثر من نا،ية الشبهة احلكمية أو ال؟

والكاحر إّنام تعّرضما للشبهة المجمحية فقط ومل يقعّرضما للشبهة القاريمينة، إاّل 

ّننه كنام ظهنر منن إينة:  الشنبهات القاريمفنقمال ع ،أّنا نذكر الشبهة القاريمية أيضاً 

الزمان يلخذ عىل نامين: فقد يلخنذ الزمنان منرآة لكمينة الفعنل أّن الباث الساح  
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الزمان ُيري أّن احلكم تعّل  هبذا املقندار منن إّن مصب للاكم، وع احلقيقة هم الذي 

 .(اب عليك اجللمس ساعة) :مثل ،الفعل

ع  ةافة إىل الزمنان ةخيلناإلضنإّن وقد ال يلخذ الزمان مرآة لكمية الفعنل، حنل 

، فنن كانت الشبهة شبهة حتريمينة (ع يمم عرفة زر احلسني )كام إذا قاال:  ،املقعّل 

حينرم علينك ) :كنام إذا قناال ،والزمان ُأخذ مرآة لكمية الفعل النذي تعّلن  حنه النهني

فهنا ال يمكن اسقصااب  ساعة أو ساعقني. :، وال نعلم أّنه قاال(اجللمس عند الفاس 

 ،رمة؛ إذ ال يمكن أن يقاال: إّن اجللنمس املفنروض ع السناعة الُوىل كنان ،رامناً احل

ونشك ع أّن إّناء  إىل الساعة الثانية ،نرام أو ال ،قن  تسقصناب احلرمنة؛ لّننه إن 

 جلس ساعقني فقد أت  حاحلرام سماء كان احلرام هم القل أم الكثر.

معلمم احلرمنة ،قن  تسقصناب ليس فوأّما جلمسه أقل من ساعقني ولم حثمان 

 حل جتري أ الة الّباءة ع اجللمس القل من ساعقني. ،احلرمة

حيرم اجللنمس عنند )كام إذا قاال:  ،وأّما إذا ُأخذ الزمان عىل نام )مق ( والىرفية

حني طلمع الشمس والزواال أو حنني طلنمع الشنمس  :، إاّل أّنه ال نعلم أّنه قاال(الفاس 

هنا إذا جلس عنند  حنني الطلنمع فا ،رام ن ع اجلملة وآنًا م والغروب ن يعني اجللمس

 فقد أت  حاملارم. ،والزواال

وأّما اجللمس حعد الزواال فال يمكن له اسقصااب احلرمة؛ وذلك لّن القكاليف 

أّنه جلمس فهم ،رام، وال يكمن أ،دها ،الة عليه القاريمية انااللية، فكل ما  دق 

 فقجري أ الة الّباءة. ،ب احلرمةساحقة لآلخر، وحام أّنه مشكم
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عنىل نانم فيها  اً الزمان مأخمذأن يكمن أيضًا إّما هي ف (1) وأّما الشبهات المجمحية

عىل نام الىرفية، فيها الزمان مأخمذ أن يكمن وإّما  ،املرآتية لكمية معروض المجمب

د وشككنا ع أّن معروض المجمب هل هنم اجللنمس عنن ،فنن ُأخذ عىل نام املرآتية

 العامل ساعة أو ساعقني؟ فهنا ،كم وا،د مشكمب طمله وقرص .

وشككنا ع أّن وقت  الة العشاء إىل نصنف  ،وأّما إذا ُأخذ الزمان عىل نام مق 

إذا ُأخذ الزمان حنانم مقن  وتنرّةة المنر حنني  :الليل أو طلمع الفجر، وحعبارة ُأخرس

 ،املققيند مقعنّدة حقعنّدة القيندقيدية نصف الليل أو طلمع الفجر، فهنا املقيند و،كنم 

حخالف ما إذا ُأخذ الزمان عىل نام املرآتية، فنّن الطمال والقرص كأّنه عرض ملاهية إّمنا 

 طميلة وإّما قصلة.

قند وبام أّن الزمان خارج عن ،دوة املقعّل  ومفنروض المجنمة ن فوأّما ع املقام 

ض المجمة ومنن قينمة اهليئنة ن أرشنا ساحقًا أّن الزمان إذا ُأخذ حنام مق  يكمن مفرو

فعليه المجمب يكمن وجمحًا مققيدًا إّما حمجمة الليل إىل نصنفه وإّمنا مققيندًا حمجنمة 

 الليل إىل طلمع الفجر.

 مضافًا إىل حمدوةية املاةة. ،واملقصمة أّن اهليئة مقيدة

                                                           
 

 نانم عنىل فينه الزمنان ُأخنذ منا حني القفصيل من الشيخ ذكر  ما إىل اإلشارة من حدّ  ال وهنا( 1)

 الثاين وعىل احلكم، اسقصااب اري الوال وعىل القيدية، نام عىل فيه الزمان ُأخذ ما وحني الىرفية

 .احلكم اسقصااب اري ال

 قبناال ع الىرفينة تعقنل ال حأّننه ن وغل  الُ مال مصباح ع كام ن املاققني حعض عليه واعرتض

 . )االسقاذ ةام ظله(الشيخ لكالم تفسلاً  يكمن لعّله القفصيل من سنذكر  ما أنّ  واملقصمة القيدية،
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وهنا تكثر القيد يمجب تكثر احلكم، وحالنقيجنة ال يمكنن إ،نراز احتناة القضنية 

يقنة مع املشكمكة، فنذا كان الزمنان منأخمذًا عنىل نانم املرآتينة لكمينة معنروض املق

المجمب، وشككنا ع سعقه وضيقه فرّحام يقاال حأّن هذا منن اسقصنااب الفنرة، حنأن 

فنسقصناب  ،ونشك حعند السناعة الُوىل ع وجمحنه ،يقاال: كان هذا اجللمس واجباً 

دور و،دتنه وتعنّدة  مندار و،ندة وجمب اجللمس، أو يقاال: حأّن الماجب الفعيل تن

املر،لنة الفعلينة منرةةة حنني تكمن فلذا  ،وتعّدة اإلنشاء، فبام أّنا ال ندري كيفية املنشأ

 فرةين.

 وعىل هذا ال يدخل ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين.

هنذا إّن هذا مع قطع النىر عن معارضة اسقصااب عدم اجلعل مع املجعمال؛ إذ 

 ال،كام. اإلشكاال جاٍر ع مجيع

 عدة اشكاالت:ىل هذا االسقصااب إنعم، رّحام يمجه 

وال انري االسقصنااب ع منمارة  ،أّن هذا شّك ع املققضنني االشاال األول:

 الشّك ع املققيض.

 وااب عن هذا حمجهني:

: أّنه ال نقمال حمقالة الشيخ من عدم جريان االسقصااب ع منمارة الوجه األول

 نقمال حجريانه مطلقًا.حل  ،الشّك ع املققيض

: أّنه عىل ما سلكنا من أّن ال،كام ع مر،لة اإلنشاء مقيدة حمر،لنة الوجه الثاين

منا ةام مل يمقثنل مماثلنه ومطاحقنه ع  :يأ ،اب اليشء الفالين :امقثاهلا، يعني: إذا قاال

أو ر هل هم اجللنمس سناعة اخلارج، وع املقام نان ال نعلم أّن املنطب  عليه هذا الم

وأّنه هل ينقهني المجنمب إىل السناعة أو إىل السناعقني؟ فالشنّك شنّك ع  ،الساعقني

 الغاية، والغاية أمر زماين.
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والشيخ كغل  يقمال حأّنه إذا كان الشّك ع الغاينة الزمانينة يكنمن منن الشنّك ع 

 ال املققيض. ،الرافع

ب الكنيّل : أّن هذا ليس من اسقصااب الفرة، حل منن اسقصناااإلشاال الثاين

كام ذهب إليه مجع مننهم  ،القسم الثاين، إاّل أّنه ال اري اسقصااب الكيّل ع ال،كام

 املاق  الزنجاين.

لينة فعأّن العرف يرس ذلك ع املر،لة الواجلماب عن ذلك ن عىل فرض القسليم ح

فكننام اننري ع  ،أّن اسقصننااب الكننيّل غننل خمننقو حاملمضننمعات :مقعنندةًا ن هننم

وال،كنام نناظرة إىل  ،خلارجية حام أّّننا مقعّلقنات ال،كنام الشننرعيةاملمضمعات ا

كذلك ال،كام الشنرعية حام أّّنا ممضمعات  ،الكليات ال إىل الفراة ع حعض املمارة

لأل،كام العقلية، حل هذا أوىل حجريان اسقصااب الكيّل فيه؛ وذلك لّن العقل نناظر 

فيجب إطاعقنه، ال  ،ا وجمب  در من الشارع،يث إّن هذ :إىل الكّبس الكّلية، يعني

 وخصمص ذلك المجمب اب إطاعقه. ،خصمص هذا المجمب

والغرض أّن العقل حيكم حامقثاال طبيعي أوامر اا تعاىل وإطاعة طبيعي الزواجنر 

احليثيات القعليلية إىل احليثينات الققييدينة، يكمن مرجع من اا، وع ال،كام العقلية 

 هذا لّنه ،كم اا، فمرجعه إىل أّن ،كم اا ال حّد وأن يمقثل.فنذا قاال: امقثل 

ّن الزم ذلنك جرينان اسقصنااب الكنيّل ع القنل والكثنر أ: اإلشاال الثالث

 االرتباطيني، واحلاال أّنكم ال تقملمن حجريانه هناب.

إّنام قلنا حعدم اجلرينان هنناب منن أجنل أّننه لنيس  :واجلماب عن ذلك إمجاالً هم

 كام فيام نان فيه. ،والكثر هناب وجمة امقداةي لألقل

 هذا إذا أخذ الزمان حمعن  )مق (. 
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فال يمكن اسقصااب احلكم؛ وذلنك ملنا  ،وأّما إذا أخذ الزمان عىل نام الىرفية

 أرشنا إليه من أّن الزمان يكمن قيدًا للهيئة والمجمب، فيدور المر حني ،كمني.

فقند سنقط الماجنب،  ،إذا  ىّل قبل نصف الليلوممّا يمضح تعّدة احلكم هم أّنه 

ة اسقصااب وجمحنه؟ إذ لنيس لنه ،النة االذي يرفام  ،وإن مل يصل قبل نصف الليل

 ساحقة.

واملقصمة أّن هذا يمجب وضمح الفرق حني املقام وما إذا أخذ الزمان عنىل نانم 

 املرآتية.

االمقثناال،  بط حمر،لنةتولسنا حصدة إجراء االسقصااب ع العمل اخلارجي املر

واحلاال أّنكم تقملمن حأّن  ،،ق  يقاال حأّن هذا اسقصااب للاكم ع املمجمة اخلارجي

 حل ما ع اخلارج مسقط. ،معروض ال،كام ليس ما ع اخلارج

فالظهر عدم جريان االسقصااب فيام إذا ُأخذ الزمان ظرفًا لعدم احتناة القضنية 

 املقيقنة مع املشكمكة.

 الباث الوال من الشبهة احلكمية.هذا متام الكالم ع 

: فيام إذا كان منشأ الشّك قيام يشء آخر مقام القيد الوال حعد العلم الثاين البحث

وال نعلم أّن ،كناًم آخنر ملنا  ،حانقفاء القيد، كام إذا كان ،كاًم مقيدًا حقيد وعلمنا حزواله

 نا أو ال؟ال؟ فهل يمكن االسقصااب ه وثاحت أهم حعد الزمان الذي انعدم هل 

يكمن الزمان مأخمذًا عىل نام املرآتية لكمية مقندار أن وع هذا الباث أيضًا إّما 

وال  ،ونعلنم حانقفائهنا ،معروض المجمب، مثل ما إذا علم حمجمب اجللنمس سناعة

يكمن الزمان مأخمذًا عنىل أن ثاحت للساعة الثانية أو ال، وإّما هم نعلم أّن وجمحًا آخر 

وشّك ع وجمب  ،إذا علم حمجمب زيارة ما حني الزواال إىل الغروبام كنام الىرفية، 

 زيارة ُأخرس ملا حني الغروب إىل الفجر.
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اب عليك اجللمس ساعة حعد )أّما إذا كان مأخمذًا عىل نام الكمية، كام إذا قاال: 

سقط المجمب حالعصيان، فهنا إن كنان  ،، فنن مل يأت حه املكّلف وعىص(طلمع الفجر

مل يكن اجللمس الثاين اسقمرارًا للجلمس الوال أيضًا الساعة الثانية واجبًا  اجللمس ع

لّننه  ؛ولم مساحمة، وإن أت  حاجللمس ع الساعة الُوىل مل يكن االسقصنااب جاريناً 

يدخل ع اسقصااب الكيّل القسم الوال من القسنم الثالنث النذي ال يقنمال الشنيخ 

 حجريانه أيضًا.

اب أن تنزور  حنني )كام إذا قاال:  ،مأخمذًا عىل نام الىرفيةوأّما إذا كان الزمان 

، ونشنّك ع وجنمب آخنر حنني النزواال والغنروب، فهننا إن أتن  (الطلمع والنزواال

حاجللمس فيام حني الطلمع والزواال، فقد سقط احلكم حاإلطاعة ومل يكن الثاين اسنقدامة 

 له، وهكذا لم عىص ومل يأت حاملأممر حه.

أممر حه ع آخر أزمنة اإلمكان حايث انقه  المقت حانقهاء العمنل نعم، لم أت  حامل

 ففي هذ  الصمرة يمكن القمال حأّن المجمب الثاين اسقدامة للمجمب الوال.

وأّما مع فرض االنفصاال فلم يقل أ،ند حجرينان االسقصنااب، ومنع ذلنك ع 

انري الصمرة القي يمكن القمال حأّن المجنمب الثناين اسنقدامة للمجنمب الوال ال 

االسقصااب؛ وذلنك لّن تعنّدة الفنرة هننا أوضنح منن القسنم الوال، وال حنّد ع 

االسقصااب من احتاة القضية املقيقنة مع املشكمكة؛ إذ املفروض أّن المجمب الساح  

 لمجمب.املاقمل للقيد لكان مقيدًا حقيد مغاير 

س رّس ( من وقد محل املاق  النائيني كالم الشيخ عىل هذا ،يث ذكر الشيخ )قدّ 

أّنه إذا كان عىل نام القيدية ال اري االسقصااب حخالف ما كان عىل نانم الىرفينة 

فيجري االسقصااب، فبعد ما ظهر أّن االسقصااب المجمةي غل جاٍر فلهم كنالم 

فمنهم منن  ،ع جريان االسقصااب العدمي أو الرجمع إىل الّباءة، واخقلفما ع ذلك
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كام اخقلفما ع جرينان  ،ومنهم من أنكر ذلك ،العدميذهب إىل جريان االسقصااب 

 اسقصااب عدم اجلعل.

ونانن قند قميننا منا  ،وقد أنكر املاق  النائيني جريان اسقصااب عدم اجلعنل

ذهب إليه املاق  النائيني؛ وذلك لّن حني مر،لة اجلعل واملجعمال نمع تغاير ال يمكن 

جمةي أو العدمي، إاّل عىل القنمال إثبات املجعمال أو نفي املجعمال حاالسقصااب الم

 حال ل املثبت.

وذهب حعض إىل جريان اسقصااب عدم اجلعل، وسيأيت الكالم فينه مفصناًل ع 

 مباث تعارض االسقصااحني إن شاء اا تعاىل.

تعّرضنا له  قداخقلفما ع جريانه، وأّّنم ذكرنا فقد وأّما اسقصااب عدم املجعمال 

 ع مباث الّباءة.

: فيام إذا كان الشّك ع حقاء احلكم املقيد حالزمان منن جهنة و،ندة الثالبحث الث

املطلمب وتعّدة املطلمب، وهذا هم الذي يعنمن ع مباث املمسنع واملضني  منن أّن 

 المر حالقضاء هل هم حالمر الوال أو حأمر جديد.

 ونان نذكر ثالثة منها: ،لم،دة املطلمب وتعّدة هناب تصميرات مقعدةة و

ر  نإىل املاهية حشآخر وأمٌر  ،قمجه أمٌر إىل املاهية الالحرش ي: حأن ير األولالتصو

 قمجه أمٌر إىل املاهية حرش  يشء.ييشء، أو 

فهذا منن و،ندة املطلنمب،  ،فنن كان المر مقمجهًا إىل املاهية حشنر  يشء فقط

منن تعنّدة  فهنذا ،وإن تمجه أمٌر إىل املاهية الالحشنر  وأمنٌر إىل املاهينة حشننر  يشء

املطلمب حقعّدة الطلب، كام إذا تعّل  أمٌر حطبيعي الصالة مطلقًا، وأمٌر آخر حالصالة من 

وهنم  ،فيام حني احلّدين اب عليه إطاعة اآلخر الزواال إىل الغروب، وعليه فلم مل يصّل 
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المر حطبيعي الصالة مطلقًا، فيكمن خمالفًا وعا نيًا لألمنر املقعّلن  حاملاهينة حشننر  

 ء.يش

 وهم المر حاملاهية حشنر  يشء.  ،وع قباال ذلك و،دة المر

ر  وأمنٌر إىل نوهذا القصمير ال شّك ع معقمليقه حأن تمّجه أمٌر إىل املاهية الالحشن

إاّل أّنه اخقلف ع عقالئيقه؛ إذ الشارع ع وعاء القشنريع ،ني يلزم  ،املاهية حرش  يشء

  مسقهجنًا، وجعلما ذلك أساس محل املطلن  حاحلصة يكمن المر حالطبيعي الالحشنر

، وقناال: (اعقن  رقبنة)عىل املقيد فيام إذا كان كّل منهام رصف المجنمة، كنام إذا قناال: 

، ومحل املطل  عىل املقيد هنا من جهة أّن اإللزام حاحلصة مغنن عنن (اعق  رقبة ملمنة)

 اإللزام حاملاهية الالحرش .

هل يندب المر حالطبيعي الالحرش  ع حعض ن ف ن كام قاال حهوعىل القمال حعقالئيقه 

المر حاملقيد ما ةام ممجمةًا؟ حمعن  أّنه هل يمجنب المنر حنالطبيعي تأكند واشنقداة 

المر حاملقيد، أو أّن كّل منهام يقنف عنىل ،القنه مسنققاًل وال يمجنب اشنقداةًا لألمنر 

 حاملقيد؟

الُممر االعقبارية عقالئني وقبل الباث عن ذلك ال حّد وأن نرس أّن االشقداة ع 

 أو ال.

والىاهر أّن االشقداة ع الُممر االعقبارية غل معقمال، وهذا ليس حمعن  أّننه ال 

إّنام الكالم ع مثل املقام حأن كنان وفنّنه أمٌر معقمال،  ،يمكن جعل يشء شديدًا وملكداً 

ًا؛ وذلنك لعندم وأ،دمها يكمن ممجبًا الشقداة وتأكد المر اآلخنر تلقائين ،هنا أمران

حنل  ،أّن هذا لنيس طريقنًا للقأكندإىل فًا القاّرب ع القفاعل ع الُممر االعقبارية، مضا

 طريقه جعل ال،كام اجلزائية الشديدة عىل خمالفقه.
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فيدور المر حني أن يكمن هنا أمران مع االشقداة،  ،نذا قلنا حاالشقداةفوكيفام كان 

 وحني أن يكمن أمٌر حاملقيد فقط.

املفروض أّن زمان املقيد قد مضن ، فنن كان المر حنالطبيعي ممجبنًا الشنقداة و

 المر حاملقيد فبالنقيجة نشّك ع حقاء المر حالطبيعي وعدمه.

ي المقت أّن المنر حالقعّبند هنل كنان أمنرًا نّنا نشّك قبل مضأ :وملخو الكالم

 د أمرًا ينعدم حمضني المقت.اشقداةيًا حنام يكمن قاحاًل للقفكيك، أو كان المر حاملقي

وعليه فهذا يكمن ةاخاًل ع اسقصااب الكيّل القسم الثالث من القسنم الثالنث، 

 وال مانع من جريان االسقصااب فيه.

وأّما إذا أنكرنا االشقداة وقلنا حعدم معقمليقه ن كنام قلننا ن وشنككنا ع أّن المنر 

اسقصااب الكيّل القسنم الوال منن  ألمر حالطبيعي فيدخل علحاملقيد هل كان مقارنًا 

 القسم الثالث.

كنام إذا أمنر  ،قمّجه أمر إىل الطبيعي الالحرش  وأمٌر إىل الققيدين أ: التصوير الثاين

وع قباله المر حنتيان الصالة حني احلّدين فقط،  ،حالصالة، وأمر حنتياّنا فيام حني احلّدين

نن كان ، فأّن احلكم حاق أم اليد نشك ع وعىل هذا القصمير حعد ميض زمان الققيد واملق

حالققيند، فنالمر  أمر حالطبيعي وأمنر ،المر أمرًا حاملقيد فقد انعدم، وإن كان هنا أمران

حام أّنا ال نعلم ومل نارز احتاة القضية املقيقنة مع املشكمكة فنال يمكنن وحالطبيعي حاق، 

عندم ترتنب الثنر عنىل ل ؛جريان االسقصااب، واسقصااب اجلامع أيضًا ال يمكن

 اجلامع.

: ما هم خمقار  ا،ب الكفاية عىل تفسلنا لكالمه، وهم أّن املنشأ التصوير الثالث

إاّل أّننا ال نعلنم أّن هنذا الققييند مقمجنه إىل  ،هم المر حالصالة مثاًل، ونعلم حالققييند

صالة، فنن كانت الشّدة، وأّن شّدة المر مقيدة حالزمان، أو أّن الققييد راجع إىل أ ل ال
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شّدته مقيدة حالزمان فبالنقيجة يكمن أ ل المنر حاقينًا؛ إذ حنناء عنىل مسنلك املاقن  

 روح احلكم عبارة عن مالب احلكم، واملالب إّما شديد وإّما ضعيف.تكمن اخلراساين 

شّدة المر حالطبيعي، حمعن  أّن المر حالطبيعي شديد فالققيد حالزمان تارة يقعل  ح

وهذا من  ،وهناب مالب آخر غل شديد مرتتب عىل نفس الصالة  احلّدين.للصالة حني

يكمن الققييد راجعًا إىل أ نل الصنالة، ومرجعنه إىل و،ندة أخرس تعّدة املطلمب، و

 املطلمب.

وهذا القصمير غل معقمال من وجهنة نىرننا؛ إذ الققيند تقيند لألمنر، يعنني أّننه 

ع مر،لة اإلنشاء إىل جهقني: تقييد القشديد  يمجب تقيد المر أو املأممر حه، وال ينال

لإلطالق والققييد، وعىل فرض معقملية  قاحالً يكمن وتقييد المر، فنّن املنشأ هم الذي 

هذا القصمير يكمن ةاخاًل ع اسقصااب الكيّل القسم الثالث من القسم الثالنث، وال 

 جريان االسقصااب فيه. منمانع 

 الزمانيات.هذا متام الكالم ع اسقصااب 
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 يف االستصحاب التعليقي: التنبيه الثامن

غل ،الة منن ،ناالت املمضنمع وهم اسقصااب احلكم املرشو  حشنر  حعد ت

 قمل عدم ةخل ما تغل ع املمضمع.حيقمل انقفاء احلكم حعد حتق  الرش  وحيحايث 

ارض ال  حأّن هذ  احلالة أو الم ف ال حّد وأن يكمن منن العنملوال حّد من القذك

 أن يكمن من املقممات القي تمجب تعّدة املمضمع.

العصننل الزحيبنني، ولعننّل هننذا املثنناال أوجننب تفطنننهم إىل وقنند مّثلننما لننذلك ح

االسقصااب القعليقي، واملشهمر واملعروف حني الفقهاء إىل القرن الثالث عشننر هنم 

ث عشنر ذهب مجاعة طهارة العصل الزحيبي وعدم ،رمقه، إاّل أّنه ع أوائل القرن الثال

إىل إحلنناق العصننل الزحيبنني حالعصننل العنبنني، ومننن الُمننمر القنني متسننكما هبننا هننم 

يصل زحيبًا لم غىل كان ،رامنًا إىل  أناالسقصااب القعليقي، وهم أّن هذا العنب قبل 

أن يذهب ثلثنا ، وال نعلنم هنل تبنّدال احلكنم حاحلرمنة حسنبب تبنّدال العننب زحيبنًا، 

 فنسقصاب احلكم. 

وقد ذهب كٌل من السيد حار العلنمم والشنيخ النصناري واملاقن  اخلراسناين 

والعراقي إىل جريان االسقصنااب القعليقني، وع قبناهلم ذهنب كنٌل منن  نا،ب 

الرياض وولد   ا،ب املناهنل واملاقن  الننائيني وحعنض أكناحر تالمذتنه إىل عندم 

 جريانه.

 احلارض هلا مماف  وخمالف. وققناوهذ  املسألة ع 

ويمكن تقريب جريان االسقصااب القعليقي حأّن ال،كام املجعملنة عنىل نانم 

 القضايا احلقيقية ن أي ال،كام الكلية ن هلا ثاليف مرا،ل ومراتب.
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ع هنذ  ون مر،لة اإلنشاء: وهي عبارة عنن مر،لنة جعنل احلكنم والققننني. 1

وقيمة احلكنم، وهكذا قيمة املمضمع  ،املر،لة املقنن يأخذ املمضمع مفروض المجمة

 وهذا القانمن املجعمال غل مقمقف عىل وجمة املمضمع أو قيمة  ع اخلارج.

ال  ،والعنناوين املننأخمذة ع هنذ  املر،لننة مقّممننة للاكنم حمجمةهننا اللانناظي

  حمجمةها اخلارجي.

، فهنذا العننمان حالنسنبة إىل احلكنم (العصنل العنبني إذا غنىل حينرم) :لينفنذا ق

 ض، ولكن املم مف حاحلرمة عبارة عن مطاحقه اخلارجي.اإلنشائي مقمم ومفرو

ن مر،لة تعّل  احلكم حالشخو، وهي عبارة عاّم إذا حتق  ممضمع احلكم فاقدًا 2

 جلميع الرشائط أو حعض الرشائط.

حنل يكنمن  ،إاّل أّنه ال يصل فعليناً  ،احلكم هبذا الشخويقعّل  ففي هذ  املر،لة 

ًا، كام إذا حتق  العصل العنبي ومل يقاق  الغليان، فهننا احلكم تقديريًا وتعليقيًا ومنمط

حيصل له رحط مع شخو هنذا العصنل، يعنني:  (العصل العنبي إذا غىل حيرم)قانمن 

ال ،كنم  ،ولكن احلكم املرتتب ،كم تعليقي ،هذا العصل العنبي إذا غىل حيرم :يقاال

وع هنذ  املر،لنة  ،فعيل، ومر،لة تعّل  احلكم حالشخو مر،لة من مرا،نل احلكنم

 .اً احلكم تعليقييكمن 

ن مر،لة الفعلية، وهي عبارة عاّم إذا حتق  املمضمع جامعًا جلميع الرشائط القي 3

 أخذت ع مر،لة اجلعل مفروضة المجمة.

فىهر أّن احلكم ذو مرا،ل ثاليف، والشّك ع حقاء كّل مر،لة من املرا،ل يققيض 

الشّك ع حقاء احلكم اإلنشائي، فهذا يشّكل ويشّكل نمعًا من االسقصااب، فنن كان 

اسقصااب عدم النسخ، وإن كان الشّك ع حقاء احلكم ع مر،لنة احلكنم القعليقني، 
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فهذا يشّكل االسقصااب القعليقي، وإن كان الشّك ع حقاء احلكم ع مر،لنة احلكنم 

 فهذا يشّكل االسقصااب القنجيزي. ،الفعيل

فكنام انري االسقصنااب القنجينزي  ،ا،ل ثالثنةفنن أذعنّا حأّن ال،كام هلا مر

 كذلك اري االسقصااب القعليقي. ،واسقصااب عدم النسخ

وهني مر،لنة تعّلن  احلكنم ن يبق  هننا سنلاال وهنم أّن املر،لنة الثانينة  لكنو

من ممضمع و،كم معّل   ةً مللفالقضية  تثبت خلصمص ما إذا كانن هل تحالشخو 

أّّننا أو فهنا نلقزم حاحلرمة القعليقية، نبي إذا غىل حيرم، العصل الع كام إذا قيل: ،حشنر 

تثبت ،ق  فيام إذا مل تكن القضية معّلقة عىل رش ، كام إذا قاال العصنل املغنيل ،نرام، 

 .احلرمة القعليقيةاملنشأ هم كمن يال أن  ،حاصة من العصلاحلرمة  تتعّلقفهنا 

احلرمنة ثاحقنة للعصنل ف، (حيرمالعصل العنبي إذا غىل ): ورةلم وحعبارة أخرس: 

عىل تقدير الغليان، وهنا االلقزام حاحلكم القعليقي ومر،لنة تعّلن  احلكنم حالشنخو 

 واضح.

قصّمر فينه هنم املر،لنة الُوىل والثالثنة، امل، ف(العصل املغيل ،رام): ورةوأّما إذا 

أّن العصنل إذا  إىل (العصل املغنيل ،نرامأن نلوال عبارة )إال  فال، املر،لة الثانيةأما و

 رفع اليد عن ظهمر القضية.نو ،غىل حيرم

،ق  للاكم  ةالقمال حاملرا،ل الثالثيقاقم رطية هل نفي القضايا الشفوكيفام كان 

ال يمكنن فنيمكن إجراء االسقصنااب القعليقني، أو أّن احلكنم ذو منر،لقني فقنط 

 االسقصااب القعليقي.

 ذو مرا،ل ثاليف ع القضايا الرشطية.فال حّد وأن نرس أّن احلكم ذو مر،لقني أو 

وتمضياه مقمقف عىل ما ذكرنا  ع مبا،ث مقعّدةة ومنها مباث الرشطية، وهم 

 أّن القضايا الرشطية من وجهة نىرنا تنقسم إىل قسمني:
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 قضايا ثالثية الطراف.

 وقضايا ثنائية الطراف.

)إذا( وإن كان ظرفنًا  )إذا( ن فننّ  م)إن( أ تومرجعها إىل أّن أةاة الرش  سماء كان

رطية نع منمارة القضنايا الشن ااملّبز هبنف ن ي تعل ةأةا وهي إاّل أّنه ُأرشب فيه الرشطية

 خمقلف.

ففي ممارة القضايا الشنرطية الثالثية الطنراف ن يعنني: فنيام إذا كنان ممضنمع 

أّن  :حمعنن  ،ر نورش  وجزاء ن عبارة عن تعلي  رحط احلكم حاملمضمع حمجمة الشن

ع  مرة حتق  الشنر ، فنذا قاال: )زيد إن جاءب فأكرمه( هم تبا  احلكم حاملمضمع ار

وال ينرتبط حنه منع عندم  ،أّن وجمب اإلكرام إّنام يرتبط مع زيد ع  مرة جميئه :يعني

فننن أراة  املجيء، وإّنام يداّل عىل املفهمم من جهة أّن املعّل  عليه ع املثاال هم املجنيء.

لقضية الرشطية؛ إذ معن  جعل لفهذا مناف  ، مرة عدم جميئه وجمب إكرامه ،ق  ع

وأّما قيام يشء آخر مقامه فال يداّل عليه اللفظ،  ،املجيء رشطًا هم أّن هذا حنفسه رش 

ال حّد وأن يذكر  ويعطفه حأو حأن يقنمال: )إن فوإذا أراة أن يقيم مقام املجيء شيئًا آخر 

ّن الرش  أ،د المرين، ال كنّل أأّن نقيجة ذلك  إاّل  ،حًا فأكرمه(جاءب زيد أو أرسل كقا

وا،د حاّد ؛ وذلك ملا ذكرنا  ساحقًا منن أّن مفناة )أو( حتمينل املسنند إلينه عناّم قبلنه 

فنذا قاال: )أو عمرو( كنان  ،ّن املسند إليه زيدأ :حاجلامع، فنذا قاال: )جاءين زيد( فمعنا 

 شخصني.جاءين أ،د ال أّنه اجلامع، ومعنا هم املسند إليه 

منا هنم القضية الشنرطية إذا مل يعطف عليها حن )أو( أّن املعّل  علينه من هر اىالو

املفهنمم املنقنزع مننه ومنن غنل ، أّن املعّلن  علينه هنم ال  ،عل  عليه احلكم ع اللفظ

ملمضنمع عنند داّل عىل االرتبا  حني احلكم واتالرشطية الثالثية الطراف إّنام فالقضايا 

 داّل عىل عدم االرتبا  عند عدم وجمة الرش .تجًا، ووجمة الرش  خار
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)إن وجد العامل العاةال فأكرمنه(،  :وأّما القضايا الشنرطية الثنائية الطراف، مثل

فهنا ن أيضًا ن أةاة الرش  تدال عىل القعلي  حني احلكم واملمضمع وأّن الرحط حني احلكم 

 ليقًا زائدًا.واملمضمع إّنام يكمن عند حتق  املمضمع، وال يثبت تع

ع القسم الوال كان مفاةها تعلي  ارتبا  احلكنم أّن أةاة الرش   :وحعبارة ُأخرس

حاملمضمع حأمر ثالث، وع هنذا القسنم تعلين  احلكنم حاملمضنمع، ويننعكس تمقنف 

املاممال عىل وجمة املمضمع؛ ولذا ال يداّل عىل املفهمم؛ إذ إثبات يشء ليشء ال ينفني 

إّن العنامل )ال حّد وأن يعطف حنالماو، فيقناال: فم ثاحقًا له ولغل  ما عدا ، وإن كان احلك

 .(العاةال والشاعر اب إكرامه

 وحمل كالمنا هم القسم الوال، وهم القضايا الرشطية الثالثية الطراف.

وقد ظهر أّن أةاة الرش  فيها تداّل عىل نفي االرتبا  حني احلكنم واملمضنمع عنند 

النقيجة حطنالن املر،لنة الثانينة؛ إذ أسناس املر،لنة  عدم وجمة الرش ، وعليه تكمن

ونفس احلكم  ،الثانية هم وجمة ارتبا  للاكم مع الشخو عند عدم وجمة الشنر 

 ،كم حمدوة ومنم  ومعّل .

القضية الرشطية تداّل عىل نفي االرتبا  حني احلكنم واملمضنمع عنند فوكام ذكرنا 

 آخر، ،ق  يكمن مملدًا لالرتبا .وال يقمم مقام هذا الشنر  يشء  ،فقدان الرش 

 ،وعليه فالقمال حأّن ع  مرة فقدان الرش  للاكم وجمة حاسم المجمة القعليقي

أو أّنه ارتبا  حني احلكم واملمضمع ويعّّب عنه حمر،لة تعّلن  احلكنم حالشنخو غنل 

املمضمع حصمرة حتق  حوقد عّل  ارتباطه  ، ايح، فام أنشأ  الشارع عبارة عن احلكم

 فام الذي يسقصاب؟ ،للعصل العنبي ال تمجد ،رمةمل يقاق   ، فام ةام الغليان الرش

مر،لة ومرتبة ومهية، يعنني: أّنننا نقنمهم أّن احلكنم ثاحنت يمكن افرتاض نعم، 

للعصل تعليقًا، وهم ،رام حاحلرمة القعليقية، والقائل حاالسقصنااب القعليقني يريند 
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القضية الرشطية تداّل عىل نفي االرتبا  عند فقدان إثبات االرتبا  املنم  ن واحلاال أّن 

واحلاال أّن شأن الشنر  شأن الماسطة  ،الرش  ن فكأّنه يرس الشنر  من شلون احلكم

ال أن  ،لالرتبا  حني احلكم واملمضمع أو عدم االرتبا ، فاحلكم املنم  ،كم ممهنمم

 السقصااب.يكمن مر،لة من مرا،ل احلكم، وعليه، فال يكمن قاحاًل جلريان ا

وأّما القمال حاسقصااب السببية أو املالزمة حأّن هذا العنب قبل تبّدله إىل الزحيبينة 

هناب مالزمة حينه ن عىل فرض الغليان ن وحنني احلرمنة، والغلينان كنان سنببًا للارمنة 

غل  ايح، وذلك ملنا ذكرننا ففنسقصاب السببية أو املالزمة، كام ذهب إليه الشيخ، 

ا من الُممر القانمنية، وال انري قلسببية واملالزمة أمران انقزاعيان وليسساحقًا من أّن ا

  .سقصااب ع الُممر غل القانمنيةاال

 امن الُممر النفس المرية والماقعية مثل املالزمات، إاّل أّّننوإن كانت والسببية 

منات مع ذلك ليست قاحلة جلريان االسقصااب؛ إذ ،قيقة نفس المر ع مجينع املالز

فننّن ، يعني تعبل آخر عن المر )حاّد ذات اليشء نفس المر ،ند( ،نفس ذلك المر

مخسًا وعشنرين نفس مخس ع مخس، وليس شيئًا زائدًا عىل نفس المر ،ق  يقاال حأّننا 

نسقصاب السببية أو املالزمة، وهذا من قبيل القكثر اإلةراكني، فننّن سنببية الغلينان 

حاحلرمنة عنىل فنرض الغلينان، فلنه واقعينة حننفس واقعينة للارمة ليست إاّل احلكم 

الشنيء، ال واقعية زائدة عىل واقعية اليشء، ومع قطع النىر عن ذلك ال يمكن حذلك 

إثبات احلكم الرشعي؛ إذ الشارع مل يرتب احلكم عىل السببية، وعىل فنرض أن يقنمال 

يد حذلك اإلرشاة إىل ي: يرأ ،من االعقبار الة  ذلكيكمن  (جعلت السببية) :الشارع

وقند ذكرننا عندم جرينان االسقصنااب ع  رطية.نجعل ،كنم حنانم القضنية الشن

؛ (جعلت له ،رمة تعليقينة) :االعقبارات الةحية، كام أّن االعقبار أة  إذا قاال الشارع

 إذ مرجعه إىل الرحط حني احلرمة والعصل ع فرض الغليان.
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قعليقية والسببية جمرة تعبل وليس له واقع ّن القعبل حاحلرمة الأوخال ة الكالم: 

 ،ق  يمكن اسقصااحه.

وعليه: فاالسقصااب القعليقي ع احلقيقة اسقصااب أمر ممهنمم، وحنام ذكرننا 

يىهر ما ع اإلشكاالت عىل االسقصااب القعليقي؛ إذ أغلب هذ  اإلشكاالت تقمجه 

 من أجل عدم تقريب  ايح لالسقصااب القعليقي.

كاالت أراة املسقشنكلمن هبنا تصنايح االسقصنااب القعليقني، وع املقام إشن

 :حعضهانذكر ، ولذا ام ذكرناحوحعضها مرتبط ع اجلملة 

: أّن أ ل هذ  الفرضية وأّن احلكم ذو مر،لقني كنام ذهنب إلينه اإلشاال األول

أو أّن احلكم ذو مرا،ل ثاليف غل  ايح ن وهذا اإلشكاال مسنقفاة  ،املاق  النائيني

املاق  العراقي ع ّناية الفكار، وكلامت السنيد احلكنيم ع املسقمسنك ن  من كلامت

وذلك لّن احلكم فعيل ةائاًم ن ومرجع ذلنك إىل إنكنار املر،لنة الفعلينة ن وال،كنام  

القكليفية فعلية من ،ني جعلها سنماء حتقن  ممضنمعها كناًل أو حعضنًا أو مل يقاقن  

 ممضمعها.

أن احلكم غل فعيل ،ني جعله ثمَّ حعند ذلنك إّمنا وأساس ما ذكرتم مبقن عىل أّن 

، وإن حتق  ممضنمعه ومل فال يكمن فعلياً يقاق   ال وأ ،يقاق  ممضمعه فيصل فعلياً 

حل فعنيل ةائناًم؛  ،تقاق  رشائطه يكمن تعليقيًا مثاًل، واحلاال أّن احلكم ال يكمن تعليقياً 

 ،وهذا غنل معقنمال عمال.وذلك للزوم تفكيك اإلااة عن المجمة، واجلعل عن املج

فنّنه يسأال عن أّن احلكم ع املر،لة القي تعّبون عنها حاملر،لنة الفعلينة هنل هنم منن 

الشنارع فلنيس  جمعنمالتكنن منن يفننن مل  جمعمالته،الشارع أو ليس من  جمعمالت

فليس للشارع املقدس إنشاٌء غل اإلنشناء الوال، وهنم  جمعمالتهحاكم، وإن كان من 
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النذي تعنّبون عننه  (كّل مسقطيع انب علينه احلنّج )أو  (إذا غىل حيرم العصل)مثاًل 

 حمر،لة اإلنشاء.

؛ إذ لم قلنا حأن ع املر،لة الثانينة ،كناًم إلنشاء هي مر،لة الفعلية أيضاً ومر،لة ا

عىل وجمة املمضمع فيكمن هذا احلكنم غنل احلكنم  اً مقأخرًا عن الوال زمانًا ومقمقف

 الوال.

غايرته غل معقمال؛ إذ كيف يعقل أن يكمن الثاين غنل الوال، ومن الماضح أّن م

 اجلعل واملجعمالالفرق حني واحلاال أّنكم تعّبون عنه حاملجعمال وعن الوال حاجلعل، و

 هام غل معقمال.حين قفكيكالمثل اإلااة والمجمة، و ،حاالعقبار

، حشنيء آخنر فال حّد من القمال حأّن احلكم فعيل من الوال، غاية المر فعيل منم 

 ةفعًا لإلشكاال واملاذور.

نعم، ال،كام المضعية ذات مرتبقني أو مراتنب، أّمنا ال،كنام القكليفينة فهني 

عبارة عن اإلراةة القرشيعية، واإلراةة عبارة عنن االشنقياق، واالشنقياق تنارة يكنمن 

وهنذا ، اشقياقًا إىل اليشء مطلقًا، وُأخرس يكمن اشقياقًا إىل الشنيء منمطًا حشنيء آخر

فننّن اإلراةة واالشنقياق  املعن  الثاين ال يققيض أن تكمن اإلراةة واالشقياق تقديرينة،

إاّل أّن املراة قد يكمن مطلقنًا، وقند يكنمن املنراة مقيندًا  ،ع نفس اآلمرفعاًل  ةممجمة

 .حشنيء آخر ومنمطاً 

ه عبنارة وُأخرس غل منم ، فبام أّن املنم  حنحيشء آخر فاحلكم الفعيل تارة منم  

أيضنًا فنيام إذا  فعلياً يكمن احلكم فال حمجمة  اخلارجي  ،اللااظي ء حمجمة عن اليش

 كان منمطًا.

نعم، العقل يدرب أّنه إذا حتق  املنم  حه خارجًا، كام إذا حتقن  الغلينان للعصنل، 

وعلمت حاملمضمع واحلكم، فاحلكم منجز وينقزع منه عنمان البعث والزجر، واحلكم 
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 سماء حتق  ،ل حتق  املنم  حه غل ممجمة، واملمجمة قبله هم احلكم الرشعيالعقيل قب

إذ احلكم الرشعي ليس له رحط منع منا ع اخلنارج،  ؛ممضمعه ع اخلارج أم مل يقاق 

مرتبط مع املنم  حه ع وعاء النفس، ومن الماضح أّننه فعنيل ع وعناء هم واحلكم إّنام 

 النفس.

 ااة عن المجمة واجلعل عن املجعمال.دفع إشكاال تفكيك اإلنوحذلك ي

ة غل  ايح؛ إذ منع القمال حأّن املسقصاب هم احلرمة املعّلقة والققديريفوعليه 

 .وجه للققدير وجمة احلرمة ال

 نعم، يمكن القفكيك ع ال،كام المضعية كالزوجية وامللكية وأمثاهلام.

مرجعه إىل اسقصنااب : )وإن كان (1) السيد احلكيم )رمحه اا( ع املسقمسك قاال

نفس احلكم الرشعي املعّل  عىل الغليان كام هم الىاهر فنن قلنا حأّن املننم  حنه احلكنم 

وجمة الرش  خارجًا فال ،كم قبل وجنمة  فنال جمناال لالسقصنااب لعندم اليقنني 

 حاملسقصاب حل املقيقن عدمه.

ئاّل يلنزم أّما إذا كان احلكم منمطًا حمجمة الرش  اللااظي، كنام هنم القاقين  لن

القفكيك حني اجلعل واملجعنمال النذي هنم أوضنح فسناةًا منن القفكينك حنني العّلنة 

واملعلمال؛ لّن اجلعل عني املجعمال ،قيقة، وإّنام خيقلف معه اعقبارًا، فيلزم من وجنمة 

 اجلعل حدون املجعمال القناقض، واجقامع المجمة والعدم.
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م والشّك ع ارتفاعه وكنمن فعليه، ال مانع من االسقصااب لليقني حثبمت احلك

املجعمال ،كاًم منمطًا حيشء ال يقدح ع جماز اسقصااحه حعند منا كنان ،كناًم رشعينًا 

 جمعمالً مملميًا وإن كان منمطًا(.و

وما ذكر  السيد وذهب إليه إّنام ذهنب منن أجنل حمنذور القفكينك حنني اجلعنل 

ذكرننا ع مبانث  مثل تنالزم تعنّدة املجعنمال، ونانن قند ،واملجعمال، وحماذير ُأخر

مر،لة اإلنشاء ومر،لة الفعلينة، وال  ،الماجب املرشو  أّنه يمكن االلقزام حاملر،لقني

قعّدة احلكم ،ق  يقاال حأّن احلكم الذي جعله الشارع أي مننهام؛ يال ويلزم أي حمذور، 

إذ احلكم الفعيل يقمقف عىل وجمة املمضمع، واحلكم اإلنشائي ال يقمقف عىل وجنمة 

 وغل املقمقف عىل اليشء غل املقمقف عليه. املمضمع،

احلرمنة للعصنل فنن جعنل  ،رضياً عيلاظ  أو يقاال حأّن احلكم ع مر،لة اإلنشاء

ال فناظ عرضيًا وليس له امقداة، ولذا لم أرةننا االسقصنااب فينه العنبي إذا غىل يل

ا  حاملمضمع يمكن إاّل االسقصااب العدمي، وع مر،لة الفعلية حام أّّنا مر،لة االرتب

اخلارجي واملفروض أّن ممضمعه ممقد زمانًا يكمن احلكنم تاحعنًا لنه، ويمقنّد حامقنداة 

 ممضمعه، ولذا يمكن إجراء االسقصااب المجمةي فيه، فهنا ،كامن.

ونان قد ذكرنا ع اجلماب هناب، أّن احلكم حمجمة  املامميل إّننام هنم ع وعناء 

، رحنط منع نيإاّل أّن للاكنم رحطن ،ينلةة كام قاالعقبار، وليس احلكم عبارة عن اإلرا

معروضه ع الذهن ن وهذا هم الذي عّب ع لسان املسقشكل حأّن املنم  حه هم المجمة 

 عبارة عاّم ع اخلارج.هم اللااظي ن ورحط مع مطاحقه الذي 

فبلااظ رحطه حمعروضه ع الذهن وحاملمضمع املفروض المجمة يعّّب عنه حاحلكم 

لااظ رحطه مع املمضمع اخلارجي ن إّن حتق  للممضمع واقع خنارجي ن اإلنشائي، وح

 وعن الثاين حاملم مف. ،يعّّب عنه حاحلكم الفعيل، ويعّّب عن الوال حاملعروض
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إن لنم،ظ فينه املسنقطيع )كنّل مسنقطيع انب علينه احلنج(  :نقيجة أّن قملهالو

كان احلنّج واجبنًا علينه فنذا  ،االسقدامة الزمانية لاكمياصل لاخلارجي كزيد مثاًل ف

 يمكن أن نشّك ع وجمب احلّج عليه فعاًل. فساحقًا 

 ،سماء كانت االسقطاعة هلا سعة أم ضي  ،وأّما حلااظ املسقطيع ع وعاء اللااظ

ارتبا  مع معروضه وارتبنا  منع  ،حل له عرضية، فللاكم ارتباطان ،فليس له امقداة

ع اخلنارج حنانم ينرس  ةً انينفعنناوين ع مر،لة اجلعل يال،نظ ال مم مفه، والشارع

رف ع اخلنارج، يعنني يروننه وسنيلة نالعقالء العمل النفيس واسطة ع الثبمت للقص

الشقغاال ذمة املسقطيع ع اخلارج حاحلّج، واحلكم حلااظ ارتباطه حام ع اخلنارج يقلنّمن 

 حلمنه، ومن ألمانه االمقداةية.

كام ال يلزم تعّدة  ،إلااة عن المجمةوعليه ال يلزم تفكيك اجلعل عن املجعمال وا

وثنانيهام منع مطاحقنه ع  ،أ،دمها مع معروضه الذهني ،حل احلكم له ارتباطان ،احلكم

حال فنرق  ،اخلارج، وما هم ال يل من جهة ترتب اآلثار هم ارتبا  احلكم مع مطاحقه

 حني ال،كام القكليفية والمضعية.

ا ال وجنه لنه، حنل يعنّم القكليفينة واخقصاص اإلشكاال حال،كام القكليفينة ممن

مر،لة اإلنشاء، ومر،لة الفعلية هي فيام إذا هم )من ،از ملك(  :والمضعية؛ فنّن قمله

 وجد مطاحقه ع اخلارج.

شكاال عنىل املسنلك االلقزام حذلك لدفع اإلشكاال، حقمهم وروة اإلف وكيفام كان

 .اآلخر غل  ايح

بطنان تمن املجعمالت االعقبارية، حل مر القمال حأّن المجمب واحلرمة ليساثم إّن 

خالف املمازين العقالئية وخالف املسقىهر من الةّلة القي جتعنل  ،حاإلراةة والكراهة

 اإلااب والقاريم؛ إذ هذ  الةلة ظاهرة ع االعقبارية.
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 .يقصمر االسقصااب القعليقي عنىل هنذا املسنلك المع غض النىر عاّم ذكرنا و

ملمضمع ع عامل اللااظ غل قاحل لالسقصااب المجمةي، ملا قلننا فنّن إناطة احلكم حا

من أّن احلكم ع وعاء اللااظ عريض، واملقفرقات ع وعاء الزمان جمقمعات ع وعناء 

جعل احلكم؛ فنّن جعل النجاسة لشنيء إىل الغسلة الثانية أو إىل الغسلة الُوىل ع وعاء 

اب المجمةي فيه جمناال، وإّننام انري اللااظ يكمن عرضيًا وليس جلريان االسقصا

االسقصااب العدمي وأّن ال ل عدم جعل هذ  القطعة أو تلك، وذلك لعدم امقداة 

العصنل أو هنذا املناء كنان  :فمثالً  ع هذا المعاء، وما له امقداة إّنام هم وعاء اخلارج.

ر،لنة واآلن ،رام ونجس، فاالسقصااب المجمةي إّنام انري ع م ،،رامًا أو نجساً 

الفعلية، وإنكنار مر،لنة الفعلينة ال يمجنب تصنايح االسقصنااب القعليقني، حنل 

 االسقصااب القعليقي لم تم إّنام يقم فيام إذا قلنا حمر،لة الفعلية.

ومن هنا نعرف أّن للاكم مر،لة ُأخرس غل مر،لة اإلنشاء القي يكنمن احلكنم 

كان تعليقيًا أم تنجيزيًا إّننام  حلااظها طمليًا وامقداةيًا، واالسقصااب المجمةي سماء

نكنار إلكم حلاناظ مر،لنة املجعنمال مسناوق اري حلااظ هذ  املر،لة، وإنكار احل

 االسقصااب المجمةي.

مكن إنكنار ،كنم املننم  ّنام ي: هم ما ذكر  ع املسقمسك من أّنه إالثاين اإلشاال

  الننائيني والسنيد يام إذا كانت مجيع القيمة راجعنة إىل املمضنمع ن كنام ذكنر  املاقنف

 اخلمئي عىل ما ع مصباح الُ مال ن واحلاال أّن هذا غل  ايح.

ّن السننّر ع عندم  ناة أق  النائيني والسيد اخلمئي ذكرا تمضيح ذلك: أّن املا

االسقصااب القعليقي هم أّن مجيع القيمة املفروضة المجمة راجعة إىل املمضمع، فنّن 

وإّمنا مهمنل،  ،وإّما مقيد ،مطل  حالنسبة إىل الغليانممضمع ن إّما هم العصل ن الذي 

ال حّد وأن يكمن مقيدًا، فاملمضمع هنم ف ،واإلطالق ال معن  له، واإلمهاال غل معقمال
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فرض وجمة احلكم قبل فرض وجنمة ممضنمعه فنرض غنل فالعصل املغيل، وعليه 

نشّك ع حقائه، أّن احلكم قبل حتق  ممضمعه كان مقيقنًا و :معقمال، واسقصااحه معنا 

 وهذا غل معقمال.

واملسقشنكل يقنمال: إّن المنر لنيس كنذلك، وليسنت القينمة كّلهنا راجعنة إىل 

 ال إىل املمضمع، فيمكن اسقصااحه. ،املمضمع، حل حعضها راجعة إىل احلكم

القينمة متنام إرجاع  همع إنكار االسقصااب القعليقي  إّن الرّس وحعبارة أخرس: 

كّلهنا راجعنة إىل  تأّن حعنض القينمة راجعنة إىل احلكنم وليسنإىل املمضمع، واحلاال 

 املمضمع.

 وهذا اإلشكاال له تقريبان:

منع رجمع رشائط احلكنم ع من : أوالا )وهم قمله:  (1) : ما ع ّناية الفكارأحدمها

القضايا املرشوطة إىل كمّنا قيمةًا للممضمع حاسب اللب، ليكمن املمضمع فيهنا هنم 

ّنام هي من اجلهات القعليلية، لطرو احلكم عىل ذات املمضمع، وجمرة ذات املققيد، وإال

 ،اققضائها إلخراج الذات عن اإلطالق غل تقييدها حنفس احلكم، أو حام ُأنيط حه احلكم

حل املمضمع ع نام هذ  القضايا هم الذات املجرةة عنن القيند، غايقنه عنىل نانم ال 

 وال تقييد(. اإطالق هل

)وقد يشكل وهم قمله:  (2) السيد احلكيم )رمحه اا( ع املسقمسك: ما ذكر  ثانيهام

القضنايا احلملينة للّبهنان القنائم عنىل أّن رطية إىل نحأّن إرجاع القضايا الشنما ذكر  
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ممضمعات ال،كام علل تامة هلا ن لم تّم ع نفسه ن ال يقضح ارتباطنه حنام نانن فينه 

عىل املفاهيم القي هني مفناة القضنايا رضورة أّن املدار ع  اة جريان االسقصااب 

الرشعية سماء أكانت نفس المر النماقعي أم الزمنه أم مالزمنه أم ملزومنه؛ ولنذلك 

خيقلف احلاال ع جريان االسقصااب وعدمه حاخقالف ذلك المر املقاصل، مثاًل لنم 

كان الدليل قد تضمن أّنه إذا وجد شهر رمضنان وجنب الصنمم جنرس اسقصنااب 

شّك ع هالال شّماال وكف  ع وجنمب  نمم ينمم الشنّك، ولنم كنان رمضان عند ال

الدليل تضمن وجمب الصمم ع رمضان مل ُادد اسقصااب شهر رمضان ع وجنمب 

 مم يمم الشّك لّنه ال يثبت كمن الزمان املعني من شهر رمضان، فهنذا املقندار منن 

اب وعدمه منع االخقالف ع مفهمم الدليل كاف ع حتق  الفرق ع جريان االسقصا

وجنمة مع أّنه ن ع لب الماقع ونفس المر ن ال حّد أن يرجع املفاة الوال إىل الثاين لّنه 

 وال حّد أن يكمن فيه...( إىل آخر . ،شهر رمضان ال يكمن الصمم ع غل 

 .غل ناظر إىل جماحه الساح وهذا الذي ذكر  هنا 

لنائيني حأّننه ال وجنه إلرجناع ّن املاق  العراقي أشكل عىل املاق  اأ: واحلاصل

 مجيع الرشائط إىل املمضمع.

 ويمكن تعليل ذلك حمجهني:

: ما ذكر  املاق  العراقي ع ّناية الفكنار وهنم أّن الشننرو  منن الوجه األول

اجلهات القعليلية لطرو احلكم عىل ذات املمضنمع، وقند أشنل إىل هنذا اإلشنكاال ع 

 املسقمسك أيضًا.

الزم كالم املاق  النائيني عدم االعقناء حألسنة الةّلة ع جرينان  نّ أ: الوجه الثاين

املمضنمع وع مر،لنة  حل االعقامة عىل الّباهني العقلينة واللنب ع إ،نراز ،الُ مال
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رعية، وأّّنا هنل نواحلاال أّنه ال حّد من االعقناء حألسنة الةّلة الش إجراء االسقصااب.

 ا تققيض عدم جريانه.حنام تققيض جريان االسقصااب أو أّّن 

والشنناهد عننىل ذلننك أّنننه إذا أخننذ الزمننان ممضننمعًا فننال إشننكاال ع جريننان 

، وإن ُأخنذ الزمنان منن (إذا وجد شهر رمضان وجب الصنمم) :االسقصااب، مثل

مالحسات الفعل فال اري االسقصااب، واحلاال أّّنام ع مر،لة اللب والماقع وا،د؛ 

وحنام أّّننام خمقلفنان ع لسنان الندليل  ر رمضان.إذ مرجعهام إىل وجمب الصمم ع شه

 فيمكن إجراء االسقصااب ع الوال ةون الثاين.

الزمه إلغاء الةلة الرشعية مطلقًا؛ فنّنه فا لم حنينا عىل مال،ىة اللب نأنّ إىل مضافًا 

، إاّل أّنه عند القأمل أّن العصل (العصل العنبي إذا غىل حيرم)وإن أخذ ع لسان الدليل 

العنبي إذا غىل ن حام أّنه مسكر حالقمة ن حيرم، وعند القأّمل ع املسكرية حنالقمة، ننرس أّن 

)ولم كان املدار عىل منا ع  :(1) ، قاال ع املسقمسكع مر،لة اللب ن حام أّنه خبيث ن حيرم

لب الماقع لشكل المر ع جريان ال مال ع ممضمعات ال،كام، وقيمةها غالبنًا 

رعية أّن نا ليست ممضمعًا للقضية اللبية، مثاًل املذكمر ع لسان الةّلنة الشنللعلم حأّّن 

ولكن إذا تدحرنا قلياًل علمنا أّن الغليان ليس هنم املننم  حنه  النجاسة منمطة حالغليان.

حل اإلسكار ن ولم االسقعداةي ن ثمَّ إذا تدحرنا قلياًل علمنا أّن منا  النجاسة  ،النجاسة

ورحنام نقندحر قلنياًل فننعلم أّن  االسقعداةي مثل اخلباثة النفسانية. يشء وراء اإلسكار

املنا  يشء وراء ذلك، ومع ذلك ال يصح رفع اليد عن ظاهر الدليل ع قضية جرينان 

 ال ل حل يكمن هم املدار ع جريانه( إىل آخر .
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أّنه وإن كاننت عبنارة املاقن  الننائيني تنمهم أّن رّس إنكنار  :واجلماب عن ذلك

منراة املاقن   إاّل أنّ  ،سقصااب القعليقي هم إرجاع الرشو  كّلهنا إىل املمضنمعاال

أّن ،كم الرش  ،كم املمضمع، فكام أّن فرض احلكنم قبنل حتقن  هم النائيني وغل  

ر  نكذلك فرض احلكم قبل حتق  الش ،ممضمعه فرض ممهمم إاّل ع مر،لة اإلنشاء

 الذي أخذ مفروض المجمة.

أّن املمضنمع عبنارة عناّم أخنذ هم راة  من أّّنا قيمة للممضمع وحعبارة ُأخرس: م

مفروض المجمة واحلكم مرتبط حه، والرش  ع هذ  املمارة مفروض المجمة واحلكم 

مرتبط حه، سماء قلنا إّن الرش  من قيمة املمضمع أم من قيمة احلكنم، وكنمن الرشن  

 يه.مفروض المجمة وعدم كمنه حتت ةائرة الطلب مما ال شبهة ف

رائط إىل قينمة نفالرّس ع إنكنار االسقصنااب القعليقني لنيس هنم إرجناع الشن

كمن الرش  مفروض المجمة، سماء قلننا العصنل العنبني إذا هم املمضمع، حل الرّس 

 غىل حيرم أم قلنا العصل املغيل ،رام.

 ،ّر ع إنكننار االسقصننااب القعليقنني ع احلقيقننة ممهمميننة املسقصننابنفالسنن

 كم ع املر،لة الثانية، أي: مر،لة تعّل  احلكم حالشخو.وممهممية احل

فنّن احلرمة ، أي: ممهممية املسقصاب ،وهذان القعبلان ال خيقلفان ع هذ  اجلهة

قبل الغليان أمر ممهمم حال فرق حني القعبلين؛ لّن احلرمة ثاحقة للعصنل العنبني عنىل 

ي ن، ولذا نرس أّنه ذكر املاق  الكاظموغل ثاحقة عىل تقدير عدم الغليا ،تقدير الغليان

ع ممهممينة  كناعن ولم كنان قيندًا للاكنم ن  القيدوجمة جمرة  ع ،اشية الفمائد أنّ 

فعلية احلكم كام تقمقف عىل فعلينة وجنمة املمضنمع كنذلك  املسقصاب؛ وذلك لنّ 

 تقمقف عىل فعلية رشطه.
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سنّر ع اإلنكار هنم أّن وكذلك السيد اخلمئي ذكر ع القنقيح ذلك، وأوضح أّن ال

الرش  ال حّد وأن يكمن مفروض المجمة ع املر،لة الفعلية ،ق  يرتتب علينه الثنر، 

قبل فعلية الرش  غل ثاحت، فام ذكر  املاق  الننائيني منن عندم الفنرق حنني احلكم و

القعبلين ن العصل العنبي إذا غىل حيرم و العصنل املغنيل ،نرام ن   نايح منن هنذ  

 يعني أّن احلرمة ع كليهام مقمقفة عىل كال اجلزأين، وعليه فال يرة اإلشكاالن.اجلهة، 

حل إّّنا من  ،وهم أّنه ال ةليل عىل رجمع القيمة إىل املمضمعن أّما اإلشكاال الوال 

 فألجل أّن ما ذكر ن عىل فرض متاميقنه ن ال تنأثل لنه ع املقنام؛ إذ ن احليثيات القعليلية

 ،،يثية تعليلية ال حّد وأن يكمن مفنروض المجنمة مًا للممضمع أسماء كان القيد قيد

وأّما احلرمة  .ا،رمة ع اخلارج ،ق  يمكن اسقصااهب فالوما ةام الغليان غل ممجمة 

كنام قلننا ال انري فيهنا  إاّل أّننه ،فنّّننا وإن كاننت ممجنمةة ،ع وعاء جعل القنانمن

 ااب العدمي.االسقصاري ع ممرةها حل  ،االسقصااب المجمةي

فصايح أّن اخنقالف اللسننة ممجنب جلرينان الُ نمال  ،وأّما اإلشكاال الثاين

وعدمه، إاّل أّنه ليس كّلام ال اري ال ل حلسان اري حلسان آخنر سنماٌء كنان حيننهام 

فرق أم مل يكن، كام فيام نان فيه، فنّن كال اللسانني ليس حينهام فرق من جهة أّننه ال حنّد 

 د ع كليهام مفروض المجمة.وأن يكمن القي

يجنب أن فنعم، إذا كان اخقالف اللسان ممجبًا لالخقالف ع جمناري الُ نمال 

 يعقن  حه.

إىل آخنر ، وأّننه انري  (لنم كنان الندليل قند تضنمن...)وأّما ما ذكر منن أّننه 

االسقصااب فيام إذا أخذ الزمان ممضمعًا كام إذا قاال: ما ةام شهر رمضنان ممجنمةًا 

االسقصنااب ال انري، واحلناال فوأّما إذا قاال:  م ع شهر رمضنان،  مم.اب الص

 أّّنام لّبًا أمر وا،د.
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فنقمال ع اجلماب: إّنه ذكر ع كقاب الصمم أّنه اري االسقصااب ع كليهام، أّما 

ع الوال فماضح، وأّما الثاين فمن أجل أّنه اخقار أن قطع الزمان مثنل الينمم والشنهر 

ّن )ع( ع منمارة الزمنان حمعنن  أإاّل أّنا ذكرنا  ،عة ع الزمانممر الماقوأمثاهلام من الُ 

واملقام ليس من املمارة القي يكمن اخقالف اللسنان  ،باء، وعليه فيكفي جمرة املقارنةال

 حل االسقصااب جاٍر عىل كال القعبلين. ،ممجبًا للجريان وعدم اجلريان

 مر،لة اللب، فهذا أمر مل يقم عليه ةليل وال وأّما ما ذكر  من أّّنام غل خمقلفني ع

هنم لسان الدليل، وع املثناال الوال املمضنمع  طةساحرهان، فنّنا نشخو املمضمع حم

ومل يعقّب ارتبا  الصمم حشهر رمضان، والزمان مأخمذ عىل نانم  ،نفس شهر رمضان

 مفاة كان القامة.

عناّم ذكرننا  ن معننا  أّن  وع املثاال الثاين:  م ع شهر رمضان ن منع قطنع النىنر

احلصة املققيدة هم املمضمع، فهام لسانان خمقلفان، ولمال ما أجبنا حه الخقلف اللسانان 

 ع جريان االسقصااب وعدمه، واالسقصااب جاٍر ع الوال ةون الثاين.

وأّما ما ذكر  من أّنه )ولم كان املدار عىل ما ع لب الماقع لشنكل المنر...( إىل 

بط حمالكات ال،كام، وما نبانث عننه تاب عنه حأّن اللب الذي ذكرمتم  مرآخر ، ا

مالكنات ال،كنام  وجماري الُ مال ممضمعات ال،كنام أأّنه هل أّن ع فعاًل ليس 

 ،ق  ايب السيد هبذا اجلماب.

ومراة املاق  النائيني من عدم الفرق حني اللسانني ع لب الماقنع هنم أّننه لنيس 

 ة جريان االسقصااب المجمةي وعدمه.حينهام فرق من جه

وهذا قد ذكر  املاق  العراقي ن أيضًا ن ع املقاالت ع أوال حانث االسقصنااب 

 مع أّنه يقمال حجريان االسقصااب القعليقي. ،القعليقي
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: أّن الزم إنكننار االسقصننااب القعليقنني إنكننار اسقصننااب الثالــث اإلشــاال

ينند إجننراء ؛ إذ ع كننال املننمرةين جريننان ال،كننام الكليننة فننيام إذا كننان املجقهنند ير

االسقصننااب مقمقننف عننىل أن يكننمن احلكننم مفننروض المجننمة، فنننذا قلننقم حننأّن 

ينقمكن  صفاة المجمة، وحدونه ال يمكنن، فنالاملسقصاب ال حّد وأن يكمن شاغاًل ل

املسقصناب ال يكمن املجقهد من إجراء االسقصااب؛ إذ ،ني إجرائه لالسقصااب 

جمة، مع أّنه ال إشكاال ع إمكان إجراء االسقصنااب للمجقهند، لصفاة الم شاغالً 

هنذا املناء  :ويقنمال ،فنّن املجقهد يفرض املاء املقغل حالنجاسة، ويفنرض زواال تغنل 

املفروض كان مقغلًا حالنجاسة قبل زواال تغل  وكان نجسًا، ونشك حعند زواال تغنل  

املقغل حالنجاسنة إذا زاال تغنل  منن وحيكم حأّن املاء  ا،ع ارتفاع النجاسة، فيسقصابه

 قبل نفسه فهم حمكمم حالنجاسة.

وهنا ما أجري فيه االسقصااب أمر فريض، واملبني عىل المر الفنريض فنريض، 

عىل فرض الغليان، فكنام العنبي فهذا عني ما نان فيه، فنّنا نسقصاب احلرمة للعصل 

رض املجقهند مناًء وفرضنه رّض فرضية مجيع الجزاء ع جريان االسقصااب كفنتال 

ر فرضنية حعنض نضنتاال القغل من قبل نفسه، كنذلك ال مقغلًا حالنجاسة وفرضه زو

 أجزاء املمضمع ع جريان االسقصااب.

: )ولكن عىل ذلك يلزم املنع عن االسقصااب ع ال،كام (1) ّناية الفكارع  قاال

نسنخ أو تغينل ال ،قامجل امة ممضمعاهتا فيام لم شّك فيها لالكلية ن أيضًا ن قبل وج

حعض ،االت املمضمع؛ إذ حعد اعقبنار كنمن املسقصناب شناغاًل لصنفاة المجنمة 
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خارجًا ال فنرق ع املننع عنن االسقصنااب حنني ال،كنام الكّلينة واجلزئينة منع أّن 

املسقشكل املزحمر ملقزم حجريانه ع ال،كام الكلّية قبل وجمة ممضمعاهتا فنذا القنزم 

 اة اسقصااب احلكم الكيّل يلزمه االكقفاء حنه ع ة احلكم ضية وجمفيها حكفاية فر

 ع اسقصااب احلكم اجلزئي(.

والثناين فنرض  ،أّن الوال فرض ممهممهم ّن الفرق حينهام أواجلماب عن ذلك: 

 واقعي.

ّن املجقهد يفرض ماًء مقغلًا ويفرض زواال تغل  من قبنل نفسنه أتمضيح ذلك: 

فهذا من فرض احلكم ع  مرة  ،لذي كان قاطعًا حنجاسقهويسقصاب النجاسة للامء ا

والقطننع حنناحلكم ع  ننمرة فننرض وجننمة املمضننمع، فاقيقننة  ،فننرض املمضننمع

 عىل تمسعة املنكشف. ةاالسقصااب هنا مبني

وأّما فرض ،كم ملمضمع إذا حتق  أ،د أجزائه، ومل يقاق  جنزؤ  اآلخنر، فهننا 

 ،العصل العنبي إذا غىل حيرم عىل أنّ  رض ممهمم؛ إذ الدليل ةاّل فرض وجمة احلكم ف

والقائل حاالسقصااب القعليقي يريد اسقصااب احلرمة الثاحقة للعصل حرش  الغليان 

الذي هم مفقمة؛ إذ ع ،اال كمننه عنبنًا مل يكنن الغلينان حمققنًا، يعنني يفنرض جنزء 

املمضمع الذي هم حمقن ، وهنم العصنل العنبني، ويفنرض انقفناء جزئنه اآلخنر؛ إذ 

والقي هني ويسقصاب احلرمة املعّلقة عىل وجمة أمرين  ،املفروض عدم الغليان فعالً 

، وهذا ممّا ال وجه له؛ وذلك لعدم القطع حثبمت احلرمة للعصل مع فنرض أمر ممهمم

قطع حعدم ثبمت احلرمة للعصنل العنبني؛ النقفناء رش  نأّن الغليان غل مقاق ، حل 

وال يمكن إجراء االسقصااب فيه،  مهمم ن كام تقّدم نققديرية أمر ماحلرمة، واحلرمة ال

 شف.اك أّن ،قيقة االسقصااب تمسعة الهذا حناء عىل
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كالشنيخ، أو قلننا حنأّن  ،لم قلنا حأّن ،قيقة االسقصااب هي إحقناء منا كنانأما و

فنّن كاملاق  اخلراساين، ،قيقة االسقصااب هي جعل املالزمة حني احلدويف والبقاء، 

 ايح ع ال،كام الكّلية، فنّننه يمكنن القنمال حأّننه مالزمنة حنني ثبنمت هذا القعبل 

النجاسة ع ،اال تغل املناء وحنني حقناء النجاسنة ع ،ناال زواال القغنل، أو أّن احلكنم 

، وال يمكنن القنمال مقامنناهذا القعبنل غنل  نايح ع لكن حالنجاسة إحقاء ما كان، 

؛ إذ ا ،ناال عندم غلياننه، وحنني حقائهنحاملالزمة حني ،دويف احلرمة للعصل العنبني ع

 ،رمة ،اةثة ع ،اال عدم الغليان. هناب تليس

النالزم ع حناب ، و،ا نله: أّن  (1) : ما ذكنر   نا،ب الرسنائلاإلشاال الرابع

جريان االسقصااب هم فعلية اليقني، وأّنه املمضمع ع أةّلنة االسقصنااب ال فعلينة 

ر عميل لم فرض حقاؤ  وهنم ممجنمة ع املقنام، املقيقن، نعم، الالزم أن يرتتب عليه أث

 .لية احلكم لدس ،صمال املعّل  عليهفنّن أثر القعبد هبذ  القضية القعليقية فع

ّن املجعمال رشعًا وما هم املسقفاة من هذا الدليل حاكنم كلمنة )إذا( أواجلماب: 

ا مل تكن ،رمنة وحعد ، فنذ هحتقق عندهم أّن احلرمة غل ثاحقة قبل حتق  الغليان، وثاحقة 

 قبل هذا المعاء، فكيف يمكن اليقني حه؟

قند عرفنت ت ع مر،لة تعّل  احلكنم حالشنخو، والقمال حأّن اليقني حاحلرمة ثاح

 فساة  ع أّوال الباث، فىهر ممّا ذكرنا عدم جريان االسقصااب القعليقي.

 التعار  بني االستصحاب التعليقي والتنجيزي
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معارضنة هنناب عىل جريان االسقصااب القعليقي هل  ثّم يقع الكالم ع أّنه حناءً 

وأّن االسقصننااب القعليقنني مقننّدم عننىل  ه وحننني االسقصننااب القنجيننزي أو الحيننن

االسقصااب القنجيزي، حأن يقاال ع مثاال العصل الزحيبي: إّن مققىض االسقصنااب 

ان كنان القعليقي هم احلرمة، ومققىض االسقصااب القنجيزي هم احللية؛ إذ قبل الغلي

 ،الالً.

وهني: أّن  ،وقبل القعرض لألجمحة عن هنذ  املعارضنة، ال حنأس حنذكر مقّدمنة

السقصااب القعليقني، إّمنا لاالسقصااب القنجيزي الذي يمكن أن يكمن معارضًا 

 اسقصااب احلّلية واإلحا،ة، وإّما اسقصااب عدم احلرمة. 

 فمجعمليقهام حمل تأّمل.واحللية أّما اإلحا،ة 

حنل  ،حا،ة القي عّدت من ال،كام اخلمسة القكليفية فليست من ال،كنامأّما اإل

 حيان لعدم احلكم؛ إذ مرجعها إىل عدم جعل سائر ال،كام من ال،كام الرحعة.هي 

وأّما احلّلية فهي ع قباال احلرمة، وفيام إذا كان الشنيء مسبمقًا حاحلرمة ع الرشائع 

الرشيعة املقّدسة أو تمهم أّنه ،رام، فننذا ُأزيلنت الساحقة أو ع عاةات الساحقني أو ع 

: حمعن  ،نل عننه (،لَّ )احلرمة يعّّب حاحللية، واحلّلية ليست من ال،كام القكليفية، و

عقدة احلىر، واحلّلية جمعملة ع ممارة تكمن هنا ،رمة واقعينة أو مقممهنة أو حاسنب 

منمرة اإلحا،نة اسنقعامال منع العاةات، ومرجع جعلها إىل إزالة احلرمة واسنقعامهلا ع 

العناية، فنّنا نسقعمل احلّلية ع العصل قبل الغليان، مع أّن العصل العنبي قبل الغلينان 

 مل تكن له ،رمة مسبمقة ،ق  يعّّب حاحلّلية.

أو كنان  ،وعليه، فاسقصااب احلّلية مقمقف عىل أن تكمن احلّلينة أمنرًا مقأ نالً 

 مة الماقعية أو املقممهة.املمرة من املمارة املسبمقة حاحلر



566 |   

 
 

واإلحا،ة اسقصااهبا مقمقف عىل أن تكمن ،كاًم من ال،كام، نعم، اسقصااب 

واآلن ليس  ،عدم احلرمة ال مانع من جريانه، وأّن هذا اليشء قبل الغليان مل يكن ،راماً 

 حارام.

 ي.نوالفرق حينهام: أّن اسقصااب عدم احلرمة يكمن من االسقصااب الشخصن

فنيمكن حناء عىل كمّنام منن ال،كنام املجعملنة ن ن صااب اإلحا،ة واحلّلية وأّما اسق

فبام أّنه يدور المر حني احلّلية املطلقة  ،غايقهام من لسان الرشع تإذا اسقفيدالقمال: إّنه 

واحلّلية املغياة، فيكمن من قبيل اسقصااب الكيّل القسم الثاين؛ إذ ال نعلنم أّن احلّلينة 

أو ن أي ما ةام مل يقاقن  الغلينان ن هل هي احلّلية املغياة حالغليان  القي جعلت للزحيب

 احللية املطلقة؟

فننّن العقنل حل كانت حاكنم العقنل،  ،سقفد غايقهام من لسان الرشعتوأما إذا مل 

ثبمت احلرمنة عنىل فنرض مع حانقفاء احلّلية من جهة املضاةة حني ال،كام، فنّن حيكم 

إذ الزمه اجقامع  ؛حلّلية أو اإلحا،ة مطلقة ،ق  حعد الغليانالغليان ال يمكن أن تكمن ا

هنم ينة، حنل اغقيند حالقسمني: مطل  أو معىل وعليه فاحلكم املجعمال ليس  الضّدين.

وا،د وهم احلّلية، إاّل أّن العقل حيكم أّن احلّلية ثاحقة ما ةام مل يطرأ سنبب مضناة هلنذا 

لكننيّل القسننم الوال، أو مننن احلكننم، فيكننمن اسقصننااهبام مننن قبيننل اسقصننااب ا

 االسقصااب الشخيص.

رع أو نإاّل أّنه يمكن أن يقاال حعدم الفرق حني ما إذا اسقفيدت غايقه من لسان الشن

وذلك لّن ،كم العقل ليس إاّل من جهة كشنفه أن احلّلينة أو اإلحا،نة  ؛حاكم العقل

 أو لإلحا،نة، ومغيناةجمعملة ن حناء عىل جمعمليقهام ن إىل زمان طرو سبب مضاة للاّلية 

إذ ال يمكن للشارع املقدس إطالقه حلااظ امقداة احلكم حالنسبة إىل ما يقاق   حذلك؛

حه احلرمة، وهم الغليان، فال حّد وأن اعل احلّلية أو اإلحا،ة ما مل يقاق  الغلينان، فنال 
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فرق حني اسقفاةة الغاية من لسان الشنرع أو حاكم العقل، واسقصنااهبام يكنمن منن 

 سقصااب الكيّل القسم الثاين.ا

 ،فيكنمن منن قبينل االسقصنااب الشخصنني ،وأّما اسقصااب عندم احلرمنة

مالً فال يصح أن يقناال هنل واسقصااب عدم احلرمة حام أّن عدم احلرمة ليس أمرًا جمع

 ؟ وطبعًا يكمن الشّك ع اسقمرار هذا العدم. غل مغي وأ  هم مغي

 ،مغيناة أو مطلقنةهي ع أّّنا هل الشك يقع ، فوأّما اسقصااب اإلحا،ة أو احلّلية

 إّما من حاب قانمن املضاةة و،كم العقل، وإّما من حاب االسقىهار من الدليل. 

 إذا عرفت ذلك نقمال:

 إّنه ذهب مجع إىل عدم جريان االسقصااب القنجيزي، وذكر لذلك تقريبات:

م املاقن  : هم ما يسقىهر منن مصنباح الُ نمال ع ضنمن كنالالتقريب األول

اخلراساين، وهم أن اسقصااب احلّلية ال يمكن من جهة أّن احلّلية منرةةة حنني احللينة 

 فاسقصااهبا يكمن من اسقصااب الكيّل القسم الثاين. ،املغياة واحلّلية املطلقة

وقد ذكرنا أّنه يعقّب ع جريان اسقصااب الكيّل القسم الثاين أن يكمن ال نالن 

ال تعارض حينهام؛ إذ اري اسقصااب حقاء احلّلية املغيناة؛ لّننه مقعارضني، وع املقام 

واسقصنااب احلّلينة املغيناة يثبنت اسنقمرار  ،،ينام كان عنبًا كانت ،ليقه ،لية مغياة

إذا شنككنا ع أّننه فنيام احللية إىل ،اال الزحيبية، واري اسقصااب عدم احللية املطلقة 

للعنب أو ال، فنسقصاب عدم احلّلية املطلقة، هل جعل ،لية مطلقة غل احللية املغياة 

فبام أّن اسقصااب احلّلية املغياة ليس لنه معنارض، فيكنمن ،ناكاًم عنىل اسقصنااب 

وخرج منه حلل مشقبه حني البمال واملني،  ،الكيّل، نىل ما إذا كان حمدثًا حاحلديف ال غر

 ر.فيجري االسقصااب ع احلديف ال غر، وال ل عدم ،دويف الفرة اآلخ

 :وفيه
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ّن هذا مبقن عىل أن يكمن االسقصااب القنجيزي منن قبينل اسقصنااب أ أوالا:

 الكيّل القسم الثاين، أي: اسقصااب احللّية.

وأّما إذا قيل إّنا نسقصاب عدم احلرمنة النذي يكنمن منن قبينل االسقصنااب 

إاّل  ،اإلحا،ةالشخيص، فهذا ال يكمن جماحًا عنه، كام أّنه إذا قلنا حأّنا نسقصاب احلّلية و

انقطاع اإلحا،ة أو احلّلية إّنام يكمن حقانمن املضاةة، وأّن العقل حيكنم حعندم جنماز  أنّ 

اجقامع الضدين حعد الغليان، حأن يكمن ،رامًا ومبا،نًا أو ،نالالً، وعلينه فنال يكنمن 

كام أرشنا إىل ذلك ع  للشارع جمعمالن ،ق  يدخل ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين ن

 فال يكمن هذا اجلماب تامًا أيضًا.و،ينئذ  دمة ناملق

 نعم، هذا اجلماب مبقن عىل أن يكمن المر ةائرًا حني احلّلية املغياة واحلّلية املطلقة.

واملقصمة أّن كمن املقام من قبيل اسقصااب الكيّل القسم الثاين ليس من الُممر 

 الماضاة ،ق  يطب  الكّبس.

حلّلية ال اري لجل عدم ترتب أثر عليه، وذلك ملنا ّن اسقصااب عدم اأ: وثانياا 

لّننه إن ُأريند حنه  ؛ذكرنا مرارًا من أّن اسقصااب عدم احلّلية ال يرتتب علينه أي أثنر

إثبات ضّد  فهم من ال ل املثبت، وإاّل فمجرة عدم كمنه مبا،ًا أو ،الالً ال يمجب 

 رفع حتل املكّلف.

العقد اإلانا  هنم وعها إىل عقد سلبي وعقد إاا ، ّن احلّلية املغياة مرجأ: وثالثاا 

،ّليقه إىل قبل الغليان، وهذا أمنٌر ال حيقناج إىل االسقصنااب؛ إذ نقطنع حاحلّلينة قبنل 

 الغليان.

وأّما العقد السلبي وهم ،رمقه حالغليان، فاسقصااهبا ليس اسقصااب احلّلية ع 

منن االسقصنااب القنجينزي عني االسقصااب القعليقي، ولنيس هم احلقيقة، فهذا 

 حيشء.
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املغين  أو اسقصنااب ملنطنمق هنم وحعبارة ُأخرس: إّن هذا االسقصنااب هنل 

فننن كنان اسقصنااحًا للمنطنمق فهنم مقطنمع، وإن كنان  ؟اسقصااب ملفهمم الغاية

اسقصااحًا ملفهمم الغاية وأّن احلّلينة منقفينة حعند الغلينان، فهنذا عنني االسقصنااب 

 القعليقي.

ّنا ذكرنا ن ساحقًا ن عدم اعقبار املعارضة ع الطراف؛ جلريان اسقصااب أ: ورابعاا 

الكيّل القسم الثاين، وذكرنا أّن نفي الفرة الطميل ع مثاال احلديف ال يمجب نفي الكيّل 

 إاّل حناًء عىل ال ل املثبت.

: ما هم مذكمر ع مباين االسقنبا  وحعض الكقب الُخنرس، وهنم التقريب الثاين

 قصااب احلرمة املعّلقة حام أّنه رافع للشّك ع احلّلية الساحقة يكمن ،اكاًم عليه.أّن اس

أّن االسقصااب القعليقي عىل تقدير جريانه  :)وفيه :ع مباين االسقنبا  قاالفقد 

ال يعارضه االسقصااب القنجيزي؛ وذلك لّن الشّك ع حقاء احلّلية حعد الغلينان إّننام 

فننذا ، ّنا مغياة حالغليان ،اال الزحيبينةوا،قامال عدم كم ،قهاهم من جهة الشّك ع إطال

أّّنا مغياة حه لكمّنا كذلك ،ناال العنبينة مل ن حمققىض االسقصااب القعليقي ن أ،رزنا 

 .(1) يب  لنا شّك ع ارتفاعها كي يصح اسقصااهبا(

غلينان حلرمنة : أّن اسقصااب احلرمة عىل تقدير الغلينان نقيجقنه رشطينة الوفيه

ثبت احلرمة للعصل الزحيبي حعد الغليان وال يثبت أّن احلّلية مغياة، يزحيب، حمعن  أّنه ال

 إاّل حناًء عىل القمال حال ل املثبت.

                                                           
 

 .139: 4مباين االسقنبا  ( 1)
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ن اكنلوهم أّنه لنم مل تكنن احلّلينة مغيناة  ،نعم، يثبت أّن احلّلية مغياة حقانمن آخر

 فيلزم اجقامع الضّدين. ،مطلقاً 

نت احلرمة مرشوطة حالغليان فاحلّلية مغياة، وهنذا إن كا :وعىل هذا القانمن نقمال

 من حاب الخذ حالالزم.

فطبعنًا رش  هنذا  ،ّنه إن حتق  رش  أ،د الضّدين وحتق  الضدأوحعبارة ُأخرس: 

 الضّد يكمن غاية للضّد اآلخر، وفرق حني الرشطية والغائية، وهنا ،كامن:

 أ،دمها: احلرمة، وهي مرشوطة حالغليان.

حلّلية، وال نعلم أّّنا مغياة، يعنني أّّننا ثاحقنة منا مل يقاقن  الغلينان، أو ثانيهام: او

حمغياة، وال يمكن إثبات احلّلية املغياة قبل الغليان حاسقصااب احلرمة املعّلقنة  تليس

 عىل الغليان إاّل حناًء عىل القمال حال ل املثبت.

انقبنه إىل إشنكاال وقد أجاب املاق  الزنجاين ع حترير الُ مال هبذا اجلنماب، و

 املثبقية.

وأجاب عنه حام مضممنه أّن القغاير إذا مل يكن تغايرًا عرفيًا ال يكمن منن ال نل 

 ية الغليان للاّلية من هذا القبيل.ئة الغليان للارمة حالنسبة إىل غاورشطي املثبت.

 :وفيه

قن  ّنا قد أنكرنا ذلك ع مباث ال ل املثبت ع مقنام اجلنماب عنن املاأ: أوالا 

ينة للاّلينة حاسقصنااب ئاخلراساين، وعىل ضمء ما ذكرنا هناب ال يمكنن إثبنات الغا

 رشطية الغليان للارمة.

: إذا كان المر كذلك فلامذا مل نسقصاب احلّلية إىل ما حعد الغليان والزمنه وثانياا 

 عدم ثبمت احلرمة املرشوطة حالغليان؟



 571 | االستصحاب    
 
 

 

ينة ئل حني ما أ،نرز غاهم قد فّص : ما أجاب حه املاق  العراقي، والتقريب الثالث

الغليان مثاًل للالية حاكم العقل وأّن العقل هم الذي حيكم حأّن احلرمنة املعّلقنة عنىل 

عارض قي ااحان يكمنان مقعارضني، يعني أنالغليان ال جتقمع مع احلّلية، فهنا االسقص

ققنّدم اسقصااب احلرمة حعد الغليان مع اسقصااب احلّلية قبل الغلينان، وال وجنه ل

 أ،دمها عىل اآلخر.

 :ية احلّلية من الدليل الرشعي، حمعنن  أّننه ،يننام قناال الشنارعئاغوأّما إذا أ،رز 

اسقفدنا أّن الغليان رش  للارمة واسقفدنا أّن الغلينان  (العصل العنبي إذا غىل حيرم)

 غاية للالية رشعًا.

تكنمن  ه للالينةيقنئكذلك غا ،رشطية الغليان للارمة أمر رشعيأّن وعليه فكام 

 ية الغليان للالية كام نسقصاب رشطيقه للارمة.ئأمرًا رشعيًا، فنسقصاب غا

 :وفيه

ية ال يفرق فيها حني أن تسقفاة من الدليل الرشعي أو حاكم العقل، ئّن الغاأ: أوالا 

 ن أّن الشارع جعل احللية مغياة.عفنّن ،كم العقل حذلك ليس إاّل من جهة كشفه 

أّن ،ّليقه كاننت جمعملنة قبنل  (العصل إذا غىل حيرم)ار من قمله : االسقىهوثانياا 

 حل ممنمع. ،الغليان وهي مغياة حنام املدلمال اللفىي مشكل

نعم، يسقفاة من القضية الرشطية االنقفاء عند االنقفاء، يعني العصنل إذا مل يغنل 

 ال أّنه ،الال و،ّليقه مغياة. ،ليس حارام

اسقصااب الشنرطية واسقصنااب  ذكرنا ال يكمن : عىل فرض القنزال عاّم وثالثاا 

ية مفيدًا؛ وذلك لّن الرشطية تعبل أة  ومرجعها إىل جعل املرشو  عند وجنمة ئالغا

ية مرجعها إىل أّن احلكم حاق إىل هذا ئهذا ليس حمجرس لالسقصااب، والغارشطه، و
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نقنزاع مثنل المقت، ومنقف فيام حعد، فال حّد وأن انري االسقصنااب ع مناشنئ اال

 ية الغليان؛ لّّنا ليست من الُممر املجعملة.ئال غا ،احلّلية املغياة

قمقنف عنىل ي ه: ما يسقفاة منن كلنامت املاقن  الننائيني، وتقريبنالتقريب الرابع

 مقدمقني:

ّن احلّلية واحلرمة حلااظ الزحيب هلام ،القان، ،النة قبنل الغلينان أ: املقّدمة األوىل

املشكمب فيه هم احلرمنة القعليقينة؛ فأّما حلااظ ،القه قبل الغليان و،الة حعد الغليان، 

إذ نعلم حاحللية الفعلية، ونشك ع احلرمة القعليقينة القني عّبننا عنهنا حمر،لنة تعلن  

 احلكم حالشخو.

املشكمب فيه هنم احلّلينة واحلرمنة الفعلينة وأّننه ف وأّما حلااظ ،القه حعد الغليان

،رام أم ليس حارام أو ،الال أم ليس حاالال، وع هذ   :،رام أو ،الال، وحقعبل آخر

وال تقدم إل،دامها عىل الُخنرس، إاّل  ،احلالة الشّك ع احلّلية واحلرمة ع مرتبة وا،دة

أّن هذا الشّك مسبب عن الشّك ع احلالة الساحقة؛ إذ قبل الغليان كنا نشنّك ع ثبنمت 

 احلرمة القعليقية له.

ع ممارة الشنّك السنببي واملسنببي إمنا ع ممضنمعات الشك ّن أ: املقّدمة الثانية

ال،كام وإّما ع نفس ال،كام، فننن كنان ع ممضنمعات ال،كنام فققندم ال نل 

مثنل منا  ،السببي عىل ال ل املسببي مقمقف عىل أن يكمن هنا كّبس رشعية مقمسطة

 و،كمنا حطهارتنه حاكنم االسقصنااب أو حقاعندة ا
ٍ
لطهنارة، إذا شّك ع طهارة ماء

وغسلنا حه ثمحًا نجسًا، فهنا أ ل سنببي وأ نل مسنببي، والشنّك ع طهنارة الثنمب 

ونجاسقه مسبب عنن الشنّك ع طهنارة املناء ونجاسنقه، فنبام أّن هننا كنّبس رشعينة 

فلذا يكمن رافعًا للشنّك ع طهنارة  ،ما غسل حامء طاهر فهم طاهر مقمسطة، وهي كّل 
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مب؛ إذ ممضمعه ن وهم الشّك ن ارتفع تعبندًا الثمب وال اري اسقصااب نجاسة الث

 لأل ل اجلاري ع املمضمع.

رعية نوأّما ع نفس ال،كام فنفس االسقصااب السببي ع ،كنم الكنّبس الشن

املقمسطة وال ناقاج إىل كّبس رشعية ُأخرس لققّدمه عىل ال ل املسببي، وهذا كنام ع 

بي ن حاكم املقّدمنة الُوىل ن والشنّك ع فنّن الشّك ع احلرمة القعليقية شّك سب ،املقام

،رمنة  تاحللية واحلرمة الفعلية شّك مسببي، وليس ع املقام كّبس كّلية حأّنه كّلام كانن

تعليقية تقاق  احلرمة الفعلية، إاّل أّن اسقصااب احلرمة القعليقية حام أّنه مثبت للارمة 

ن مل يكن مقكفاًل للارمنة الفعلينة عىل تقدير الغليان فهم مقكفل لفعلية احلرمة، فنّنه إ

يكمن وجمة  لغمًا، فاسقصااب احلرمة القعليقية يثبت احلرمنة الفعلينة القني كاننت 

مصب الشّك ع أّنه ،الال فعيل أو ،رام فعيل، وحه يرفع الشّك، ومعه ال جماال جلرينان 

 اسقصااب احلّلية.

: )وفينه نن (1) اح الُ مالورّحام اعرتض عليه حننكار السببية واملسببية ن كام ع مصب

أوالً إّن الشّكني ع رتبة وا،دة وليس أ،دمها مسببًا عن اآلخر حل كالمها مسبب عنن 

 العلم اإلمجايل حأن املجعمال ع ،  املكّلف ع هذ  احلالة إّما احلّلية أو احلرمة.

و،يث إن الشّك ع ،رمة الزحيب حعد الغليان مسبمق حأمرين مقطمعني ن إىل أن 

 ن و،يث ال يمكن اجقامعهام، فيقساقطان حاملعارضة(.قاال 

                                                           
 

 .169: 2مصباح ال مال ( 1)



574 |   

 
 

ّنه ال يمكن إنكار أّن الشّك ع احلّلية واحلرمة الفعلية مسببة عن الشنّك ع أ وفيه:

احلرمة القعليقية وعدمها؛ فنّنه لم مل تكن احلرمة القعليقية ثاحقة مل تكن ،رمة فعاًل، ولم 

 كانت ثاحقة لكانت احلرمة الفعلية ممجمةة.

هنل املجعمال ع احلرمنة ممضمع مراة املاق  النائيني هم أّن إّن حعبارة ُأخرس: و

خصمص العنب أو العّم من الزحيب، فنن كان أعّم فبعد الغليان يكنمن حمكممنًا  هم

، وإن كان ممضمعه خصمص العنب فيكمن العصل الزحيبي ،نالالً حال شكحاحلرمة 

مسعة، وعليه فالشّك ع احللينة واحلرمنة حعد الغليان، وحاكم االسقصااب أثبقنا الق

عننمان كنان الفعلية ناشئ عن احلرمة القعليقية وعدمها، فنن أثبقناهنا حاالسقصنااب 

 .اً قاققمالشّك السببي واملسببي 

فلنيس كنل  ،ّنه لم سنلمنا السنببية واملسنببيةأ: وثانياً واعرتض عليه ثانيًا حقمله: )

 ىل آخر .( إسببي ،اكاًم عىل كّل أ ل مسببيأ ل 

ومرجع هذا االعرتاض إىل إنكار الفرق حني ممضنمعات ال،كنام وحنني نفنس 

ال،كام الذي ذكر ع املقدمة الثانية، فكام أّنه ال حّد ع ممضمعات ال،كام من تمسط 

كذلك ال حّد من ذلك ع ال،كام، وع املقنام ليسنت سنببية ومسنببية  ،كّبس رشعية

 الغلينان حعند الزحينب ،رمنة فانّ  ،املقام حخالف) :(1) ، قاال ع مصباح ال مالرشعية

 وحنال مطلقناً  الغلينان تقندير عنىل للعننب احلرمنة جلعنل الرشنعية اآلثار من ليست
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 فيبق  ،للاكممة جماال فال، العقلية اللمازم من هي حل عنبًا، كمنه حااال هلا اخقصاص

 .(1)وقد أوضح ذلك ع مباين االسقنبا  (.حااله القعارض

إىل إقامة حرهنان  حااجةال،كام إىل كّبس رشعية  عدم ا،قياجيح أّن :  افيهو

ومل يقم املاق  النائيني أي حرهان عىل ما ذكر  من الفنرق حنني ممضنمعات ال،كنام 

ونفس ال،كام، إاّل أّنه ن ،فىه اا ن قد القزم حنذلك ع مبانث النّباءة ن عنىل منا ع 

ب عنن إشنكاال أّن عندم جعنل احلرمنة والدراسنات ن فنّننه أجنا (2) مصباح الُ مال

 معارض حعدم جعل اإلحا،ة حمجهني.

وجماحه الوال الذي هم حمط نىرنا هم أّنه: )يمكن املنع عن العلم اإلمجايل حثبمت 

أ،د اجلعلني ع خصمص املمرة املشكمب فيه، ال،قامال أن يكمن الرتخيو الرشنعي 

خصم ه، كام كان عمنل ال نااب ثاحقًا حعنمان عام لكل ممرة مل اعل اإللزام فيه ح

أ نااحه عنن كثنرة  عىل ذلك ع  در اإلسالم، ويسنقفاة ن أيضنًا ن منن رةعنه 

وعليه فيكمن اسقصااب عدم جعنل اإللنزام مثبقنًا  السلاال عىل ما ع روايات كثلة.

  .(3) ملمضمع الرتخيو فيكمن ،اكاًم عىل اسقصااب عدم جعل الرتخيو(

اسقصااب احلرمة ممجب النقفاء ممضنمع احلّلينة؛ إذ ونقيجة ذلك ع املقام أّن 

ممضمع اإلحا،ة أو احلّلية عدم ثبمت احلرمة، فكّلنام مل تثبنت احلرمنة تكنمن اإلحا،نة 

ثاحقة، وع املقام حاكم اسقصااب احلرمة القعليقية نثبت احلرمة، وكّلام ثبقنت احلرمنة 
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إلحا،نة عندم احلرمنة، تكمن اإلحا،ة منقفية حاكم الرشع؛ وعليه ُأخنذ ع ممضنمع ا

 .(كّل يشء غسل حامء طاهر فهم طاهر)فيكمن نىل 

 وما ذكر  ع املقام مناف ملا ذكر  ع مباث الّباءة.

والىاهر أّن ما ذكر  ع املقام هم الصايح، ال ما ذكر  ع مبانث النّباءة؛ إذ منا 

ذا مما مل يقم ذكر  هناب مرجعه إىل أّن اإلحا،ة ع طمال سائر ال،كام ال ع عرضها، وه

عليه ةليل، حل إّّنا ع عرض سائر ال،كام ن حناء عىل كمّننا منن ال،كنام ن وعمنل 

سناكقًا، فهنذا   ، وكان النبيال ااب، ،يث كان حمرأس من النبي الكرم 

ومن هذا كنانما يسنقفيدون اإلحا،نة، وال يمكنن منن عمنل  لعملهم. تقرير منه 

أّن املنأخمذ ع ممضنمع اإلحا،نة هنم عندم ال ااب ع  در اإلسالم اسقكشناف 

أ ااحه عن كثرة السلاال عىل ما ع روايات كثلة(  احلرمة، وما ذكر  )من رةعه 

منأخمذ ع ممضنمع اإلحا،نة؛ إذ  عدم احلرمنة أنّ  أن يسقكشف منهن أيضًا ن ال يمكن 

 لقنام  املقصمة منه عدم تكّلفهم وإيقاع أنفسهم ع املشقة وأّنه لم كان أمٌر إلزامي

 حقبليغه.

وع احلقيقة هذا تقّدم حني يدي اا ورسمله؛ إذ السلاال عاّم مل يصل زمنان تبليغنه 

 رّحام يمجب عدم تأثل القبليغ ع ،ينه.

قمهم من كالمه يكام  ،فىهر أّنه ال يمكن اّةعاء الكّبس الرشعية املقمسطة ع املقام

 ع مباث الّباءة.
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مة القعليقية واحلرمة الفعلينة ترتنب رشعني كنام وهل يمكن القمال حأّن حني احلر

: )ومّلنا كنان القعلين  رشعينًا تكنمن (1) ع الرسائل قاالذهب إليه حعض الكاحر، ،يث 

ونجينب حنه عناّم ذكنر  السنيد اخلنمئي  مة مع فعلية الغليان حاكم الرشع(فعلية احلر

ار الرشعية( أو ال ثاا( من قمله: )فنّن ،رمة الزحيب حعد الغليان ليست من اآل ،فىه)

 ؟يمكن القمال حه

لارمنة لتكمن احلرمة القعليقية مغنايرًة أن وما ذكر ع الرسائل حمل تأّمل؛ إذ إّما 

ني فليس لنا ةليل رشعي حأّنه كّلام تا مقغايرقمقادًة معها، فنن كان إّما أن تكمنالفعلية و

حل هذا ،كم  ،املمضمع حتققت احلرمة القعليقية تقاق  احلرمة الفعلية عىل تقدير حتق 

 مقادتني، فلة عليه:كانت  نوإ ،ذا حتق  يكمن املعّل  حمققاً عقيل وأّن املعّل  عليه إ

أّننه  (العصل إذا غىل حيرم) :: ال وجه لالسقصااب القعليقي؛ إذ معن  قملهأوالا 

رحط حني احلرمة والعصل؛ لّن أةاة الرش  تنداّل عنىل االنقفناء عنند  الغليانليس قبل 

 االنقفاء.

ّن االسقصااب مقعرض للارمة الفعلية، واسقصنااب احلّلينة الفعلينة أ: وثانياا 

 ال أن يكمنا اثنني. ،يعارض اسقصااب احلرمة؛ إذ املفروض أّّنام وا،د

فىهر أّن اجلماب عاّم ذكر  املاق  النائيني غل تنام، إاّل أّننه يمكنن اإلينراة عنىل 

ويسأال منه ن حعد عندم ، ىل حعض الكاحر ع الرسائلاملاق  النائيني حمثل ما أورةنا  ع

القسليم ملا ذكر  من الفرق حني ممضمعات ال،كام ونفس ال،كام من اال،قياج إىل 
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تمسط كّبس رشعية ع الُوىل ةون الثانية ن أّن احلرمنة القعليقينة والفعلينة ع مر،لنة 

 وا،دة أو ع مر،لقني؟ 

حلرمة الفعلية حاسقصااب احلرمة القعليقية عىل فال تثبت ا ،فنن كانقا ع مر،لقني

مسلكه؛ لّنه )قّدس رّس ( ذكر ع اسقصااب عدم اجلعل أّن مر،لة اجلعل حام أّّنا غل 

مر،لة املجعمال، فال يمكن إثبات عدم املجعمال حماسنطة اسقصنااب عندم اجلعنل؛ 

 وذلك الخقالفهام ع املر،لة.

 اّل أّننه ع االسقصنااب المجنمةيوهذا وإن ذكر  ع االسقصااب العندمي، إ

، وال يمكن إثبات وجمة احلكم الفعيل حاسقصااب وجنمة احلكنم أيضاً  المر كذلك

 اإلنشائي إاّل عىل القمال حال ل املثبت.

وإن كانت احلرمة القعليقية والفعلية ع مر،لة وا،دة، وأّن العقل حيكنم حأّننه إذا 

يًا واب إطاعقه، فيأيت إشنكاال تعنارض وجد رش  احلرمة القعليقية يصل احلكم فعل

 االسقصااحني، فام ذكر  من تقّدم أ،دمها وأّنه رافع للشّك ع اآلخر حمل تأّمل.

وظهر ممّا ذكرنا أّن المجم  املذكمرة لققّدم االسقصنااب القعليقني عنىل فنرض 

 جريانه عىل االسقصااب القنجيزي كلها حمّل تأمل وإشكاال.
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 تصحاب عدم النسخيف اس: التنبيه التاسع

كنان الشنّك ع النسنخ حالنسنبة إىل الشننرائع السناحقة أم فيام سماء والباث فيه 

 حالنسبة إىل أ،كام الرشيعة املقدسة إن ا،قمل فيها النسخ.

وقبل القعرض لكلامت القمم واإلشكاالت القي أورةوها عىل اسقصااب عندم 

 النسخ ال حد وأن نذكر أممرًا:

 الدين واحد يف أنّ : األمر األّول

ّن املسقفاة من اآليات املباركات والروايات الشنريفة هنم أّن الندين النذي ةعنا إ

النبياء إليه ةينن وا،ند وهنم اإلسنالم، واالخنقالف إّننام هنم ع اجلهنات الثانمينة 

والفرعيننة، وال يمجنند حينننهم اخننقالف ع ال ننمال املرتبطننة حاملعننارف والخننالق، 

ام هنم ع اجلهنات الثانمينة والقكميلينة والقطبيقينة. وةينن واالخقالف ن كام قلنا ن إنن

 اإلسالم أكمل الةيان.

واملقصمة أّن ا،قامال النسخ ع مجيع أ،كام الشنرائع الساحقة وأّن مجيع ال،كنام 

ّرع جلميع الةيان الساموية نفنن املشمنفي،  ،تنسخ ثمَّ جتعل ال،كام املامثلة أو املضاةة

ونبينا قد حّلغ هذ  ال،كام إال أّنه حمجه أكمل، وعلينه  ،هم مبّلغمنهم اا والنبياء كل

عىل ما سيأيت من أّن مجيع ال،كام تنسخ ثمَّ اعل املامثنل أو  (1)فام ذكر  املاق  النائيني

 املضاة ال وجه له؛ لّنه ال يعقل اإلمضاء ع أ،كام اا.

ا أو،ني إىل ملنوجه التباع نبيننا من أّن نبينا أفضل النبياء، وال  (2)وكذلك ما ُذكر

 .أيضاً  غل  ايح ل غ
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وهذا هنم  ،مسقفاة من اآليات املباركات وأّن الدين احل  هم اإلسالم  وما ذكرنا

ـالمُ الذي ةعا النبياء الناس إليه كقمله تعناىل: ﴿ يَن ِعنوـَد اهللِ اإِلسو ، وقملنه (1)﴾إِن  الـدِّ

التعاىل: ﴿ َ اإِلسو َبَل ِمنوهُ َوَمنو َيبوَتِغ َغاو ، واآليات القي تدال عىل أن ةينننا (2)﴾ِم ِديناا َفَلنو ُيقو

َراِهيَم َحنِيفاا َوَما َكـاَن امقداة ملّلة إحراهيم كقمله تعاىل: ﴿ َة إِبو بِعو ِمل  َحيونَا إَِليوَك أِن ات  ُثم  أوو

كنِيَ  ِ ـَوة  َحَسـ، وقمله تعاىل: ﴿(3)﴾ِمَن امُلْشو ـَراِهيَم َوال ـِذيَن َقـدو َكاَنـ و َلُاـمو ُأسو نَة  يِف إِبو

ـَراِهيَم ، وقمله تعاىل: ﴿(4)﴾َمَعهُ  ـَة إِبو ـَياما ِمل 
َتِقيم  ِدينـاا قِ  ُمسو

اط  نِي َهَدايِن َرِّبِّ إىَِل ِِصَ ُقلو إِن 

كنِيَ  ِ ــ، وقمله تعاىل: ﴿(5)﴾َحنِيفاا َوَما َكاَن ِمَن امُلْشو ـَراِهيُم َهُوِدّيـاا َوال َنصو َرانِّياا َما َكاَن إِبو

لاِما َوَما َكاَن ِمـَن امُلشـ ىَل الن ـاِس ، وقملنه تعناىل: ﴿(6)﴾ِركنِيَ ـوَوَلاِنو َكاَن َحنِيفاا ُمسو إِن  أوو

َبُعوُه َوَهَذا الن بِي  َوال ِذيَن ذَمنُوا ِذيَن ات  َراِهيَم َلل  َغـُب َعـنو ، وقمله تعاىل: ﴿(7)﴾بِإِبو َوَمـنو َيرو

َراِهيَم إِ  ِة إِبو َسهُ ِمل  ـَراِهيَم ، وقمله تعاىل: ﴿(8)﴾ال َمنو َسِفَه َنفو ـَة إِبو بُِعوا ِمل  ُقلو َصَدَق اهللُ َفـات 
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ـَراِهيَم وقمله تعاىل: ﴿ (،1)﴾َحنِيفاا  ـَة إِبو َتـُدواو ُقـلو َبـلو ِمل  ا َأوو َنَصاَرى ََتو َوَقاُلواو ُكوُنواو ُهودا

ا  .(2)﴾َحنِيفا

اا تعاىل لعباة  عىل لسنان  الدين وهم اسم ملا رّشع)املّلة كواملّلة كام ع املفرةات: 

 .(3) النبياء ليقمّ لما حه إىل جمار اا(

وهذ  اآليات الرشيفة وغلها تدال عىل أّن الدين الماقعي هنم اإلسنالم حأركاننه 

ُثـم  ﴿قاال تعاىل: املعمملة ع مجيع اجلهات، وأّن اإلسالم امقداة ملّلة إحراهيم واتباع هلا، 

َراِهيَم َحنِيفاا أوو  َة إِبو بِعو ِمل   .(4)﴾َحيونَا إَِليوَك أِن ات 

من آيات الذكر احلكنيم أّن ةينن اإلسنالم لنه جهنة امقداةينة حالنسنبة إىل يىهر ف

مصندق  الرشائع الساحقة، وتداّل عليه ن أيضًا ن اآليات القي تندال عنىل أّن النبني 

 جلميع ما أت  حه النبياء الساحقمن. 

، وهنذا عائمه مخنسر من الروايات الدالة عىل أّن اإلسالم اجلامع ةوكذلك يىه

نَـا َتَقب ـلو ِمن ـا قمله تعاىل: ﴿مقمثل ع  اَمِعيُل َرب  َراِهيُم الَقَواِعَد ِمَن الَبيوِ  َوإِسو َفُع إِبو َوإِذو َيرو

ِ َلَك وَ  لَِمنيو نَا ُمسو َعلو نَا َواجو ِميُع الَعلِيُم*َرب  َك أنوَ  الس  لَِمةا َلَك َوأِرَنـا إِن  ةا ُمسو تِنَا ُأم  ي  ِمنو ُذرِّ

ِحيمُ  اُب الر  َك أنوَ  الت و  ـالِة ، وقمله تعاىل: ﴿(5)﴾َمنَاِسَانَا َوُتبو َعَليونَا إِن  َصـايِن بِالص  َوأوو

                                                           
 

 .95( سمرة آال عمران اآلية: 1)
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َكاةِ  وقد ذكرنا ع مباث احلقيقة الشننرعية والصنايح والعنم مفصناًل أن  .(1)﴾َوالز 

، كنام ع الصمم وأمثاال ذلك كانت ع الرشائع الساحقة هبذ  الساميالصالة والزكاة و

َياُم َكاَم ُكتِـَب َعـىَل ال ـِذيَن ِمـنو َقـبولُِامو ﴿ قمله تعاىل: ، وع النماع (2)﴾ُكتَِب َعَليوُاُم الصِّ

 أحماب حلج آةم وإسامعيل وسائر النبياء.

امقنداة للشننرائع هنم  ومن مال،ىة هذ  الممر يىهر أّن ما أت  حنه النبني 

 الساحقة عىل وجه نقي.

وأّن المالية غل خمقصة ن كذلك، من أهم الركان هي القي المر حالمالية ن  ولعّل 

ِن قمله تعاىل: ﴿، كام ع حاإلسالم حاملعن  اخلاص نَا ِمنو َرُسـول  إاِل لُِيَطـاَع بِـإِذو َسلو َوَما أرو

ُسوَل ا َوَأطِيُعوا اهلل َ َأطِيُعوا﴿و ،(3)﴾اهللِ رِ  َوُأوِل  لر  َمو  .(4)﴾ِمنوُامو  األو

ّن ةينن اإلسنالم ال خيقلنف عنن سنائر الةينان ع اخلطنم  أوخال ة الكالم: 

ال لية، وما كان يدعم إليه النبياء هم الذي يدعم إليه نبينًا إال أّنه حمجه أكمل، فننّن 

كام يىهر من اآليات  ما حني عليه اإلسالم حاملعن  اخلاص هم ما حني عليه سائر الةيان

كنام كاننت الصنالة اخلمنس ع  ندر  ،الساحقة، إال أّنه ختقلف  التنا عنن  نالهتم

 الة الىهر أرحع و الة العصنر أرحع وهكذا،  اإلسالم ركعقني، ثمَّ رّشع النبي 

                                                           
 

 .31يم اآلية: ( سمرة مر1)
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، (1)«عرشة أوجه فرض اا الصالة وسّن رسمال اا »ع  اياة زرارة:  فقد ورة

 .(2)وضع الزكاة عىل تسعة أشياء وعف  عام سمس ذلك النبي  عىل أنّ  كذلك ورةو

فهذ  جهات ثانمية جعلت حمنقمم اجلعنل القطبيقني أو أ،كنام أخنرس مكملنة 

 مسققلة، وأّما أ مال ال،كام فهي ثاحقة.

وعليه فالقمال حأّن اإلسالم ناسخ جلميع أ،كام الشنرائع الساحقة، أو أّن ال،كام 

غل  نايح ع ال نمال العامنة  قاجة إىل إمضاء النبي كّلها حمحل  ،غل منسمخة

أّن املرّشع هم اا تعاىل، وكيف يكمن ةخل إلمضاء النبي حعد ترشيع اا؟ ثبت حعد ما 

منع أفضنليقه عنىل  نامقوهذا ال ي ،لّن ةينه ةين اا ؛واتباع النبي مللة إحراهيم اتباع ا

 سائر النبياء.

 نسخ ودائرتهيف وجود ال: األمر الثاين

أّنه ال إشكاال ع وجمة النسخ ع الشنرائع ومنها رشيعقنا، إال أّنه لنيس نسنخًا ع 

ال مال العامة، حل النسخ مرتبط حاجلهات القطبيقية والقكميلينة، وينداّل علينه قملنه 

 أوو ُننوِسَها َنهوِت بَِخاو  ِمنوَها﴾تعاىل: 
اّل عنىل أّن ع ، وروايات كثلة تد(3)﴿َما َننوَسخو ِمنو ذَية 

الروايات ناسخ ومنسمخ، وال حّد للفقيه أن يعنرف الناسنخ منن املنسنمخ ع اآلينات 

                                                           
 

عىل »وع الخلين:  7: 4والمسائل  444، واخلصاال : 207: 1، والفقيه 272:  3( الكاع 1)

 «.عرشة أوجه

، 5و3:  4ذيب ، والقه5و2: 2، واالسقبصار 421، واخلصاال : 510و  509:  3( الكاع 2)

 .55: 9والمسائل 
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والروايات، وأ،د أسباب اخقالف فقه العاّمة عن فقهنا عدم وجمة طري   ايح هلم 

 ملعرفة الناسخ عن املنسمخ.

ن أّن غسل الرجلني للمضمء هل كان قبل نزوال عسأال يُ  ولذا نرس أّن اإلمام 

كان يفعل ذلك ن فنال رينب ع وجنمة  ن ع رة من يقمال حأّن النبي  ئدة أو حعد املا

 .(1)ّن ال،اةيث ينسخ حعضها حعضاً أ ، وقد ورةالسنّةالكقاب والنسخ ع اجلملة ع 

قاال: قلت لنه: منا حناال أقنمام  وع  اياة حممد حن مسلم عن أ  عبد اا 

 يقهمنمن حالكنذب، فيجنيء مننكم ال يروون عن فالن وفنالن عنن رسنمال اا 

 .(2)«إّن احلديث ينسخ كام ينسخ القرآن: »خالفه؟ قاال 

وقد ورةت روايات ع نسخ حعض أ،كام القنرآن، وقند تعّرضننا لنسنخ حعنض 

 ال،كام القرآنية ع مباث ظماهر القرآن. 

 والة األمراألحاام املجعولة من قبل عدم ناسخية يف : األمر الثالث

لقي رّحام يقمهم أّّنا من النسخ واحلاال أّّنا من الممر القني يمكنن أن من الممر ا

ال،كنام املجعملنة منن قبنل  ن هي نسخًا ل،كام ااال أن تكمن  ن اري فيها النسخ

 .ووالهتم من قبيل مالك الشرت )رضمان اا تعاىل عليه( والئمة  النبي 

 :قسمني  الممر عىل وهذ

ونان أضفنا عليه حمقمم  ،علحمقمم اجل  املاق  النائيني عنه: ما عّّب القسم األول

 اجلعل املفيد فائدة اجلزئية أو الرشطية.

                                                           
 

 .62: 1( ورة هبذا املضممن ع حاب اخقالف احلديث من الكاع 1)
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 ، والسنّة ما سنّه«السنة الفريضةوال تنقض » :وع لسان الروايات عّّب عنه حالسنة

جعلهنا النبني وسننّها القني مثل الركعقني الخلتني ع حعض الصنلمات  النبي 

ع الزكناة  ، ومثل عفم النبي (1)«اا فرائض كعدال الزماً  واجباً  مرال ذلك فصار»

 .تسعة أشياءعام سمس 

فرّحام يقّمهم أّن هذ  املمارة من النسخ، واحلاال أّّنا ليست من النسخ حيشء، وهذ  

ال،كام جمعملة ع المعاء الذي نعّّب عنه حمنطقة الفرا ، وليس معنا  أّننه لنمال هنذ  

فنّمض أو تكمينل ان جعل، حل معنا  أّن هذ  ال،كام حام هلا جهة تطبي  ال،كام ملا ك

 وقاحلة للنسخ. أمرها إىل النبي 

منن جهنة والينقهم عنىل  والئمنة  ما هم مرتبط حنالنبي  القسم الثاين:

﴾المماال والنفس، قاال تعاىل:  ـِر ِمـنوُامو ُسوَل َوُأوِل األمو ، (2)﴿أطِيُعوا اهللَ َوأطِيُعوا الر 

﴾وقاال تعاىل:  ُفِسِهمو ِمننَِي ِمنو أنو ىَل بِامُلؤو  .(3)﴿الن بِي  أوو

وال،كام املجعملة من جهة المالية تكمن مكملة ل،كام اا تعاىل، وال تكنمن 

ال حيّرممن ما أ،ّله اا كام ال حيّللمن منا ن كام ع الروايات ن ناسخًة ل،كام اا، فنّّنم 

 مرارًا من أّن املراة ما أ،ّله اا هدمًا.  ذكرنا ،ّرمه اا حاملعن  الذي

كام إذا فرضنا أّن ،كم الصالة ع السفر كان ختيلًا حني القصنر والقامم، وملصلاة 

رل اإلمام  حالقرص، فنّن ،كمه هذا ال يكمن ناسخًا حلكم اا تعناىل، حنل مكّمنل  أمل
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، ولنذا ملنا أراة (1)لسفر شعارًا هلمله، والمر لعّله كذلك، وعثامن جعل  الة القامم ع ا

 .(2)أن يصيّل معاوية قصنرًا حمن  قالما: إّنك خالفت شيخنا

وع احلقيقة هذ  أ،كام ع مقام اإلجراء، ويمجنب خنروج هنذ  ال،كنام منن 

 الركمة ع مر،لة اإلجراء.

والهتنم كاملنك الشنرت. وع هنذا القسنم قند  والئمة  ويلا  حالنبي 

ل قد يكمن فيها النسخ املسقلزم للبداء، يعني إلغاء احلكم الوال، فنّنه حيصل النسخ، ح

                                                           
 

، وقاال احن ،جر العسقالين : أخرج أمحد 5: 5م ، املنقى29سنة  322:  3( تاريخ الطّبي 1)

: 2والبيهقي من ،ديث عثامن : وأنه ملا  ىل حمن  أرحع ركعات، أنكر الناس عليه. ]فقح الباري 

470] 

وملا حلغ ذلك عبد اا حن مسعمة اسرتجع، ثم قاال:  ليت مع رسمال اا  ىل اا عليه ]وآله[ 

يض اا عنه حمن  ركعقني و ليت مع عمر حن اخلطاب وسلم حمن  ركعقني و ليت مع أ  حكر ر

:  2ريض اا عنه حمن  ركعقني فليت ،ىي من أرحع ركعات ركعقان مققبلقان. ] ايح البخاري 

 حاب قرص الصالة حمن [ 146: 2أحماب الققصل،  ايح مسلم  35

معاوية ،اّجًا قدمنا معه  ( روس أمحد حن ،نبل حسند  عن عبد اا حن الزحل، قاال : ملّا قدم علينا2)

مكة، قاال : فصىلَّ حنا الىهر ركعقني، ثّم انرصف إىل ةار الندوة، قاال : ّنض إليه مروان حن احلكم 

وعمر حن عثامن فقاال له : ما عاب أ،د احن عمك حأقبح ما عبقله حه، فقاال هلام : وما ذاب ؟ قاال : فقاال 

: فقاال هلام : وحيكام وهل كان غل ما  نعت ؟ قد  لَّيقهام له : أمل تعلم أّنه أتّم الصالة حمكة ؟ قاال 

مع رسمال اا ) ىل اا عليه وآله وسلَّم( ومع أ  حكر وعمر، قاال : فان احن عمك قد كان أمتّها وإن 

 خالفك إّيا  له عيب .

ها حنا أرحعًا . ]مسند أمحد   [94:  4قاال : فخرج معاوية إىل العرص فصالَّ
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أن اسنقدامة هنذا إىل يمكن أن اعل مالك الشرت )رضمان اا عليه( ،كاًم ثمَّ يلقفت 

 احلكم ليس عىل وف  مصلاة املجقمع فلذا يلغيه.

 يف الشك يف النسخ وعدمه: األمر الرابع

الرشائع وا،دة وأّنا غل منسمخة، وأما غلها من تقدم أّن ال،كام ال لية ع 

ال،كام فقد ظهر ع المر الثالث أّن النسخ فيها ن حمعن  البداء، أو إحداء انقهناء أمند 

احلكم ن ممجمة، فنذا شككنا أّن احلكم منسمخ أو ليس حمنسمخ، فنن كان ذلنك منن 

زمناين للندليل، فننّن جهة النسخ املسقلزم للبداء، فال يمكنن القمسنك حناإلطالق ال

 النسخ معنا : إلغاء ذاب، وهذا ما يقف  قلياًل ومرتبط حالمالة.

ن أي ع السنعة والضني  ن حنداء وأّما إن كان الشّك من جهنة النسنخ حمعنن  اإل

سقدامة االأو القمسك حدليل آخر ةاّل عىل  ،فيمكن القمسك حاإلطالق الزماين للدليل

،الال إىل يمم القيامة، و،نرام حممند  مد ،الال حم :مثل قمله  ،ما،كال ع

 رام إىل يمم القيامة، وقمله ، :خذوا حه ،ق  يبلغكم عن احلي وحه يمكن ،

 .القمسك لرفع الشك حغض النىر عن االسقصااب

وأّما القمسك حاالسقصااب فلعّل هذا مما حن  عليه العقالء ن مع قطع النىر عنن 

ال انقهاء أمد ّن ع مجيع امللل والنال ال يعقنمن حا،قاماالسقصااب ع سائر املمارة ن فن

 ّنه أ ل حرأسه.إ، وهذا يمكن أن يقاال ئهاحلكم وحنلغا

وما ذكر  املانديف السنرتآحاةي منن أّننه منن الضننروريات، وأراة خصنمص 

االسقصااب ع ممرة ا،قامال النسخ هم الصايح، ولمال االسقصااب ع املقام للزم 

 ن والقرشيع.اخقالال نىام القانم

 اإلشااالت الواردة عىل استصحاب عدم النسخ
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وحعضنها  ،ويقع الكالم ع اإلشكاالت القي أورةت عىل اسقصااب عدم النسخ

وارةة عىل اسقصااب عدم النسخ حالنسبة إىل الشنرائع الساحقة، وحعضها مشرتكة حني 

 الرشائع الساحقة والرشيعة الما،دة.

ق  النائيني عىل منا ع أجنمة الققرينرات: )ولكنن ما أورة  املا اإلشاال األول:

القاقي  يققيض عدم جريان االسقصااب ع ال،كام الثاحقنة ع الشننريعة السناحقة، 

وهذا حناًء عىل كمن كّل ،كم ثاحت ع الشنريعة الال،قة جمعمالً حجعل جديد ع غاينة 

ال حمالة والشّك  المضمح؛ إذ عليه يكمن كل ،كم ثاحت ع الشنريعة الساحقة منسمخاً 

إّنام يكمن راجعًا إىل جعل مثل احلكم الساح  ع الرشيعة الال،قة أو ضّد  فال شك ع 

 حقاء احلكم الساح  ،ق  يسقصاب.

وأّما حناًء عىل عدمه وكمن مجلة منن ال،كنام السناحقة ممضناة ع رشيعقننا فنألن 

ال املثبقة القني ال اسقصااب احلكم الساح  إلثبات تعل  اإلمضاء حه يكمن من ال م

 .(1) نقمال حاجيقها(

فنيام أفناة  ن هذا وقد أورة عليه حعض الكاحر ع مباين االسنقنبا : )وللمناقشنة 

احلكم ن رضورة أن نسخ  ؛وذلك ملنع املبن  ع الش  الوال ؛جماال واسعن )قدس رس ( 

وال يلين   ،ضلغم حمنن وجعله ثانيًا ع الشنريعة الال،قة  ،الثاحت ع الشنريعة الساحقة

 وهذا ظاهر. ،حالشارع احلكيم
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إذ االسقصااب عىل تقدير جريانه  ؛وملنع كمن االسقصااب مثبقًا ع الشّ  الثاين

وليس الزمه؛ فنّن القعبد حاالسقصااب واحلكم  ،حعينه إمضاء للاكم من قبل الشارع

 .(1) كام ال خيف ( ،حبقاء احلكم وعدم منسمخيقه إمضاء للاكم حقاءً 

 نقمال: إّن الفرضية الوىل ع كالم املاق  النائيني مقمقفة عىل مقدمقني:ونان 

: ما ذكر  املاق  اخلراساين ع مباث اجلمع حني احلكنم الىناهري املقّدمة األول

نفنس املصنالح واملفاسند، وإنشناء هنم  والماقعي، وهم أّن ما ينم،  إىل النبني 

ع احلقيقة مطلقًا ن أي ع مجيع الرشائع ال،كام إّنام يكمن للنبي، وعليه فمنشئ احلكم 

 ال أن يكمن هم اا تعاىل. ،ن هم النبي

جعل  : أّنه عىل فرض القسليم للمقدمة الوىل، فّمض إىل النبي املقّدمة الثانية

ال حام أّن له النياحة، فنّن جعل احلكم لغنل اا يقصنمر  ،احلكم والية، وحام أّن له المالية

 عىل نامين:

: أن يكمن جعله للاكم نياحًة عن اا تعاىل، حمعن  أّنه يم،ي إليه املصنالح لاألو

والنبي ينشئ احلكم نياحًة عن اا تعاىل، من قبيل إنشاء المكيل، واحلكنم ع  ،واملفاسد

 إال أّنه حمسيلة وكيله ونائبه. ،احلقيقة ،كم اا

ويل وسلطان اعل أّنه حام وأّن النبي  ،: أن يكمن جعل النبي للاكم حالماليةالثاين

والماجب هم إطاعة النبي ولنيس  ال،كام، وع احلقيقة احلكم منقسب إىل النبي 

 إطاعة اا.

                                                           
 

 .148: 4مباين االسقنبا  ( 1)



590 |   

 
 

: عنن أ  (1) وقد أشل إىل هذا النام ع حعض الرواينات الضنعيفة كنام ع النماع

ة الننفس و،نّرم النبينذ وكنّل وةين ةية العني وضع رسمال اا  قاال: جعفر 

قناال فمن غل أن يكمن جاء فينه يشء؟   فقاال له رجل: وضع رسمال اا ،مسكر

 :نعم، ليعلم من يطيع الرسمال ممن يعصيه . 

فلنذا ورة ع زينارة غاية المر حام أّن تفميض المنر إلينه منن اا تبنارب وتعناىل 

 .من أطاعكم فقد أطاع اا: اجلامعة

تباعه فقط، وال يعقل شنممال لنبي كل هاتني املقدمقني خيقّو ،كم ضمء وعىل 

أفضنل منن قيل إّن خماص أتباعنه أفضل منه، حل  مه نالذيوأو يائه أ،كامه للنبي 

النبي الساح ؛ وذلك لّن احلكم  اةر منه حام أّننه ويل، فاكمنه خمنقو حأتباعنه، وال 

 يشمل النبي الال،  وأّمقه.

ع ال،كنام السناحقة حسنبب فعىل فرض متامية املقدمقني ال حّد وأن يقاال حنسخ مجي

جميء النبي الال، ، والقمال حن )أّن نسخ احلكم الثاحت ع الشننريعة السناحقة وجعلنه 

وال  اً يكنمن  ناياال ثانيًا ع الرشيعة الال،قة لغم حمض وال يلي  حالشارع احلكيم( 

هنم ، فنّن املفروض أّن النبي الساح  اعل أ،كامنًا حالنسنبة إىل ُأّمقنه وإىل منن له وجه

اعل أ،كامًا لُّمقه. حل احلكمة تققيض ذلك ن عىل ن أيضًا ن ةونه، وهذا النبي الال،  

 ،فرض متامية املقدمقني ن وأّن أوامر النبي الساح  ونماهيه ال تشنمل إال املنمىّل علنيهم

 وهم أتباعه وأُمقه.

 إال أّن الكالم ع متامية املقدمقني، وكلقا املقدمقني ممنمعقان.
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 قدمة األوىل:أّما امل

ومشنرتب  ،أّن ال،كام اإلهلية عىل قسمني: قسم من الندعائمتقّدم من  ملا: فهوالا 

فيها مجيع الشنرائع وال ختقو حشننريعة ةون رشيعنة، ومجينع النبيناء حالنسنبة إليهنا 

 مبلغمن عن اا وليس فيها نسخ.

أن يكمن القرآن ممنا  : أّن الزم ما ذكر  املاق  اخلراساين ن وهم ال يلقزم حه نوثانياا 

أنشأ  النبي، وال يكمن حألفاظه و،يًا من قبل اا تعاىل، وهذا مما ال يقمال حه أ،ند منن 

 املسلمني.

 : أّن هذا يناع عنمان رسالة الرسمال. وثالثاا 

ّن إ :ّنه يمكن للرسمال جعل ال،كنام والينة، إال أّننا ال نقنمالإنعم، نان نقمال 

عنمان الرسنالة ومنناف لنسنبة احلرمنة ع لهذا خمالف مجيع ال،كام تشنريع النبي، و

َ الَفـَواِحَ  ﴿ :القرآن والروايات إىل اا تعاىل َم َرِّبِّ اَم َحـر  ، وغنل ذلنك منن (1)﴾ُقلو إِن 

ال،كام القي نسبت إىل اا تعاىل، ومناف ملنا ع الرواينات منن تقسنيم ال،كنام إىل 

 وما سنّه الرسمال. ،قسمني: ما فرضه اا

عىل قسمني: قسم حالنياحة وقسم  جل أّن ما اعله النبي ألف أّما املقّدمة الثانيةو

حالمالية، فنّنه له ،  القرشيع منن قبنل اا تبنارب وتعناىل، ولنه ،ن  إعنامال السنلطة 

اإلجرائية، ومن أجل اجلهة الثانية يكمن احلكم ،كاًم والئيًا، وخمالفقه تمجب العقمحنة 

َذِر ال ِذي﴿ َيحو ِرهِ َفلو ، والقمال حأّن جعل مجينع ال،كنام يكنمن منن (2)﴾َن ُُيَالُِفوَن َعنو أمو

 النبي من حاب المالية خمالف لألةّلة.
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 غ عن اا.والنبي مبلّ  ،قساًم من ال،كام منشلها اا أنّ إىل مضافًا 

 فىهر عدم متامية املقدمقني اللقني هبام تقّم الفرضية الوىل ع كالم املاق  النائيني.

سنخ حعنض ال،كنام وحقناء هنم نفلثانية ع كالم املاق  النائيني وأّما الفرضية ا

السقصنااب إثبنات ال يمكن ل، إال أّن ال،كام الباقية حمقاجة إىل اإلمضاء، وهاحعض

 اإلمضاء.

 .(1)وأجاب عنه السيد اخلمئي )،فىه اا( حأّن االسقصااب حعينه إمضاء

أمرهنا حنني أن تكنمن ممنا رشعنه اا أو رشعنه ونقمال: إّن ال،كام الباقية يدور 

فنن كانت مما رّشعه اا سماء كان حنال واسنطة أم حماسنطة النبني وأّن  الرسمال واليًة،

، هاثبقيالنبي رّشعها نياحًة عن اا تعاىل، فهذ  ال،كام حتقاج إىل مثبت، واالسقصااب 

كمه، أو يميض ،كمنه لعدم معقملية أن يميض احلاكم ،غل معقمال؛ ف ؤهاإمضاأما و

اب هنل ال حيقاج إىل اإلمضاء، فالنزاع ع أّن االسقصناوحاق فاكم اا من هم ةونه، 

 ع غل حمله. ،يمكنه إثبات اإلمضاء أو ال

وإن كانت ال،كام الباقية مما جعلها النبي حام أّنه ويل عىل الناس، فهذ  ال،كنام 

، ؛ إذ جعل هذ  ال،كام كان حمدوةًا غل حاقية ونقطع حعدم حقائها حمجيء النبي الال

وال يعّم النبي الذي ينأيت منن حعند  وأتبناع هنذا  ،وكان ثاحقًا لتباعه فقط ،من الوال

النبي، وإمضاء هذ  ال،كام ع الرشيعة الال،قة مرجعه إىل جعنل احلكنم املامثنل ع 

 جراء االسقصااب.إلوعليه فليس هنا حمل  ،  أتباعه.
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املاق   اخقلفل يمكن لالسقصااب إثبات اإلمضاء أو ال؟ كام والنزاع ع أّنه ه

إال أّننه  ،النائيني والسيد اخلمئي، فذهب املاق  النائيني إىل أّنه انري االسقصنااب

يكمن مثبقًا حالنسبة إىل اإلمضاء، وذهب السيد اخلمئي إىل أّنه اري االسقصااب وال 

 في غل حمله أيضًا.يكمن من ال ل املثبت حالنسبة إىل اإلمضاء، ف

ولم فرض حقاء ،كم وكان حمقاجًا إىل اإلمضاء، يعني إن كان ،كم مركنب منن 

أمرين:  دور  عن النبي الساح  وإمضاؤ  منن النبني الال،ن ، فاالسقصنااب إّننام 

 إال عىل القمال حال ل املثبت. ،يثبت حقاء ذلك احلكم فقط، وال يثبت اإلمضاء

احلكم الذي نشك ع حقائه من ال،كام القي رّشعهنا  وحناًء عىل ما ذكرنا، إن كان

من رضورينات اإلسنالم وال حيقناج ما تكمن اا تبارب وتعاىل ن وهذ  ال،كام غالبًا 

ممجمةة ع الكقاب والسنة ن فمجنرة االسقصنااب هي إثباهتا إىل االسقصااب، حل 

 وال حيقاج إىل اإلمضاء. ،كاف ع إثباته

وما  ،ي جعلها النبي والية، فهذ  ال،كام خمقصة حأتباعهوإن كان من ال،كام الق

 مل يأت نبي ال،  تكمن هذ  ال،كام نافذة.

وإن شككنا ع أّن هذا احلكم من القسم الوال أو منن القسنم الثناين فنال انري 

االسقصااب، وذلك لعدم إ،راز احتاة القضية املقيقنة مع املشكمكة، فنّنه إن كان منن 

 ي االسقصااب وتقاد القضية املقيقنة واملشكمكة ع املمضمع.القسم الوال ار

وإن كان من القسم الثاين فاملمضمع خمقلف؛ إذ املفروض أّن جعل هذ  ال،كنام 

خمقو حأتباع النبي الساح  وال يعم أتباع النبي الال، ، فمن أجل عندم إ،نراز احتناة 

ي االسقصااب عند الشّك ع القضية املقيقنة مع القضية املشكمكة ع املمضمع ال ار

 أن احلكم من القسم الوال أو من القسم الثاين. 
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معنن  إلغناء احلكنم أّن النسخ املقصنّمر ع املقنام تنارة يكنمن ح الثاين: اإلشاال

 حمعن  انقهاء أمد احلكم. الثاحت، وُأخرس

ان شناماًل ومرجع الشنّك ع النسنخ ع الصنمرة الوىل إىل أّن احلكنم النذي كن

من حاب البداء، أي من حاب ظهمر أمر مضناة للمشننّرع حعند  هل ُألغي أو ال للجميع

 ،خفائه، وهذا مسقايل ع ،  اا تعاىل، ويقصّمر ع ال،كام املجعملة من قبل المالة

 كاملك الشرت )رضمان اا عليه(. 

وال إشكاال ع جريان االسقصااب ع هذ  الصمرة؛ إذ املفروض أّن احلكم كنان 

ونشك ع اإللغاء، فنسقصاب عدم إلغائه، حل يمكن اسقصااب احلكنم الفعنيل  ثاحقاً 

فيام إذا حتق  ممضمعه ثمَّ زاال، كام إذا جعل مالك االشرت رضيبة لكل من يملك كنذا 

ثنمَّ تلنف مقنداٌر منن هنذا املناال، فنيمكن  ،وكان شخو مالكًا هلنذا املقندار ،مقدار

 ما جعله. اسقصااب احلكم الفعيل عند الشّك ع إلغاء

مثل مر،لة تعّل  احلكم حالشخو ن حناًء عنىل جرينان  ،وإن حتق  حعض رشائطه

إجراء االسقصنااب أيضًا يمكن فاالسقصااب القعليقي وعدم االحقالء حاملعارض ن 

 القعليقي.

هننل اننري وع الصننمرة الثانيننة ن وهنني النسننخ حمعننن  انقهنناء أمنند احلكننم ن 

ض جرياننه هنل معنارض حاالسقصنااب وعنىل فنر ،االسقصااب المجمةي أو ال

 العدمي أو ال؟

 وتمضيح ذلك مقمقف عىل تصّمر احلكم ع مر،لة اإلنشاء.

احلكم ع مر،لة اإلنشاء إن كان له امقداة حالنسبة إىل مجيع الزمنة حنام إّن فنقمال: 

والقنانمن يكنمن امقنداة   ،أّن املقفرقات ع وعاء الزمان جمقمعات ع وعناء االعقبنار

 ،ُجعل لسنة مثاًل أو لزيند منن ذلنك، وطبعًا نشّك ع أّن احلكم املجعمال هل عرضياً 
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واجلعل حالنسبة إىل السنة هم القدر املقيقن، وحالنسبة إىل الزائد مشكمب فيه، وال منانع 

 من اسقصااب عدم اجلعل، أي أّنه اري االسقصااب العدمي.

ن إثبنات عندم املجعنمال هذا مع قطع النىنر عنن حمنذور املثبقينة، فنّننه ال يمكن

 إال عىل القمال حال ل املثبت. ،حاسقصااب عدم اجلعل

مبقن فوأّما االسقصااب المجمةي ن الذي يبقني عليه اسقصااب عدم النسخ ن 

هذ  ال،كنام لنم إّن عىل حقاء ال،كام املجعملة عىل نام القضايا احلقيقية اعقبارًا؛ إذ 

جماال لالسقصااب، فاالسقصنااب المجنمةي فلم يكن  ،كانت آنية ومل يكن هلا حقاء

مبقن عىل امقداة احلكم اإلنشائي عىل طب  سعة جمعمله، حمعن  أّنه لم جعل هذا احلكم 

ولم جعل لزيد من ذلك يكنمن احلكنم  ،ملدة مخسامئة عام، فاحلكم حاق خلمسامئة عام

 حاقيًا كذلك.

 : وحعبارة ُأخرس: ال،كام اإلنشائية هلا مر،لقان من المجمة

وع هذ  املر،لة امقداةها يكمن عرضنيًا؛ ، المجمة ع وعاء اعقبار املعقّبالوىل: 

 ولذا ال اري االسقصااب المجمةي حل اري االسقصااب العدمي. 

المجمة ع وعاء اعقبار العقالء، حمعنن  أّن العقنالء يعقنّبون أّن احلكنم الثانية: 

حل رئيسهم يعقّب ذلك وأّن ،كمه اإلنشائي  ،اإلنشائي حاق، واملقنن حام أّنه من العقالء

 حاق وسار املفعمال ع الزمنة املقأخرة.

والشاهد عىل ذلك أمر اا تبارب وتعناىل حاتبناع ملنة إحنراهيم، فنّننه لنم مل تكنن 

 أ،كامه حاقية مل يكن وجه لمر  تعاىل حاتباع ملة إحراهيم. 

بار حقنائي أيضنًا أو يقناال: إّن فعىل هذا الساس يقاال: إّن احلكم اإلنشائي له اعق

ال،كام اإلنشائية أ الة هي ثاحقة ع حعض اللماح كناللمح املافنمظ، فيفنرض هلنا 

اري االسقصااب المجمةي، إال أّنه يقع الكنالم هننا  كذلككان ، فنذا وجمة حقائي
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أيضننًا ع معارضننة االسقصننااب المجننمةي مننع االسقصننااب العنندمي، فنننّن 

بت عندم جعنل احلكنم لألفنراة القني ع الزمننة املقنأخرة، االسقصااب العدمي يث

واالسقصااب المجمةي للمجنمة االمقنداةي االعقبناري يثبنت امقنداة احلكنم إىل 

 فيقساقطان، ولعّله مل يكن هلذا اإلشكاال مدفع. ،الزمنة املقأخرة

 ع الثاحنت احلكنم أن منن) حقمله: (1)أورة   ا،ب الفصمال ما: اإلشاال الثالث

 ،قهم ع ثبت ما فنن املمضمع، لقغاير ؛آخرين ،  ع اسقصااحه يمكن ال اعةمج ، 

 أو حلننارضينع ،نن  ا الثاحقننة ال،كننام ريةنتسنن ع قمسننكن ذاوهلنن نفسننه، ال ،مثلننه

 ال ، ركةنالشن عنىل الدالنة والخبنار حاإلمجناع املعندومني أو الغنائبني إىل املمجمةين

 (.حاالسقصااب

نفرض الشنخو الما،ند مندركًا  :أوالً  :مله: )وفيهعن ذلك حق (2)الشيخ هأجاحو

 ،وشك ع حقاء احلرمة ع الشنريعة الال،قنة ،لرشيعقني، فنذا ،رم ع ،قه يشء ساحقاً 

فال مانع عن االسقصااب أ اًل، وفرض انقراض مجيع أهل الشنريعة السناحقة عنند 

 حل غل واقع(. ،جتدة الال،قة ناةرٌ 

وما نقملنه  ،واعرتض عليه حألسنة خمقلفة ،الكثروهذا اجلماب مل يقع ممرة قبمال 

أّن االشرتاب الذي اةعي ع املقام وحمسيلة االسقصااب يريد إثبات احلكم  :نان هم

لآلخرين هل املراة منه اشرتاب املكلفني ع ال،كام الماقعية، أو اشنرتاب املكلفنني ع 

 ال،كام الىاهرية؟
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ل،كام الماقعية ن وقد ثبنت منن اخلنارج أن اشرتاب املكلفني ع ا :فنن كان املراة

احلكم عىل الما،د ،كم عىل اجلامعة، فبام أّن احلكم ثاحت ع ،  وا،د حاالسقصااب 

يكمن احلكم ثاحقًا ع ،  اجلميع الشرتاكهم ع احلكنم النماقعي ن فهنذا خمندوش؛ إذ 

شنخو حعند  ثاحت حالنسبة لكّل ي ال ل املثبت؛ لّن احلكم القاعدة االشرتاب ال تنف

ولم أّن الالزم هم ثبمت احلكنم   عرض احلكم حالنسبة إىل اآلخريناالناالال يكمن ع

لآلخرين عىل فرض ثبمته له، إال أّنه ال يشكل ممضنمعًا للاكنم، حمعنن  أّننه لنيس 

،كم كل شخو مأخمذًا ع ممضنمع ،كنم اآلخنرين ،قن  يمكنن إثبنات احلكنم 

رعي هنم ثبنمت احلكنم نزمنه الشننعنم، ال لآلخرين حاسقصااب احلكم للشخو.

 لآلخرين من ةون أن يكمن من أ،كامه الرشعية، وعليه فيلزم حمذور املثبقية.

وإن كان مراة  اشرتاب املكلفني ع ال،كام الىاهرية، فهذا وإن كان  اياًا إال 

أّنه ليس له أثر ع املقام؛ إذ شممال ال،كام الىاهرية حجعل وا،د وإن كنان  ناياًا 

احلكم الىاهري يقاق  لنه الفعلينة فنيام إذا حتقن  ممضنمعه ن كنام أّن احلكنم  إال أنّ 

الماقعي كذلك ن وهنم اليقنني والشنّك ع االسقصنااب، ومنن املمكنن أن يقاقن  

ممضمعه عند شخو وال يقاق  عند اآلخرين، واشرتاكهم ع احلكنم الىناهري ال 

 شّك. يققيض إجراء االسقصااب لآلخرين الذين ليس هلم يقني وال

ّن اخقالف الشخاص ال يمننع أحقمله: )وثانيًا:  (1)وأجاب الشيخ عنه حمجه آخر

 إىل آخر . وإال مل ار اسقصااب عدم النسخ( عن االسقصااب،
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: أّن إشننكاال  ننا،ب الفصننمال منشننل  هننم فرضننه ال،كننام ثاحقننة تقريبننهو

ضنمع إىل فيلنزم إرساء ،كنم منن مم ،وحام أّن املعدومني غل املمجمةين ،لألشخاص

 ممضمع آخر.

ذا كانت ال،كام جمعملة عىل نام القضايا اخلارجية، وأّما إ وهذا  ايح فيام إذا

فنال  ةخل،يها يكن لألشخاص ف ملة عىل نام القضايا احلقيقية وملال،كام جمع كانت

 يلزم إشكاال تعدة املمضمع، ويدخل ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين.

ام جمعملة عنىل نانم القضنايا احلقيقينة وهلنا امقنداة ولب كالم الشيخ أّن ال،ك

 طميل، ونشّك ع مقدار امقداةها، فنسقصابها ع الزمان املشكمب فيه.

والشيخ )ر ( حصدة رفع إشكاال املسقشكل الذي ذهب إىل عندم امقنداة احلكنم 

مم أّن طمالً حام أّنه نىر إىل أفراة املمضمع حنىر الكثرة، وأّن كل فرة له ،كم، ومن املعل

بطة حجعل ال،كام عىل نام القضايا احلقيقينة، وحنام تجهة امقداةية ال،كام طمالً مر

 ذكر  الشيخ يدفع هذا اإلشكاال.

وأّما اإلشكاال حأّن الشّك إّنام يكمن ع ضي  املجعمال وسعقه ع مر،لة اإلنشناء، 

دمي، ومن الماضح أّنه ال اري عند الشّك ع السعة والضني  إال االسقصنااب العن

فليس الشيخ حصدة اجلماب عن هذا اإلشكاال ،ق  يشكل عليه حمثنل منا أشنكل ع 

الشيخ )ر ( مل يقعرض هلذا اإلشكاال ،ق  يكمن حصدة اجلماب  مصباح ال مال، فننّ 

، ويمكنن اً للاكنم اإلنشنائي امقنداة الشيخ مل يلقفت إىل أنّ عنه، كام أّن املعرتض عىل 

 اة احلكم اإلنشائي.إجراء االسقصااب المجمةي ع امقد

ويمكن تعليل عدم القفات الشنيخ إىل اسقصنااب عندم اجلعنل حنأّن هنذا منن 

املسالك املشهمرة للشيخ ن كام تعرض ع ممارة مقعدةة ن فنّنه ال يرس اسقصااب عدم 

القكليف مطلقًا جاريًا، ولعّل منشأ ذلك هم أّن الشيخ ال يقمال حمقالقنا من أّن ،قيقنة 
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وجمرة كمنه له أثر كاف ع جريان االسقصنااب،  ،عة الكشفاالسقصااب هي تمس

احلكم ليس من ال،كنام عدم حل يقمال حجعل احلكم املامثل وإحقاء املقيقن، ويقاال: إّن 

 ،ق  يكمن قاحاًل للجعل، وال يرتتب عليه أثر حالبيان الذي ذكر .

 اء.وقد ناقشنا نان ع املبن  والبناء وأّن عدم احلكم أيضًا قاحل لإلنش

 وأجاب حعض عن  ا،ب الفصمال حالقمسك حاالسقصااب القعليقي.

واملجيبمن هبذا اجلماب حني من يقمال حاجية االسقصااب القعليقني، كناملاق  

وقاال: إّنه عنىل فنرض ،جينة ، ، وحني من ال يقمال حاجيقه (1)الفكارالعراقي ع ّناية 

امعة الساحقة للجامعنة االسقصااب القعليقي يمكن القمسك حه إلرساء احلكم من اجل

 الال،قة، فنّّنم لم كانما ع الزمان الساح  لكانما مشمملني للاكم.

ل مل يذكر هنذا اجلنماب منع أّننه منن القنائلني 
وهنا يقمجه سلاال عىل الشيخ حأّنه ملد

 حاالسقصااب القعليقي.

اجلماب عن  ا،ب الفصمال  حالقمسك حاالسقصااب القعليقي واإلنصاف: أّن 

، فنّن االسقصااب القعليقي عىل ما ذكرنا وأشار إليه املاق  النائيني، إّنام غل  ايح

يكمن ع ممرة يقصمر احلكم ع املر،لة الثانية، وهي مر،لة تعل  احلكم حالشنخو، 

حمعن : أّن املمضمع حمق  والرش  مفقمة ونشك ع أّن احلكم املعل  عىل الرش  ثاحت 

كنان ثاحقنًا للممضنمع الوال، كنام ع مثناال العننب  مع أّن احلكم ،هلذا املمضمع أم ال

والزحيب، فال حّد من حتق  ممضمع القضية املقيقنة وفقدان الرش  ،ق  يقمهم ثبنمت 
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احلرمة القعليقية هلذا اليشء، وأّما جمرة فرض كمن هذا الشخو ع الزمان الساح  غل 

 كاف جلريان االسقصااب القعليقي.

لقعليقي ن كام ذكرنا ن إّنام يكمن ع القضايا الشنرطية االسقصااب امضافًا إىل أّن 

الثالثية الطراف، ففي القضايا الشنرطية الثالثية رحام يقمهم االسقصنااب القعليقني 

 حقمهم أّن مر،لة تعل  احلكم حالشخو غل مر،لة الفعلية.

لقنمهم جمناال هناب ليس فرطية الثنائية أو ع القضايا احلملية نوأّما ع القضايا الش

االسقصااب؛ فنّنه ال يقمهم كمن مر،لة تعل  احلكنم حالشنخو فيهنا غنل مر،لنة 

الفعلية، ولعّله لجل ما ذكرننا مل يقعنرض الشنيخ لالسقصنااب القعليقني ع مقنام 

 اجلماب عن  ا،ب الفصمال.

عىل اسقصااب عدم النسخ فيام إذا شك ع تعميم احلكم جلميع  الرابع: اإلشاال

حل ال حنّد منن إثبنات احلكنم  ،اسقصااب احلكم اإلنشائي ال أثر له الزمنة، وهم أنّ 

الفعيل، وإثبات احلكم الفعيل حاسقصااب احلكم اإلنشائي من ال ل املثبت، كنام أّن 

إثبات عدم املجعمال حاسقصااب عدم اجلعل كذلك؛ وذلك لّن احلكم لنه مرتبقنان: 

 ا،د له ارتباطان: املرتبة اإلنشائية، واملرتبة الفعلية، واحلكم الم

: رحطه حمعروضه ع وعاء اعقبار املعقّب، وهبذا اللااظ يعّب عننه حناحلكم أحدمها

 اإلنشائي والقانمين.

حتق  ع اخلارج، وهبذا قد : رحطه مع ممضمعه إن كان واجدًا للشنرائط ووثانيهام

مر،لنة  ولذا يمقد احلكنم حامقنداة ، فننّن احلكنم ع ،اللااظ يعّب عنه حاحلكم الفعيل

اإلنشاء عريض وليس له امقداة طميل، وهذا احلكم يقلّمن حلمن ممضمعه ع اخلنارج، 

 ،ويمقد حامقداة ممضمعه، كنام إذا كنان احلنج واجبنًا علينه ويشنك ع وجمحنه فعنالً 

 فيسقصابه ما مل يأت حه.
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زيد مسقطيع وكّل مسنقطيع انب  :فيقاال ،وهذا نقيجة ضم الصغرس إىل الكّبس

يمقند حامقنداة اسنقطاعة زيند علينه ب احلنج مجويد اب عليه احلج، وعليه احلج فز

 ويسقط حنتيان احلج.

 والعقل إّنام حيكم حمجمب إطاعة هذا احلكم الفعيل. ،وهذا هم احلكم الفعيل

للاكم الماقعي رحطني: أ،دمها رحط مع مم مفه وهم منا ع اخلنارج،  فققرر أنّ 

 .وثانيهام رحط مع معروضه وهم ما ع الذهن

وحلااظ ارتباطه مع معروضه يعّب عنه حاحلكم اإلنشائي، وحلاناظ ارتباطنه منع 

مم مفه يعّب عنه حاحلكم الفعيل. وإثبات احلكم الفعيل حاسقصااب احلكم اإلنشائي 

 حضميمة وجمة املمضمع ع اخلارج يكمن من ال ل املثبت.

إليهنا  وحعبارة ُأخرس: إن ثبقت الكّبس حاالسقصااب ال يكنمن ضنم الصنغرس

( ن الصنغرس كل مسنقطيع انب علينه احلنج) :وهين منقجًا، كام إذا ضّم إىل الكّبس 

إذا كانننت ثاحقننة  (كننل مسننقطيع اننب عليننه احلننّج )، إال أّن (زينند مسننقطيع) وهنني:

الكنّبس، فنال يمكنن هذ  الزم  (فزيد اب عليه احلج)تكمن النقيجة حاالسقصااب 

 كم.إثبات احلكم الفعيل حاسقصااب حقاء احل

وقد ُأجيب عنه تارة حأّن احلكم الفعيل ليس إال حتقن  ممضنمع احلكنم الكنيل ع 

اخلارج، وليس هنا تراحط ال حّد من إ،راز ، ونسبة احلكم الفعيل إىل احلكنم اإلنشنائي 

نسبة املركب إىل حعض الجزاء، فنذا كان املمضنمع حمققنًا ع اخلنارج وأثبقننا احلكنم 

 احلكم فعليًا.اإلنشائي حاالسقصااب يصل 

إال ليست مر،لة الفعلية ؛ إذ لم كان المر كذلك وأّن وهذا اجلماب غل  ايح

وإذا كنان حتق  املمضمع املفروض المجمة ع اخلارج منع وجنمة احلكنم اإلنشنائي، 
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وهنذا ةلينل عنىل أّن  !فكيف يمقد احلكم حامقداة  ويسقط حنتياننه وحنطاعقنه؟كذلك 

 لية.للاكم مر،لة حاسم مر،لة الفع

إّن العقل حيكم حمجنمب  :حام أجبنا حه ساحقًا، وهم أن نقمالأخرس وقد ااب عنه 

 اإلطاعة كلام حتق  ممضمع القضية احلقيقية وإن مل نقل حأّنه فعيل.

وهذا اجلماب ن أيضًا ن غل  ايح؛ وذلك من أجل أّننه لنيس للعقنل ،كنامن: 

ة فيام إذا حتق  املمضمع ،كم حمجمب إطاعة ال،كام الفعلية و،كم حمجمب اإلطاع

 وإن كانت الكّبس ثاحقة حالقعبد.

ال لزوم االتباع للاكم اإلنشنائي  ،لزوم اتباع احلكم الفعيلهم وما يدركه العقل 

الثاين هم ممضمع احلكم العقيل، معنا : عدم لنزوم  حرش  حتق  ممضمعه، واةعاء أنّ 

 اإلطاعة ممضمعًا للاكم العقيل ع مر،لة الفعلية.

ولنيس منن  ،حام أنا قلنا إّن اسقصااب عدم النسخ من ال نمال العقالئينة نعم،

يمكن أن يقاال عند الشّك ع حقناء احلكنم فالُممر القي ةليلها منارص حاالسقصااب 

حناء العقالء هنم احلكنم حالفعلينة ولنزوم اإلطاعنة. هنذا متنام الكنالم ع إّن  :وعدمه

 اسقصااب عدم النسخ.



 
 

 ستصحاب تهخر احلادثيف ا: التنبيه العاْش

من كلامت حعض القدماء هم أّن أ الة تأخر احلاةيف أ نل حرأسنه، إّن املسقىهر 

كام اةع  حعض أّن أ الة العدم أ ل حرأسه مع قطع النىر عن االسقصااب، وحعض 

 آخر ذهب إىل أّن أ الة القدرة أ ل حرأسه.

ماهد، وال حنّد منن إال أّن كمن أ الة تأخر احلاةيف أ اًل حرأسه غل مقرون حالش

الباننث ع أ ننالة تننأخر احلنناةيف وأمثالننه مننن الققننارن والققنندم عننىل ضننمء أةّلننة 

االسقصااب، وحام أّن هذ  املسألة تقشنعب إىل شنعب كثنلة ومشنقملة عنىل مسنائل 

كثلة، فألجل أّن يقضح مقدار مبا،ث هذ  املسألة وتفكيك حعضها عن اآلخر ال حنّد 

 من تقديم مقدمقني:

: أّنه ال إشكاال ع أّن الققدم والققارن والقأخر من الُممر اإلضنافية األوىلاملقدمة 

املققممة حالطرفني، فناقاج ملعرفة الققدم أو القأخر أو الققارن إىل املقيس واملقيس إليه، 

 وكذلك لقاق  الشّك ال حّد من املقيس واملقيس إليه.

لزمان القفصييل، وإّمنا الزمناين، واملقيس إليه عند الشّك ع أ،د هذ  الُممر إّما ا

ال أّنه حالنسبة إىل زمان خمصمص نشّك ع أّنه مققدم إ ،حمعن  أنا نعلم حادويف ،اةيف

عليه أو مقأخر عنه أو مققارن معه، كام إذا كان أثر لققدم إسنالم زيند حالنسنبة إىل ينمم 

إال  مرة وا،دة، عرفة أو لققارنه أو لقأخر ، فنذا كان الزمان هم املقيس إليه فليس له 

 وهي جمهملية تأريخ احلاةيف.

 وأّما إذا كان املقيس إليه هم الزماين فله  مرتان: 

: أن يكمن كل وا،د من احلاةثني ةخياًل ع ترتب احلكنم الما،ند الصورة األوىل

أّن  :نفيًا أو إثباتًا. وهذا ما نعّب عنه حأ الة تأخر احلاةيف ع املمضمعات املركبة، يعني

أ،ندمها مقنأخر عنن اآلخنر أو مققندم علينه أو  واملقيس إليه ن الذي نشك أنّ املقيس 
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مقارن ن كالمها ةخيالن ع احلكم وجمةًا أو عدمًا، كام إذا ترتب الثر عىل تقّدم إسالم 

الماريف عىل ممت املمريف أو عىل القسمة حعد املمت، أو ترتب الثر عىل تأخر منمت 

الصمرة ال حّد من حتق  إسالم النماريف ومنمت  املمريف عىل إسالم الماريف، ففي هذ 

املمريف، ونشّك ع أّنه هل تقدم إسالمه عىل ممت املنمريف أو ال؟ واملقنيس واملقنيس 

 إليه ممضمع حلكم وا،د.

كّل وا،د من املقيس واملقيس إلينه ،كنم، ويعنّب  يرتتب عىل: أن الصورة الثانية

قأخر، كام إذا علنم حالمضنمء وعلنم عن هذا حقعاقب احلاةثني مع الشّك ع املققدم وامل

حاحلديف، ويشّك ع تقّدم أ،دمها عىل اآلخر، وهذا من قبينل املمضنمعات البسنيطة، 

وهنم جنماز الندخمال ع الصنالة وأشنباهه،  ،يعني: يرتّتب عىل الطهارة ع نفسها أثر

وهم عدم جماز الدخمال ع الصالة وأمثاله، ولنيس  ،ويرتتب عىل احلديف ع نفسه أثر

،يث إّنه ال حّد من إسالم الماريف ومنمت  ،هارة واحلديف معًا أثر كالصمرة الُوىلللط

 املمريف.

وأمثناال  ،حقني يشء :ع أواخر القنبيه حعنمانغالبًا يذكروّنا  وهذ  الصمرة الثانية

 ذلك. 

إىل هنا ظهر أّن املقيس إليه إّما الزمان وإّما الزماين، والزمناين قند يكنمن جممنمع 

يس إليه ةخياًل ع احلكم الما،د، وقد يكمن لكل وا،ند ،كنم مسنققل، املقيس واملق

وقد يكمن أ،ندمها  ،قد يكمن كالمها جمهميل القاريخفوإذا كان الزماين هم املقيس إليه 

 جمهمال القاريخ واآلخر معلمم القاريخ.

وأّما إذا كان الزمان هم املقيس إليه، فهذا القفصيل غل جار؛ إذ الزمان القفصنييل 

 واليشء الزماين يقاس حالزمان القفصييل. ،م القاريخه

 فىهر من هذ  املقدمة أّنه ال حّد لنا من الباث ع ُأممر ثالثة: 



 605 | االستصحاب    
 
 

 

 الباث فيام إذا كان املقيس إليه هم الزمان.

وكان ةاخاًل ع عنمان املمضنمعات  ،والباث فيام إذا كان املقيس إليه هم الزماين

 املركبة.

وكان ةاخاًل ع عنمان املمضنمعات  ،املقيس إليه هم الزماين والباث فيام إذا كان

 البسيطة.

ن من الققدم والقأخر والققنارن ن : أّن هذ  العناوين الثالثة املذكمرة املقدمة الثانية

كمن حعناوينها االسمية ممضمعًا للاكم الشنرعي، كام إذا ورة ع الدليل عننمان تقد 

معنمننات املأخمذ ع املمضمع هم كمن ي، وقد الم الماريف عىل ممت املمريفتقدم إس

 ثمَّ مات. ،كام إذا ورة ع الدليل إذا أسلم الماريف ومل يمت حعد املمريف هذ  العناوين،

وحعبارة ُأخرس: قد تكمن العناوين االنقزاعية من الققدم والقأخر والققارن نفسها 

ضننمعات مننأخمذة ع ممضننمعات ال،كننام وقنند تكننمن معنمناهتننا مننأخمذة ع مم

 ال،كام.

فنذا كانت العناوين الثالثة حنفسها مأخمذة ع ممضمعات ال،كام ن حال فرق حني 

دًا ومسنققاًل ع أن يكمن  املقيس إليه هم الزمان أو الزماين ن فهنذا يشنكل حاثنًا جدين

حناًء عىل منا هنم احلن  منن جرينان االسقصنااب ع العنناوين  جريان االسقصااب

ممضمعًا لأل،كام نام هذ  العناوين الثالثة وعننمان احلندويف االنقزاعية إذا أخذت 

  .والكفر وأشبا  ذلك، حمعن  أّن هذ  العناوين جمرس لأل مال

أما جريان ال ل ع منشأ انقزاعها أو مصاح االنقزاع فال يثبت هذ  العنناوين، 

نجراء ّن العنناوين االنقزاعينة ال يمكنن إثباهتنا حنأع مباث ال ل املثبت وقد ذكرنا 

الذي هم أمر انقزاعني مثاًل ال يمكن إثبات عنمان الكفر فال ل ع مناشئ انقزاعها، 
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حاسقصااب عدم اإلسالم ع ،اال الصنغر، والمنر االنقزاعني هنم جمنرس لأل نل، 

  .وهكذا الققدم والقأخر والققارن وال ل عدم كفر .

خالفنًا  ،عناوينر االسقصااب ع هذ  الوعليه فيعنمن حاث آخر وهم أّنه ما ةو

ملا ذهب إليه  ا،ب الكفاية من إمكان إثبات العناوين االنقزاعية حسنبب ال نل ع 

 االعقبااملناشئ حدعمس خفاء الماسطة، أ
د
 .روحدعمس القالزم ع وعاء

وقد خفي مفاة كالم املاق  اخلراساين ع هذا املقام عىل عدة من املاققني مننهم 

ه، وتممهما أّن  ا،ب الكفاية يرس ذلك من قبينل املاق  ال فهاين، وحعض تالمذت

العلة واملعلمال ومن قبيل املقضايفني، ونان قد ذكرنا ع مباث ال ل املثبنت أّن منا 

ذكر   ا،ب الكفاية )كاملقضايفني( من حاب القشبيه ال منن حناب القمثينل، واملعينار 

إّن هنذا ) :فنن قينل هلنمعدم انفكاكهام ع وعاء االعقبار، والعقالء ال يفككمن حينهام، 

الشخو مل يسلم إىل يمم عرفة مثاًل وأسلم، ومع ذلك ليس إسالمه مقأخرًا عنن ينمم 

 ، يرون هذا من القناقض.(عرفة

وقد أجبنا نان عن ذلك حعدم القالزم حني املسقصاب والمر االنقزاعي، فمنثاًل 

ا أمٌر آخر وهنم أّننه ليس حني عدم اإلسالم إىل يمم عرفة وحني القأخر مالزمة، نعم، هن

فبضنّم العلنم حاإلسنالم الثاحنت نسقنقج القنأخر، فنعلم أّنه أسلم ن  إذا كنّاأسلم ن فيام 

وإال لنيس حالمجدان إىل اسقصااب عدم اإلسالم إىل يمم عرفة مثاًل نسقنقج القنأخر، 

 حني عدم اإلسالم إىل يمم عرفة والقأخر أي مالزمة؛ إذ من املمكن أّننه مل يسنلم حعند 

 أيضًا. 

تفكيننك حننني املسقصنناب ولننمازم املسقصنناب، حننل هننذا الزم هننناب ولننيس 

املسقصنناب حنضننافة يشء آخننر وهننم إسننالمه، وذكرنننا هننناب أّن ع القنزيليننات 

 واالعقباريات الةحية والقانمنية القفكيك غل عزيز عند العقالء.
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حأنفسنها  واملقصمة أّنه إذا أخذت هذ  العناوين حأنفسها ممضنمعًا حلكنم تكنمن

 جماٍر لأُل مال، ولذا ال حد من الباث عنها مسققاًل.

وأّما إذا مل نقل حذلك وقلنا حمقالة املاق  اخلراساين من عدم كمّنا جماٍر لأُل مال 

وإثباهتا حنجراء ال ل ع مناشئها، فال ناقناج إىل حانث مسنققل آخنر، والحانايف 

 الثالثة تكمن كافية.

 نقج أّنه ال حّد لنا من أحاايف أرحعة:وعليه، فمن ضم املقدمقني يسق

فيام إذا كانت هذ  العناوين وجمةًا أو عندمًا تارة نباث ع جريان االسقصااب 

فيام إذا مل تكن هذ  العناوين حأنفسها ممضمعًا للاكم، حل وأخرس  ممضمعًا للاكم.

إىل كانت معنمناهتا ممضمعًا، وهذا قد يكمن مقيسنًا إىل الزمنان، وقند يكنمن مقيسنًا 

 الزماين ع املمضمعات املركبة، وقد يكمن مقيسًا إىل الزماين ع املمضمعات البسيطة.

 البحث األول: 

وهم ما إذا كان أ،د هذ  العناوين الثالثة ممضمعًا حلكم ن حال فرق حني أن يكمن 

املقيس إليه هم الزمان أو الزماين حكلقا  مرتيه ن وما هم ممرة الكالم والمثلنة غالبنًا 

هم خصمص املمضمعات املركبة. فالصمر املقصنمرة لكنمن هنذ  العنناوين الثالثنة 

 ممضمعًا كثلة، إال أّن أ مهلا القي نقعرض هلا  مر ثالثة.

: ما إذا كانت هذ  العناوين حعنمان مفاة كان القامة أو ليس القامنة الصورة األُوىل

 ممضمعًا للاكم.

ين حعننمان مفناة كنان الناقصنة أو لنيس : ما إذا كانت هذ  العناوالصورة الثانية

 الناقصة ممضمعًا للاكم.

: ما إذا كان عدم هذ  العناوين حعنمان املمجبنة املعدولنة املامنمال الصورة الثالثة

 ممضمعًا للاكم.
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 وسائر الصمر املقصمرة يىهر ،كمها من ،كم هذ  الصمر الثاليف.

أو تقنارن يشء  ،ىل يشءإذا كان عنمان تقندم يشء عنوهي ما : أّما الصورة األوىل

حمفاة كان القامة، فال إشكاال ع عدم  أو تأخر يشء عن يشء ممضمعًا لألثر ،مع يشء

إذا حتق  تقّدم إسالم الماريف عىل ) :وجمة أ ل حمرز لعنمان الققدم وأخميه، فنذا قاال

، فال يمكن إثبات الققدم حال نل؛ إذ ليسنت لنه ،النة سناحقة، (ممت املمريف فلثه

أّن إثباته حنجراء ال ل ع منشأ انقزاعه عنىل فنرض اجلرينان يكنمن منن  واملفروض

 ال ل املثبت.

وحه ينف  تقنّدم إسنالم النماريف عنىل  ،وأّما ال ل العدمي فال مانع من جريانه

 ممت ممرثه.

منشأ لألثر، وعلمنا حقاق  أ،د الققدمني  وأّما إذا فرض أّن تقدم كل وا،د منهام

 مقعارضة. فقكمن ال مال النافية

 وما ذكرنا  من جريان ال ل العدمي إّنام هم مع قطع النىر عن املعارضة.

فال نل  ،وكذا إذا فرض أّن الققدم والقأخر والققارن كلهنا منشنأ لثنر رشعني

 ال اري لجل املعارضة.أيضًا الناع 

ومما ذكرنا يىهر أّنه لم أخذ عندم هنذ  العنناوين حمفناة لنيس القامنة ممضنمعًا 

، (إذا مل يقاق  تقّدم ممت املمريف عنىل إسنالم النماريف فلثنه)كام إذا قاال:  ،كمللا

  فيمكن إجراء ال ل الناع ع تقدم ممت املمريف.

كام إذا قاال:  ،: وهي ما إذا أخذت هذ  العناوين حنام كان الناقصةالصورة الثانية

قندم أخنذ حعننمان ، فهننا الق(إذا كان إسالم الماريف مققدمًا عىل ممت املمريف فلثه)

 كالصمرة الُوىل. ،ومل يلخذ حنام المجمة املامميل ،ثبمت يشء ليشء
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وع هذ  الصمرة أيضًا ال ل المجمةي غل جار، وذلك لعدم احلالنة السناحقة؛ 

إذ مل يكن إسالمه مققدمًا ،ق  يمكن اسقصااحه، فنال يمكنن إثبنات هنذ  العنناوين 

حاالسقصنااب ع مناشنئ انقنزاع هنذ  وال  ،حاالسقصااب ع نفنس هنذ  العنناوين

 العناوين.

وإّنام الكالم ع إجراء ال ل الناع ع هذ  الصمرة ن فنّنه كام اري االسقصااب 

كذلك اري لنفي املمضنمع النذي لنه أثنر لنفني الثنر ن فهنل انري  ،إلثبات الثر

 االسقصااب العدمي أو ال؟

مع هنل انري فيهنا حانقفناء املمضن وهذ  املسألة مبنينة عنىل أّن السنالبة املنقفينة

لّن إسالم هذا الشخو من أوال حتققه نشنك ع أّننه هنل كنان  ؛االسقصااب أو ال

لنه ،النة  تمقصفًا حم ف الققدم عىل ممت املنمريف أو ال؟ ووجنمة  النناعقي ليسن

ساحقة، فهل يمكن نفيه حلااظ عدم الققدم ع ،اال عدم اإلسالم؟ فنّنه ،يننام مل يكنن 

و،ينام وجد نشك ع أّننه هنل وجند  ،ققًا مل يكن مققدمًا عىل ممت املمريفاإلسالم حم

 هبذا الم ف أو ال؟ فهل يمكن اسقصااب عدم تقدمه؟ 

وهذا هم الذي يعّبون عنه حجريان االسقصااب ع العندام الزلينة، واملسنألة 

ذهب حعض إىل جريان االسقصااب فيهنا، وذهنب حعنض آخنر إىل عندم فخالفية، 

نقنمال حجرينان االسقصنااب ع  وناننكناملاق  الننائيني،  ،سقصناابجريان اال

 العدام الزلية تبعًا جلامعة.

فعليه يمكن نفي املمضمع حنام السالبة املنقفية حانقفاء املمضمع، ومن هننا يىهنر 

إذا مل يكنن إسنالم ) :كنام إذا قناال ،أّنه لم كان الثر مرتتبًا عىل نفس السالبة املاصنلة

اري االسقصنااب العندمي حطرين  أوىل،  (عىل ممت املمريف فلثه الماريف مقأخراً 
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واري ع هذ  الصمرة ما ذكرنا  ع الصمرة الوىل من أّن هنذا منع قطنع النىنر عنن 

 املعارضة حسبب العلم اإلمجايل.

: وهني منا إذا أخنذت هنذ  العنناوين حعننمان املمجبنة املعدولنة الصورة الثالثة

كام إذا قناال:  ،كمن ،رف السلب جزءًا من املاممالأن ي املاممال، واإلااب العدويل

 .(إذا كان ممت املمريف غل مسبمق حنسالم الماريف فال يرثه الماريف)

وع هذ  الصمرة ن أيضًا ن ال ل المجمةي غل جاٍر وليس لنا أ نل حمنرز حنأن 

ق إسالم الماريف إسالم غل مسبمق حاملمت؛ إذ نان ال نعلم أّن اإلسالم هل هم مسبم

 حاملمت أو غل مسبمق حاملمت؟

إن قلت: إّنه يمكن إثبات غل املسبمقية حنام ليس الناقصة والسنالبة املاصنلة، 

اإلسالم حتق  ومل تقاق  املسبمقية فهذا اإلسنالم  :فنّنه له ،الة ساحقة ويمكن أن يقاال

و حنانم املمت مل يكن مسبمقًا حاإلسالم حنام ليس الناقصة أ غل مسبمق، أو يقاال: إنّ 

 السالبة املاصلة، وحه يمكن إثبات املمجبة املعدولة املاممال.

وقد ذكرنا ع مباث ال نل املثبنت أّن املاقن   ،قلنا: إّن هذا من ال ل املثبت

ملزا عيل اليرواين ذهب إىل عدم القفكيك حني اللسنة؛ وذلك من جهة أّّننا كثنرات 

 ال ندور مدار القعبلات. ع مر،لة القعبل، ونان ع مر،لة االسقصااب

 من ال ل املثبت.االسقصااب هذا فيام تقدم. فوقد أجبنا نان عن ذلك 

 فىهر أّنه ال يمكن إثبات عنمان غل املسبمقية حاالسقصااب.

أّما ال ل الناع، فالظهر جماز جريانه حعنمان السالبة املاصلة املنقفينة حانقفناء 

يعني: أّن املمت ،ينام مل يكنن منا  عدولة املاممال.املمضمع القي هي نقيض املمجبة امل

كان غل مسبمق حنسنالم النماريف، و،يننام حتقن  نشنك ع أّننه كنان مم نمفًا حغنل 

 املسبمقية أو ال؟ 
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نقيض للممجبة املعدولنة املامنمال هي ومن هنا يىهر أّنه لم كانت السالبة القي 

 حطري  أوىل.ممضمعًا ومرتتبًا عليها الثر، فيجري ال ل الناع 

القي قلنا إّنه ال حّد من الباث عنها، إال أنا اخرتنا أمثلًة  هذ  أ مال الصمر الثاليف

ال للممضمعات البسنيطة املقيسنة إىل الزمنان، و،كنم أمثلنة  ،للممضمعات املركبة

املمضمعات البسيطة املقيسة إىل الزمان، ،كم ما ذكرننا ع هنذ  المثلنة. وهنذا متنام 

 الوال. الكالم ع الباث

 البحث الثاين: 

فيام إذا مل تكن هذ  العنناوين حأنفسنها ممضنمعًا للاكنم، حنل معنمناهتنا كاننت 

ممضمعًا للاكم ن وهذا مشرتب مع الباث الثالث والراحع ن وهذا قد يكمن مقيسًا إىل 

الزمان، كام إذا شككنا ع أّن إسالم زيد مقاق  قبل يمم عرفة أو حعد يمم عرفة منثاًل، 

 مرتان:وله  

: أن يكمن العدم املقيس إىل الزمان ممضمعًا لألثر، كنام إذا ترتنب الصورة األوىل

الثر عىل عدم إسالم زيد إىل يمم عرفة، ونان ال نعلم أّن إسالمه هل كنان قبنل ينمم 

عرفة أو حعد ، وهنا يمكن اسقصااب عدم اإلسالم إىل يمم عرفة؛ وذلك لّن ،قيقنة 

 احلكم حامقداة  ع زمان الشك.االسقصااب إحقاء اليشء و

: أن يكمن االسقصااب مقيسًا إىل الزمان  مرة، وع اللب مقيسًا الصورة الثانية

ثنمَّ علنم حاجلناحنة ع  ،إىل الزماين كام إذا تمضأ يمم اخلميس ن مثاًل ن لكّل  الة و ىل

س ،ق  انب يمم اجلمعة، إال أّنه ال يعلم أّن هذ  اجلناحة هل كانت مقاققة ليلة اخلمي

أو حتققت ع يمم اجلمعة فيسقصاب عدم اجلناحنة  ،عليه قضاء الصلمات القي  الها

 إىل يمم اجلمعة؟ 
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فهنا حاسب الصمرة وإن كان االسقصااب مقيسًا إىل الزمان، وهم يمم اجلمعة، 

إال أّنه حاسب اللب االسقصااب مقيس إىل الزماين، وهم اسقصااب عدم اجلناحة ع 

 اخلمسة، وال يرتتب الثر عىل عدم اجلناحة إىل يمم اجلمعة.،اال المضمآت 

 وعىل كل ال مانع من االسقصااب ع هاتني الصمرتني.

وذكر أنه ال  ،مباث االسقصااب الزماينلذلك ع  ا،ب الكفاية قد تعرض و

مانع من أ الة تأخر اليشء عن الزمان، اال أّن إثبات تنأخر  أو ،دوثنه ال يمكنن إال 

 ء الماسطة، أو عدم إمكان القكفيك حني المرين.حلااظ خفا

عدم إثبات القأخر أو احلدويف لنيس منن تماحنع  ونان قد ذكرنا ع املقدمات أنّ 

هذا الباث، وال خيقو هبذا الباث، حنل هنذا انري ،قن  فنيام إذا كنان مقيسنًا إىل 

و احلندويف، إال الزماين، وقلنا إّنه ال يمكن إثبات عنمان الققدم أو القأخر أو الققارن أ

 عىل القمال حال ل املثبت أو القمال حمقالة املاق  اخلراساين.

 البحث الثالث: 

ع الشّك ع الققدم والقأخر مقيسًا إىل الزماين ع املمضمعات املركبنة، وهنذا قند 

يكمن املقيس واملقيس إليه كالمها جمهميل القاريخ، وقد يكمن أ،دمها معلنمم القناريخ 

 قاريخ.واآلخر جمهمال ال

 جريان االستصحاب يف جمهول التاريخ 

كالمها جمهميل القاريخ فلنه  نمر، إال أّن عمندهتا الصنمرتان اللقنان  أّما إذا كان

حعكنس ترتينب ولكنن ذكرمها  ا،ب الكفاية، ونان نباث عن هاتني الصنمرتني 

  ا،ب الكفاية لنكقة.

ملمضنمع مركنب منن : الشّك ع الققدم والقأخر لشنيئني منع أّن االصورة األوىل

 وجمة يشء وعدم يشء آخر، حنام العدم املامميل.



 613 | االستصحاب    
 
 

 

ال حنانم العنندم  ،: أن يكننمن عندم يشء جنزءًا حالعنندم النناعقيالثانيـة الصـورة

 املامميل كالصمرة الوىل.

 :أّما الصمرة الوىل فهل اري االسقصااب ع جمهمال القاريخ أو ال؟ كام إذا قاال

ت ، ونان ال نعلم أّن منم(  إسالم الماريف فال يرثهإذا حتق  ممت املمريف ومل يقاق)

فهل يمكن إجراء ال ل والقمال حأن ال نل عندم املمريف مقدم أو إسالم الماريف، 

 أو ال يمكن؟ ،إسالم الماريف إىل زمان ممت املمريف ،ق  حيكم حانقفاء اإلريف رشعاً 

 منانع ذهب الشيخ النصاري ومجاعٌة إىل جريان ال ل ع جمهمال القناريخ، وال

من اسقصااب عدم إسالم الماريف إىل زمان ممت املمريف واقعًا وإن كان ممته مرةةًا 

حني زمانني، وهذا االسقصااب ال مانع مننه إال أن يكنمن مبنقىًل حاسقصنااب آخنر، 

 ويعارضه.

وذهب مجاعة من املقأخرين إىل إنكار إجراء ال ل ع جمهمال القاريخ وإن مل يكن 

 أنّ  (1) كفاية و ا،ب العروة النمثق ، ونقنل ع املسقمسنكهنا معارض، كصا،ب ال

أوال من أحدع هذا اإلشنكاال ن منن عندم اتصناال زمنان اليقنني حالشنك ن هنم املنلزا 

 الشلازي )قدس رس ( ع حاثه.

ع مباننث املينا  ع ،اشننيقه عننىل  قناالإال أّن املاقن  الشننيخ عبند اا املامقنناين 

 لعالمة املر،مم الشيخ رايض(.: )قد تلق  ذلك من شيخه ا(2)العروة

                                                           
 

 .497: 2مسقمسك العروة المثق  ( 1)

 .6،اشية العروة المثق : ( 2)
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بعد زمان الشيخ لجل شبهة أورةها حعض املاققني ن وهم مرةة حني فكان  اموكيف

املنلزا الشننلازي الكبننل وحننني الشننيخ رايض جند ُأرسة آال رايض ن ذهننب املاقنن  

 اخلراساين و ا،ب العروة إىل عدم جريان االسقصااب ع جمهمال القاريخ. 

اتصاال زمان اليقني حالشنّك حقعبنل املاقن  اخلراسناين،  والشبهة هي عدم إ،راز

 وحقعبل  ا،ب العروة عدم اتصاال زمان اليقني حالشّك.

 حت الشبهة حققريبات:وقد قرّ 

: ما ذكر ع ّناية الفكار، وهم أّن عدم إ،راز اتصاال زمان اليقنني التقريب األول

 ة.حالشّك إّنام هم حلااظ ا،قامال انققاض اليقني حيقني مضا

من مباين الُ مال ن أيضًا ن وأّنه حيقمل أن يكمن عندم  هم ما يىهروهذا الققريب 

 إسالم الماريف منققضًا حاليقني حاإلسالم.

وعليه فال يمكن اسقصااب عدم إسالم الماريف إىل زمان ممت املمريف، وذكنر 

 .أّن هذا هم مراة  ا،ب الكفاية

حنانم ال ينرة علينه ن كفاية مراة  ا،ب الن عىل فرض أّنه  ذلكتقريب ويمكن 

فنقنمال: الققرينب مقمقنف عنىل  ،يىهر نقو حعض الققريباتمنه إشكاالت كثلة، و

 مقدمات ثالثة:

: أّنه ع مثل هذين احلاةثني الذين نعلم حادوثهام ونشك ع الققندم املقدمة األوىل

 والقأخر ال حّد من فرض أزمنة ثالثة:

 ونفرضه يمم اخلميس.فيه، كال احلاةثني  الذي نعلم حعدم حتق  همالزمان الوال: 

 ، ونفرضه يمم اجلمعة.فيه الذي نعلم إمجاالً حمقمع أ،دمها همالزمان الثاين: 

 ونفرضه يمم السبت.فيه، الذي نعلم حقاق  كال احلاةثني  همالزمان الثالث: 
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ت، نعلم إمجاالً أّن ممت املمريف إّما ع يمم اجلمعنة أو ع ينمم السنبأننا  نقيجةالو

وكذا إسالم الماريف، وما نريد اسقصااحه هم عدم إسنالم النماريف إىل زمنان منمت 

املمريف، فمعاء القعبد االسقصاا  وعاء ممت املمريف، واملفروض أّن ممت املنمريف 

هم ممت املمريف الذي ام أّن وعاء حتق  اجلزء المجمةي مرةة حني اجلمعة والسبت، وح

ن،راز اجلنزء وعاء القعبد حع يمم السبت، فيكمن مرةة حني أن يكمن ع يمم اجلمعة أو 

 مرةةًا حني الزمانني.ن وهم عدم إسالم الماريف ن العدمي 

: أّنه ال يعقّب ع االسقصااب أن يكنمن زمنان اليقنني مقندمًا عنىل املقدمة الثانية

زمان الشّك، حل من املمكن حتققهام ع زمان وا،د، حل ال حّد من حتق  اليقني والشنّك 

 ن وا،د.ع آ

وليس مراة القائل حاتصاال زمان اليقني حالشّك ذلك، أي: تقّدم اليقني عىل الشّك 

زمانًا، إال أّنه ال حّد من سب  مقعل  اليقني زمانًا، وال حّد من عدم ختلل يقنني حناخلالف 

حني مقعل  اليقني ومقعل  الشّك، ال قطعًا وال ا،قامالً ،ينام نريد االسقصنااب، فنّننه 

مقيقنًا حالطهارة ع الساعة الوىل أو تعلن  اليقنني حالطهنارة ع السناعة الوىل  إذا كان

وتعّل  الشّك حالطهارة ع الساعة الثانية، فهنا اليقني والشّك مقصالن، واملقيقن مقندم 

ال قطعنًا وال  ،عىل املشكمب فيه، إال أّنه ال حّد من عندم ختلنل اليقنني حناخلالف حيننهام

ال  ،م علم حاحلديف حني القضية املقيقنة واملشكمكة فيسقصناب احلنديفا،قامالً؛ فنّنه ل

الطهارة الساحقة عىل احلديف، وكذا لم ا،قمل ختلل قضية مقيقنة حنني القضنية املقيقننة 

وذلك من جهة أّنه ،ينام ناقمل اليقني حاخلالف ن  ؛واملشكمكة ال اري االسقصااب

حل ناقمل أن يكمن من نقض  ،الشّك عىل فرض معقمليقه ن ال يكمن من نقض اليقني ح

اليقني حيقني آخر، إال أّن الكالم ع أّنه هل يعقل ذلك أو ال؟ وهذا أمر تقكفله املقدمنة 

 الثالثة.
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فام قيل من اعقبار اتصاال زمان اليقني حالشّك لنيس معننا  أّننه ال حنّد وأن يكنمن 

قطعًا وال ا،قامالً كام تممهنه  اليقني ساحقًا زمانًا والشّك مقأخرًا ومل يفصل حينهام يشء ال

حعض و رة عليه، حل املقصمة من اتصاال زمان اليقني حالشّك عدم ختلل يقني حاخلالف 

 فيها ال قطعًا وال ا،قامالً. القضية املقيقنة والقضية املشكمبحني 

 : أّنه ذكر لققريب ا،قامال تمسط القضية املقيقنة حني القضيقني أمران:املقّدمة الثالثة

ممجمة ا،قامالً، وهذا ن ع مثل املمرة ن : أّن اليقني القفصييل حاخلالف ر األولاألم

 يىهر من مباين االسقنبا .

 : أّنه ناقمل ختلل املعلمم حاإلمجاال، وهذا يىهر من ّناية الفكار.األمر الثاين

ومنمت املنمريف مل  ا نعلنم أّن إسنالم النماريفحام أننهم  ، فققريبهأّما األمر األول

ا ع زمان وا،د، حل حتققا ع زمانني، فنن كان إسنالم النماريف ع ينمم اجلمعنة يقاقق

فممت املمريف ع يمم السبت وحالعكس، فنقطع حأّننه إن كنان منمت املنمريف ع ينمم 

القطنع حقاقن  إسنالم يكنمن السبت فنسالم الماريف يكمن ع ينمم اجلمعنة، فعلينه 

هي عدم إسالم الماريف ع يمم اخلمنيس حني القضية املقيقنة و الماريف ا،قامالً مقخلالً 

وحني وعاء القعبد االسقصاا  وهنم ينمم السنبت، فيكنمن منن قبينل نقنض اليقنني 

 حاليقني.

وهذا ضعيف جدًا، وال يمكن انقساحه إىل  ا،ب الكفاية؛ لّن القطع حاملالزمنة 

حامللزوم  وأّما حدون القطع ،حني الشيئني ال يمجب القطع حالالزم إال مع القطع حامللزوم

 ال حيصل القطع حالالزم ولم حتق  القطع حاملالزمة.ف

حل القطنع  ،جمرة القطع حاملالزمة ليست نقيجقه القطع حالالزمأّن وحعبارة ُأخرس: 

حاملالزمة مع القطع حمجمة امللزوم ممجب للقطع حمجنمة النالزم، وع املقنام القطنع 

 لزوم فال نقطع حمجمة الالزم.إال أّنه ال قطع لنا حمجمة امل ،حاملالزمة ممجمة
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أنا نعلم إمجاالً أّن إسالم الماريف إّمنا حتقن  ع ينمم هم : فققريبه وأّما األمر الثاين

اجلمعة وإّما السبت، والعلم اإلمجايل كاشف عن الماقنع، فناقمنل أن يكنمن قاطعنًا 

قن  ع حالنسبة إىل حتق  إسالم الماريف ع يمم اجلمعة وأّن اإلسالم الذي نعلمه قند حت

اليقني حعدم اإلسالم ينققض حاإلسالم ع ينمم اجلمعنة، وال أّن  نقيجةاليمم اجلمعة، و

 يمكن اسقمرار  و جّر  إىل يمم السبت.

وقد أجيب عن ذلك حأّن هذا مبني عىل رساية العلم اإلمجايل من الصنمرة الكلينة 

حاإلمجناال عبنارة عنن  إىل املنطب  عليها، وهذا ال يمكن االلقزام حه، يعنني: أّن املعلنمم

العننمان الكنيّل ال حيكني إال عناّم فننّن اإلسالم ،ديف ع أ،ند الزمنانني،  اجلامع وأنّ 

فهنم النذي نطب  عليه اإلسالم يمم اجلمعنة املال عاّم ينطب  عليه ،ق  إذا كان  ،يطاحقه

 أّن الصفات النفسانية المجدانية غل قاحلة للقشكيك.إىل تعل  حه القطع، مضافًا 

راية مسنقمدًا منن كنالم املاقن  نا تقريب آخر لألمر الثاين، وااللقزام حالسنوهن

العلنم اإلمجنايل هنم النذات ع أّنه ال إشنكاال ع أّن املكشنمف ح :اخلراساين )ر ( وهم

عنمان أ،د المرين الذي هم عنمان انقزاعي، إال أّن العنمان االنقزاعي ال يرتتب عليه 

الماقع، يعنني: أّن العقنالء يعقنّبون أن يقاال إّنه  يمكنالثر، وله مكشمف عقالئي، 

هنذا أو ذاب، هنل هنم إّن منا أعلمنه ال أةري  :الماقع مكشمفًا حالعلم اإلمجايل ويقاال

يء ينقسم إىل العلم حاليشء حنفسه وإىل العلم حاليشنء حعنماننه، نحققريب أّن العلم حالش

،قن  تعنرف احلنرام كل يشء لك ،الال  :وقد ذكر الشيخ )ر ( ع ضمن قمله 

يعني: حنفس  مرته، وإّما ال حعينه، يعني: حصنمرة  ،يء إّما حعينهنّن معرفة الشأ حعينه

ُأخرس، وقد ذكر املاق  اخلراساين ع مباث المضع أّن تصمر الكيل تصنمر جلزئياتنه 

 حمجه. 
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وذكر املنطقيمن أّن تصمر اليشء تارة حنفسه وتارة حعنمانه، وعنمان ال،د النذي 

وحضنم  ،عنمان كيل حام أّنه أخذ عىل نام املرآتينة، فلنه مرآتينة حالنسنبة إىل اخلنارج هم

اإلشارة الممهية نقمال: إّن اإلسالم الذي أعلم حنه ال أةري ،نديف ع ينمم اجلمعنة أو 

إال أّنه حام أخذ مرآة، فبهنذ   ،السبت، وعليه فنّن املكشمف حه عقاًل وإن كان هم اجلامع

قمال: إّن له كشفًا عقالئيًا، وهم الماقع. والكشف إذا كان عقالئينًا الشماهد العقالئية ن

كالصفات النفسية المجدانية، ويكمن من قبيل اشقبا  احلجة وليس هم  ،فال حمذور فيه

حالال،ّجة، وأّن ما قامت البينة علينه هنذا أو ذاب، وقاحلنة للنرةع واإلمضناء وقاحلنة 

 للشبهة املصداقية.

أّننه قند  :منر السناحع)ال :(1)ساين ع أواخر مبانث القطنعاملاق  اخلرا قاالوقد 

كاة تناله يد اجلعنل تكليف الفعيل علة تامة لقنجز  ال عرفت كمن القطع القفصييل حالق

يقاال: إّن القكليف ،ينث مل  رحام ،هل القطع اإلمجايل كذلك؟ فيه إشكااٌل فنفيًا،  إثباتًا أو

الىاهري معه حمفمظة جاز اإلذن منن  مرتبة احلكم تينكشف حه متام االنكشاف وكان

 الناقضنقه منع املقطنمع إمجناالً إحمنذور مليس حل قطعًا، و ،الشارع حمخالفقه ا،قامالً 

 غل املاصمرة(.الحمذور مناقضة احلكم الىاهري مع الماقعي ع الشبهة 

ويمكن االسقىهار من هذ  العبارة أّننه يقنمال حكاشنفية العلنم اإلمجنايل للماقنع 

يكنمن مضاء وللشبهة املصداقية، وعلينه قاحل للرةع واإلهم عقالئي الذي حالكشف ال

 النزاع مع املاق  اخلراساين نزاعًا مبنائيًا.

                                                           
 

 .272كفاية ال مال: ( 1)
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وعىل هذا فناقمل ختلل العلم اإلمجايل املكشمف حنه الماقنع عقالئينًا حنني عندم 

ّنا نعلم حقاقن  أاإلسالم يمم السبت وعدم اإلسالم ،ني ممت املمريف؛ إذ املفروض 

سالم إما ع يمم اجلمعة، أو ع يمم السبت، فناقمل أن يكمن اإلسالم مقاققًا يمم اإل

 اجلمعة، وهم الذي تعل  حه قطعنا وهم املقطمع حه.

وهذا الققريب وإن كنان أسنّد منن الققرينب السناح ، إال أّننه تنرة علينه حعنض 

 اخلراساين. اإليراةات ع أ ل املبن  وحعض اإليراةات ع أّن هذا ليس مراة املاق 

أّما ع أ ل املبن  فقد ذكرنا ع مباث العلم اإلمجايل أّن الشنماهد القني أقيمنت 

عىل أّن العلم اإلمجايل كاشف عن الماقع عقالًء غل كافية إلثبات ذلك، وعنىل فنرض 

 متامية الشماهد إّنام يكمن ذلك ن أي: الكشف ن عن الماقع ع ممارة القكليف املنجز.

أّنه ال يمجند ع كلامتنه أننا إىل مضافًا فمراة  ا،ب الكفاية ذلك،  وأّما أّنه ليس

ّن الزم ذلنك فنن ،ناقمل فصل اليقني حاملضاة، حل هنذا وأمثالنه ع كنالم الشنار،ني

االلقزام حعدم جريان االسقصااب ع جمهمال القاريخ وإن كان اآلخر معلمم القناريخ؛ 

املاقن  اخلراسناين يقنمال حجرينان  واحلاال أنّ  إذ نفس هذا اإلشكاال جار هناب أيضًا.

االسقصااب هناب، ويقمال حجريان االسقصااب ع أطراف العلم اإلمجايل مع قطنع 

مع أّنه لم كان العلم اإلمجايل علاًم حالماقع فكينف يقنمال حجرينان  ،النىر عن املعارضة

 االسقصااب؟

 مقمقف عىل مقدمقني:وهم  لكالم  ا،ب الكفاية آخرتقريب وهناب 

: أّنه يعقنّب ع االسقصنااب عننمان البقناء واإلحقناء واالسنقمرار مة األُوىلاملقّد 

إّننه إحقناء منا كنان وجعنل  :والدوام وأمثاال ذلك سماء قلنا ع ،قيقة االسقصنااب

،قيقنة عنن  ةاملالزمة حني احلدويف والبقاء، حمعن  أّن اليقنني وسنائر الطنرق خارجن
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الشنيخ واملاقن  اخلراسناين، أم  كام ذهب إليه ،حمرز للادويفهي االسقصااب، حل 

 قلنا حأّن ،قيقة االسقصااب تمسعة الكشف حالنسبة إىل البقاء والدوام واالسقمرار.

عىل أي نام كان القعبد االسقصاا  تعبد حمجنمة الشننيء أو حعدمنه ع وعناء ف

اال الشك، إال أّنه ال حّد أن يعنمن حعنمان البقاء أو اإلحقاء أو االسنقمرار والندوام وأمثن

 ذلك.

وأما القعبد حمجمة يشء ع وعاء الشّك حدون أن يكمن معنمنًا هبذ  العناوين، فهم 

خارج عن ،قيقة االسقصااب، ونان ال ننكر أّننه منن املمكنن أن يقعبندنا الشنارع 

حمجمة يشء أو عدمنه عنند الشنّك إلخبنار عناةال أو لغنل ، إال أّن هنذا لنيس منن 

 االسقصااب حيشء.

العنناوين املنذكمرة منندرج ع ،قيقنة االسقصنااب. وإن  فانطباق عنمان منن

شككنا ع ممرة أّنه يصدق عليه هذ  العناوين أو ال، فمرجعنه إىل الشنّك ع أّن أةلنة 

 االسقصااب تشمله أم ال؟ فال يمكن القمسك حاالسقصااب.

: أّن وعاء القعبد االسقصاا  ع حمل حاثنا عبارة عن زمان وجنمة املقدمة الثانية

اةيف اآلخر؛ إذ نان حصدة إثبات عدم اإلسالم عند ممت املمريف، فنّننه وإن كنان احل

ع وعاء وجمة اجلنزء اآلخنر، يعنني ع هم إال أّن املقعبد حه  ،عدم اإلسالم مسقصاباً 

وعاء حتق  ،دويف ممت املمريف، فمعاء القعبد االسقصاا  عبارة عنن وعناء حتقن  

فروض أّن الثر مرتتب عنىل عندم إسنالم اجلزء المجمةي، وهم ممت املمريف؛ إذ امل

 الماريف عند ممت املمريف.

وحام أّن وجمة اجلزء المجمةي مرةة حني الزمان الثاين ن الذي فرضنا  يمم اجلمعة 

ن وحني الزمان الثالث ن الذي فرضننا  ينمم السنبت ن فلنذا يكنمن ممجبنًا للقشنكيك 
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جنمةي مقاققنًا ع ينمم اجلمعنة والرتةيد ع  دق عنمان البقاء؛ إذ لم كان اجلزء الم

 فالقعبد حعدم اإلسالم ع ،اال املمت يعنمن حعنمان االسقدامة والبقاء وأشبا  ذلك.

اريف وأّما إن كان اجلزء المجمةي مقاققًا ع يمم السبت فالقعبد حعدم إسالم النم

ل أي: إحقاء ما هم حمرز حاليقني؛ إذ ع هذ  الصنمرة ختلن ،ال يصدق عليه عنمان اإلحقاء

اإلسالم؛ إذ املفروض أّنه لم كان املمت ع يمم السبت كان اإلسنالم ع ينمم اجلمعنة، 

وعليه، فاحلكم حأّن اإلسالم مل يقاق  إىل زمان ممت املمريف ليس إحقاء لعدم اإلسالم 

الذي كان مققينًا ع الزمان الوال؛ لّنه ختلل نقيض عندم اإلسنالم وهنم اإلسنالم ع 

يكمن القعبد حعدمه اسقمرارًا وحقاًء لعندم اإلسنالم ع الزمنان  البني، ومع حتققه كيف

 الوال.

فبام أّن اجلزء المجمةي مرةة حني ،دوثه ع الزمان الثاين والزمان الثالنث فطبعنًا 

فنال يمكنن القمسنك  ،نشك ع  دق عننمان االسنقمرار والبقناء عنىل هنذا القعبند

 حاالسقصااب.

 ا،ب الكفاية، وهنذا الققرينب أقنرب ويمكن جعل هذا المجه تفسلًا لكالم 

 من المجه الوال. 

وما ذكر   ا،ب الكفاية من عدم إ،نراز اتصناال زمنان الشنّك حزمنان اليقنني 

حنل إّننام حلاناظ  ،فمراة  من زمان الشّك هم زمان املشكمب فيه ال حام أّنه مشكمب فيه

شنك ع عندم وعاء القعبد االسقصاا ، فمعاء القعبد االسقصاا  الذي هم وعاء لل

اإلسالم املقارن ملمت املمريف فاملقعبد حه وهم عدم اإلسالم مل حينرز اتصناله حناملقيقن، 

املقيقن؛ إذ  ا،ب الكفاية ال يرس اليقني من أركان االسقصنااب  :ومراة  من اليقني

 كام أرشنا ع أوال هذا الققريب.
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شبيه حالققريب وهذا الققريب الذي ذكرنا  لعله أوجه الققريبات، وهذا الققريب 

ولذا ال يرة عىل هذا الققريب  ،الذي ذكر  املاق  ال فهاين، إال أّنه خيقلف عنه رو،اً 

 عىل تقريبه من اإلشكاالت الثالثة. ال فهاينما أورة  املاق  

واجلماب عن هذا الققريب: أّنه ال إشكاال ع متامية املقدمنة الوىل وأّننه يعقنّب ع 

قاء واالسقمرار وأشبا  ذلنك، إال أّن الكنالم ع متامينة االسقصااب  دق عنمان الب

 إّن الرتةيد والقشكيك ع  دق عنمان البقاء حمل إشكاال. :املقدمة الثانية، فنقمال

تمضيح ذلك: أّن االسقصااب مفاة  إحقاء يشء أو عندم يشء إىل زمنان، إال أّن 

 الزمان يال،ظ عىل نامين:

قسم حالققسيامت املقعارفة القي يعنّب عنهنا : الزمان حلااظ نفسه، ويالنحو األول

 يمم السبت ويمم ال،د وشهر شبعان وشهر رمضان.كحالزمنة القفصيلية، 

 :فنقنمال ،: يال،ظ الزمان واعل املميز له احلاةثنة القني وقعنت فينهالنحو الثاين

مان الزفنّن  زمان هذ  الماقعة مثل زمان امليالة وزمان اهلجرة وعام الفيل وأمثاال ذلك.

 .ىل الزماين حيصل له امقيازمضافًا إ

اإلحقاء واالسقمرار، واإلحقاء واالسقمرار يققيض  :و ما يققضيه االسقصااب هم

أزمننة  مأزمننة تفصنيلية أسنماء كاننت لزمان االسقصااب شامل لحقاء  إىل زمان، و

وقنع فينه منمت املنمريف، يعنني:  كن اسقصااب عدم اإلسالم إىل زمانٍ م، فيإمجالية

قصاب عدم اإلسالم مقيسًا إىل الزماين وهم املمت، وال إشكاال ع  ندق اإلحقناء نس

 واالسقمرار.

واإلشكاال ع  دق عنمان اإلحقاء واالسقمرار إّنام نشأ من قياس االسقصنااب 

الزمننة القفصنيلية، حنل يمكنن لننا حإىل الزمنة القفصيلية مع أّننه ال ملنزم ملقايسنقه 
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زمان ممت املمريف مع قطع النىر عن أّن ممت املنمريف اسقصااب عدم اإلسالم إىل 

 ع أي وقت كان.

 : لعدم جريان االسقصااب وهم ن أيضًا ن مقمقف عىل مقدمقني:التقريب الثالث

: أّنه ال إشكاال ع أّن االسقصااب من ال مال العملية، وال مال األُوىل املقّدمة

 سنماءلزام أو عىل نام الرتخنيو، العملية مقررة لبيان وظيفة الشاب إّما عىل نام اإل

حنال واسنطة مثنل  ممثل اسقصااب املمضنمع ليرتتنب علينه احلكنم أ ،مع الماسطة

 اسقصااب احلكم.

وعىل أي نام كان االسقصااب شأنه حيان المظيفة، وفيام إذا كنان املسقصناب 

وأّمنا إذا كنان املسقصناب جنزء  متام املمضمع فال إشنكاال ع ترتنب احلكنم علينه.

ع فال حّد وأن يكمن اجلزء اآلخر حمرزًا إّما حالمجدان أو حالقعبد ع وعاء القعبند املمضم

ال وجندانًا وال  ،االسقصاا ؛ إذ لم اسقصابنا جزءًا واجلزء اآلخنر كنان غنل حمنرز

يكمن هذا االسقصااب لغمًا؛ لّنه ال يرتتب احلكم عىل جنزء املمضنمع، فنال  ،تعبداً 

ع وعناء القعبند ن مرشوطًا حأن يكمن اجلزء اآلخر  مانع من اسقصااب جزء املمضمع

 حمرزًا إّما حالمجدان أو حالقعبد.ن االسقصاا  

ما نريد اسقصااحه فيام نان فيه عبارة عنن جنزء املمضنمع؛ إذ  : أنّ املقّدمة الثانية

وأمر وجنمةي  ،املفروض أّن املمضمع مللف من أمر عدمي وهم عدم إسالم الماريف

وجريان االسقصااب ن حاكم املقدمة الوىل ن ع عندم اإلسنالم وهم ممت املمريف، 

مقمقف عىل أن يكمن اجلزء اآلخر وهم ممت املمريف حمرزًا، وحام أّنه غل حمرز حالقعبند 

فال حّد وأن يكمن حمرزًا حالمجدان، واإل،نراز المجنداين إّمنا حنالعلم القفصنييل وإّمنا 

مت ع المقنت الفنالين غنل ممجنمة عنىل حالعلم اإلمجايل، والعلم القفصييل حمقمع امل

الفرض، وأّما العلم اإلمجايل فنّنه وإن كان ممجمةًا، إال أّن العلم اإلمجنايل إّننام يكنمن 



624 |   

 
 

كاشفًا ويرتتب عليه الثر فيام إذا كان الثنر مرتتبنًا عنىل كنال الطنرفني أو عنىل مجينع 

كام  ،العلم اإلمجايل علامً الطراف، وأّما إذا ترتب الثر عىل طرف وا،د فال يكمن هذا 

 حل شبهة حدوية. ،إذا علم حأّن هذا اليشء إّما واجب أو مباح، فنّن هذا ليس علامً 

ع املقام مرتتب عىل تقدير ةون تقدير؛ إذ لم كنان منمت املنمريف ع ينمم الثر و

اجلمعة يرتتب عليه الثر؛ لّنه مقرون حعدم إسالم الماريف، وأّما لم كان ممت املمريف 

 مقرون حنسالم الماريف.هم  يمم السبت فال يرتتب عليه الثر؛ إذ ع

وخال ة الكالم: حام أّن اجلزء اآلخر غل حمرز ال حالمجدان وال حالقعبد فال يمكن 

 القمسك حاالسقصااب السقمرار اجلزء العدمي.

ُجعل تفسلًا الذي وهذا الققريب خيقلف عن الققريب املذكمر ع مباين االسقنبا  

 الم املاق  اخلراساين.لك

 ويمكن اجلماب عن هذا الققريب حأّن املقدمة الوىل  اياة ومما ال إشكاال فيه.

وأّما املقدمة الثانية فمخدوشة؛ لّن ما ذكر من أّن إ،راز اجلزء اآلخر إّما حنالعلم 

 القفصييل وإّما حالعلم اإلمجايل، والعلم القفصييل غل ممجمة، والعلم اإلمجنايل كنأن مل

يقاال حلااظهنا مقن  يعلنم حمنمت الزمنة القفصيلية، ومال،ىة ناشئ من فهم  ،يكن

ونانن  .كنأن مل يكننال أثر له فهم ، والعلم اإلمجايل املمريف؟ فهم غل معلمم تفصيالً 

نلغي الزمنة القفصيلية ونسقصاب عدم اإلسالم إىل زمان واقعي ،ديف فينه منمت 

ونجعنل مقيناس االسقصنااب زمنان  ،يليةقطع النىر عن الزمنة القفص املمريف مع

،دويف ممت املمريف، واملفروض أّنه حمنرز حالمجندان، وغنل الزم أن يكنمن اجلنزء 

ُف زمنانٍ  فيقناال  ،اآلخر حمرزًا حلااظ الزمنة القفصيلية، وما هم حمرز حالمجدان معنرِّ

 مل يكن. مسماء كان جمهمال القاريخ أ ،زمان ممت فالن
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ان االسقصااب ع جمهمال القاريخ هم ما يسنقفاة منن : لعدم جريالتقريب الرابع

املاق  العراقي ع املقاالت وّناية الفكار والسيد احلكيم ع ،قائ  ال مال، ونذكر  

  حقمضيح وحيان منا، وهم مقمقف عىل حيان مقدمة، وهي:

أّن أةلة االسقصااب مقكفلة المقداة واسقمرار يشء ع زمان الشك ع اسقمرار  

 تعرض جلهة املقارنة حني الشيئني. اهل تكان أو عدميًا، وليسوجمةيًا 

يء ننعم، إن كان اسقمرار أ،د الشيئني تعبدًا ممجبًا لالجنقامع الزمناين منع الشن

اآلخر وكان الثر مرتتبًا عليهام، ففي هذ  الصمرة تثبت املقارنة حني الشيئني، إال أّن ما 

غاية المر إن  يشء يشّك ع اسقمرار .هم مفاة أةلة االسقصااب عبارة عن اسقمرار 

كان اسقمرار  ممجبًا للمقارنة واالجقامع مع الشنيء اآلخر تثبت املقارنة واالجنقامع، 

أي: واقع املقارنة واالجقامع، وال اري فينه حمنذور املثبقينة؛ إذ ذكرننا سناحقًا أّن هنذا 

شنك ع حقناء ال منن لنمازم املسقصناب، كنام إذا  ،الققارن من لمازم االسقصنااب

الطهارة إىل زمان الصالة، فهنا ما يثبقه االسقصااب هم االمقداة واالسقمرار للطهارة 

إىل هذا الزمان، واملفروض أّن الصالة قد حتققت ع هذا الزمان حالمجندان، و،قيقنة 

ال  الة إال حطهمر  عىل ما حينا ساحقًا )الباء( ع )حطهمر( ال يداّل إال عىل جمرة املقارنة

 االجقامع الزماين حينه وحني الصالة.و

وعليه، فنذا اسقصابنا الطهارة إىل زمان الصالة، فقكنمن الصنالة منع الطهنمر، 

فاملقارنة حني الطهمر والصالة وإن تثبنت حاالسقصنااب إال أّن االسقصنااب لنيس 

 حل مفاة  االسقمرار فيام يشّك ع اسقمرار . ،مفاة  إثبات املقارنة حني الشيئني

فاالسقصنااب  ،ا إذا كان الشّك ع املقارنة من غل نا،ية اسنقمرار الشننيءوأمّ 

 وال يمكن إثباته حاالسقصااب. ،غل مقكفل إلثباته
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ّن الشّك ع اقرتان أمر عدمي أو أمر وجنمةي منع يشء آخنر لنه أتمضيح ذلك: 

  مر ثالثة:

وال مرار، : أن ال يكمن منشأ الشّك هم الشك ع االمقداة واالسنقالصورة األوىل

حالشّك ع االمقداة، كام إذا علم أّن ،ياة زيد قد انقهت ع ينمم اجلمعنة،  اً مقرونيكمن 

وال نعلم أّنه هل كانت ،ياته مقروننة حاخلسنمف أو ال؟ منن جهنة عندم العلنم حنأّن 

خسمف القمر هل كان قبل يمم اجلمعة أو حعد يمم اجلمعة، ففي هذ  الصنمرة الشنّك 

وخسمف القمر ممجمة، إال أّن هذا لنيس منن جهنة عندم العلنم ع مقارنة ،ياة زيد 

حمقدار ،ياة زيد والشّك ع امقداة ؛ إذ املفروض أّنا نعلم أّن ممته كان ع يمم اجلمعة، 

 والشّك إّنام ع احلاةيف اآلخر، وأّنه حتق  قبل يمم اجلمعة، أو حعد يمم اجلمعة.

  الصمرة؛ إذ ال شّك ع ومن الماضح عدم إمكان القمسك حاالسقصااب ع هذ

مقدار اسقمرار ،ياة زيد، ونىل  ما إذا علمنا حقاق  الطهارة ع أوال النزواال وزواهلنا 

 ع الساعة الثانية، ونشّك ع أّن الصالة القي  ليناها هل كانت حني احلدين أو حعدمها.

 فهنا ال يمكن القمسك حاالسقصااب؛ لّن الشّك ع املقارنة غل مقروٍن حالشنّك 

ع امقداة الطهارة، ووظيفة االسقصااب إّنام هي االسنقمرار القعبندي، وال شنّك ع 

 االسقمرار.

 ،ينئنذ: أن يكمن الشّك ع املقارنة ناشئًا من الشنّك ع االمقنداة والصورة الثانية

وهذا االمقداة حاٍد يكمن قاحاًل للقعبند حنه كناف ع  ،يكمن مقرونًا حالشّك ع االمقداة

ارنة حني الشيئني، كاملثاال الذي ذكرنا  ع املقدمة، وهم كام إذا شنّك ع زمنان إثبات املق

ن مقطهنرًا سناحقًا الصالة، أو حعد الصالة، حأّنه كان مقطهرًا أو ال، واملفنروض أّننه كنا

إىل هذا الزمان، فهنا ما ناقناج إلينه هنم مقارننة الصنالة منع  ء الطهارةويشّك ع حقا

ن الشّك ع مقدار امقنداة الطهنارة، عحل مسبب  ،شّك مقرونالطهارة، وحام أّن هذا ال
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قاحل لالمقداة القعبدي كاف ع إثبات املقارنة، ففي هذ  الصنمرة ال هم واملقدار الذي 

وطبعنًا تثبنت حنه املقارننة حنني  ،مانع من القمسك حاالسقصااب وإثبات االسنقمرار

 الطهارة والصالة.

وهذا الشنّك ع  ،ملقارنة حني الشيئني ممجمةاً : أن يكمن الشّك ع االصورة الثالثة

املقارنة مقرون حالشّك ع امقداة أ،د الشيئني، إال أّنه لنيس احلكنم حاالمقنداة ممجبنًا 

الشّك ع املقارنة حني الشيئني شبيه حالصمرة الُوىل من جهة  :للمقارنة، وحعبارة ُأخرس

ان فيه؛ لّن فيام نان فينه نشنّك أّن احلاةيف اآلخر مرةة حني الزمانني، وهذا مثل ما ن

عدم إسالم الماريف وممت املمريف، ونشّك ع امقداة عدم وتقارن جقامع الزماين االع 

إسالم الماريف، وعدم امقداة ؛ إذ ال نعلم أّن عدم إسالمه هل انقه  ع يمم اجلمعة أو 

عدم اإلسنالم، ع يمم السبت، إال أّن الشّك ع املقارنة غل ناشئ من الشّك ع امقداة 

قاحل لالمقداة القعبندي ال يرفنع الشنّك ع املقارننة، حنل الشنّك ع هم واملقدار الذي 

املقارنة ناشئ من عدم العلم حأّن منمت املنمريف هنل ،صنل ع ينمم اجلمعنة أو ينمم 

السبت؟ فهنا ال يمكن إثبات املقارنة حاالسقصااب إال عىل القمال حال ل املثبت؛ إذ 

اسقمرار عدم اإلسالم ع وعاء الشّك إن ترتب الثر الشنرعي  االسقصااب يققضني

عليه، ووعاء الشّك إّنام هم الزمان الثاين، أي: يمم اجلمعة، ولنيس وعناء الشنّك هنم 

الزمان الثالث، وهم يمم السبت؛ إذ ع يمم السنبت نعلنم حقاقن  كنال المنرين منن 

 اإلسالم واملمت.

املمريف ناشئ من أّن ممت املمريف ع أي والشّك ع مقارنة عدم اإلسالم وممت 

زمان؟ هل هم ع زمان المجمة القعبدي لعدم اإلسالم، أي: الزمان الثاين، ،ق  تكمن 

حتصل املقارنة؟ فهننا ال  ثالث ،ق  الاملقارنة ،ا لة، أو أّن زمان املمت هم الزمان ال
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ناشنئ منن أّن  يمكن إثبات املقارنة حاسقصااب عدم اإلسالم؛ إذ الشنّك ع املقارننة

 احلاةيف اآلخر وهم ممت املمريف ع أي زمان.

نعم، حناًء عىل ،جّية ال ل املثبت رحام يقاال حأّنه إن أثبقنا عدم اإلسالم ع الزمان 

الثنناين، ونعلننم إمجنناالً أّن ع الزمننان الثنناين إمننا حتقنن  اإلسننالم أو مننمت املننمريف، 

فياصنل  ،يف ع الزمان الثاينفباسقصااب عدم اإلسالم نثبت الزمه وهم ممت املمر

 االقرتان.

 فىهر مما ذكر أّن االسقصااب غل جار ع املقام.

إّن  :ونقمال، أجبنا حه عن الققريبني الساحقني ويمكن اجلماب عن هذا الققريب حام

مقكفل جلهة االمقداة وليس منقكفاًل جلهنة هم المر كام ذكر من أن االسقصااب إّنام 

قداة الذي يمكن أن يكمن االسقصااب منقكفاًل لنه إّمنا الزمننة املقارنة، إال أّن االم

القفصيلية وإّما الزمنة اإلمجالية، وليس مراةنا منن الزمنان اإلمجنايل الزمنان املعلنمم 

ف حمقمع ،اةيف فيه، وهذا الزمان اإلمجنايل ن أيضنًا ن  حاإلمجاال، حل مراةنا الزمان املعرَّ

إّن اليشء الذي كنت عنىل  :قصااب يقمالمشممال لةلة االسقصااب، أي: أّن االس

هنم يقني حالنسبة إليه مسقمر إىل زمان حتقمل أّنه حاق، والزمان الذي حيقمل حقناؤ  إّمنا 

وهبذا اللااظ المر كام ذكر، أي ناقمل عندم اإلسنالم إىل انقهناء  ،الزمنة القفصيلية

م، وهذا املقدار غل يمم اجلمعة، وأّما حعد يمم اجلمعة فال ناقمل اسقمرار عدم اإلسال

الزمننة اإلمجالينة ن حناملعن  املققندم ن يعنني الزمنان هم ّما إو كاف ع إثبات املقارنة.

ف حمقمع احلاةيف فيه أي ممت املمريف.  املعرَّ

وحعبارة ُأخرس: ال ةلينل عنىل أّن الزمنان النذي ال حند وأن يال،نظ االسنقمرار 

إذا كنان منا ّلة االسقصااب تشمل ،ق  حالنسبة إليه أن يكمن الزمان القفصييل، حل أة

 الزمان إمجاليًا.
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وعليه، فاالسقصااب يثبت املقارنة، والققريبات الثالثنة الخنلة لنم،ظ فيهنا 

 الزمنة القفصيلية؛ ولذا مل يقع جريان االسقصااب ممرةًا للقبمال. 

بنت إّن أةلة االسقصااب تث :وأّما إذا أغمضنا النىر عن الزمنة القفصيلية وقلنا

فنًا  إحقاء ما كان عىل ما كان إىل زمان القطع حاخلالف ولنم أّن هنذا الزمنان يكنمن معرَّ

 مل يكن وجه للقمال حعدم جريان االسقصااب. ،حعنمان وقمع ،اةيف فيه

حل يمكن اسقصااهبا  ،زم أن نسقصاب الطهارة إىل الزمان القفصييليل فمثاًل: ال

اةنا منن الزمنان اإلمجنايل الزمنان املعلنمم إىل زمان وقمع الصالة، ونكرر أّنه ليس مر

ف حمقنمع ،ناةيف فينه ولنم مل نعلنم حالنسنبة إىل  ،حاإلمجاال حل مراةنا هم الزمان املعنرَّ

، كام تشنمل أيضاً  الزمنة القفصيلية أّنه ع أي وقت، وأةّلة االسقصااب تشمل ذلك

 الزمنة القفصيلية.

 ( من جريان االسقصااب ع أّن ما ذهب إليه الشيخ )قدس رس :فىهر مما ذكرنا

جمهميل القاريخ هم الصايح، واإلشكاال املزحمر حققريباته الرحعة غل وارة عىل جريان 

 االسقصااب.

 فائدة

منن قبنمال العلنم  ا،ب الكفاينة ه حمناسبة ما ذكر ع أ،د تقريبات كالم ثمَّ إنّ 

ال  عشبهة املصداقية تصمير ال يمكنلشبهة املصداقية وقع الكالم ع أّنه هل اإلمجايل ل

 أو ال؟حغل المجه املذكمر  تنقض اليقني حالشك

املشهمر حني العالم عدم وجمة الشبهة املصداقية، إال أّن املاق  الننائيني ذهنب 

وقّرب ذلك حنام آخر غل إىل وجمة الشبهة املصداقية ع حعض ممارة العلم اإلمجايل، 

ناءين، ثمَّ علمنا إمجاالً حطهنارة أ،ندمها، فهنل وهم كام إذا علمنا حنجاسة اإلما تقدم، 

 اري اسقصااب النجاسة ع كليهام أو ال؟
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 :ثاليف  مرعىل ما ذكر  يقصمر و

: العلم اإلمجايل حطهارة أ،دمها من ةون معني ومن ةون أن يكنمن األوىل الصورة

 .كام إذا قامت البينة عىل طهارة أ،دمها ،للمعلمم حاإلمجاال ارتبا  مع الماقع

منن اشنقبا  املعلنمم  اً اإلمجايل حطهنارة أ،ندمها كنان ناشنئ: العلم ةالثاني الصورة

ناء الغر ، حالقفصيل حغل ، كام إذا علمنا حطهارة اإلناء الرشقي مثاًل، ثمَّ اشقبه هم حاإل

 حالنجاسة. مسبمقمنهام  واملفروض أّن كالً 

مان، كنام إذا علمننا حطهنارة : أن يكمن املعلمم حاإلمجاال معنمنًا حعنةالثالث الصورة

 يز اإلناء الرشقي عن غل .يقملإال أّنه ال يمجد طري   ،اإلناء الرشقي

ممرةًا للباث وأّنه هل اري  الصمرع مجيع هذ  وقد وقع جريان االسقصااب 

 االسقصااب فيها أو ال؟

 وع الباث جهقان:

علم اإلمجايل حناحلكم : عامة وتشمل مجيع الصمر الثاليف، وهي أّن الاجلهة األُوىل

الرتخييص هل هم مانع من جرينان االسقصنااب ع احلكنم اإللزامني، وهنذا حمنل 

ذهنب حعضنهم إىل عندم مانعينة العلنم اإلمجنايل حناحلكم قند خالف حنني الكناحر، ف

ي مننن جريننان االسقصننااب ع احلكننم اإللزامنني؛ وذلننك لّن تعننارض نالرتخيصنن

  املخالفة العملية للقكليف اإللزامني.اممن جرياّناالسقصااحني إّنام يكمن فيام إذا لزم 

وع املقام ال يلزم من جريان االسقصااحني خمالفة للقكليف اإللزامني؛ ولنذا ال منانع 

 من جريان االسقصااب.

إال أّّننم  ،وذهب حعض إىل عدم جريان االسقصااب ع مجينع الصنمر النثاليف

اذور اإلثبايت؛ إذ اليقني اآلخنر ع اخقلفما ع القعليل، فقد علل الشيخ ذلك حلزوم امل
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أعّم منن اليقنني اإلمجنايل  ال تنقض اليقني حالشّك، حل انقضه حيقني آخر :قمله 

 واليقني القفصييل، فقلزم املناقضة حني الصدر والذيل.

علل ذلك حنأّن االسقصنااب أ نل حمنرز، وحمرزينة القعبند  (1)واملاق  النائيني

 م اإلمجايل حطهارة أ،دمها.حنجاسقهام ال جتقمع مع العل

واملاق  ال فهاين علله حأّن العلم اإلمجنايل حالطهنارة ممجنب لفاعلينة احلكنم 

الرتخييص الذي تكمن الطهارة ممضمعًا له. وهذا ال اقمع مع فعلية النجاسة ع كنل 

 من الطرفني.

والباث عن هذ  اجلهة ممكمال إىل الباث عن تعارض االسقصنااحني اآليت إن 

 ا.شاء ا

 إال أنا ن تبعًا جلامعة من املاققني ن نقمال حعدم وروة هذ  اإلشكاالت وغلها.

: وهي خمقصة حالصمرة الثانينة والثالثنة منع قطنع النىنر عنن اجلهنة اجلهة الثانية

الوىل، فذهب املاق  النائيني إىل عدم جريان االسقصااب فيهام من جهة أّّنام شبهة 

فعدم جريان االسقصنااب ع الصنمرة الثانينة  حالشكال تنقض اليقني مصداقية لن 

والثالثة عند  أوضح من عدم جريان االسقصااب ع الصمرة الُوىل؛ إذ عدم جريان 

االسقصااب فيها كان مبنيًا عىل اإلشكاال العام فقط، وع هاتني الصمرتني مضافًا إىل 

 اإلشكاال العام إشكاال آخر وهم الشبهة املصداقية.

)إذا علنم نجاسنة يشء  :ملسألة الفرع املذكمر ع العنروة ع فصنلوأساس هذ  ا

حيكم حبقائها ما مل يثبت تطهل ( املسألة الثانية: )إذا علم حنجاسة شيئني فقامنت البيننة 
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عىل تطهل أ،دمها الغل املعني أو املعني واشقبه عند  أو طهر هم أ،دمها ثمَّ اشقبه عليه 

 سقصااب(.،كم عليهام حالنجاسة عماًل حاال

: )حنل ال حيكنم إال حنجاسنة (1)وعل  عليه املاق  النائيني ع تعليققه عىل العنروة

إال إذا القامهنا مجيعنًا ةون  ،س املالقنيوال حقننج ،رةة ةون كل وا،د منهامأ،دمها امل

فسنقم   ،أ،دمها، ولم علم حطهارة أ،دمها املعني أو قامت البيننة عليهنا ثنمَّ اشنقبها

 أوضح(.الساحقة  اسقصااب النجاسة

،يث وروة الشكاال اخلاص ةون العام )ر (  ال فهاينويىهر من تعلي  السيد 

ع تعليققه عىل العروة: )فيام إذا قامت البينة عىل تطهل أ،دمها الغنل املعنني عنىل قاال 

 حالنجاسنة حمنل اموأّما ع غل  فنجراء االسقصااب ع كليهام واحلكم علنيه ،اإلمجاال

 إشكاال(.

: )حل ال حيكم إال حنجاسة أ،دمها خصم ًا حقمله   السيد الّبوجرةي )ر (وعل

 ع الفرض الثاين والثالث(.

 :له تقريبانو ،فنذا ظهر ذلك، يقع الكالم ع تقريب اإلشكاال اخلاص

كنام ع فمائند ال نمال : ما ذكر  عدة من تالمذة املاق  الننائيني التقريب األول

 ا .مباين االسقنبوحترير ال مال و

أّنه يعقّب ع جريان االسقصااب أن ال يكمن حنني وعناء الشنّك وحنني  :حمصلهو

وعاء اليقني زمان ال يصدق عليه أّنه مقيقن حالنسبة إىل ما يريد اسقصااحه وال يصندق 

عليه أّنه شاب حالنسبة إليه، حمعن : أّنه يعقنّب ع جرينان االسقصنااب اتصناال زمنان 
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قاحله إّما زمان اليقني أو زمان يكل زمان فزمان القهقرس الشّك حاليقني حنام لم رجع ال

الشّك، أي: زمان القضية املقيقنة وزمان القضية املشكمكة. وإن ختلنل حيننهام زمنان ال 

تصدق القضية املقيقنة وال املشكمكة، فاالسقصااب غل جنار، وهنذا كنام ع منمارة 

ام إذا علم حنجاسنة كلقفصيل، حيقمل الشخو أن يكمن املعلمم حاإلمجاال هم املعلمم حا

ثمَّ علم حطهارة أ،دمها املعني حنالعلم القفصنييل ع الزمنان  ،اإلناءين ع الزمان الوال

 الثاين، ثمَّ اشقبه املعلمم حالقفصيل حغل  ع الزمان الثالث.

يشّك ع نجاسة كل وا،د منهام، فهنا اسقصااب النجاسة ال انري أنه  نقيجةالو

اآلن، فنن رجعنا إىل الساعة القني زمان الشك فيه هم ؛ لّن كّل إناء ع كل وا،د منهام

قبل هذ  الساعة، وهم الزمان الثاين ننرس أّننه ال علنم لننا حنجاسنقه وال شنّك لننا ع 

نجاسقه وطهارته؛ إذ من املمكن أن يكمن هذا اإلناء هم اإلناء النذي علمننا حطهارتنه 

طهارته، ففني الزمنان الثناين لنيس لننا يقنني تفصياًل، فناقمل ختلل العلم القفصييل ح

 حنجاسقه؛ إذ من املمكن أن يكمن مقيقن الطهارة ع ذلك الزمان.

إّنه كان مشكمب الطهارة والنجاسة ع الزمان الثاين؛ إذ من  :كام ال يمكن أن يقاال

 املمكن أن يكمن هذا اإلناء هم املعلمم حالقفصيل طهارته.

ال حني القضية املقيقنة واملشكمكة حالعلم حاخلالف فنال فعليه حام أنا ناقمل االنفصا

ارس االسقصااب، وهذا جاٍر ع الصمرة الثالثة أيضًا؛ إذ كل إناء من اإلناءين حيقمل 

 فيه أن يكمن هم اإلناء الذي علمنا حطهارته.

 وهذا الققريب ضعيف جدًا. 

ب أن يكنمن ،نني ما هم معقٌّب ع االسقصناااإلشكاال املذكمر من أّن أّن : أوالا 

الشّك مقيقنًا حالنسبة إىل احلالة الساحقة ومل يكن لنه ع ،النة الشنك يقنني مضناة منع 

 القضية املقيقنة وإال ارس اسقصااب اليقني الثاين.
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وأّما إذا كان له يقني حيشء ثمَّ ،صل له يقني مضاة مع اليقني الوال ثمَّ زاال اليقني 

كام إذا كان قاطعنًا حعدالنة زيند، ثنمَّ  ،سقصاابال مانع من جريان االفالثاين وشّك، 

ثمَّ زاال القطع حعدم عدالقه، وشك ع أّننه عناةال أم ال،  ،،صل له القطع حعدم عدالقه

قناطع حعندم ، مع أّنه لم رجعنا القهقرس نصل إىل زمان هم جاٍر هنا االسقصاابفنّن 

 نة واملشكمكة.نه؛ إذ قمام االسقصااب حالقضية املقيقمعدالقه، وهذا ال مانع 

ثنمَّ  ،وهكذا ع ممارة الشّك الساري، كام إذا كان قاطعًا حعدالة زيد يمم اخلمنيس

ثمَّ شّك حنام الشك ساري ع  اة قطعنه حالفسن  ع ينمم  ،قطع حفسقه يمم اجلمعة

اجلمعة، فهنا ال إشكاال ن أيضًا ن ع جريان االسقصااب؛ إذ اآلن هم قاطع حعدالقنه ع 

ن شاب ع حقاء عدالقه ع يمم اجلمعة ويمم السبت، مع أنا إذا رجعننا يمم اخلميس واآل

القهقرس نصل إىل زمان كنا قاطعني حفسقه قبل الم نمال إىل زمنان القطنع حالعدالنة، 

فضناًل عنن ا،نقامال ختلنل القطنع  ،رنفالعلم حقخلل القطع حاخلالف الزائل غنل مضن

 حاخلالف.

العلنم القفصنييل حالطهنارة قند زاال؛  وما نان فيه من قبيل الشّك السناري؛ لنّ 

الشقبا  املعلمم حالقفصيل حغل ؛ ولذا الشّك ع طهارة كل من اإلناءين اآلن ممجنمة، 

؛ إذ العلنم منثالً  اآلن عامل حطهارته ع ينمم اجلمعنة :فال يمكن أن يقاال ع زمان الشّك 

الشّك الساري، القفصييل قد زاال، وال فرق حني زواال العلم املقخلل ع أن يكمن حنام 

أو حنام اشقبا  املعلمم حالقفصيل حغل ، فا،قامال ختلل العلم حاخلالف غل مرضن، حعند 

 إّن العلم حقخلل العلم حاخلالف غل مرض فيام إذا كان العلم حاخلالف زائاًل. :أن قلنا

ّنه يعقّب ع االسقصااب أن ال يكمن ع وعناء الشنّك أوحعبارة أخرس وخمقرصة: 

املقيقنة والقضية املشكمكة علم حاخلالف ع ،اال الشك؛ إذ لم كان له علم  حني القضية
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حاخلالف فيسقصاب العلم الثاين طبعًا، وال يرض العلم حالعلم حاخلالف الزائل فضناًل 

 عن ا،قامال العلم حاخلالف الزائل. 

: عىل فرض القسليم إّنام يقم ذلك ع الصنمرة الثانينة، وال ينقم ع الصنمرة وثانياا 

رقي وال يميز ، فكل إناء إذا رجعنا القهقرس نالثالثة؛ إذ لم كان يعلم حطهارة اإلناء الش

ال نصنل إىل زمنان مل يكنن لنه ال يقنني حالنسنبة إىل نجاسنقه، وال شنك ع نجاسنقه ف

فمثاًل: ع يمم اجلمعة وإن كان قاطعًا حطهارة اإلناء الشننرقي كنام هنم اآلن  وطهارته.

مع الشك ع نجاسة كل وا،د منن اإلنناءين، حنل  نامقهذا ال ي إال أنّ  ،قاطع حطهارته

 هذا مقمم وةخيل ع الشّك ع الطهارة والنجاسة.

ال ع الصنمرة  ،نّنام يقّم ع الصنمرة الثانينةفوخال ة الكالم: أّنه لم تم اإلشكاال 

أّننه ع  الثالثة؛ إذ مل يمر عىل كل وا،د من اإلناءين ،الة الال يقني والال شك؛ إذ غايقه

الزمان الثاين كان عاملًا حطهارة اإلناء الرشقي حدون أن يعلنم أّننه أي مننهام هنم اإلنناء 

 الرشقي. 

ع وهم ما خطر حبالنا من جمممع كلامت املاق  النائيني وذكرننا  : التقريب الثاين

 حعض املبا،ث من أّن أ،د املسالك ع ،قيقة العلم اإلمجايل هم أّن العلم اإلمجايل عنىل

 قسمني:

: ما يكمن املعلمم حاإلمجاال هم اجلامع االنقزاعني، وال رحنط لنه منع القسم األول

 واقع معني، وع مثل ذلك املكشمف حالعلم اإلمجايل هم اجلامع.

 .هم الماقع إّما عقاًل أو عقالءً  : ما يكمن املكشمف حهالقسم الثاين

نن كنان العلنم اإلمجنايل ّن العلم اإلمجايل خيقلف حاخقالف مناشئه، فتمضياه: أو

فهننا املكشنمف حنه هنم اجلنامع، وال يمكنن القنمال حنأّن  ،غل مرتبط مع واقع معني

املكشمف حه واقع معني، كام إذا قامت البينة عىل تطهل أ،د اإلناءين عىل اإلمجناال؛ أو 
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كنام ع منمارة القنماتر كان منشأ العلم اإلمجايل هم جتمع اال،قامالت ع حممر وا،ند، 

أفراة حمجمة عامل ع املكان الفالين، إال أّن كاًل مننهم يقنمال عدة أخّب ام إذا نمي، كاملع

زيد واآلخر عمرو، وهكذا، فهذ  اال،نقامالت   ما يقمله اآلخر كأن يقمال أ،دهمغل

، عاملًا ممجمة ع املكان الفالين حأنّ ن ولم قطعًا عقالئيًا ن تقجمع ع حممر وا،د، ونقطع 

املعلمم حاإلمجاال غل مرتبط مع واقع معني، والدليل عىل ذلك أّنه يمكن وهنا ن أيضًا ن 

ع املثاال الوال أن يكمن كالمها طاهرين ع الماقع، وع املثناال الثناين أن يكنمن مجينع 

 العلامء الذين أخّبنا عن وجمةهم ع املكان الفالين ممجمةين.

ال أّن املعلنمم حاإلمجناال وعليه فأي منهام يكمن هم املعلنمم حاإلمجناال لننا؟ واحلنا

حالنسبة إىل كليهام عىل ،د سماء، وترجيح أ،دمها عىل اآلخر حال مرجح، فطبعًا ال حنّد 

أي: أّن املعلنمم حالنذات هنم املعلنمم  ،أّن املعلنمم حاإلمجناال هنم اجلنامعحنمن القمال 

 حالعرض، وهم ال،د االنقزاعي املمجمة حمجمة منشأ انقزاعه.

حالذات ع العلم اإلمجايل مرتبطًا مع الماقع املعني حمجه، وهم  وأّما إذا كان املعلمم

كام إذا كان العلم اإلمجايل ناشئًا من اشقبا  املعلمم حالقفصيل حغل ، فهنا العلم اإلمجنايل 

إّن املكشمف هنم  :حطهارة أ،دمها مرتبط مع الماقع اخلارجي، وال يمكن أن يقاال هنا

 ال الماقع. ،اجلامع

كام إذا علنم  ،ا ذا عالمة حنمع تكمن العالمة خمقصة حأ،د الطرافأو كان أ،دمه

 حقطهل إناء زيد أو اإلناء الرشقي من ةون متييز إناء زيد أو اإلناء الرشقي.

 وعليه فال حّد من تقسيم العلم اإلمجايل إىل قسمني:

االً : ما يكمن العلم اإلمجايل مرتبطًا مع  مرة مرتسمة ع ذهن اإلنسان انفعلاألوّ 

 عن واقع خارجي، إال أّن ذا الصمرة اشقبه حغل .

 : ما ال يكمن العلم اإلمجايل مرتبطًا مع الماقع املعني.الثاين
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 ولجل اإلذعان حالفرق حينهام نذكر فروقًا حني القسمني:

ّن العلم اإلمجايل ع القسم الوال مققمم حالقضية املنفصنلة املانعنة أ: الفرق األول

ذا قامت البينة عىل نجاسة أ،دمها إمجاالً، فام أعلمه هم أّنه إن مل يكن هنذا اخللم، فنّنه إ

نجسًا فاآلخر نجس، وإن مل يكن ذاب نجسًا فهذا نجس، ومن املمكن أن يكمن كالمها 

  نجسًا.

حام أّن العلم اإلمجايل منرتبط منع الماقنع فمققنمم حاملنفصنلة  وأّما ع القسم الثاين

رأيقه أ احه املطر وطهر إّما هذا أو ذاب، فنن كان هذا أ احه املطر احلقيقية، يعني أّن ما 

أ احه قد فذاب نجس، وإن كان ذاب أ احه املطر فهذا نجس، وإن مل يكن هذا ما رأيقه 

املطر فاآلخر هنم املرئني وحنالعكس، ففني الثناين مننع اخللنم ومننع اجلمنع كالمهنا 

 ممجمةان، وهذا هم املنفصلة احلقيقية.

؛ حالعرض ع القسم الوال غل معقمالالشبهة املصداقية للمعلمم  : أنّ ثاينالفرق ال

العلم حالنسبة إىل كلنيهام  لنّ إّن ما أعلمه نجس هذا أو ذاب؛  :ال يمكن أن يقاال يهف إذ

 عىل ،د سماء، نعم، املنطب  عليه املعلمم مرةة حني أن يكمن هذا أو ذاب.

إّن منا كننت أعلمنه  :ملة، ويصح أن يقاالوع القسم الثاين الشبهة املصداقية معق

العلم اإلمجايل ممجمة ع املقام، وأّن ما رأيقنه أ ناحه  :هذا أو ذاب، وعىل هذا الساس

 إّن املعلمم حالعلم الفعيل إما هذا أو ذاب. :املطر إما هذا أو ذاب، ولذا يصح أن يقاال

 ،ال غنل معقنمالّن الرتةيند حنني القنل والكثنر ع القسنم الوأ: الفرق الثالـث

ومعقمال ع القسم الثاين، فنّنه ع القسم الوال املعلمم حاإلمجناال هنم املقنيقن ومنا زاة 

إّن املعلمم حاإلمجاال ثامنية أو عرشة،  :يمكن أن يقاالفمشكمب فيه، وأّما ع القسم الثاين 

رأس  إال أننه ،يننام ،ثمَّ اشقبهت حغلهنا ،كام إذا رأس جمممعة من الواين أ اهبا املطر

إ احة املطر هلا مل يعدها، وهذا نقيجة ارتبا  املعلمم حاإلمجاال مع الماقع املعني الذي ال 
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ثنمَّ  ،أعرف ،ّد ، وهذا من قبيل الديمن املكقمحة ع الدفرت، فهذ  الديمن ذات عالمنة

هم ع الدفرت مائة ةيننار اشقبه ع أن ةينه حالنسبة إىل كل فرة من الفراة املذكمرة أسامؤ

ا،د مائة ةيننار يّن أعلم أّن الدين لكل وأ :ةينار، فنّنه وإن أمكن تشكيل قضية او مائقأ

هنم القنل؛ إذ املقنيقن  وأنّ اإلمجايل  اناالال العلمليست نقيجقه إال أنه ةينار،  اأو مائق

لدفرت ال يعلم أّنه مائنة أو املفروض أنه مدين حدين مدّون ع الدفرت، والدين املدّون ع ا

ن ،ق  يلخذ حالقل، وإن مل نقل حذلك لزم جماز إ،راق الندفرت النذي ةّون فينه امائق

الديمن، والخذ حالقل، ولذا نقل الشيخ أّنه من زمان املفيد إىل زمان الشنهيد الثناين، 

ّنه ال حد من اإلتينان حمقندار حيصنل لنه الىنّن إكانما يقملمن ع ممارة قضاء الفمائت 

 .النائيني ع ،اشيقه عىل العروة وإليه ماال املاق  حالفرا .

واحلاال أّنه لم كان العلم اإلمجايل قساًم وا،دًا وانال مل يكنن وجنه هلنذا القنمال، 

والمجه ع هذا القمال هم ارتباطه مع الماقع املعني، فنّنه أّوالً كان عاملًا حمقدار ما فنات 

 الفائت أي مقدار. منه، ثمَّ لكثرة الفمائت اشقبه ع أنّ 

ّنه ع القسم الوال إن كان املعلمم حاإلمجاال ،كاًم إلزاميًا، فال جتب أ لرابع:ا الفرق

إال من جهة تعارض الُ مال، فنّّنم يقملمن: إّن العلم اإلمجايل علنة  ،املمافقة القطعية

 تامة للممافقة اال،قاملية، وأّما املمافقة القطعية فمن جهة تعارض الُ مال.

أيت حاث تعارض الُ مال، فبام أّن املعلنمم منرةة حنني وأّما ع القسم الثاين فال ي

القكليف منجز، وا،قامال القكليف املنجنز أّن هذا أو ذاب، وحيقمل ع كل من الطرفني 

 .، وال ،اجة إىل القمال حقعارض ال مالمنجر عند العقل

 : أّن االناالال عىل قسمني:الفرق اخلامس

 ل مفصاًل، إّما ،قيقة أو تعبدًا.: االناالال احلقيقي، وهم  لورة املجمأحدمها

 : االناالال احلكمي. ثانيهام
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واالناالال ع القسم الوال غالبًا من قبيل االناالال احلكمي، وليس فيه تعرض 

 هذا أو ذاب. هم للمعلمم حاإلمجاال وأّن ال،د الذي كنت عاملًا حه 

ال حند منن  حنل ،واالناالال ع القسم الثاين يكمن ،قيقيًا وال ينال حقيام احلجنة

  لورة املجمل مفصاًل، يعني الذي أعلم حه ال حّد وأن تقمم البينة عليه.

مل  حيننامفىهر إىل هنا أّنه فرق حني ما كان املعلمم حاإلمجاال مرتبطًا مع واقع معنني و

 .كذلك يكن

وغلمها إىل ذلنك  ال فهاينوالنسب أن يكمن نىر السيد الّبوجرةي والسيد 

 ال المجه الوال. ،لمجه ع فقاوهيم حذلكوأن يكمن هذا هم ا

إال أّن هذا املبن  مما ال يمكن االلقزام حنه، ويمكنن املناقشنة ع املبنن  حنالمجهني 

 :، ومهاالذين ذكرنامها ع مبا،ث القطع وأوائل مبا،ث االشقغاال

: أّن العلنم اإلمجنايل مققنمم حعننمان انقزاعني مثنل عننمان ال،ند، الوجه األول

رة عن اجلامع، إال أّن مبدأ ،صمال العلنم اإلمجنايل خمقلنف، فقند يكنمن ومقعلقه عبا

مبدؤ  جتمع اال،قامالت ع حممر وا،د وأشباهه، وقد يكمن مبندؤ  العلنم القفصنييل 

 ذو الصمرة حغل .فيه الذي اشقبه 

ع املعلنمم  اً اخقالفنال ع ،قيقة العلم اإلمجنايل، و اً اخقالف يسوهذا االخقالف ل

 ملعلمم حالعرض، حل اخقالف ع منشأ العلم اإلمجايل.ا وأحالذات 

إال أّننه قند يكنمن  ،العلم اإلمجايل ةائاًم مققمم حاجلامع االنقزاعي :وحعبارة ُأخرس

املنشأ اشقبا  املعلمم حالقفصيل حغل ، وقد يكمن غل  من جتمع اال،نقامالت ع حمنمر 

 وا،د وقيام البينة اإلمجالية.

اشقبا  املعلمم حالقفصيل حغل  من مناشئ وجنمة هم كان املنشأ غاية المر فيام إذا 

 العلم اإلمجايل فالصمرة العلمية القفصيلية قد زالت حماسطة االشقبا  حغل .
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فهنا  مرتان علميقان: إ،دامها أّن املطنر أ ناب اإلنناء املعنني واشنقبه حغنل ، 

فالعلم اإلمجنايل طاهر،  ونقيجة لذلك حتصل  مرة علمية ثانية وهي أّن أ،د اإلناءين

 وا،د مقعلقه اجلامع.

القني هني منن مبناةئ العلنم والشاهد عىل عدم إمكان خلط الصمرة القفصيلية 

 إمكان افرتاقهام ع القطاح  وعدم القطاح  :هماإلمجايل حالصمرة املقّممة للعلم اإلمجايل 

ف خمالفًة للماقنع، كام إذا كانت الصمرة العلمية القفصيلية من حاب القصاة مع الماقع،

ثمَّ اشقبه اإلنناء حغنل  وكنان ع الماقنع  ،كام إذا اعققد وقمع قطرة ةم ع اإلناء الفالين

مائع أمحر ومل يكن ةمًا، وع الماقع وحدون علمه أ اب أ،د اإلناءين ةم أو يشء آخنر 

ّن لماقنع، واحلناال ألمن النجاسات، فهنا العلم اإلمجايل حنجاسة أ،د اإلناءين مطناح  

مبدأ ،صمله خمالف للماقع، وهذا من الشماهد حنأّن العلنم اإلمجنايل ال رحنط لنه منع 

 مباةئ ،صمال العلم.

: أّنه مع غض النىنر عنن تعندة الصنمر العلمينة أّن مطلن  الصنمر الوجه الثاين

وال حتكي عن اجلزئي، فنّّنا حتكي عام يطاحقها ال  ،العلمية االرتسامية حتكي عن الكيل

، وع املقام الصمرة العلمية االرتسامية وإن أخذت من اإلناء اخلناص، عام أخذت منه

 حل حتكي عام تنطب  عليه. ،إال أّّنا ال حتكي عام أخذت

والعلم حاجلزئيات إّنام ينشأ حسبب الصمر وحضم اإلشارة احلسية أو ما يلان  هبنا 

القميينز، كنام ع  لعندمذا انقطع االرتبا  النفيس مع ما ع اخلنارج إىل ما ع اخلارج، فن

 أي كاشفًا عن الماقع اجلزئي. ،املقام فال يكمن العلم جزئياً 

فقد ظهر أّن هذا الققريب مبقن عىل أن يكمن العلم اإلمجايل عىل قسمني: منرتبط 

إّن العلنم اإلمجنايل ذو  :مع الماقع ومرتبط مع اجلامع، فنذا أنكرنا هذا الساس وقلننا

ال يمجب االخقالف ع ،قيقة العلم اإلمجنايل، فنال  ،قيقة وا،دة، واخقالف املناشئ
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يمكن القفكيك حني الصمر، والقنمال حالشنبهة املصنداقية. والقنمال حنأيّن ال أعلنم أّن 

 إال أّنه مساحمة. ،معلممي هذا أو ذاب وإن كان  ايااً 

 فىهر أّن احل  مع منكري الشبهة املصداقية.

 لقاريخ.هذا متام الكالم ع جريان ال ل ع جمهميل ا

أّنه اخقلف ع جريان ال ل ع جمهميل القاريخ ع ممارة املمضنمعات  :فقاصل

املركبة غل النعقية، فقد ذهب الشيخ إىل اجلريان، وع قباله ذهنب املاقن  اخلراسناين 

 والسيد الطباطبائي اليزةي إىل عدم اجلريان.

 ثمرة النزاع

 ب الثمرة.والكالم فعاًل ع ثمرة النزاع، فرحام يقاال حرتت

ل ال نيكنمن ومنشأ االخقالف ع ترتب الثمرة هنم أّننه هنل ع مجينع املنمارة 

ع مبنقىل حاملعنارض يكنمن كمن للنزاع ثمرة؟ أو أّنه تاجلاري مبقىل حاملعارض ،ق  ال 

 كمن للنزاع ثمرة ع  مرة عدم احقالئه حاملعارض؟ حعض املمارة ةون غلها فق

 اجلملة مبقن عىل أنه هل يعقّب ع جرينان ال نل واحقالؤ  حاملعارض مطلقًا أو ع

كنمن للننزاع ثمنرة؛ إذ لنيس ال نل قرض أن يكمن ممضمعًا حلكنم مضناة، فاملعا

املعارض ةائاًم ممضمعًا للاكم املضاة، أو أّنه ال يعقّب ع جريان ال ل املعنارض أن 

فعلينه ال ريند إجنراء ؟ يكمن ممضمعًا للاكم املضاة، حل يكفي نفي ال ل الذي ن

 كمن للنزاع ثمرة؛ إذ ةائاًم ال ل الناع ممجمٌة.ت

كمن ثمرة للنزاع، وهم كام ع المثلة القي كان كنل توعليه ففي حعض المثلة ال 

من ال لني ممضمعًا حلكم ومثبقًا له، كام ع ممت املقمارثني كالب واالحنن، كنام إذا 

صااب عدم ممت كل منهام إىل زمنن علمنا حممهتام وشككنا ع الققدم والقأخر، فاسق
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ممت اآلخر ممضمع إلرثه منه؛ إذ عىل مسلك املاق  اخلراساين ال نل غنل جنار، 

 وعىل مسلك الشيخ وإن كان ال ل جاٍر إال أّنه يسقط حاملعارضة.

حل إّنام ينفي املمضمع، فقند  ،وأّما فيام إذا مل يكن أ،دمها ممضمعًا للاكم املضاة

 وجه لالعقامة عىل ال ل الناع للمركب.إّنه ال  :قيل هنا

 وله أمثلة كثلة: 

آلخنر، فننّن ةون ا: منا إذا علمننا حمنمت الخنمين النذين ل،ندمها ولند منها

اسقصااب عدم ممت من له ولد إىل زمان ممت من ال ولند لنه انري عنىل مسنلك 

 الشيخ ع نفسه ويثبت أّن الخ الذي له ولد يريف ممن ليس له ولد.

ال يرتتب فسقصااب عدم ممت من ليس له ولد إىل زمان ممت من له ولد وأّما ا

عليه أثر؛ إذ من له ولد له واريف مققدم رتبة عىل الخ، فال اري هنذا االسقصنااب؛ 

 لّنه ليس ممضمعًا للاكم املضاة.

إال أّننه ال  ،بينعالوحتقن   ،ورجنع ،حيع العني املرهمنة: ما إذا أجاز الراهن ومنها

البيع قبل الرجمع أو حعد ، فهننا اسقصنااب عندم رجمعنه إىل زمنان البينع نعلم أّن 

ال يرتتب عليه أثر، فنقيجقه  اة البيع، وأّما اسقصااب عدم البيع إىل زمان الرجمع 

 غايقه أّنه ناف للصاة.

وعلمنا حقاق   ،حالقلة، وعلمنا حمالقاته مع النجس اً : ما إذا كان ماء مسبمقومنها

ام جمهميل القاريخ، فهنا اسقصااب عدم الكرية إىل زمان املالقاة يثبت حه إال أّّن  ،الكّرية

النجاسة؛ إذ املاء الذي ليس حكر إذا الق  نجسًا تنجس، وأما اسقصااب عدم املالقاة 

ال يرتتب عليه أثنر؛ إذ هنذا االسقصنااب ال يثبنت ممضنمع فإىل زمان حتق  الكرية 

 النجاسة.
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جمنرة نفني اآلخنر هنل يكنمن السنخ منن املنمارة ّنه ع هذا أوملخو الكالم: 

 ال؟  وع حتق  املعارضة أ ياً حال ل كاف

فنن قلنا حأنه ال حّد ع املعارضة أن يرتتب عىل كل من ال لني أثر مضاة مع الثر 

 اآلخر، فعليه تىهر الثمرة حني مسلك الشيخ واملاق  اخلراساين.

ضمع، فدائاًم ال ل اجلناري ع أ،ندمها إّنه يكفي ع املعارضة نفي املم :وإن قلنا

 أل ل اآلخر، وال يكمن حني املسلكني ثمرة.ليكمن معارضًا 

وقد اخقلفت كلامت القمم ع هذ  اجلهة، فبعض الكاحر ذهب ع حعض الدورات 

الُ ملية إىل أّنه ةائاًم تكمن املعارضة حنني ال نلني، وال تقمقنف املعارضنة عنىل أن 

منع  نامقممضمعًا حلكم، إال أّنه )،فىه اا( ذكر ع الفقه ما ي يكمن كل من ال لني

 ما ذهب إليه ع الُ مال.

 وال ثمرة حني املسلكني. ،واملخقار أّن املعارضة ثاحقة ةائامً 

يسقدال  ورحام ،وحام أّن ع املقام كلامت واسقدالالت وحعضها غل خالية من اإلهبام

ن يقضح مدس  اة االسقدالالت نذكر مقدمات فألجل أ ،حام ال ينبغي االسقدالال حه

 لبيان املخقار وتمضيح فساة ما قيل ع حيان الثمرة.

 : أّن املركبات عىل قسمني:املقدمة األُوىل

جنزاء ع دليل جمرة القجمع الزمناين حنني ال: ما يسقفاة من لسان الالقسم األول

 يرتتب عليه الثر.المجمة ن واملراة من اجلزء ما يعم الرش  ن وهذا هم الذي 

: ما يسقفاة من لسان الدليل الجزاء مع خصم نية ُأخنرس معنمننًا القسم الثاين

حمعن  أّن الققييد يداّل عىل لمن زائند  حعنمان انقزاعي، أو مأخمذًا فيها عنمان انقزاعي.

عىل جمرة االجقامع الزماين مثل املفناهيم االنقزاعينة كالققنارن حنانم املعنن  االسنمي 

 د حالم،دة االعقبارية وأشبا  ذلك.والما،
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فنن كان املمضمع أو املقعلن  املركنب منن القسنم الوال، فنيمكن حسنبب ضنم 

أّن منن  ،ع مبانث الزمانيناتذلنك المجدان إىل ال ل إ،راز املمضمع، كام ذكرنا 

ال تداّل إال عىل لزوم جمرة واقع االجقامع الزمناين حنني  ال  الة إال حطهمر)الباء( ع 

الة والطهمر، وقلنا: إّن االسقصااب يثبت هذا الماقع ولنيس هنذا منن ال نل الص

ال أن يكنمن منن لنمازم  ،املثبت؛ إذ هذا من لمازم االسقصااب ومن لنمازم اإلحقناء

 املسقصاب.

ولكن ال يمكن القمسك حأ الة عدم املركب ع ممرة جريان ال ل املانرز؛ إذ 

الشارع املقدس ممضمعًا إّننام ما جعله  روض أنّ ليس الماقع إال جتمع الجزاء؛ إذ املف

هم ذوات الجزاء، واملفروض أّّنا حمرزة، ومل اعل املمضمع أو املقعلن  أمنرًا منقزعنًا 

 من الجزاء، فأ الة عدم املركب غل جارية لعدم الثر.

وأّما إذا كان املمضمع أو املقعل  من القسم الثاين، فال يمكن إ،نراز املمضنمع أو 

قعل  حضم المجدان إىل ال ل؛ إذ إثبات عنمان املاصل أو املنقزع مبني عىل القمال امل

حال ل املثبت، فلذا اري هنا أ الة عدم املركنب، وال يمكنن إ،نراز املمضنمع أو 

 املقعل . فهذا القسم خارج عن حمل حاثنا.

ع : أّن ع خصمص القسم الوال الذي يمكنن فينه إ،نراز املمضنماملقّدمة الثانية

إال  ،حضم المجدان إىل ال ل، كام أّنه قد يثبت حه املمضمع كذلك قد ينفني املمضنمع

أّن كاًل ع ممرة ، وذلك من أجل اسقصااب عدم الشنر  أو اجلزء؛ فنّنه كنام يمكنن 

كذلك يمكن نفي  ،إثبات الصالة مع الطهارة فيام إذا كانت ،القه الساحقة هي الطهارة

ااب عدم الطهارة أو احلديف، وال يقمقف جريان ال نل املمضمع أو املقعل  حاسقص

عىل أن يكمن مثبقًا لألثر، حل يكفي ع جريانه كمنه نافيًا لألثر فنيام إذا كنان املمضنمع 

 مركبًا حنام يكفي ع تركبه جمرة القجمع الزماين.
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ّن ممارة الشك ع حتق  املركب خمقلفة، فنّنه قد يكمن الشنّك ع أ :وحعبارة ُأخرس

 مق  املركب ناشئًا من حتق  جزء والشك ع حتق  جزء آخنر سنماء كنان وجمةينًا أحت

عدميًا، وقد يكمن الشك ع حتق  املركب ناشئًا عن عدم العلم حأّنه هنل كنان حصنمرة 

ع أن الجنزاء مثمرة أو ال، حعد العلم حقاق  مجيع أجزاء املركب، حمعنن  أّن الشنّك 

 ال؟ وهل جتمعت زمانًا أ

باث من القسم الخل، فنّنه ع مثاال الكرية واملالقاة نعلنم أّن املالقناة وممرة ال

والقلة قد حتقققا، ونعلم أّن القلة قد تبدلت حالكّرية، إال أّننه ال نعلنم أّن املالقناة هنل 

ال ع أ نل المجنمة، وحنني  ،كانت ع زمان القلة أو الكّرية، فهنا الشنّك ع القجمنع

ال نل  لكنل مننن ال ل الناع، فنّنه ع املنمرة الوال هذين القسمني فرق ع جريا

، ولذا ال يقعارضان، فنّنه إن اسقصابنا الطهارة إىل ،اال الصنالة  الناع واملثبت ممرة

يثبت حه الققارن، والشّك إّنام يكمن ع أ ل وجمة الطهارة ال ع الققدم والقأخر، كنام 

املمضمع، فمنمرة كنل سقصااحه نفي يمكن حافإذا كان نقيض الطهارة له ،الة ساحقة 

مرة اآلخر فيام إذا شككنا ع أ ل وجمة جزء حعد إ،راز وجنمة اجلنزء ملوا،د مغاير 

 اآلخر.

ممرة ال ل املثبت والناع وا،د، فنّن اسقصااب القلة إىل فوأّما ع املمرة الثاين 

نفي ممضنمع زمان املالقاة مثبت للاكم، واسقصااب عدم املالقاة إىل زمان الكرية ي

هذا احلكم، فالفارق حني القسمني أّنه ع القسم الوال منمرة ال نل النناع واملثبنت 

 مقعدة، ولذا ال يقعارضان، وع القسم الثاين ممرة ال لني وا،د ولذا يقعارضان.

ومن هنا يىهر أّنه لم القزمنا حالقعارض ع حمل الباث وحجريان ال ل الناع، ال 

أن ع القسم الوال أيضًا ال ل املثبت معارض مع ال ل الناع يمكن النقض علينا ح

وأّن ال ل عدم حتق  الصنالة ع زمنان الطهنارة أو إىل انقهناء زمنان الطهنارة؛ إذ مل 
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يفرض ع القسم الوال انقهاء للطهنارة وال ،ندويف ،نديف ،قن  يشنّك ع الققندم 

 والقأخر.

احر ن النذي عندال عنام ذكنر  ع حعض الكما ذكر  ونسقنقج من هذ  املقدمة: أّن 

ال حنّد منن القنمال  أّننه ال مال ن من النقض غل  ايح، ،يث ذكرنا حناًء عىل ذلنك

جعنل قند فحقعارض ال لني ع ممرة  اياة زرارة، فبام أّنه مل يفّرق حنني املنمرةين 

 بطًا حاملقام.ت، واحلاال أّن هذا اجلماب النقيض ليس مراً نقضذلك 

أّن ممرة  اياة زرارة من القسم الوال الذي ذكر ع املقدمنة أوالً: والرّس فيه: 

فيارز املركب فيام إذا كان جزء منه حمرزًا حالمجدان واآلخنر حال نل، وأمنا الُوىل، 

 أ الة عدم املركب فال جتري كام تقدم.

فنال  ،: أّن الذي يقمال حذلك ال يرس جريان االسقصااب ع معلمم القاريخوثانياً 

 قضًا حالنسبة إليهم.يكمن النقض ن

ع املقّدمنة  ّنه رحام يقاال حمجمة فرق آخر حني القسمني املنذكمرينأ: املقدمة الثالثة

مجب لإلشكاال ن وهم أّنه فيام إذا كان املمضمع أو جزء املمضمع عنىل الثانية ن وهم امل

فني قنينام رصف المجمة، فنن كان هذا من القسم الوال فيجري فيه ال ل الناع و

ال يمكن نفي املمضمع فمضمع حه، وال يلزم حمذور املثبقية، وإن كان من القسم الثاين امل

 حال ل.

ّنه ع القسم الوال يمكن نفي املمضمع حنفي اجلنزء فنيام إذا كنان أتمضيح ذلك: 

ونشّك ع أّنه هل الق  شيئًا نجسنًا  ،نفي اجلزء له ،الة ساحقة، كام إذا فرضنا ماًء قليالً 

 أو ال؟

وهبنذا ننفني  ،أّن الشّك ع أ ل املالقاة فيمكن إجنراء أ نالة عندم املالقناة فبام

كنذلك وال يلزم إشكاال املثبقية، فنّن ال نل كنام يثبنت املمضنمع  ،ممضمع النجاسة
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يلزم اإلشنكاال؛ إذ ال نل النناع إّننام ينفني ،صنة منن ف، وأّما ع القسم الثاين هينفي

أّن أ نالة عندم املالقناة جارينة إىل  :يال نفي مجيع ،صو املمضمع، يعنن ،احلصو

 زمان الكّرية.

نشنأ للنجاسنة حجمينع من الذي هم  املالقاةرصف وجمة نفي في القسم الوال ف

اآلن. وأما ع القسم الثاين فال ينفنع قجري أ الة عدم املالقاة إىل ، فحالقعبدن ،صصه 

عدم املالقاة مع هذا املاء أن يقاال: )ال ل عدم املالقاة إىل اآلن( حل يقاال: )إن ال ل 

اة أم مل حتصل مل يرتتب علينه الكرّية سماٌء ،صلت املالقزمن حعد و، (زمان الكّريةإىل 

نفني ن ؛ لعدم حتق  ممضمع النجاسة، فنال يمكنن حضنم المجندان إىل ال نل أنأثر

 وجمة مالقاة املاء مع النجس.رصف 

 القسم الثاين منن أّننه والشاهد عىل عدم إمكان ذلك ما ذكر ع اسقصااب الكيّل 

 الندار، فبعند القطنع حارتفناع أ،ندإذا كان الثر مرتتبًا عىل رصف وجمة احلينمان ع 

منقنف  اآلخنر الفنرة الطمينل، واحلناال أنّ  اسقصااب عدمال يمكن إجراء  الفرةين

 .حالمجدان

والرس ع عدم جريان ال ل الناع ع الفرة الطميل هم لزوم حمذور املثبقية وعدم 

إمكان نفي رصف المجمة حنفي حعض احلصو حالقعبند وحعضنها حالمجندان، وهنذا 

رصف وجنمة املالقناة منع املناء هم املاذور جار ع املقام حعينه؛ إذ ممضمع النجاسة 

القليل، فنفيه حنفي ،صة من املالقاة إىل زمان الكّرية ونفي سائر احلصو حالمجدان ال 

 .حذلك املمضمع يقاق 

 ال يلزم حمذور.فال يكمن نفي مجيع احلصو حالقعبد ع القسم الوو

 : وجم وما قيل من الفرق حمل تأمل وإشكاال من 
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: ما ذكر ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين  نايح وال يمكنن نفني رصف أوالا 

المجمة حنفي حعض احلصو حالقعبد وحعضها حالمجدان، إال أّنه ليس من حاب أّنه لنم 

رصف المجنمة، فنّننه لنم نفني مجينع احلصنو  يفد لنُ كان نفي مجيع احلصو حالقعب

أن  وهنم رصف المجمة، فنّنه قد ذكرنا من القسام القسم الثناين نفل حالقعبد أيضًا مل يُ 

يكمن كالمها حمقمل البقاء، إال أّنا ال نعلم أّن احلينمان ممجنمة حمجنمة هنذا أو ذاب، 

عدم ،دويف كل منهام ونفني وعىل كال الققديرين ناقمل االرتفاع، فنّن إجراء أ الة 

 رصف المجمة هبا أيضًا يلزم منه حمذور املثبقية.

والرس ع لنزوم حمنذور املثبقينة هنم أّن رصف المجنمة حمعنن  أوال المجنمةات 

ونقيضه عدم أّوال المجمةات، ال أن يكمن نقيضه عدم كل ،صنة ،صنة، نعنم الزم 

المجمة عدم مجيع عدم رصف المجمة عدم مجيع احلصو، إال أّنه ليس نقيض رصف 

 احلصو.

وقد ذكرنا أّن ما يقاال من أّن وجمة الطبيعي حمجمة فرة منه وعدمنه حعندم مجينع 

وهذا حيان لالزم، وإال فصنرف وجمة الطبيعني يعنني أوال  ،الفراة مساحمة ع القعبل

وجمة  حأوال فرة منه ونقيضه عدم أوال فرة، ال أن يكمن وجمة  حمجمة فرة منه، ولنه 

دةة، نعم، الزم عدم أوال المجمة عدم مجيع الفراة، فلنم كنان عندم مجينع أعدام مقع

الفراة حمرزًا حالمجدان لمكن نفي أوال المجمة، وأّما لنم كنان نفني حعنض الفنراة 

 ال يمكن نفي أوال المجمة.فحالقعبد أو كلها حالقعبد فبام أّن مثبقات القعبد غل ،جة 

مجدان وحعضها حالقعبند أّن قسناًم منهنا فليس الرس ع عدم نفي حعض الفراة حال

منفي حالمجدان وحعضها حالقعبد، فلذا يلنزم حمنذور املثبقينة، ولنم كنان مجيعهنا منفينًا 

حالقعبد أو المجدان ال يلزم حمذور املثبقية حل لم نفي مجيع احلصنو حالقعبند ن أيضنًا ن 

 يلزم املاذور. 
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 ةً كمن مجيع احلصو منفيتلمجمة أن ّنه يعقّب ع نفي رصف ا: أّنه لم سلمنا أوثانياا 

ّنه ع أكثر املمارة القي ننفي مجيع احلصو لع القسم الوال؛ هذا ال يقاق  حالقعبد، ف

نعلم حالمجدان نفي عدة من احلصو العرضية والطملينة، فنّننه ،يننام نشنّك ع فيها 

القاتنه جلمينع املالقاة وعدمه نشّك ع أّنه هل القا  ةم مثاًل أو ال؟ وليس الشنّك ع م

النجاسات، حل رحام نقطع حعدم مالقاته مع سائر النجاسات أو املقنجسنات، وكنذلك 

حالنسبة إىل احلصو الطملية، فنّنه حعد رؤية املاء القليل نشّك ع أّنه هل الق  مقنجسنًا 

 أو ال؟

ففي اآلنات الخلة نقطنع حالمجندان حعندم املالقناة، وإّننام الشنّك ع اآلننات 

 الساحقة.

أّن هذا املاذور لم كان حمذورًا وأّنه ال يمكنن نفني املمضنمع  :وملّخو الكالم

املأخمذ عىل نام رصف المجمة إال فيام إذا كان مجيع ،صصه الطملية والعرضية منفية 

 حالقعبد، فال يمكن القمال حه هناب من أجل لزوم حمذور املثقبية.

نفني أّوال المجننمةات ال : أّن رصف المجننمة حمعنن  أّوال المجننمةات، ووثالثـاا 

إّن  :يمكن إال إذا كان هنا آن منفي فيه مجيع احلصو حالمجدان ،ق  يمكنن أن يقناال

أّوال المجمةات مل يكن حمققنًا ع الزمنان الوال ثنم حعند ذلنك نسقصناب نفني أّوال 

 المجمةات إىل هذا الزمان مثاًل.

أن تنفن  ففرق حني احلصو الطملية والعرضية، ففي احلصو العرضنية ال حنّد 

الزمنه نفني أّوال ف،ق  يصدق نفي أوال المجمةات؛ إذ احلصو العرضية إذا انقفنت 

المجمةات، واسقمرار نفي أّوال المجمةات إّنام يكمن حاالسقصنااب، وال يلنزم منن 

نفي احلصو الطملية حمذور املثبقية؛ إذ نفي احلصو الطملية يثبت اسقدامة نفي أّوال 

ال المجمةات؛ فنّن ال ل ال حد وأن يكنمن منفينًا المجمةات وال يثبت أ ل نفي أوّ 
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 حالمجدان، وإّنام يلزم حمذور املثبقية فيام إذا نفينت احلصنو العرضنية املالزمنة لّوال

ولذا قلنا ع اسقصااب الكيّل أّنه ال يمكن إثبنات ، المجمةات حعضها أو كلها حالقعبد

 عدم وجمة احليمان حعضها حالقعبد وحعضها حالمجدان.

أّنه ال يمكن إثبات ،دويف النفي حالقعبد حنفي احلصو، وأّما  : ة الكالموخال

 إحقاء النفي فيمكن حالقعبد حاحلصو الطملية.

إذ ما يمكن أن : أّن إةخاال ما نان فيه ع مسألة رصف المجمة ال مّبر له؛ ورابعاا 

رتتب عليه أّن املقنجس ال يقنجس ثانيًا، وعليه فالمجمة الّوال ييدع  مّبرًا لذلك هم 

 ال المجمةات املقأخرة. ،الثر

 ،ّنا قد ذكرنا ع مباث الوامر أّنه ع املمارة القني أخنذت ماهينةأتمضيح ذلك: 

وال نعلم أّّنا مأخمذة عىل نام رصف المجمة أو مطل  المجمة فنيمكن اسقكشنافها 

در أي حالقرائن، وع مثل المر حنتيان الطبيعة حيمل عنىل رصف المجنمة؛ لّننه ال يقن

مكلف عىل إتيان مجيع أفراة الطبيعة، كذلك إذا ُأخّبنا عن وجمة طبيعي فنّننه يكنمن 

 املخّب عنه رصف المجمة.

وأّما ع مثل النهي عن طبيعة أو اإلخبار عن عدم طبيعي فمقعلن  الزجنر مطلن  

المجمة؛ إذ نفي الطبيعة ع اجلملة رضوري، وكذلك اإلخبار عن نفي الطبيعنة، فنّننه 

 لة االققضاء تدال عىل عدم وجمة أي فرة منه.حدال

فنان ناقاج ع معرفة رصف المجنمة ومطلن  المجنمة إىل القريننة، وع املقنام 

وال سنيام ع  ،القرينة عىل أّن املراة هم رصف المجمة هي أّن املقنجس ال يقنجس ثانيناً 

 املاء.
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أّن املمضنمع قند فنذا ظهر ذلك نسأال عن أّنه ملاذا ال تقملمن حسبب هذ  القريننة 

)كنل مناء طناهر كنان قلنياًل وأ ناحقه فنن ، (املاء الطناهر) :أخذ فيه ع الرتبة الساحقة

 النجاسة يقنجس(.

املاء املقننجس وإّنام نقمال حأّن املمضمع هم املاء الطاهر من أجل هذ  القرينة؛ لّن 

ه إذا حتققت املالقاة نجاسة املاء ال ختقو حاملالقاة ،ق  يقاال حأنّ إال أّن ال يقنجس ثانيًا، 

 ،فالكر يقنجس حالقغل ،لمالقاة الثانية أثر؛ إذ يمكن نجاسة املاء حالقغيلكن يالوىل مل 

أخذنا من هذا املاء املقغل مقندارًا، فهنذا نجنس حنالقغل وال يقننجس فلم ال حاملالقاة، 

املالقناة حاملالقاة مع النجس؛ لّن املقنجس ال يقنجس، إال أن هذا لنيس منن حناب أن 

الثانية ليس هلا أثر، فنّن هذ  املالقاة هي املالقاة الوىل ومنع ذلنك لنيس هلنا أثنر، حنل 

 نجاسقه من أجل القغل.

ها عىل نام مطلن  فنذا كان املمضمع هم املاء الطاهر فيمكن تعميم املالقاة وأخذ

ةًا أم كل ماء طاهر قليل يقنجس حاملالقاة حنأي نانم، سنماء كنان وارالمجمة، فنقمال: 

 .اليمم الوال أم ع اليمم الثاين ممروةًا، وسماء كان قلياًل أم كثلًا وسماء كان ع

والقاديد إّنام ينشأ من املاء الطناهر، فنّننه إذا ،صنلت املالقناة ينقفني املمضنمع 

وليس ع البني ماء طاهر، ال أن تكمن املالقاة مأخمذ فيها رصف المجمة، حنل مطلن  

زمنة ممجب لنجاسة املاء ولم حقاء، أي ولم حعد املالقاة، يعني: من المجمة ع مجيع ال

 هذا الزمان إىل ما حعد  يكمن نجسًا.

وعليه، ال يلزم حمذور املثبقية؛ إذ املالقاة الوىل يرتتب عليها ،دويف النجاسنة ع 

وع الزمنان الثناين نجاسنة  ،الزمان الوال وحقاؤها إىل أن يقاق  مطهر كن احة املطنر

 فنفي كل ،صة حسبب نفي ،كمه.  رس وهكذا.ُأخ
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فىهر أّن ع هذا القسم ن أي عدم الكرية إىل زمان املالقاة معارض حعندم املالقناة 

إىل زمان الكرية ن ال ل جار، وهذا عنني الشنّك ع أ نل املالقناة ع املناء القلينل، 

م مدفمع هبذ  المجم  الرحعة.  والفارق املقمهَّ

لقي ذكرناها قد نقنح حمنل البانث ممضنمعًا و،كناًم، وأّن وحاملقدمات الثالثة ا

الباث إّنام يكمن فيام إذا علمنا حقاق  مجيع أجزاء املمضنمع، وكنان الشنك ع جتمنع 

ملقدمات عن حعض أجزاء الزماين، فالصايح أّن املعارضة ةائمية، وقد أجبنا ع ضمن ا

اسقصااب الطهارة  الذي ذكر  حعض الكاحر من لزوم معارضة اإلشكاالت كالنقض

د ذكرننا ع ذينل وقن ع ممرة  اياة زرارة حاسقصااب عدم الصالة ،ني الطهارة.

 ّن هذا خارج عن حمل الكالم.أاملقدمة الثانية 

وأما ما ذكر  من اجلماب احلنيل وهنم أّننه ال إشنكاال ع جرينان ال نل املثبنت 

 د، وجزء حال ل.للممضمع؛ إذ هم حصدة إثبات املمضمع حالقيام جزء منه حالقعب

ففي املثناال املققندم اسقصنااب عندم الكّرينة إىل زمنان املالقناة يمجنب حتقن  

 املمضمع؛ إذ املمضمع عبارة عن عدم الكّرية واملالقاة.

نفني ذات  ههنل املنراة مننفوأّما ال ل الناع وهم عدم املالقاة إىل زمان الكّرينة 

 ة نفي املالقاة ع زمان القلة؟املالقاة وأّن املالقاة مل تقاق ، أو أّن املرا

فنن كان املراة هم الوال فهذا خلف؛ إذ املفروض أّنه عامل حاملالقاة، وإن كان املراة 

نفي ،صة من املالقاة وهني املالقناة ع زمنن القلنة، فهنذا ال يرتتنب علينه أثنر؛ لّن 

ء املفروض أّن املمضمع مركب من ذات اجلزئني منن غنل تقيند أ،ند اجلنزئني حناجلز

 اآلخر. هذا ملخو ما ذكر ع القنقيح.

 ،اًل.و قضاً نوهذا اجلماب خمدوش 
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أّما النقض فنّنه يسئل عنه حعني هذا السلاال ع نا،ية إثبات النجاسة واسقصااب 

 عدم الكّرية إىل زمان املالقاة.

وأّما احلّل فنّنه ع كال املمرةين املسقصاب هم عدم الذات، وعدم املالقناة منثاًل 

زمان الماقعي للكّرية، إذ االسقصااب معنا  اسقمرار عدم املالقاة إىل واقع زمان إىل ال

الكّرية، وإّنام نأخذ هذا الزمان حلااظ أّنه منقه إليه زمان اسقصااحنا، ال من حاب تقييد 

املسقصاب، وهذا هم املصاح لالسقصااب املثبت للممضمع وهم عدم الكّرينة إىل 

 زمان املالقاة.

ذكرمها ع جمهنميل حلكالم ع الصمرة الوىل من الصمرتني اللقني وعدنا هذا متام ا

القاريخ، وقلنا: إّن له  مرًا مقعدةة إال أّنا ننذكر الصنمرتني اللقنني ذكرمهنا  نا،ب 

 الكفاية.

)املاء إذا كان غنل كنّر ع  :: هي أن يكمن العدم مأخمذًا قيدًا، مثلالثانية الصورة

 (.زمن مالقاة النجاسة يقنجس

والفرق حني الصمرة الوىل والثانية أن ع الصمرة الثانينة أخنذ )غنل كنّر(  نفة 

 للامء، وقّيد حزمان املالقاة.

ومحلنه  ،وال حّد من اإلشارة إىل أّنه اخقلف ع مراة  ا،ب الكفاية ع هذا املقنام

 حعض الكاحر عىل ما ذكر.

ضمع، وتارة ع ال نل وع هذ  الصمرة تارة يقع الكالم ع ال ل املثبت للمم

 الناع للممضمع.

أّما ال ل املثبت للممضمع فال يمجد؛ إذ مل يكن زمان كنان املناء مقصنفًا حعندم 

الكّرية ع زمان املالقاة، فنّنه وإن كان املفروض ع املاء املسبمق حالقلة أّنه ع زمان كان 

 دًا حزمان املالقاة.إال أّنه مل يكن غل كّر ع زمان املالقاة، أي: مقي ،غل كرّ 
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مبقن عىل جريان اسقصااب العندم الزيل، فنّننه فوأّما ال ل الناع للممضمع 

،ينام مل يكن املاء ممجمةًا مل يكن مقصفًا حعدم الكّرية ع زمنن املالقناة، و،يننام وجند 

 نشّك ع اتصافه هبذ  الصفة املقيدة حزمان املالقاة.

حر نسنب إىل  نا،ب ال أّن حعض الكناوهذا واضح وال وجه لالشكاال عليه، إ

حنأّن شكل فيه، أي: ع ال ل الناع، ولذا اعرتض عىل املاق  اخلراساين الكفاية أّنه ا

بنا ، وهم جريان االسقصااب ع العدام الزلية، فقند ذكنر ع ملهذا اإلشكاال مناف 

تبًا عىل ثبمت مباين االسقنبا : )حقي الكالم ع الصمرة الراحعة وهي ما يكمن الثر مرت

يشء مقصف حالعدم عند وجمة اآلخر حمفاة ليس الناقصة حأن يكنمن ممضنمع الثنر 

 العدم النعقي.

وقد اسقشكل  ا،ب الكفاينة )قندس رس ( ع جرينان االسقصنااب ع هنذ  

غل مسبمق ن املقصف حالعدم عند ،دويف اآلخر ن أّن احلدويف  :الصمرة أيضًا حققريب

 (.زمان كان ،اةثًا فيه ومقصفًا حالعدمعليه يمض  حاليقني؛ رضورة أّنه مل

لكنن الىناهر أّننه ال منانع ع جرينان االسقصنااب ع هنذ   ،هذا) :ىل أن قاالإ

الصننمرة أيضننًا؛ وذلننك فنّنننه وإن مل يمكننن احلكننم حرتتننب آثننار االتصنناف حالعنندم 

ن كنم إال أّن احل، كام ذكر  لعدم كمن االتصاف حالعدم مسبمقًا حاليقني ؛حاالسقصااب

مما ال حمذور فيه؛ لّن االتصاف حالعندم وإن ن حنفي اآلثار حاسقصااب عدم االتصاف 

فيسقصناب  ،إال أّن عدم االتصاف حه مسبمق حاحلالة السناحقة ،مل تكن له ،الة ساحقة
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 ،وحيكم حنفي اآلثار املرتتبة عىل ثبمته، وهبذا اللااظ ال تكمن القضية قضنية معدولنة

 .(1) كام ال خيف ( ،حل تكمن قضية سالبة

هذ  العبارة ناظرة إىل ما ذكر   ا،ب الكفاية، وأّما  ا،ب الكفاية فقد ذكنر: و

)وُأخرس كان الثر لعدم أ،دمها ع زمان اآلخر فالقاقي  أّنه ن أيضنًا ن لنيس حمنمرة 

لالسقصااب فيام كان الثر املهم مرتتبًا عىل ثبمته للااةيف حأن يكمن الثر للاناةيف 

 حالعدم ع زمن ،دويف اآلخر لعدم اليقني حادوثه كذلك ع زمان(.املقصف 

 حاسباملاشاة حااشية املشكيني، ومل يقعرض  ةهذا متام العبارة عىل ما ع النسخ

هذ  النسخة إلمكان نفي املمضمع حاالسقصااب وإّنام تعنرض فقنط لالسقصنااب 

السقصنااب النناع املثبت للممضمع، ومعه كيف نسب إليه أّنه اسقشكل ع جريان ا

 مع أّنه مل يقعرض لأل ل الناع.

الشنيخ عنيل وع نسخة ،قنائ  ال نمال، وكنذا ع النسنخة املاشناة حااشنية 

كنام ال  ،: )حل قضنية االسقصنااب عندم ،دوثنه كنذلكقملهمذيلة حفنّنا اين چالقم

خيفنن (. والىنناهر مننن هننذ  العبننارة جريننان االسقصننااب الننناع وأّنننه يمكننن 

 في املمضمع.حاالسقصااب ن

إىل ال يمكن اإلذعان هبا، مضافًا واملقصمة أّن نسبة االشكاال إىل  ا،ب الكفاية 

اخقلف ع مراة ، فنن كان املراة منا قد و ،أّن كالم  ا،ب الكفاية حمممال عىل جهات

فبناًء عىل النسخة املاشاة حااشنية املشنكيني لنيس فينه  ،عنمنا  وذكر  حعض الكاحر

ة املاشاة حااشية الشيخ عنىل ، وحناًء عىل نسخة احلقائ  والنسختعرض لأل ل الناع
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ناع ما ذكنر  ع وإن كان فيها تعرض لالسقصااب الناع، إال أّنه هل يفهي اين چالقم

ا ذكر  قبل أسطر من أّن العناوين االنقزاعية إن كانت ممضمعًا لالسقصنااب ملاملقام 

فلنه كنالم رحنام يكنمن منناف منع هنذا  ،لوأّما نفيها حال  .ال يمكن إثباهتا حال ل

 الذيل.

وعىل كّل ،اال اخقلف ع مراة  ا،ب الكفاية، وقد ذكر املاق  ال نفهاين ع 

  عىل أ،دها. كقاحه ّناية الدراية وجمهًا، وترةة هم )قدس رس ( ع محله

ولعّل السيد )،فىه اا( نسب إىل املاق  اخلراساين اإلشكاال منن جهنة عبارتنه 

فال جزم لننا ع وروة االعنرتاض علينه؛ وذلنك الخنقالف  عىل هذ  العبارة.الساحقة 

عبارته حاسب النسخ، وال نريد الباث ع الرتجيح حني النسخقني ونانم ذلنك فنننه 

 . هذا متام الكالم ع جمهميل القاريخ.خارج عن وظيفقنا

 

 جريان االستصحاب فيام إذا كان أحدمها معلوم التاريخ واخخر جمهول

ا إذا كان أ،دمها معلممًا واآلخر جمهمالً وكان أ،دمها مقيسًا إىل اآلخر فأيضنًا أمّ 

 له  مرتان:

عدم أ،د احلاةثني مقيَّندًا حمجنمة ،ناةيف آخنر،  لخذأن يوهي : الصورة األُوىل

وهذا ما يعّب عنه ع لساّنم حالناعقية واملمجبة املعدولنة املامنمال، والكنالم ع هنذ  

عنندم جريننان  وهننمجمهننميل القنناريخ  منننالصننمرة الثانيننة  الصننمرة عننني الكننالم ع

 االسقصااب المجمةي وجريان االسقصااب العدمي.

هي أن يكمن املمضمع مركبًا من أمرين وكان المجمة املامميل و: الصورة الثانية

والعدم املامميل ممضمعًا، يعني ال يكمن ةخياًل ع املمضمع غل اجقامع المنرين ع 

هذ  الصمرة تارة يكمن الكالم ع جمهمال القاريخ وُأخرس ع معلنمم  زمان وا،د، وع
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ام إذا علمنا ع املثاال الساح  أّن املالقاة ،صلت ع أوال الزواال ونشّك ع أّن ك ،القاريخ

الكّرية هل كانت قبل الزواال أو حعد ، فهنا تارة الباث ع أّن عدم الكّرية يسقصناب 

 املالقاة يسقصاب عدمها إىل زمن الكّرية.إىل زمان املالقاة وتارة ع أّن 

أّما ع جمهمال القاريخ ن وهم اسقصااب عدم الكّرية إىل زمن املالقناة ن فالىناهر 

أّنه مما ال إشكاال فيه، واإلشنكاالت اجلارينة ع جمهنميل القناريخ ال جتنري ع جمهنمال 

 القاريخ، إال اإلشكاال الوال الذي كان أضعف اإلشكاالت.

جريان اإلشكاالت هنا هم أّن احلاةيف الذي كنّا حصدة اسقصااحه  والرّس ع عدم

واملفنروض أّن زمنان احلناةيف  ،ع جمهميل القاريخ كان مقيسًا إىل زمان احلاةيف اآلخر

اآلخر ع جمهميل القاريخ مرةة حني زمانني، فبام أّن زمان احلاةيف اآلخر كان مرةةًا حنني 

فقجنري فينه ن ن الزمنة الثالثة القني فرضنناها أي الزمان الثاين والثالث من الزمانني 

عّدة من الشبهات من أجل أّن وعاء القعبد االسقصاا  مرةة حني زمنانني، ولكنن ع 

مقيس إلينه حالنسنبة هم املقام ما نسقصابه وإن كان جمهمال القاريخ إال أّن الثاين الذي 

 ذي هم زمان املالقاة.وهم عدم الكّرية إىل الزواال ال ،إىل املسقصاب معلمم القاريخ

ّن عمدة اإلشكاالت ع جمهميل القاريخ ن اإلشكاال الثاين والثالث أتمضيح ذلك: 

 والراحع ن غل جارية ع املقام.

فاإلشننكاال الثنناين وهننم الشننبهة املصننداقية لالمقننداة، فنّنننه إن كننان املقعبنند حننه 

حقناء، وأّمنا إذا كنان االسقصاا  واقعًا ع الزمان الثاين، كان  اةقًا علينه عننمان اإل

املقعبد حه االسقصاا  ع الزمان الثالث، فال يكمن  اةقًا عليه عنمان اإلحقاء، وذلك 

 لقخلل اإلسالم ع مثاال عدم اإلسالم، وممت املمريف.

وهذا اإلشكاال ال اري ع املقام؛ لّنه ال ترةيد ع البني، حل زمان املالقناة معنني 

 مان املالقاة عنمان اإلحقاء.ويصدق عىل عدم الكّرية إىل ز
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واإلشكاال الثالث هم أّنه ال حّد أن يكنمن اجلنزء اآلخنر إّمنا معلممنًا تفصنياًل أو 

العلم القفصييل، والعلم اإلمجايل وإن كان ممجنمةًا إال املفروض عدم وجمة إمجاالً، و

 أّنه ال يرتتب عليه أثر لّن أ،د طرفيه حال أثر.

 رس ع املقام؛ لّن اجلزء اآلخر معلمم حالقفصيل.وهذا اإلشكاال ن أيضًا ن ال ا

ثبنت املقارننة، تلمقت الذي يمكن القعبد حعدمه ال واإلشكاال الراحع وهم أّن ع ا

وفيام حعد  ليس له وجمة تعبدي، يعنني: ع الزمنان الثناين يمكنن اسقصنااب عندم 

ةيف اآلخر ع الزمان اإلسالم، إال أّن هذا ال يثبت املقارنة؛ إذ من املمكن أن يكمن احلا

 الثالث.

وأّما امقداة  إىل الزمان الثالث فمعنا  احلكم حعندم اإلسنالم منع العلنم حقاقن  

 اإلسالم.

وهذا اإلشكاال كساحقيه غل جاٍر ع املقام؛ إذ املفنروض أن املقنيس إلينه معلنمم 

 القاريخ.

ضنعيف  هنعم، حناًء عىل الققريب الوال لكالم  ا،ب الكفاية ن الذي ذكرننا أّنن

اإلشكاال الوال ع املقام، وهم أّن اري غايقه وال يقالئم مع كلامت  ا،ب الكفاية ن 

اسقصااب عدم الكّرية إىل زمان املالقاة ع املقام ال يمكن منن جهنة العلنم اإلمجنايل 

حقاق  الكّرية إّما قبل الزواال وإّما حعد ، ومن املمكن أن تكنمن الكّرينة قبنل النزواال 

 ه حيقمل أن يكمن هذا من نقض اليقني حاليقني.معلممًة، وعلي

إال أّن هذا اإلشكاال هبذ  الصمرة غل  نايح وال ينقالئم منع مسنلك املاقن  

 اخلراساين.

 وأّما ع معلمم القاريخ فهل اري االسقصااب أو ال؟
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فيه اخقالف حينهم، ومن قاال حعدم جريان االسقصااب ع جمهنميل القناريخ منن 

االسقصنااب ع  الرحعة، فال حّد له من القنمال حعندم جرينانأجل أ،د اإلشكاالت 

ّن املسقصاب وإن كان معلممًا ولكن حام أّنه مقيس إىل جمهمال القناريخ إاملقام أيضًا؛ إذ 

يكمن ،كم معلمم القاريخ هنا ،كم جمهمال القاريخ ع جمهميل القاريخ، إال أّن حعنض ف

ائيني وغلهم مع أّّنم ذهبما إىل جرينان الكاحر كالشيخ واملاق  اهلمداين واملاق  الن

االسقصااب ع جمهميل القاريخ قالما حعندم جرينان االسقصنااب ع املقنام، منع أّن 

 ،كم معلمم القاريخ ع املقام ،كم جمهمال القاريخ ع جمهميل القاريخ. 

ولذلك يقمجه إليهم السلاال حأّننه ملناذا القنزمقم حعندم جرينان االسقصنااب ع 

ريخ مع القزامكم حجريان ال ل ع جمهميل القناريخ، وأّننه منا الفنرق حنني معلمم القا

 املمرةين؟

 املاق  اهلمداين ع ،اشيقه عىل الرسائل.وقليل منهم تعّرض لبيان هذا الفرق، ك

 ن كام هم املخقارن ن حجريان االسقصااب العدمي ع جمهميل القاريخ موأّما القائل

االسقصااب ع معلمم القاريخ حعنني منا ذكرننا ع  تقريب جريان مففي املقام يمكنه

 له تقسيامن: يل القاريخ، وهم أّن الزمانجمهم

تقسيم حلااظ الزمنة القفصيلية، وهذا يكمن حلاناظ قطنع الزمنان منن : األول

،يث هي، مع قطع النىر عن احلماةيف القني وقعنت فيهنا، مثنل ينمم ولينل وشنهر 

 والسبمع، وأمثاال ذلك.

حلااظ إضافة الزمان إىل احلاةيف الذي وقع فيه، وهنذا قند يكنمن  م: تقسيالثاين

مبدًأ لقاريخ عند قمم، وقد ال يكمن، وقد يمكن تطبيقه مع الزمنة القفصيلية، وقند ال 

مثل زمان ميالة املسيح، فمثاًل يقاال: فالن  ،يمكن تعيينه وتطبيقه مع الزمنة القفصيلية
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ة املسيح، وهذا مبدأ تاريخ عند املسيايني، ومثنل قبل ميالة املسيح حكذا، أو حعد ميال

 ومثل عام الفيل. ،مبدأ تارخيناهي القي  هجرة النبي 

وقد ال جتعل؛  ،عل مبدأ للقاريخجتفلذا ال  ،وقد ال تكمن احلاةثة من الممر املهّمة

أو منيالة  ، كام إذا كان هلم مبدأ تاريخ معني ومهم، كهجرة النبي  عنهاالسقغناء ل

  .سيح، أو مثل زمان وفاة الشيخ النصاريامل

ا منن تطبيقنه والزمان كام يضاف إىل الّوال يضاف إىل هذا القسم أيضًا سماء متكنّ 

إّن املاق  العراقي قد تمع قبل  :مع الزمنة القفصيلية أم مل نقمكن، فنّنه يمكن أن يقاال

 . فهاينالوإن مل نعلم حالقفصيل زمان ممت املاق   ال فهايناملاق  

من تقسيم الزمان حمل عناينة العقنالء،  النامانوعىل كل ،اال وكيفام كان هذان 

وكل منهام عىل نام املمضمعية، يعني تارة يشك ع حقاء الشننيء إىل الزمنان الفنالين 

فيسقصاب، وتارة يشك ع حقائه إىل ،دويف اآلخر فأيضًا يسقصاب، وال ،اجة إىل 

كاسقصنااب عندم إسنالم النماريف إىل زمنان منمت  ،تطبيقه مع الزمنة القفصنيلية

 املمريف وأمثاله.

وعليه: فال مانع من جريان االسقصااب العندمي ع معلنمم القناريخ إىل زمنان 

،دويف اآلخر، ففي املثاال إذا علمنا حكّرية املاء ع أوال الزواال ونشّك ع أّن املالقاة هل 

هنم ّرية إىل زمنان املالقناة، ويمكن اسقصااب عدم الكفحتققت قبل الزواال أو حعد ، 

مشكمب من هذ  احليثية، وإن كان حالنسبة إىل الزمنة القفصيلية معلممًا وال شّك فيه، 

واالسقصااب ةائر مدار اليقني والشّك، فبام أّن الكّرينة منن هنذ  احليثينة مشنكمكة 

مدار  فيمكن جريان االسقصااب العدمي فيها إىل زمان املالقاة، واليقني والشّك ةائرٌ 

العناوين كام ذكر  حعض الكاحر، فنّنه من املمكن أن يقيقن حممت عامل ويشّك ع ممت 
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مقلَّد  من جهة أّن العامل هل هم مقلَّد  أو غل ، فال مانع منن اسقصنااب حقناء ،يناة 

 مقلَّد .

والغرض أّن االسقصااب خيقلف حاسب العناوين فقد يكمن مقيقنًا حعنمان وال 

حعنمان آخر، فال حّد وأن نرس أّنه حلاناظ أي عننمان يرتتنب علينه الثنر يكمن مقيقنًا 

 وحلااظ أي عنمان ال يرتتب.

قلنننا حجريننان قنند وهننذا هننم املنشننأ لعنندم القطبينن  مننع الزمنننة القفصننيلية، و

االسقصااب ع جمهميل القاريخ، وع املقام اري ما ذكرنا  حعينه، وال ،اجة إىل تطبي  

 ع الزمنة القفصيلية.زمان وقمع احلاةيف م

وأّما الذين قالما حجريان االسقصااب ع جمهميل القاريخ، وقنالما حعندم جرينان 

حام ن مع أّّنم مل يعللما حام  مقمهل يمكن تعليلفاالسقصااب ع معلمم القاريخ ع املقام، 

ن حنأّن الفنارق حنني املنمرةين هنم  ناياة زرارة، فننّن ع  ناياة زرارة  سنذكر 

وال نسقصناب عندم  ،لطهارة إىل زمان الصالة القي هي معلممة القاريخنسقصاب ا

 الصالة إىل زمن وجمة الطهارة أو زمن انقفاء الطهارة.

وضعيف غايقنه، ال منن جهنة منا  ،ومثل هذا االسقدالال ال يمكن االعقامة عليه

 ذكر  حعض الكاحر من عدم جريان ال ل العدمي؛ لّنه قد تقدم الكالم فينه وأجبننا

عنه، حل من جهة ما ذكرنا ساحقًا من أّن هذ  املسألة خارجة عن حمل كالمنا، وفرق حني 

ما إذا كان الشّك ع حتق  املمضمع أو املقعل  من جهة حتق  حعض رشوطه أو أجزائه، 

وحني ما إذا علمنا حقاق  مجيع الجزاء، ومع ذلك نشّك ع الققارن من جهة الشّك ع 

وأما ع ممرة  .ب الشك ع تقارن اجلزئني عىل يرتتب عليه الثر، فيمجالققدم والقأخر

وال  ،والطهارة قد انققضت حاحلنديف ،الصالة معلممة القاريخفليست  اياة زرارة 
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، فنال انققناض مق  انققضت، فهل انققضت قبنل الصنالة أو حعندهانعلم أّن الطهارة 

 طًا حمال الباث.بت،ق  يكمن مر حاحلديف

لنائيني من القعليل لعندم اجلرينان ع املقنام انري ع جمهنميل وما ذكر  املاق  ا

القاريخ أيضًا؛ فنّنه حعد ما ذكر ما هم شبيه حام ذكرننا  ع وجنه جرينان االسقصنااب 

فنّنه إن ُأريد من حلاظ معلمم القاريخ حاإلضافة إىل  ،واضح الفساةفهم ) قاال:العدمي، 

فهم وإن كان مشكمكًا للشك  ،آلخرزمان ،دويف اآلخر حلاظه مقيدًا حزمان ،دويف ا

ع وجمة  ع زمان وجمة اآلخر إال أّنه ال جتري أ الة عدم وجمة  ع ذلنك الزمنان؛ 

 لّن عدم المجمة ع زمان ،دويف اآلخر حقيند كمننه ع ذلنك الزمنان مل يكنن مقيقنناً 

 (.ساحقاً 

ه يكنمن ثمَّ قاال: )وإن ُأريد من حلاظه حاإلضافة إىل زمان اآلخر حلاظه عنىل وجن

زمان اآلخر ظرفًا لمجمة  فهم عبارة ُأخنرس عنن حلاظنه حاإلضنافة إىل نفنس أجنزاء 

الزمان، وقد عرفت أّنه مع العلنم حالقناريخ ال حيصنل الشنّك ع وجنمة  ع الزمنان، 

 .(1) فال ل ع معلمم القاريخ ال اري عىل كل ،اال(

ومعنه كينف  ،خ أيضناً ويرة عليه: أّن هذا القعليل حعينه انري ع جمهنميل القناري

تقملمن حجريان ال ل هناب، وحعدم اجلريان هنا، وليس حلاظه عىل وجه يكمن زمان 

اآلخر ظرفًا لمجمة  عبارة ُأخرس عن حلاظه حاإلضافة إىل نفس أجنزاء الزمنان؛ فنّننه 

ف لزمنان املالقناة، ف لماقع الزمان الذي فيه ،ديف احلاةيف اآلخر، أي: أّنه معنرّ معرّ 
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م الكّرية إىل زمان املالقاة ،ق  اقمع عدم الكّرينة واملالقناة ع زمنان ونسقصاب عد

 وا،د، ال أن يكمن معرفًا لألزمنة القفصيلية، وعليه فيجري االسقصااب.

فرقًا حني املمرةين، وهم:  (1)وأّما املاق  اهلمداين، فقد ذكر ع ،اشيقه عىل الرسائل

أّنه هل هم قبل ،دويف هذا احلناةيف أم )وإّنام الشّك ع زمان وجمة ذلك احلاةيف من 

حعد ، فمن هنا يقطرق الشّك ع أّن هذا هل كان ،اةثًا إىل ،ني ،دويف ذلك اآلخر أم 

حنل حعند إضنافقه إىل ذلنك  ،ال؟ من غل أن يقطرق الشّك فيه ع زمانه من ،ينث هنم

 اآلخر.

علننا  حادويف ذاب احلاةيف الذي ج أّنه ليس لعدمه ع الزمان املغياومن الماضح 

قسياًم لنفس زمانه الماقعي املعنرس عنن قيند إضنافقه إىل هنذا احلناةيف ،النة سناحقة 

 (.معلممة، فال يقاس هذا الفرض حصمرة اجلهل حقارخيهام

وفيه: أّنه إذا فرض أن هناب زمانني: تفصييل وآخر مقيس حاحلاةيف اآلخر، فكيف 

،الة ساحقة معلممة، فنننا  يقاال: إّنه ليس هلذا احلاةيف ،الة ساحقة معلممة؟! حل تمجد

نقطع ع حعض الزمنة حعدم الكرية كزمان ،دويف املالقاة مع النجاسة، وال شأن لننا 

مع الزمنة القفصيلية، حل نجعل زمان املالقاة مقياسًا كزمان امليالة، فنقمال: إّن الكرية 

فنال وجنه  ع ما قبل املالقاة مل تكن ع زمان، فيسقصاب عدم الكرية إىل هذا الزمان،

 للقمال حأنه ال ،الة معلممة له.

ال ل عدم  ن ع مقام القعبلن ن ع تلك الصمرة أيضًا نقمال افنّنا وإن كثم قاال: )

وجمة كل منهام ع الزمان الماقعي لآلخر إال أّنا ال نريد حذلك زمانه املقيد حمجمة  كي 
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يد حذلك نفس زمان يكمن راجعًا إىل ةعمس أن ال ل عدم وجمة  قبل اآلخر، حل نر

،يث إّن وجمة كّل منهام ع نفس زمان اآلخر من ،ينث هنم و ،وجمة  من ،يث هم

 مشكمب( إىل آخر كالمه.

 وفيه:

ّنه ال ةاعي وال ،اجة إىل تطبي  زمان احلاةيف مع الزمان القفصنييل، وقند أ: أوالا 

 ذكرنا أّن الزمنة القفصيلية خارجة عن حمل الباث.

لك جريان هذا اإلشنكاال حعيننه ع المثلنة املشنهمرة ملجهنميل ّن الزم ذأ: وثانياا 

 القاريخ، فنّنه وإن كان مشكمكًا فيه ع زمان، إال أّنه مقطمع حه ع الزمان الثالث.

ّنا فرضنا ع جمهميل القاريخ أزمنة ثالثة: الزمان الوال: زمان عدم أتمضيح ذلك: 

مان الثالث: زمان حتققهام، ومنع ذلنك حتققهام، الزمان الثاين: زمان حتق  أ،دمها، الز

تسقصابمن عدم الكّرية إىل واقع زمان املالقاة، فنّنه إن كان واقنع زمنان املالقناة هنم 

الزمان الثالث، فالكّرية مقطمعة المجمة؛ لّنه إن حتق  للكر مالقاة ع الزمان الثالث، 

أّنه مرآة إّما لزمنان تكنمن فالكّرية ع الزمان الثاين معلممة القاق ، فال حّد من القمال ح

 الكّرية فيه مشكمكة، أو لزمان تكمن الكّرية فيه معلممة.

،ندمها أوسنع منن اآلخنر، نعم، إذا فرضنا ع جمهميل القاريخ أن يكنمن زمنان أ

، كنام إذا كنان زمنان املالقناة ع متام الزمنةاملقيس إليه اآلخر مشكمب فيه  حمعن : أنّ 

الثانية، وزمان الكّرية مرةةًا حني زمان الساعة الُوىل والثانية مرةةًا حني الساعة الوىل و

اسقصااب عدم الكّرية إىل زمنان املالقناة منع فنرض أّن املالقناة ع فوالثالثة، وعليه 

 ؛ لّنا فرضنا زمان الكّرية أوسع.فيه الساعة الثانية أيضًا تكمن الكّرية مشكمكة

داين من الفرق حنني املنمرةين خمندوش ّن ما ذكر  املاق  اهلمأوملّخو الكالم: 

 من جهات:
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ّن ما ذكر  من أّن الكرية مقيسًة إىل احلاةيف اآلخر ليست هلا ،النة أ: األوىل اجلهة

 ساحقة، فقد ذكرنا أّن هلا ،الة ساحقة.

: ما ذكر  حالنسبة إىل املعرفية، وقلننا: إّن هنذا غنل  نايح، وزمنان اجلهة الثانية

ة املسيح والزمان الذي وقع فينه احلناةيف ن ال يشء آخنر ن، املالقاة معرف كزمان ميال

 آخر ال ةاعي لنا لقطبيقه مع الزمان القفصييل، فنّن الثنر 
ٍ
ولم كان الئقًا للمعرفية ليشء

 ال إىل الزمنة القفصيلية. ،مرتتب عىل احلاةيف مقيسًا إىل زمان احلاةيف اآلخر

المثلة املقعارفة ملجهميل القاريخ،  : أّن الزم ذلك جريان اإلشكاال عاجلهة الثالثة

 نعم، ال اري ع المثلة الناةرة القي مل يقعرضما هلا.

، وحعنض أكناحر ال نفهاينمنا ذهنب إلينه املاقن  هم فىهر أّن احلّ  ع املسألة 

 تالمذته.

 حأّنه ليس املقام من اسقصااب الفرة املرةة؛ لّن اسقصنااب لوال حّد من القذك

 ّنام يكمن حلااظ القضية املقيقنة فلم كانت القضية املقيقنة معلممة حنالعلمالفرة املرةة إ

وهنم  ،وهم غل مكشمف، وإّما يسقصاب اجلنامع ،اإلمجايل، فنّما يسقصاب الماقع

، إذا كان قاطعًا حارتفاع أ،دمها ممجب لعدم إ،راز احتاة القضية املقيقنة مع املشكمكة،

 ري فيها شبهة اسقصااب الفرة املرةة.وأّما ع القضية املشكمكة، فال جت

 ن احلادثني يف املوضوعات البسيطةالبحث الرابع: الشّك يف التقدم والتهخر م

واملراة من املمضمعات البسيطة ع قباال املمضمعات املركبنة هنم أن يكنمن كنل 

 وا،د منهام ممضمعًا لألثر، ال وجمةمها أو وجمة أ،دمها وعدم وجمة اآلخر.

عنه ع كلامهتم حعنمان تعاقب احلنالقني، مثنل منا إذا علنم حاحلنديف  وهذا ما يعّب

 وعلم حالطهارة، ويشك ع تقدم أ،دمها عىل اآلخر. 
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وهذا الفرع مذكمر ع كقب العامة واخلا ة، ومثل العلم حالطهارة اخلبثية والعلم 

 حالنجاسة والشك ع تقدم إ،دامها عىل الخرس.

 :وأ مال القماال ع املسألة ثالثة

: ما هم املشهمر حني فقهائنا وال سيام القدماء مننهم، وهنم معارضنة القول األول

ال لني مطلقًا، أي ع مجيع الصمر، فيقساقطان ويرجع إىل ال ل املقأخر، وال نل 

املقأخر قد يكمن الّباءة وقد يكمن االشقغاال، فنّنه إذا شك ع هذا احلاال ع ،رمة مس 

الّباءة، وإذا أراة الصالة جتري أ الة االشقغاال؛ وذلنك القرآن وعدمها جتري أ الة 

 .أيضاً  هذا القمال حعض العامةقد اخقار من جهة لزوم إ،راز الطهارة ع الصالة، و

: منا قالنه مجاعنة منن املقنأخرين منن فقهائننا فقنط، وهنم جرينان القول الثـاين

االسقصنااب االسقصااب ع معلمم القاريخ فقط إذا كان أ،دمها معلمم القناريخ، ف

فيه ليس معارضًا حاسقصااب جمهمال القاريخ، كام إذا علمنا حأّن تناريخ المضنمء أوال 

الننزواال، إاّل أّنننا ال نعلننم أّن احلننديف هننل كننان قبننل الننزواال أو حعنند ، فهنننا اننري 

االسقصااب ع المضمء، وال يعارضه اسقصااب احلديف الذي هم جمهمال القاريخ، 

 جمهمال القاريخ ع املقام. وذلك لعدم جريان االسقصااب ع

وأّما إذا كان كالمها جمهميل القاريخ، فال اري االسقصااب فيهام؛ وذلك ال منن 

 وسيأيت إن شاء اا تمضياه. ،أجل املعارضة، حل من أجل قصمر املققيض
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: ما نسب إىل املاق  ع املعقّب وهم الخذ حضد احلالة الساحقة عنىل القول الثالث

كنام ع  ،ه حعض املقأخرين عنه من فقهائنا، وهذا هم املشهمر حني العامةاحلالقني، ووافق

 ، وكذا ع الرشح الكبل امللا  حه.(1)مغني احن قدامة

: ن وهم املخقار ن فالمجه فيه أّننه ال منانع منن اسقصنااب كنل أّما القول األول

أركنان  وا،د من الطهارة واحلديف ع نفسه ومع قطع النىر عن املعارضنة، يعنني: أنّ 

االسقصااب حمققة ع كليهام حال فرق حني الصمر، فيجريان ويقعارضان ويقسناقطان، 

فال حّد من الرجمع إىل أ ل آخر، إاّل أّن  اة هذا القمال مبقنية عنىل عندم منانع منن 

جريان االسقصااب ع كل وا،د منهام، فنن متكنا من إحطاال ما اةعي أّننه منانع، فنال 

 مال الوال.حميو من االلقزام حالق

: فمنشل  ما ذكر  املاقن  اخلراسناين منن عندم إ،نراز اتصناال وأّما القول الثاين

 اليقني حالشك.

 وهنا فروق حني املقام واملمضمعات املركبة:

: أّن الشبهة املانعة من جريان االسقصااب ع اجلملة ع املمضمعات املركبة منها

ااب ووعاء الشّك؛ إذ احلاةيف مقيسًا إّنام كانت مانعة حلااظ الرتةيد ع وعاء االسقص

إىل زمان احلاةيف اآلخر مما يرتتب عليه الثر، واملفروض أّن زمان احلاةيف اآلخر كان 

مرةةًا حني زمانني؛ فلذا الرتةيد ع وعاء القعبد االسقصاا  الذي كنا نعّب عنه حمعناء 

فني املمضنمعات الشّك كان منشًأ لإلشكاال الذي قررنا  حمجم  أرحعة وأجبنا عننه، ف

املركبة منشأ الشبهة هم الرتةيد ع وعاء القعبد االسقصاا  ووعاء الشنك، ولكنن ع 

                                                           
 

 .194: 1ن قدامة املغني الح (1)
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املقام ن أي ع املمضمعات البسيطة ن منشأ الشبهة الرتةيد ع وعاء القضية املقيقننة وأّن 

 ال ترةيد.فالقضية املقيقنة حتققت ع أي زمان من الزمانني، وأّما ع القضية املشكمكة 

ن اآلن، عنعبارة هم وحعبارة ُأخرس: ال ترةيد ع وعاء القعبد االسقصاا  الذي 

ن منن ان خمقلفناكان قبل الزواال أو حعد ، فناملمرةع املقيقن، وأّنه هل هم والرتةيد إّنام 

 جهة منشأ الشبهة املشار إليها.

 ونقيجًة هلذا الفرق حني املمرةين، حتصنل فنروق ُأخنر حنني املمضنمعات املركبنة

 واملمضمعات البسيطة.

: جريان شبهة اسقصااب الفرة املرةة فيام نان فيه، حخنالف املمضنمعات منها

 املركبة؛ إذ فيام نان فيه القضية املقيقنة مرةةة حني وقمعها قبل الزواال أو حعد .

: أّن االسقصااب ع املقنام مقنيس إىل الزمنان القفصنييل، أي: إىل الزمنان ومنها

م اآلن مقطهر أو حمديف؟ وع املمضنمعات املركبنة االسقصنااب احلارض وأّنه هل ه

كان مقيسًا إىل احلاةيف اآلخر، فنّنا كنا نسقصاب عدم الكّرينة إىل زمنان املالقناة، ومل 

 حل كان الزمان اإلمجايل. ،يكن وعاء القعبد االسقصاا  هم الزمان القفصييل

قيقننة ع املقنام، فننذا كنان بط حالقضنية املت: أّنه حام أّن منشنأ اإلشنكاال منرومنها

املسقصاب معلمم القاريخ فال اري اإلشكاال ع املقنام، وأّمنا إذا كنان املسقصناب 

جمهمال القاريخ، فيجري فيه اإلشكاال سنماء كنان اآلخنر معلنمم القناريخ أم جمهنمال 

 القاريخ.

وخال ة الكالم: ال إشكاال ع اسقصااب معلمم القاريخ، وأما جمهمال القناريخ 

اإلشكاال اري فيهام؛ وذلنك لّن معلنمم القناريخ مقنيقن ومعنني فيل القاريخ أو جمهم

 حالنسبة إىل الزمنة القفصيلية ومشكمب ع الزمنة القفصيلية، أي احلاال احلارض.
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وحعبارة ُأخرس: ع معلمم القاريخ ال إشكاال ع القضية املقيقنة، كنام ال إشنكاال ع 

يه تامة، فيجري فيه االسقصااب، وأّمنا ع القضية املشكمكة، وأركان االسقصااب ف

جمهمال القاريخ سماء كان اآلخر ن أيضًا ن جمهمالً أم معلممًا فالقضية املقيقنة مرةةة حنني 

 الزمانني.

وهذا حخالف املمضمعات املركبة، فنّنه لم كان املسقصاب هناب معلمم القناريخ 

 ن أيضًا ن اري هذا اإلشكاال.

أّن لم يكن ممرةًا هلذا اإلشكاال، يعني فإليه معلمم القاريخ وأما إذا مل يكن املقيس 

 املقام يكمن حعكس املقام الساح ، أي: املمضمعات املركبة.

 وهذ  الممر تىهر حاحلساب واملقايسة.

ثمَّ يقع الكالم ع وجم  تقرير هذا القمال وأّنه ملاذا يكمن جريان االسقصااب ع 

 جم  مقعدةة:جمهمال القاريخ مشكاًل، ولققرير  و

: ن لعدم جريان االسقصااب ع جمهمال القاريخ ع تعاقب احلالقني ن األول الوجه

 يسقصناباسقصااحه ن وهم املجهمال القاريخ ن هنل  يراةما ذكرنا  ساحقًا وهم أّن ما 

قن حقاققها، يعني: هل تسقصاب الطهارة ع ،ناال المضنمء أو قييمقيدًا حاحلالة القي 

 ، أو تسقسصاب ذات الطهارة، وذات احلديف من ةون تقييد. احلديف ،اال النمم مثالً 

فنن كانت القضية املقيقنة مقيدة حااال المضمء أو حااال النمم، فهذا االسقصااب 

غل جار ع نفسه؛ لّن ما يرتتب عليه الثر إّنام هم نفس الطهارة ونفس احلديف، وأّمنا 

 ليس منشأ لألثر.فه ،اال النمم الطهارة املقيدة حااال المضمء واحلديف املققيد حاصمل

وإن كانت القضنية املقيقننة غنل مقيندة، أي: نسقصناب ذات الطهنارة أو ذات 

احلديف، فهذا من اسقصااب الفرة املرةة؛ لّن املقيقن طهارة منرةةة حنني كمّننا قبنل 
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الزواال أو حعد ، فهم وإن كان معلممًا إاّل أّنه معلمم حاإلمجاال، وكذلك إذا كان احلديف 

 كالمها جمهملني. أو كان ،ةً مالً والطهارة معلممجمه

وقد ذكرنا ع مباث مسققل أّن القضية املقيقنة ال حّد وأن تكمن معلممة حالقفصيل 

ة اسقصنااب واقنع الفنرة، أو اينرأن وال يمكن أن تكمن معلممة حاإلمجاال؛ لّنه إّما 

 العنمان االنقزاعي وهم عنمان أ،د الفرةين.اسقصااب 

ّن هذا خالف الماقع؛ إذ العلم أصااب واقع الفرة فقد ذكرنا هناب اسق فنن ُأريد

 حل كاشف عن اجلامع. ،اإلمجايل ليس كاشفًا عن الماقع

وهم عنمان أ،د الفرةين من الطهنارة ن وإن ُأريد اسقصااب  العنمان االنقزاعي 

ينأيت فينه أو احلديف ن فهذا مع غض النىر عن أّن العنمان االنقزاعي ليس منشأ لألثر، 

اإلشكاال الذي ذكر  املاق  الننائيني، وهنم عبنارة عنن عندم احتناة القضنية املقيقننة 

إاّل أّن منا  ،واملشكمكة، فنّنه وإن كان مقيقنًا حقاق  إ،دس الطهارتني أو أ،د احلندثني

حيقمل حقاؤ  هم خصمص الطهارة حعد الزواال، وأّما الطهارة قبل الزواال فهي مقطمعة 

 االرتفاع.

ال يصندق علينه ع فنرة ُأخرس: ع كل ممرة ،صل اليقني حارتفاع أ،دمها وحعبا

 أ،دمها.ال يقاال: ،اال الشّك أّن املشكمب أ،دمها و
د
 أشّك ع وجمة أ،دمها أو ع حقاء

نعم، هذا  ايح ع مقام القعبل؛ إذ لنيس املشنكمب واقعنًا عبنارة عنن عننمان 

 أ،دمها، فعليه ال يمكن القمسك حاالسقصااب.

ويمكن إنكار أ ل حتق  العلم اإلمجايل ع حعض الصمر، وهم كام إذا كان ما هذا 

نريد اسقصااحه مطاحقًا مع احلالة الساحقة؛ لّن املمافن  للاالنة السناحقة حمقن  مسنلاًم 

 وخمالف احلالة الساحقة مشكمب ،دوثه.
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ن ويمكن اجلماب عن هذا الققريب حام أجبنا حه ع آخر الباث عن القسم الراحع م

 اسقصااب الكيّل وسيأيت ن أيضًا ن ع رة املاق  إن شاء اا تعاىل.

حل نعقمد عنىل العلنم  ،ّنا ال نعقمد عىل العلم اإلمجايل ع القضية املقيقنةأوإمجاله: 

 أو احلديف ،اال النمم، ال عنىل نانم أالقفصييل، و
د
ّنا نسقصاب الطهارة ،اال المضمء

: إّن الطهارة القي حتققت ،اال المضمء هنل هني حل عىل نام املعرفية، فنقمال ،الققييد

حاقية أو ال؟ أو احلديف الذي ،صل ،اال النمم هل حاق أو ال؟ وهنذا ةاخنل ع العلنم 

القفصييل ال العلم اإلمجايل؛ إذ العلم اإلمجايل إّنام يكنمن فنيام إذا تعلن  العلنم حعننمان 

ف مشكمب وعا ف هبذا املعرِّ ؤ  وأّنه هل كان قبل النزواال انقزاعي، غاية المر أّن املعرَّ

 أو حعد ، وعليه فال اري إشكاال الفرة املرةة.

: ع تقريب القمال الثناين منا يمكنن جعلنه تفسنلًا لكنالم  نا،ب الوجه الثاين

الكفاية، فنّن كالم  ا،ب الكفاية ع املقام جممل، ولعّل أقرب القفاسل منا سننذكر  

سقصااب أيضًا فيام تعاقب ،القان مقضاةتان : )كام انقدح أنه ال ممرة لالقاالوهم أّنه 

كالطهارة والنجاسة، وشك ع ثبنمهتام وانقفنائهام، للشنك ع املقندم واملنلخر مننهام، 

وذلك لعدم إ،راز احلالة الساحقة املقيقنة املقصلة حزمان الشك ع ثبمهتام، وترةةها حنني 

 .(1) املقام فننه ةقي (احلالقني، وأنه ليس من تعارض االسقصااحني، فافهم وتأمل ع 

 تمضيح كالمه مقمقف عىل حيان مقدمقني:

: ما ذكرناها ع المجه الثاين من المجم  الرحعنة ع اإلشنكاال عنىل املقدمة األوىل

املمضمعات املركبة، وأّنه يعقنّب ع االسقصنااب  ندق عننمان البقناء و اإلحقناء و 
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دي حمجمة يشء أو عدمه مع عندم االسقمرار، وأشبا  هذ  العناوين، وأّن احلكم القعب

يء، سنماء ن دق عنمان البقاء أو اإلحقاء أو االسقمرار ال يكمن من االسقصااب حش

قلنا حمقالة الشيخ وغل  من أّن االسقصااب عبارة عن إحقاء ما كان ع زمان الشك أم 

كنام ذهنب إلينه  ،قلنا حأّن االسقصااب عبارة عن جعل املالزمة حني احلدويف والبقناء

 ا،ب الكفاية، أم قلنا حأّن االسقصااب عبنارة عنن تمسنعة املنكشنف حالنسنبة إىل 

 البقاء، كام قلنا حذلك تبعًا جلامعة.

وعىل كل ،اال  دق البقاء أو اإلحقاء وأمثاهلام معقنّب ع االسقصنااب، وعلينه 

 فنذا شككنا ع ممرة ع  دق عنمان البقاء أو اإلحقاء حالنسبة إىل احلكم القعبندي عنىل

 فرض حتققه فهم مالزم للشّك ع شممال ةليل االسقصااب هلذا املمرة.

: أّن وعاء القعبد االسقصاا  ع حمل الكالم ن وهم تعاقب احلالقني املقّدمة الثانية

ن عبارة عن الزمان احلارض؛ إذ ع الزمان احلارض يشّك ع أّنه حمديف أو مقطهر، وعليه 

ن املعنني املعلنمم حالقفصنيل النذي يعلنم حقاقن  إذا كان وعاء الشّك مقصناًل حالزمنا

املسقصنناب فيننه، سننماٌء كننان هننم احلننديف أم الطهننارة، فننال إشننكاال ع جريننان 

االسقصااب و دق عنمان اإلحقاء واالسقمرار عىل هذا القعبد االسقصناا ، وهنم 

، منثالً أّوال النزواال  ع م، كام إذا علمنا حقناريخ الطهنارةكمعلمم القاريخ ع حمل الكال

وحعد ، فنذا رجعنا القهقرس نصل إىل زمنان قبل الزواال زمانه حني  اً احلديف مرةةكان و

نعلم فيه حمجمة الطهنارة، وعلينه: فنال إشنكاال ع جرينان االسقصنااب ع معلنمم 

 القاريخ.

وأّما جمهمال القاريخ، فبام أّن الزمان قبل الزواال احلارض أمر  مرةة حنني أن يكنمن 

احلديف ن مع قطع النىر عنن جرينان االسقصنااب ع معلنمم زمان الطهارة أو زمان 
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يصدق احلكم حأّنه فالقاريخ ن فنن كان الزمان الساح  عىل الزمان احلارض زمان احلديف 

 حمديف وأّنه حقاٌء واسقمرار للاديف. 

وأّما إذا كان هذا الزمان زمان الطهارة، فال يصدق عليه احلكم حأّنه حمنديف وأّننه 

ذا ،كم تعبدي غل معقمد عىل احلالة الساحقة املقيقننة، ومنن هننا إحقاٌء للاديف، حل ه

 يىهر عدم جريان االسقصااب ع جمهميل القاريخ أيضًا.

ويمكن اجلماب عن املقّدمة الثانية نقضًا حأّنه ال إشكاال ع جرينان االسقصنااب 

إذا  فيام إذا علم حاالة وكانت مرةةة حني أزمنة ،دوثها ونشّك ع حتق  مضناةها، كنام

إاّل أّنه ال يدري أّنه هل تمضأ ع الساعة الوىل أو ع السناعة الثانينة،  ،علم حأّنه تمضأ

شاب ع حقاء وضمئه ال،قامال حتق  احلديف حعد المضمء، فال رينب فهم وعىل أي ،اال 

ع جريان اسقصااب حقاء المضمء، وال يعقن  حا،قامال احلديف، مع أّنه ليس لنه علنم 

 شاب ع أّنه حمديف أو مقطهر.هم رة، وع كل زمان من الزمنة تفصييل حزمان الطها

ع االسقصااب سب  العلم القفصييل حزمان املسقصناب فالزمنه  يعقّبفلم كان 

 عدم جريان االسقصااب ع املثاال مع أّنه مل يلقزم حه أ،ٌد. 

ورحام يقاال ع القخلو من هذا النقض حنام قينل منن أّننه ال يمكنن منن جرينان 

اب ع املثاال اسقكشاف أّنه يكفني ع جرينان االسقصنااب وجنمة قضنية االسقصا

مقيقنننة وإن كننان مننرةةًا مننن ،يننث الزمننان مطلقننًا ،قنن  يسننقنقج ع املقننام جريننان 

عدم اعقبار خصمص العلنم  االسقصااب، حل املقدار الذي يسقفاة من هذا املثاال هم

 الذي ذكر ع املقّدمة الثانية. القفصييل

الوىل ن وهنني  نندق عنننمان البقنناء واإلحقنناء ن فهننم معقننّب ع وأّمننا املقدمننة 

 االسقصااب.
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، وهم أّن ع املثاال احليثية اإلحقائينة حمنرزة وع فيه حني املثاال وما نانهناب فرق و

 حمل الباث احليثية اإلحقائية مشكمكة.

ّن ع املثاال وأشنباهه العلنم اإلمجنايل حمجنمة المضنمء ع أ،ند أتمضيح الفرق: 

نة غل كاف ع جريان االسقصااب، إاّل أّن تطبيقه عىل كل طنرف منن أطنراف الزم

هذا العلم ن يعني كل زمان حيقمل ،دويف المضمء فيه ن لنم لنم،ظ ننرس أّن الشنّك 

المنر كنذلك، أي  ليسفممجمة مع  دق عنمان البقاء أو اإلحقاء، وأما فيام نان فيه 

 دق البقاء أو اإلحقاء مشكمكًا ال،نقامال قطع حارتفاعه، وعليه يكمن الأّنه عىل تقدير 

 االرتفاع.

،ينث  (1) ما ذكر  السيد احلكيم )ر ( ع املسقمسكهم وهذا اجلماب عن النقض 

: )أّما إذا كان الثر لبقاء جمهمال القاريخ ع خصمص الزمان القفصنييل فنال جمناال قاال

مجنايل ليجنري فينه السقصااحه، لّن وجمة  ع الزمان القفصييل ليس حقاء حلدوثه اإل

 االسقصااب.

و،ينئٍذ فاسقصااحه حلااظ الزمان القفصييل يقمقف عىل تطبي  زمنان احلندويف 

عىل كّل من الزمنة القفصيلية ثمَّ يسقصاب حلااظ كنل وا،ند عنىل تقندير انطباقنه 

عليه، فنذا ترةة ،دويف احلديف حني زمنانني وشنّك ع وجنمة  ع زمنان ثالنث هلنام، 

الزمان الثالث ال يصح حلااظ نفس الزمان املجمل املرةة، حل  فاسقصااب وجمة  ع

حلااظ تقدير انطباقه عىل كل من الزمانني، ثمَّ يسقصاب ،ينئٍذ، فيقاال: إن كنان قند 

،ديف ع الزمان الوال، فهم مشكمب البقاء إىل الزمان الثالث، وإن كان قد ،نديف ع 
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زمان الثالث، فنذا كان مشكمب البقناء الزمان الثاين، فهم ن أيضًا ن مشكمب البقاء ع ال

 رشعًا كذلك، وجمهمال القاريخ ع املقام ليس كذلك؛ 
د
عىل كل تقدير كان حمكممًا حالبقاء

لّنه إن وجد قبل زمان معلمم القاريخ كان معلمم االرتفاع، وكنذا احلناال ع احلناةثني 

منانني املنرةة املجهميل القاريخ، فنّن كنّل وا،ند مننهام لنم فنرض وجنمة  ع أوال الز

وجمةمها ع كل منهام كان معلمم االرتفاع ن أيضًا ن فيمقنع جريان االسقصااب فيهام، 

 حلااظ الزمان القفصييل(.

وملخو هذ  العبارة: أّن العلم اإلمجايل ع املثاال وزاننه وزان العلنم القفصنييل، 

العلم اإلمجنايل ن مم حعلملحالنسبة إليه هم املقيقن الكن الكالم ع أّن الذي يال،ظ البقاء 

جممل حلااظ الزمنة ن ومرةة زمان وقمعه حني الزمنة وال يمكن ذي هم أي: العلم ال

اسقصااب املعلمم؛ إذ املعلمم إّنام يكمن قاحاًل لالسقصااب فيام إذا لم،ىت أطرافنه 

 ورش  االسقصااب كان ممجمةًا ع كل طرف طرف، ال ع املعلمم.

إحقناء نفنس املقنيقن، واملقنيقن ع هم اهد، وما كنا نريد  ش وهذا اقرتاح حيقاج إىل

حمل الكالم هم الطهارة ع ،اال المضمء، أو احلديف ،اال النمم، فنن قينل: إّن املقنيقن 

غل قاحل لالسقصااب ن كام قيل: )إذا كان الثر لبقاء جمهنمال القناريخ ع خصنمص 

ييل لنيس حقناء لزمنان القفصنالزمان القفصييل، فال جماال السقصااحه؛ لّن وجمة  ع ا

ايل، فاحلدويف اإلمجايل هم املعلمم فنن هذا ليس حقاء للادويف اإلمج حلدوثه اإلمجايل( ن

 فال حّد من القمال حعدم اجلريان ع كال املمرةين. ،لنا

: )لّن وجمة  ع الزمان القفصييل ليس حقناء حلدوثنه قملهواجلماب عن ذلك أن 

لّن ع الزمان القفصييل الشّك إّنام ع حقاء احلديف  ؛قاءٌ اإلمجايل( غل  ايح، حل هذا ح

 أو الطهارة، واحلديف كان معلممًا حاإلمجاال.
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وعليه فكيف يصح القمال حأّن هنذا لنيس حقناء حلدوثنه اإلمجنايل، ومنا حنه قنمام 

االسقصااب ن عىل ما هم الصايح ن وجمة مقيقن والشّك ع حقائه، وليس ةائرًا مدار 

ما ع النفس، واالسقصااب ممجب هم جية، حل وعاء االسقصااب القطبيقات اخلار

 لقمسعة الكشف الذهني.

لنم وإن مل يع عاملًا حالطهنارة ،ناال المضنمءيكفي ع الشك ع البقاء كمنه وعليه 

زم أن يكمن القعبد االسقصاا  اسقدامة للاديف أو الطهارة خارجًا؛ إذ يل ، والزمانه

لماقنع لفًا للماقع؛ ولذا قلنا إّن اليقني لنم كنان خمالفنًا من املمكن أن يكمن اليقني خمال

االسقصنااب مققنمم حالصنمر فننّن  يكشف عن عدم جريان االسقصنااب، فهذا ال

 النفسية.

فىهر مما ذكرنا أّن ما ذكر   ا،ب الكفاينة عنىل هنذا الققرينب خمندوش نقضنًا 

 و،اًل، وال يمكن القخلو من النقض حام ذكر.

ريب القنمال الثناين هنم أّن جرينان االسقصنااب ع جمهنمال لقق  الثالث: الوجه

القاريخ مبقىل حشبهة ا،قامال نقض اليقني حاليقني، يعني: ناقمل فيه أن يكمن من نقض 

وحعبنارة  اليقني حاليقني ال حالشك، وعليه فيخرج ا،قامالً منن نقنض اليقنني حالشنك.

 .ال تنقض اليقني حالشكشبهة مصداقية لن  أّنهُأخرس: 

ّنه إذا علمنا مثاًل حاحلديف وكان جمهمال القاريخ، وعلمنا حالطهارة أضيح ذلك: تم

ع أوال الزواال، فهنا العلم حالطهارة علم تفصييل، وحالنسبة إىل احلديف حلااظ الزمنان 

 علم إمجايل.

واسقصااب احلديف هنا حيقمل فيه أن يكمن املقنيقن منقمضنًا حالطهنارة ع أوال 

احلديف قبل الزواال فهم منققض حالمضمء ع أوال النزواال، الزواال؛ إذ عىل فرض كمن 

حيقمنل أن ض حالمضمء ع أوال الزواال، وعليه وعىل فرض كمنه حعد الزواال فغل منقق
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يكمن هذا من مصاةي  نقض اليقني حاليقني، هذا فيام إذا كان أ،دمها معلممًا واآلخنر 

 جمهمالً.

قدم كل منهام وتأخر ، فناقمنل أن وأّما إذا كان كالمها جمهملني فبام أنه ناقمل ت

 يكمن املقيقن منققضًا حاآلخر.

 ومع فرض ا،قامال كمنه من نقض اليقني حاليقني ال يمكن إجراء االسقصااب.

 واجلماب عن ذلك حمجهني:

سقصنااب ع : اجلماب النقيض وهم أّن الزم ذلك عدم جرينان االالوجه األول

كمن المضمء ع أوال الزواال منققضًا حاديف ؛ إذ من املاقمل أن يمعلمم القاريخ أيضاً 

النمم؛ لّنه عىل فرض كمن النمم حعد الزواال فهم ناقض للمضمء، واحلناال أّن املندع  

 عدم اجلريان ع خصمص جمهمال القاريخ أو جمهميل القاريخ.

: اجلماب احليّل وهم أّننه ال حنّد منن مال،ىنة ضناحط نقنض اليقنني الوجه الثاين

 هم ضاحط نقض اليقني حاليقني؟ وما هم منشأ هذ  الشبهة؟حاليقني، وأّنه ما 

فنقمال: إّن ما هم املاقمنل ع املقنام نقنض الطهنارة حاحلنديف، ونقنض احلنديف 

سماٌء كان أ،دمها معلمم القناريخ أم مل يكنن، وأّمنا ا،نقامال نقنض اليقنني  ،حالطهارة

ىل اخللنط حنني حأ،دمها حاليقني حاآلخر، فهم غل ممجمة، والققريب املذكمر مبنني عن

 المرين، واحلاال أّن حينهام فرق.

فياقمل ع كل مننهام أن يكنمن منققضنًا  ،ّنه تارة نال،ظ احلالقنيأتمضيح ذلك: 

حاآلخر، وأّما نقض اليقني حن،دس احلالقني حاليقني حاالة ُأخرس، فهذا أمر آخر، وال حّد 

 وأن نرس ع أي ممرة يكمن اليقني ناقضًا لليقني اآلخر؟

 ة الكالم هم الثاين.وممر
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املنراة وال إشكاال ع أّن جمرة كمن مقعل  اليقني الناقض ضند اليقنني السناح  ن و

حالضّد هم الضّد حاملعن  العّم من الضد اال طال،ي والنقيض ن غل كاف ع نقنض 

اليقني حاليقني، حل مضافًا إىل ذلك ال حّد من إ،راز و،ندة املمضنمع، والقطنع حقنأخر 

 عن املنققض.زمان الناقض 

وأّما إذا شككنا ع و،دة املمضمع فليس هنا ا،قامال نقض اليقني حاليقني، كنام إذا 

 علمنا حقعدة املمضمع.

وحعبارة ُأخرس: مضافًا إىل القضاة حني مقعلقي اليقني ن لصدق الناقض واملننققض 

لشنّك ن ال حّد من القطع حم،دة املمضمع والقطع حقأخر الناقض زمانًا عن املنققض، وا

لعلم حقعدة املمضمع وعدم القنأخر، فنّننه إذا لع و،دة املمضمع أو ع القأخر مساوق 

د  وعلم حممت عامل وا،قمل أن يكمن مقلَّد ، فهنا ال يمكن القمال كان عاملًا حاياة مقلَّ 

 حعدم جريان االسقصااب من جهة ا،قامال أن يكمن هذا من نقض اليقني حاليقني.

املضاة مع و،ندة املمضنمع، إاّل أّننه ال يعلنم حقنأخر العلنم وهكذا فيام إذا علم ح

حاملضاة، كام إذا علم حاحلديف وعلم حالمضمء، إاّل أّننه ال يندري أّن احلنديف هنل كنان 

ساحقًا عىل المضمء أو ال؟ فهنا ن أيضًا ن ال يصدق نقض اليقني حاليقني، وكنام إذا علنم 

إاّل أّننه ال يندري أّّننا هنل  ،بلة مننه، وعلم حصدور كمثالً حعدالة زيد ع يمم اجلمعة 

 درت قبل يمم اجلمعة أو حعد ، والقطع حصدور الكبلة منه ال يكنمن منشنًأ للقنمال 

حأيّن ا،قمل نقض اليقني حاليقني؛ وذلك لّن اليقني إّنام يكمن ناقضًا فيام إذا علم حقأخر 

 مقعلقه زمانًا عن مقعل  الثاين. 

ه فنرق حنني ا،نقامال نقنض الطهنارة حاحلنديف وأّننن فننذا ظهنرت هنذ  املقدمنة 

وحالعكس، وحني نقض اليقني حاليقني، فنّنه يعقّب ع نقض اليقني حاليقني القطع حم،دة 

يىهر اجلماب عن الققريب، فبام أّنه ال يعلنم القنأخر ن املمضمع والقطع حقأخر الزماين 
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قني؛ إذ ال يصدق عليه القمال حأيّن ا،قمل نقض اليقني حالي ال يمكنفالزماين  ل،دمها 

نقض اليقني حاليقني، وكذلك فيام إذا كانا جمهميل القاريخ، إذ ع كنل وا،ند مننهام وإن 

ناقمل تأخر املنطب  عليه عن املنطب  عليه املعلمم اآلخر، إاّل أّنا ال نعلم حأن يكمن كنا 

 املقأخر منطب  عليه هذا ملعلمم.

الذي حيكي عنه هذا اليقني مقنأخر عنن الماقنع حام أّنا مل نارز أّن الماقع  :وإمجاالً 

 الذي حيكي عنه اليقني اآلخر، فلذا ال يصدق عليه نقض اليقني حاليقني.

 هذا متام الكالم ع المجم  الثالثة القي كنا حصدة ذكرها واجلماب عنها.

وع ضمن كلامت القمم قد ذكرت وجمٌ  كثلٌة إلنكار جرينان االسقصنااب ع 

، وحام ذكرنا ظهر  ع تعاقب احلالقني، إاّل أّن عمدة المجم  هي ما ذكرناجمهمال القاريخ 

أّن القمال الثاين ع تعاقب احلالقني الذي ذهب إليه مجاعة من املقأخرين من اإلمامية ال 

 يمكن االلقزام حه.

هم ما ذهب إليه املاق  ع املعقنّب ومجنع منن و: ع تعاقب احلالقني الثالث القول

ذهب إليه مجع من العامة من الذين تقدمما عىل املاق ، وهم أّنه إذا كانت املقأخرين، و

كاننت  ذامن الخذ حضد احلالة الساحقة، وإفال حّد  ،احلالة الساحقة عىل احلالقني معلممة

 كام ذهب إليه املشهمر. ،جمهملة فال حّد من الرجمع إىل ال ل املقأخر

لم حاحلالة السناحقة، حققرينب أّننه إذا فممرة كالم املاق  ومن تبعه هم  مرة الع

كان عاملًا حاحلالة الساحقة عىل احلالقني، فال شّك أّن احلالنة السناحقة منققضنة حضندها، 

 ونشّك ع انققاض الضّد، فلذا ال نعقني هبذا الشّك ونأخذ حضد احلالة الساحقة.

،النة الننمم  ،عليه ،القنان تثمَّ طرأ ،كام إذا كان أوال طلمع الشمس مثاًل حمدثاً 

قطنع حنأّن ع حيصل له الو،الة المضمء، ويشّك ع املققّدم واملقأخر من احلالقني، فهنا 

،اال المضمء كان مقطهرًا وانققض احلديف الذي كان ع أّوال طلمع الشمس، ويشنّك 
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ع أّن المضمء هل انققض حالنمم أو ال، فنن كان النمم قبل المضمء، فال أثنر لنه، وإن 

من علم حالمضنمء )دخل املسألة ع كّبس تديف والمضمء منققض، وكان حعد  فهم حم

القي هي من املسنلامت تقريبنًا ن وإن خنالف ع  (وشّك ع احلديف يبني عىل أّنه مقطهر

منن علنم )يندخل ع كنّبس فذلك حعض العاّمة ن كام إذا كان ع أوال الطلمع مقطهنرًا 

 ن املسلامت عند اجلميع.وهي م (حاحلديف وشّك ع الطهارة يبني عىل أّنه حمديف

وقد عّد  حعض من واف  املاق  حأّن  مرة العلم حاحلالة الساحقة خارجة عن حمل 

الكالم، أي أّنه من الماضاات كام ع كشف اللثام، إاّل أّنه ليس المر كام ذكر، وليس 

 هذا القمال من الماضاات، وكالم املاق  مقمقف عىل مقدمقني:

 السقصااب ع ضّد احلالة الساحقة.: جريان ااملقّدمة األوىل

 : عدم جريان االسقصااب ع مماف  احلالة الساحقة.املقّدمة الثانية

: فال إشكاال فيها من وجهة نىرنا، سماٌء كان ضّد احلالة الساحقة معلمم أّما األوىل

 القاريخ أم جمهمال القاريخ.

السقصنااب إن كنان  حأّن ضد احلالة الساحقة الذي اري فيه الوال حّد من القذك

كام إذا كان ضّد احلالة الساحقة هم المضمء عند الزواال، فهنا كمن هذا  ،معلمم القاريخ

فيه وجهان، وةائر مندار منا ذكرننا ع أوال  ،االسقصااب اسقصااحًا شخصيًا أو كلياً 

أقسام اسقصااب الكيل من أّنه إذا كان الثر مرتتبًا عىل الفنرة حنام أّننه فنرة فهنم منن 

قصااب الشخيص، وإن كنان الثنر مرتتبنًا عنىل اجلنامع وهنذا الفنرة مصنداق االس

 فهم من اسقصااب الكيل. ،للجامع

ضنّد هنم الكنام إذا كنان  ،لاالة الساحقة هم جمهمال القناريخلوأّما إذا كان املضاة 

المضمء، فهنا إن قلنا حأّن الرتةيد الزماين ممجب لقعدة اهلمية الشخصية، فيكمن منن 

 لكيل القسم الثاين.اسقصااب ا
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الرتةيند الزمناين ال يمجنب القعندة فيكنمن منن  وأّما حناًء عنىل املخقنار منن أنّ 

 اسقصااب الكيل القسم الوال.

ال إشكاال ع جريان االسقصااب ع ضد احلالة الساحقة منن ف وعىل أي نام كان

االسقصنااب ع جمهنمال  عندم جرينان إشنكاال قد تقدم اجلماب عن وجهة نىرنا، و

 وكالم املاق  إّنام يكمن مع قطع النىر عن هذا اإلشكاال.  اريخ.الق

هي عدم جريان االسقصااب ع املمافن  للاالنة السناحقة ع ف ّما املقدمة الثانيةأو

 جمهمال القاريخ وع معلمم القاريخ.

كنام إذا كنان ع أوال طلنمع الشنمس  ،أما عىل فرض اجلريان ع جمهنمال القناريخ

اال مقمضًأ، واحلديف مرةة حني كمننه قبنل النزواال أو حعند ، فهننا حمدثًا، وع أوال الزو

اسقصااب احلديف الذي هم جمهمال القاريخ ةاخل حتت عنمان فيه اخقالف حيننا وحني 

ّنا لم قطعنا حثبمت أحعض العاظم، من أّنه هل لنا قسم راحع لالسقصااب أو ال، وهم 

ا الفرة وعنىل غنل ، ولنم كنان فرة وحارتفاعه وحقاق  عنمان نشك ع انطباقه عىل هذ

منطبقًا عىل هذا الفرة فهم مرتفع وإن كان منطبقًا عىل غل  فهنم حناق، فنذهب حعنض 

العاظم إىل أّن هذا ةاخل ع القسم الراحع من أقسام اسقصنااب الكنيل، ونانن قند 

ذكرنا أّن هذا نمع من القسم الثاين، والضاحط املذكمر للقسم الثاين يشمل هذا الننمع، 

ذلك لّن احلديف املمجمة ،اال النمم مرةة حني كمنه مقأخرًا عن أوال الزواال الذي هم و

زمان المضمء وحني تقدمه عليه، فنن كان مقأخرًا عن الزواال، فهذا أي النمم منثاًل قند 

فهذا النمم ال يمجب  ،سبب إااة ،ديف، وإن كان قبل الزواال فبام أّنه مسبمق حاحلديف

النمم منقسب إىل احلديف الوال الذي كان ع أوال طلنمع  إااة احلديف، واحلديف ،اال

الشمس، فعليه حام أّن تعدة السبب يمجب تعدة الفنرة، فهنذا ةاخنل ع اسقصنااب 

 حاسنبالكيل القسم الثاين عىل املخقار، وةاخل ع اسقصااب الكنيّل القسنم الراحنع 
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اب فيام إذا وجهة نىر السيد اخلمئي )،فىه اا(، وهكذا عىل فرض جريان االسقصا

 كان املماف  للاالة الساحقة معلمم القاريخ.

أّما ملاذا ال اري االسقصااب ع املماف  للاالة الساحقة؟ فيمكن أن يكنمن نىنر 

املاق  ومن تبعه إىل اإلشكاال الذي ذكرنا  ع اسقصااب الكيل القسم الثالث وأجبنا 

 عنه. 

مننًا حعننمان وحيقمنل أن يكنمن واإلشكاال هم أّنه إذا كان املعلنمم حاإلمجناال معن

أن أيضنًا املنطب  عليه هذا العنمان هم الفرة الماقعي النذي نعلنم حارتفاعنه وحيقمنل 

يكمن املنطب  عليه هذا العنمان غل ما نعلم حارتفاعه، فأةلة االسقصااب قارصة عنن 

شممهلا ملثل هنذ  الصنمرة؛ لّن االسقصنااب حصندة إطالنة عمنر الشننيء القاحنل 

، وفيام نان فيه إن كان الماقع عبارة عن احلالة القني قبنل احلنالقني، فهنم وإن لإلطالة

 كان له واقعية إاّل أّنه غل قاحل إلطالة العمر النققاضه حضد .

لغنل احلنديف الوال، فنأمر  واقعينة حمجمةوأّما غل  فال واقعية له؛ لّنا ال نعلم 

 واقعية، فال اري االسقصااب. االسقصااب مرةة حني ما له واقعية وحني ما ليس له

وحعبارة ُأخرس: ال حّد من إ،راز واقعية املسقصاب، وع املقنام مل نانرز واقعينًة 

 للاديف ،اال النمم.

واجلماب عن ذلك ما ذكرنا  هناب من أّن االسقصنااب لنيس إطالنة العمنر ع 

بط حاحلناالت النفسنية، واالسقصنااب يمجنب تمسنعة تمنرهنم وعاء اخلارج، حنل 

كشف ع وعاء النفس، وع الم،دة والقعندة ةائنر مندار الم،ندة وتعندة الصنمر املن

النفسية، ونفس أّنه كان ،ديف ،اال طلمع الشمس له واقعية ونعلم حانققاضه، و،ديف 

أيضنًا لنه واقعينة، فنيمكن   كان ممجمةًا ،اال النمم سماء كان حسبب الننمم أم حغنل

 اسقصااحه.
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كان أ،دمها معلممًا واآلخر جمهنمالً أم كنان  فقد ظهر أّن ال ل جار فيهام سماءٌ 

 وسماٌء كان ضد احلالة الساحقة أم ممافقًا هلا. ،كالمها جمهملني

هذا متام الكالم ع أ مال القماال ع مسألة تعاقب احلالقني. وقلنا: إّن املخقار هم 

 القمال الوال، وهم جريان ال لني وتساقطهام حاملعارضة.

 بقي هنا َشء  

إاّل ع  مرة وا،دة، وهني  ،حام القزم حه املاق  (1) القزم  ا،ب الرسائل وهم أّنه

ما إذا كان املماف  للاالة الساحقة معلمم القاريخ، فذكر أّن االسقصااحني يقعارضان ع 

 هذ  الصمرة، وأّما ع غل هذ  الصمرة فال حّد من الخذ حضد احلالة الساحقة.

ي ع جمهمال القاريخ فنيام إذا كنان ممافقنًا وأساس كالمه أّن االسقصااب ال ار

 للاالة الساحقة.

والرّس ع عدم جريان االسقصااب ع هذا املمرة هم عدم ،صمال العلم حاحلالنة 

الساحقة ،ق  يمكن اسقصااحه؛ فنّنه إذا فرضنا أّنه كان حمندثًا ع أوال طلنمع الشنمس 

يندري أهّينام مقندم، فهننا  وال ،ثمَّ علم حأّنه  در منه وضمٌء وننمم ،حاحلديف ال غر

من جهة العلم حقاقن  المضنمء، غاينة المنر ال  ،اسقصااب المضمء ال إشكاال فيه

 يدري ع أي زمان حتق .

وأّما اسقصااب احلديف إذا كان جمهمال القاريخ فال اري؛ لّنه إّما نقّيد احلنديف 

 حاحلديف ،اال النمم، أو نسقصاب ذات احلديف.

                                                           
 

 .200: 1الرسائل للسيد اخلميني  (1)
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إن كان مقعلقًا لليقني، إاّل أّنه ال أثر له؛ لّن اآلثنار مرتتبنة أّما احلديف املقّيد فنّنه و

 ال احلديف ،اال النمم. ،عىل ذات احلديف

وأّما ذات احلديف فال يمكن القمال حأين أشّك ع حتق  احلديف إّما قبل المضمء أو 

حعد ؛ لّنه عامل حقاق  احلديف ع ضمن احلالة الساحقة عىل احلنالقني وقناطع حارتفاعنه 

المضمء، ويشّك ع ،دويف ،ديف آخر، فنّنه إن كان النمم قبل المضمء فال أثر حسبب 

له، وإن كان حعد  فله أثر، ففي هذا املمرة ينانل العلنم اإلمجنايل إىل العلنم القفصنييل 

 حمجمة احلديف وارتفاعه والشك ع ،دويف فرة آخر من احلديف. 

جمهمال القاريخ ممافقنًا وعليه، فاالسقصااب ع نفسه غل جاٍر، هذا فيام إذا كان 

 للاالة الساحقة عىل احلالقني.

لاالة الساحقة فليس هنا اناالال، وذلك لّن لوأّما إذا كان جمهمال القاريخ مضاةًا 

 ما كان يمجب االناالال هم املمافقة مع احلالة الساحقة.

 لاالنة السناحقة إّمناللاالة الساحقة، واملضاة لوع هذا املمرة املفروض أّنه مضاة 

 حتق  ع هذا الزمان، أو ذاب الزمان، فنسقصابه.

لاالنة السناحقة عنىل لّنه فيام إذا كان جمهنمال القناريخ ممافقنًا أوملخو الكالم: 

حل علم تفصييل حقاق  فنرة منن احلنديف، منع القطنع  ،علم إمجايلهنا احلالقني فليس 

قصنااب حارتفاعه والشّك ع حتق  فرة آخر من احلديف، واسقصااب الفنرة ن أي اس

أيضًا ال ن أي اسقصااب الذات ن املقيد ن ال يمكن؛ لّنه ال أثر له، واسقصااب الكيّل 

يمكن؛ لّنه من اسقصااب الكيّل القسم الثالث النذي ال انري فينه االسقصنااب، 

وهم ما إذا علم حقاق  فرة من الكيّل ونشّك أّنه هل حتق  فرة آخر من هذا الكيّل عنند 

قام أمر  أسمء من هذا االسقصنااب؛ إذ ع املقنام نعلنم حنأّن عنند زواله أو ال؟ حل امل
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زواله مل يقاق  فرة آخر، حل نشك ع أّن حعد زواله مع فصل طميل هل حتق  فرة آخر 

 أو ال؟ فال اري االسقصااب هنا حطري  أوىل.

لاالة الساحقة لوعليه، ففي جمهمال القاريخ االسقصااب اري فيام يكمن مضاةًا 

 ماف .ةون امل

وأّما إذا كان أ،دمها معلممًا واآلخر جمهمالً، فنن كان املجهمال هم املضاة فيجري 

 فيقعارضان ويقساقطان. ،فيه االسقصااب كام اري ع معلمم القاريخ

 واجلماب عنه هم ما تقّدم ع مباث اسقصااب الكيّل القسم الراحع.

نأخذ  مقيندًا حنل نأخنذ   نسقصاب احلديف ،اال النمم، إاّل أّنه ال أّنهوملخصه: 

 معّرفًا.

والرّس ع أخذ  عىل نام املعّرفية هم أّنا نعلم حقاق  احلنديف ،ناال الننمم، غاينة 

المر ناقمل أن يكمن احلديف ناشئًا من النمم كام ناقمل أن يكمن احلديف ناشنئًا منن 

 احلديف الساح  عىل النمم.

يف ع ،اال النمم، فاحلديف النذي نقطع حأّنه حمدفوعىل أي ،اال حام أّنا نعلم أّنه نام 

فه عننمان ال مطل  احلديف، ومعرّ  ،مقطمع من جهة العلم حالنمم ،صة من احلديفهم 

رعية، والكنالم ع أّننه وجند حمجنمة نرتتب ال،كام الشنتاحلديف ،اال النمم وعليه 

احلديف الذي كان حمققًا ع أوال طلمع الشمس أو أّنه وجد حمجمة آخر، فهنذا يندخل 

عرضنا له ساحقًا، وهم أّنه إذا علمنا حقاق  فرة وحقاق  عنمان ونشّك ع حتت عنمان ت

أّن العنمان هل حتق  ع ضمن الفرة املعلمم حتققه أو ع ضمن فرة آخر؟ وقلنا إّن هذا 

 ةاخل ع اسقصااب الكيّل القسم الثاين، واري فيه االسقصااب.

قسنم الراحنع؛ إذ ع وهذا هم الذي ذكر  حعض العالم من اسقصااب الكنيّل ال

ن احلنديف هنل وجند حمجنمة ،صنة منهم املقام ال نعلم أّن احلديف ،اال النمم الذي 
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قطمع االرتفاع أو وجد حمجمة ،ديف آخر، وخيقلف هذا املثاال عن المثلنة احلديف امل

املقعارفة ع القسم الثاين حأّن المثلة هناب ع الفراة العرضنية كالبقنة والفينل، وهنذا 

 فراة الطملية.املثاال ع ال

 



 
 

 عموم األزمايناليف استصحاب حام املخصص مع : التنبيه احلادي عْش

وشككنا حعد خروج قطعة من  ،عام وخصو حمخصو أزماين وجدإذا ما وهم 

خصو، فهل الزمان القي أخرجت عن ،كم العام أّن الباقي حاكم العام أو حاكم امل

وعىل فرض عدم وجمة  العام أو ال؟الباقي حاكم  أنّ يفيد هنا أ ل لفىي نقمسك حه 

 هرشائطنتنمفر حجريان االسقصااب ع ال،كام الكّلية منع عىل القمال ف ،أ ل لفىي

 املخصو. نقمسك حاسقصاابف

ُفوا بِالُعُقودِ وهذا مثل قمله تعاىل: ﴿ ّنه يدال عىل لزوم كنل عقند، نفرض أف (1) ﴾أوو

عىل نام الرتاخي منن وخيصو حمخصو ع قطعة من عقد، فنشّك ع أّنه فمري أو 

جهة أّن ما حعد هذا المعاء الذي ،كم فيه حاخليار هل يرجع إىل أ ل لفىني، أي أّننه 

 أ ل لفىي يداّل عىل أّن منا حعند وجدهل هنا أ ل لفىي يدال عىل احلكم أو ال؟ فنن 

أ ل لفىي، فننن مل يلخنذ الزمنان مقممنًا وقلننا  مجدهذا الزمان الزم فهم، وإن مل ي

فنقمسنك حاالسقصنااب، وإاّل نقمسنك  ،قصااب ع ال،كنام الكّلينةحجريان االس

 حسائر ال مال والقماعد.

ومن هذا العنمان الذي ذكرنا  ظهر أّن هذا الباث ع احلقيقة ليس منن أحانايف 

االسقصااب، حل من أحاايف العام واخلاص، وحام أّن الكاحر عنمنما هنذا البانث ع 

 .هلم السقصااب تبعاً نان أيضًا ذكرنا  ع افاالسقصااب 

إذا عرفت ذلك فنقمال: إّن املاق  الثناين )قندس رس ( ذهنب إىل وجنمة أ نل 

 لفىي ع هذا السنخ من املمارة مطلقًا.
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ويىهر من كلامت الشيخ واملاق  اخلراساين والنائيني وغلهم تفا يل مقعدةة، 

ر كالم الكناحر حعننمان إاّل أّنا نذكر أوالً كالم املاق  الثاين ونجعله الساس، ثمَّ نذك

االعرتاض عىل ما ذكر  املاق ، واملخقار ع املقام هنم منا ذهنب إلينه املاقن  الثناين 

 ومجاعة من املاققني.

ُفوا بِـالُعُقودِ تمضيح ما ذهب إليه املاق  هم: أّن قمله تعاىل: ﴿ يندال عنىل  (1) ﴾أوو

 .الشممال الفراةي، والشممال الزماين لزوم كّل عقد، وله شممالن:

 وهم لزوم كل عقد عقد. ،أّما شممله الفراةي فهم ع غاية المضمح

 وأما شممله الزماين فهم من جهة اإلطالق.

، وليس املراة من اللزوم ع اآلية مطل  غل مقيد أنّ هم وطري  اسقفاةة اإلطالق 

العقند، اللزوم: اللزوم آنًا ما؛ إذ جعله يكمن لغمًا؛ لّن من يفسخ إّنام يفسخ حعد حتق  

ويفصل حني العقد والفسخ آن، فال حّد من أن يكمن اللزوم إّما حمدوةًا حاّد أو مطلقنًا، 

فنال حنّد منن  ،فبام أّنه ليس ع املقنام مقيندوحتديد  حاد ةون آخر ترجيح حال مرجح، 

 وهم ثبمت اللزوم ع مجيع الزمنة. ،الخذ حاإلطالق

  عن الشممال الزماين حاإلطالق.كام يعّب ،ويعّب عن الشممال الفراةي حالعممم

 وعليه فيقصمر هنا  مرتان:

: أن يكمن ةليل ثبمت اخليار ع قطعة من الزمان ع أّوال قطعة من الصورة األوىل

ننه لنم كنان إيل خيار املجلنس هنم اإلمجناع ن إذ زمان حتق  هذا الفرة، كام إذا كان ةل

فنذا افرتقا فقد وجب السالم(:  الدليل هم الرواية فهي تدال عىل القاديد لقمله )عليه
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ثمَّ نشنّك ع أّن اخلينار  ،اآلن الوال ن ما مل يفرتقا ن اخليار ثاحت حاإلمجاعفي ن ف  (1)البيع

 حعد اآلن الوال هل هم مسقمر أو أّنه حمكمم حاللزوم؟

 وحعبارة ُأخرس: القخصيو قد يكمن ع أوال أزمنة حتق  الفرة. 

خصيو ع الثناء، مثل خيار العيب والغبن حناًء عىل : أن يكمن القالصورة الثانية

 القمال حأّن ظهمر الغبن والعيب رش  رشعي، ال أن يكمن كاشفًا.

أّما ع الصمرة الُوىل لم ةاّل ةليل عىل ثبمت اخليار ع أوال أزمنة عقند أو  ننف 

 مرجع هذا الشنّك فمن العقمة أو نمع من العقمة وشككنا ع اسقمرار اخليار وعدمه. 

ُفـوا إىل أّنه لم كان احلكم حاخليار ثاحقًا له إىل الحد فهذا خارج حخروج فنرةي منن ﴿ أوو

املثاال يكمن فنرةًا منن  وأّما لم كان احلكم حاخليار إىل مدة، فبعد االفرتاق ع ،﴾بِالُعُقودِ 

ُفوا بِالُعُقودِ أفراة ﴿ ﴾، فمرجع الشّك ع أّن ما حعد زمان القخصيو هل هم حمكنمم أوو

 إىل الشّك ع القخصيو الفراةي وعدمه. ،املخصو أو العام حاكم

 ال أ الة اإلطالق. ،وع هذ  الصمرة ال حّد من القمسك حأ الة العممم

لم ةاّل الدليل عىل ثبمت اخليار ع الثنناء فننان نقطنع فوأّما ع الصمرة الثانية، 

إىل مندة، وهني  حأّنه غل خمصو حالقخصيو الفراةي؛ إذ املفروض ثبمت اللزوم له

إىل زمان ظهمر الغبن أو العيب، فنن كان اخليار ع هذ  الصنمرة مسنقمرًا فهنم مزيند 

تقييد لإلطالق الزماين، وإن مل يكن مسقمرًا حيّدة رفع اليند عنن اإلطنالق الزمناين 

 حقلك القطعة.
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وأّما عدم القخصيو الفراةي ع هذ  الصمرة فهم مقطنمع حنه، فهننا يقمسنك 

ع هذا الزمان حاكنم  ماكممح ليسنعلم حأّنه الذي زمان الغل الزماين ع حاإلطالق 

 العام، وأّما ا،قامال القخصيو الفرةي فهم غل ممجمة ع هذ  الصمرة.

فىهر مما ذكرنا أّنه فيام إذا كان اخليار ثاحقًا ع أوال الزمنة، وشنككنا ع اسنقدامقه 

اخليار ثاحقًا ع الثناء فال حنّد منن القمسنك فال حّد من القمسك حالعممم، وفيام إذا كان 

حاإلطالق، وعليه ففي كلقا الصمرتني يمكن القمسك حاإلطالق اللفىي ولنيس جمناال 

 لالسقصااب.

 واعرتض عليه حمجم :

: ما ذكر  الشيخ النصاري، وكالمه مبني عنىل أن الرجنمع إىل االعرتا  األول

ا مل يلخنذ الزمنان عنىل نانم املكثرينة العممم مقمقف عىل مكّثرينة الزمنان، وأّمنا إذ

: )يصّح القمسك (1) واملفرةية فال وجه للرجمع إىل العممم، وقد ذكر الشيخ ع الرسائل

حال ل اللفىي فيام إذا أخذ فيه عممم الزمان افراةيًا حأن أخذ كنل زمنان ممضنمعًا 

ملنه: أكنرم مسققاًل حلكم مسققل، فينال العممم إىل أ،كام مقعدةة حقعدة الزمنان كق

 العلامء ع كل يمم، فقام اإلمجاع عىل ،رمة إكرام زيد العامل يمم اجلمعة.

كقملنه: أكنرم العلنامء  ،وأّما إذا مل يلخذ الزمان مكثرًا حأن أخذ لبيان االسنقمرار

ثمَّ خرج فرة ع زمان فال يمكن القمسك حال ل اللفىي؛ إذ ال يلزم من ثبمت  ،ةائامً 

رة حعد ذلك الزمان ختصيو زائد عىل القخصيو املعلنمم؛ ذلك احلكم املخصو للف

 .فراة ةون الزمنة(لّن ممرة القخصيو ال
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وظاهر كالم الشنيخ أّننه ال ينرس وجهنًا للرجنمع إىل ال نل اللفىني ع كلقنا 

 الصمرتني.

إّنه ال حّد من الرجمع إىل العممم الفراةي، سنماٌء  :أّما ع الصمرة الوىل فقد قلنا

مل يلخذ كذلك؛ وذلك لّن هذا الفرة لم ،كنم ع أوال الزمننة  مان مكّثرًا أأخذ الزم

ومعننا : أوفنما  ،حاجلماز فنن كان اجلنماز مسنقمرًا يلنزم مننه القخصنيو الفنراةي

 حالعقمة، إاّل هذا الفرة.

وإن كان القخصيو حمدوةًا حزمان خاص، فهذا الفنرة يكنمن ةاخناًل، ومعننا : 

 الفرة، إاّل أّنه حعد زمان القخصيو.أوفما حالعقمة ،ق  هذا 

ففي الصمرة الوىل القمسك حالعام غل مقمقف عنىل أخنذ الزمنان مكثنرًا؛ إذ ال 

حل نقمسك حالعممم الفراةي، وما ذكر  من قملنه:  ،نريد القمسك حاإلطالق الزماين

)إذ ال يلزم من ثبمت ذلك احلكنم املخصنو( إىل آخنر ، حمنل تأّمنل؛ إذ ال يلنزم ع 

 ختصنيو أفنراةيفيهنا لصمرة الوىل ختصيو فرةي، وأّما ع الصمرة الثانية فليس ا

 ، حل الكالم ع القخصيو الزماين، وأّنه هل حاٍد وسيع أو حاّد ضّي ؟أيضاً 

وقد ذكرنا ع مبا،ث اللفاظ أّنه عند الشّك ع القخصيو نرجع إىل العام سماء 

 ن حنام العام املجممعي.كان العام اسقغراقيًا وكل زمان زمان أم كا

والرس فيه: هم أ الة القطاح  حني اإلراةة االسقعاملية واإلراةة اجلدينة، فباملقندار 

الذي نقطع حعدم القطاح  نرفع اليد عن ال ل، وع الزائد نرجع إىل ال ل، وهننا ال 

 مانع من الرجمع إىل اإلطالق الزماين الذي مفاة  مفاة العام املجممعي.

شناهد فهنم ذكر  من قمله: )لّن ممرة القخصيو الفراة ةون الزمنة(  وأّما ما

هذ  العبارة مع ما ذكنر ؛ لّننه منن  امتقنذ  الصمرة ليست مراة الشيخ؛ إذ عىل أّن ه
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املقطمع حه عدم القخصيو الفراةي ع هذ  الصمرة؛ إذ حلااظ القطعنة الوىل كنان 

ُفوا بِالُعُقودِ ﴿ةاخاًل ع عممم   كان الزمًا.﴾، وأوو

والكالم ع رفع اليد عن اإلطالق الزماين، وأّنه يرفع اليد عنه حاد ضي  أو حاد 

 وسيع.

: ما يسنقفاة منن كنالم املاقن  اخلراسناين، وهنم عندم إمكنان االعرتا  الثاين

الرجمع إىل ال ل اللفىي ع خصمص الصمرة الثانية. وأّما إذا كنان القخصنيو ع 

لس ن حناًء عىل ثبمته حاإلمجناع ن فقند قبنل إمكنان الرجنمع إىل كخيار املج ،أّوال المر

 ال ل اللفىي.

وال ل اللفىي ع الصمرة الثانية عبارة عن اإلطالق الزماين ن عىل منا تقندم ن 

ال العممم الفراةي؛ إذ من الّوال كان ةاخاًل، والكالم ع أّنه حعند ظهنمر العينب إىل 

دة حيكنم حلزومنه لأل نل اللفىني وهنم اإلطنالق الحد يكمن جائزًا أو أّننه حعند من

 الزماين.

 وهنا ذكر  ا،ب الكفاية أّنه ال يمكن القمسك حاإلطالق الزماين. 

 والمجه فيه مبقن عىل أمرين:

: اإلذعان حأّن احلكم إّنام يقكثر حقكثر ممضمعه، وأّما إذا كان املمضمع األمر األول

القعندة، أي: ال يمكنن أن ينانل احلكنم إىل وا،دًا فاحلكم ال يكمن قناحاًل للقكثنر و

 أ،كام مقعدةة مسققلة مع فرض و،دة املمضمع أو املقعل .

: أّن لكّل فرة من أفراة املمضمع ،كاًم وا،ندًا، وال يمكنن أن يكنمن األمر الثاين

للفرة الما،د من املمضمع ،كامن، وهذا نقيجة المر الوال، فاحلكم الما،د ال يمكن 

قطعقي وجمة ، يعني أّننه ال يمكنن فنرض احلكنم وا،ندًا منع ختلنل ختلل العدم ع 

 النقيض ع قطعقي وجمة .
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وحعبارة ُأخرس: ال حنّد أن تكنمن و،ندة احلكنم حمفمظنة، واالنفصناال مسناوق 

 للقعدة، كام أّن االتصاال الم،داين مساوق للم،دة.

ا الفنرة منن وعليه، ففيام نان فيه إن ةاّل الدليل عىل ثبمت اخلينار ع الثنناء هلنذ

العقد، وال إشكاال ع أّن هذا فرة من العقد، وهذا يققيض أن ال يثبت العام له إاّل ،كاًم 

وا،دًا، فنن القزمنا حأّن اللزوم كان ثاحقًا له ثمَّ انقطع اللزوم حسبب ةليل اخليار، ثمَّ حعد 

ذلك ذلك يقمسك للزوم حال ل اللفىي، فهذا مناف لألمرين املذكمرين؛ لّن الزم 

ع يمكن أن يكمن له ن المر الوال والقمال حأّن الفرة الما،د من املمضمعإّما رفع اليد 

والقمال حنأّن االنفصناال ال ينناع الم،ندة، وال  ن المر الثاينعرفع اليد ،كامن، وإّما 

يمكن االلقزام حأي منهام؛ إذ ال إشكاال ع أّنه فرة وا،د من املمضمع، والفرة الما،ند 

  ،كاًم وا،دًا، كام ال إشكاال ع تناع االنفصاال مع الم،دة.ال يققيض إاّل 

ُفـوا بِـالُعُقودِ ﴿وعليه، فام يصيب هذا الفنرة منن  ﴾ ،كنم وا،ند، فننن جناز أوو

القمسك حاإلطالق الزماين حعد وعاء القخصيو الذي ع الثناء يلنزم أن يكنمن لنه 

ن وهم املمضمع ن مقعندةًا،  ،كامن، وهذا غل معقمال؛ لّنه إّما ال حّد من فرض الما،د

وهذا مما ال وجه له؛ لّنه ،قيقًة فرة وا،د، أو فرض ما هم املقعدة وا،دًا، وهذا أيضًا 

 مما ال وجه له، وخمالف للّبهان.

وعىل ما ذكر فهذا الفرة من العقد له ،كم حاللزوم ع أوال المر إىل زمان ظهنمر 

  أن يكمن هنا ةليل عىل اللزوم.العيب وله ،كم حاجلماز إىل الحد. اللهم إاّل 

: )فنن قملهوالذي ذكرنا  تقرير جلملة من مجالت  ا،ب الكفاية ع املقام، وهي 

كان مفاة كل من العام واخلاص عىل النام الوال ن أي: ال يكمن الزمان مفنرةًا ن فنال 

حميو عن اسقصااب ،كم اخلاص ع غل منمرة ةاللقنه؛ لعندم ةاللنة للعنام عنىل 

دم ةخمله عىل ،دة ع ممضمعه وانقطاع االسنقمرار حاخلناص النداال عنىل ،كمه لع
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ثبمت احلكم له ع الزمان الساح  من ةون ةاللقه عىل ثبمتنه ع الزمنان الال،ن ، فنال 

 .(1) جماال إاّل السقصااحه(

نقلنه  ال نفهاينولصا،ب الكفاية ،اشية عنىل منا ذكنر  هنم، إاّل أن املاقن  

 ع خروجنه حعد ن شممله من يلزم حلكرها للطافقها وهي: )حاملضممن حعبارة لطيفة نذ

 السنقاذ شنيخنا عنن كام املنقطع، اسقمرار و املنفصلني اتصاال و الما،د تعدة ن زمان

 .(2) ( الرسائل عىل النيقة تعليققه ع رّس  قدس

واجلماب عن املاق  اخلراساين: أّنه ال مانع من االلقزام حم،دة احلكم ع حعنض 

 كام ال مانع من االلقزام حقعدة احلكم ع حعض املمارة. ،املمارة

وأّما املمارة القي نلقزم فيها حم،دة احلكم، فهني منن قبينل منا إذا تعلن  احلكنم 

المجم  حنكرام كل عنامل ع ينمم السنبت عنىل نانم اسنقفيد مننه االسنقيعاب ن أي: 

إطاعنة وا،ندة  اسقيعاب يمم السبت ن حنام يكنمن احلكنم حالنسنبة إىل كنل عنامل لنه

وةال ةليل عىل عدم وجنمب إكنرام  ننف، أو فنرة، ع خصنمص  وعصيان وا،د.

الساعة الُوىل من الزواال، فهنا نلقزم مجعًا حني الدليلني حأّن هذا الصنف، أو الفرة أيضًا 

واجب اإلكرام، وله إطاعة وا،دة وعصيان وا،د، غاية المر أّن إكرامه ال حّد وأن ال 

 الوىل من الزواال.يكمن ع الساعة 

فعليه ع املثاال نقمال: إن اققضن  اإلطالق االسقيعاب، وكان ةليل عنىل خنالف 

نلقزم حأّن هنا ،كم وا،د. وعدم وجمب إكنرام فاالسقيعاب ع قطعة من يمم السبت 

 هذا الصنف أو هذا الفرة ع ساعة ال يرض حم،دة احلكم.
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 لمن حأّنه ،كم وا،د؟لقعدة، فكيف تقملفنن قيل: إّن االنفصاال مساوق 

قلنا: إّن احلكم ع الم،دة والكثرة ليس ةائاًم تاحعنًا للمقعلن  ع االتصناال وعندم 

االتصاال، حل احلكم االرتباطي، كام فرضنا ذلك له إطاعنة وا،ندة وعصنيان وا،ند، 

وهم ع الم،دة والكثرة ةائر مدار و،دة املالب وو،دة احلكم اجلزائي املرتتب علينه، 

ًا أّن أمنمرًا مقكثنرة املقعل  يكسب الم،دة منن احلكنم، فنّننه ننرس كثنلوع الغالب 

ب حمجمب وا،د كالصالة، فنّّنا مركبة من أممر مقعدةة ومنن مقنمالت ومنفصلة جت

خمقلفة، وكذلك احلّج وغلمها، والفصل حني أجزاء الصالة حايث ال يرض حالقمايل غل 

 وع احلج أوضح. ،مرض فيها

عدم جماز الفصل، أي: ال يضنر حم،دة احلكنم ن عىل ،دته قمقف وتفاحلكم ال 

فيام إذا كان له إطاعة وا،دة وعصيان وا،د، أو له ،كم جزائني وا،ند أو لنه منالب 

مجب و،ندة يوا،د ن الفصل حني العامال القي حيصل هبا االمقثاال، واحلكم هم الذي 

 املقعل ، ال أّن احلكم يكسب الم،دة من املقعل .

: أّن الفصل ع الممر االرتباطية ال يضنر حم،دة احلكم، يعني: وملخو الكالم

 أّن احلكم ،كم وا،د مع فرض االنفصاال.

ّن هنذا العقند ل ؛هي مثل لزوم العقدفوأّما املمارة القي نلقزم فيها حقعدة احلكم، 

قبل ظهمر العيب أو الغبن كان حمكممًا حاللزوم، ثمَّ ارتفع اللزوم ع مدة يمكنه إعنامال 

 اخليار فيها، ثمَّ حعد ذلك ناكم حلزوم آخر حعد هذ  املّدة.

 ،وهنا لم مل يفصل احلكم املخالف كان اللزوم لزومًا وا،دًا حالم،ندة االتصنالية

 فهنا لزومان. ،إاّل أّنه حام أّن الدليل ةال عىل خالف اللزوم ع هذ  املّدة

 إن قيل: إّن هذا عقد وا،د فكيف يكمن له ،كامن ولزومان؟
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قلنا: إّن ما قيل من أّن لكل ممضمع وفرة ثاحت ،كاًم وا،دًا مقصاًل ليس مما قنام 

هذ  الم،دة و،دة اتصالية، حل قيل ذلك من الحد من و،دة وأّن  ه، وأنّ عليه حرهان ال

أّنه قبنل ظهنمر العينب لنه اال، فنن اققىض اجلمع حني الةلة جهة عدم املققيض لالنفص

يض مدة إلعامال اخليار لنه لنزوم آخنر، فنال منانع منن وحعد ظهمر العيب وم ،اللزوم

االلقزام حه، وع املقام اجلمع حني الةّلة يققضني ذلك؛ لّن مققضن  العممم الفراةي 

  اإلطالق الزمناين أّن احلكنم مسنقمعب جلمينع نثبمت اللزوم هلذا العقد، ومققض

ن نرفنع اليند عنن الزمنة، وةليل القخصيو يققضني عدم اللنزوم ع الثنناء، فننا

 الدليل حمقدار يكمن له مزا،م ومعارض مجعًا حني الةّلة.

حمجنرة الندليل عنىل  حنل ناكنم حاتصناله ،نعم، ال ناكم حقكثر احلكم حال جهة

تكثر  لكن ،يث تمجد جهة لذلك وهي اجلمع حني الةلة فأي مانع من ، واالسقيعاب

وا،د وع قطعة أخنرس ذا فنرة  ؟ فيكمن ع قطعة من الزمان ذا فرةاحلكم لفرة وا،د

 آخر.

، وهم اإلشنكاال ع ملاق  الثاين ما عن  ا،ب الرسائلعىل ا الثالث: االعرتا 

خصمص الصمرة الُوىل حعكس ما اعرتض عليه املاق  اخلراساين ،يث اعنرتض ع 

الصمرة الثانية، وواف  املاق  ع الصمرة الُوىل ع القمسك حالعممم الفراةي، إاّل أّن 

يعني ما ةام املقعاقدان ع املجلس ال ناكم  ،بدأ ،دويف احلكم حعد زمان القخصيوم

 وأّما من أوال االفرتاق فهذا عقد وناكم حلزومه. حاللزوم.

واالعرتاض هم أّننه ال يمكنن القمسنك حنالعممم الفنراةي ع الصنمرة الُوىل 

االفنرتاق، إاّل أّن  لزوم هذا العقد حعندوإن كان مققىض العممم الفراةي  أنّ  :حققريب

هذا معارض حعكس نقيض اإلطالق الزماين، و اة عكنس النقنيض الزم  ناة 

ال ل؛ وذلك لّن اإلطالق الزماين يققيض أّن احلكم الثاحت لكنل فنرة مسنقمعب 
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كّل ،كم مل يكن مسنقمعبًا جلمينع الزمننة ال يثبنت )جلميع الزمنة، وعكس نقيضه 

 العممم الفراةي. ، وعكس النقيض يقعارض مع(لفرة

وحعبارة ُأخرس: هذا العقد ع القطعنة الُوىل حمكنمم حاخلينار ع الصنمرة الُوىل، 

وحعد االفرتاق يققضني العممم الفنراةي أّن هنذا فنرة وحيكنم حلزومنه، واإلطنالق 

جلمينع الزمننة، فيكنمن عكنس  الزماين يققيض أّن كل ،كم ثبت لفنرة مسنقمعٌب 

 .(سقمعبًا فليس حثاحتكل ،كم مل يكن م)نقيضه 

فالزم اإلطالق الزماين عدم ثبمت احلكم حناللزوم، والزم اإلطنالق الفنراةي 

 ثبمت احلكم حاللزوم حعد االفرتاق.

 وقد أجيب عن ذلك حأجمحة:

، فنّننه هنا إشكاال، وتمهم إمكان اجلماب حه عنما أجيب حه وهم : األول اجلواب

، (أكرم كل عامل)كام إذا قاال املمىل:  ،قخصوع مسألة ةوران المر حني القخصيو وال

وعلمنا أّن زيدًا ال اب إكرامه، ونشنّك ع أّننه عنامل أم ال، فهننا أشنكل حنأن عكنس 

كنل )النقيض يققيض عدم كمنه عاملًا؛ إذ عكس النقيض ع كل عامل اب إكرامه هنم: 

 .(من مل يكن عاملًا ال اب إكرامه

مكن القمسك حأ الة العممم عنند الشنّك ع وقد أجيب عن هذا اإلشكاال حأّنه ي

ال معن  للقمسك حأ الة العممم وإّنام تقملمن حنأّن كنّل فاملراة، وأّما مع القطع حاملراة 

من مل يكن عاملًا ال اب إكرامه، من جهة القمسك حأ الة العممم، والقمسك هبنا إّننام 

م وجمب اإلكنرام يكمن  اياًا فيام إذا شككت ع وجمب إكرامه، ومع القطع حعد

ال يمكن القمسك حالعممم؛ لّن ال مال اللفىية ،جيقها حمندوةة حمنمارة الشنّك ع 

املراة، وتمّهم  ا،ب الرسائل أّنه يمكن اجلماب عن اإلشكاال ع املقنام حمثنل هنذا 

 اجلماب.
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هذا اجلماب حأّن املقام خيقلنف عنن ذلنك املقنام؛ إذ ع املقنام الشنّك رّة ويمكن 

 ه هل يمكن احلكم حاللزوم أو ال؟ممجمة، وأنّ 

فنّن العام يققضني احلكم حاللزوم، وعكس نقيض اإلطنالق الزمناين يققضنني 

 عدم اللزوم، فال يمكن اجلماب هبذا اجلماب.

: أّن القمسك حعكس النقيض غل  ايح ع املقام؛ وذلك لّن هذا الثاين اجلواب

م رفع اليد عن امللنزوم، أي: يلنزم إلطالق الزماين، ويلزم من القمسك حالالزلالزم 

: )ولم أجرس ال ل إلثبات الزمه ن يعني: عكس النقيض قاالمن وجمة  عدمه، فقد 

ن وهم وروة القخصيو عىل الفمقاين ن يعني القخصيو الفنراةي ن فمنع حطالننه ع 

عندم نفسه لّن إثبات الالزم فرع إثبات امللزوم املمقنع ع املقام يلزم من إثبات الالزم 

 .(1) امللزوم؛ لّنه ممضمعه، ومع رفعه يرفع احلكم، فيلزم من وجمة  عدم المجمة(

ّن عكس النقيض وهم كل ما مل يكن اسقيعاب جلميع الزمننة أ: هكالموملخو 

فاحلكم حاللزوم منفي، وال ل ن الذي هم امللزوم ن وهم أّنه كلام ثبت احلكم حناللزوم 

لالزم انقفاء امللزوم، ووجمة النالزم مقمقنف عنىل فهم مسقمعب، ويلزم من الخذ حا

 وجمة امللزوم، وهذا غل معقمال.

وهذا اجلماب ن أيضًا ن غل  ايح؛ لّنه وإن كان عكس النقيض الزمًا للملزوم 

أي اإلطالق الزماين، إاّل أّنه ليس حيننهام تنناف، وال يلنزم منن الخنذ  ،وهم ال ل

 حالالزم رفع اليد عن امللزوم.

                                                           
 

 .214: 1الرسائل للسيد اخلميني ( 1)
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الشبهة ع ذهنه هبذ  الصمرة من جهة ختيل أّن امللنزوم عبنارة عنن  ،صلتام وإنّ 

ثبمت احلكم املسقمعب ع اخلارج، والزمه عدم احلكم عند عدم االسنقيعاب، فيلنزم 

وعكنس النقنيض  ،لزوم، إاّل أّنه ليس المر كنذلكمن الخذ حالالزم رفع اليد عن امل

  ع مر،لة االنطباق.ال ،الزم الكّبس الكلية ع مر،لة الكّلية

ما لنيس حاينمان لنيس  كل)عكس نقيضه ف، (كل إنسان ،يمان)فمثاًل: إذا قلنا: 

ال ع مر،لنة االنطبناق، فننّن منمرة  ،القالزم إّنام يكمن حني هاتني الكليقنيو، (حننسان

اإلطالق الزماين يقمال إّنه  :مرة انطباق اآلخر، وفيام نان فيهانطباق كّل وا،د غل م

ما مل يكن مسنقمعبًا جلمينع  كل)، وعكس نقيضه (ما حتق  اللزوم فهم مسقمعب كّل )

، فالقالزم إّننام يكنمن حيننهام ع مر،لنة الكّلينة، ال ع مر،لنة (الزمنة فاللزوم منفي

ما  ي أّنه كلنالقطبي ، فنّن الكّبس الكلّية ع ال ل ن أي: ع اإلطالق الزماين ن تققض

ّما ع أي ممرة يكمن اللزوم ممجمةًا وع أي ممرة لنيس كان لزوم فهم مسقمعب، وأ

حممجمة فهي ساكقة عنه، والكّبس الثانية تققضنني أّننه إذا مل يكنن اسنقيعاب جلمينع 

الزمنة فال لزوم، فهي حصدة إثبات النفي، فلم مل يكن اسقيعاب فيام نان فيه، أي فيام 

 م ال ل ع مر،لة الكلية.إذا كان القخصيو من أوال المر فال لزوم، فالعكس الز

وأّما جعل ممرة وا،د مصداقًا لأل ل والعكس فهذا غل  ايح، فنّن العكس 

 ينفي اللزوم عام هم ليس حمسقمعب جلميع الزمنة.

، (ما حتق  اللزوم فهم مسقمعب كل)وعليه: ففيام نان فيه اإلطالق الزماين هم 

ا عدم اللزوم ع املقنام يثبنت؛ إذ ، ومن هن(ما مل يكن اسقيعاب فال لزوم كل)وعكسه 

 املفروض عدم اللزوم ع أوال المر. هذا من نا،ية.

ومننن نا،يننة ُأخننرس: العمننمم الفننراةي يقننمال حثبننمت اللننزوم حعنند االفننرتاق 

 فيقعارضان.
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 غريب. ن العلمم الفلسفية ع مع اشقهار  ن وهذا اجلماب منه 

اًم لمجنم  مقعندةة ننذكر اثننان وما هيّمن اخلطب أّنه ليس أ ل اإلشكاال أمرًا مه

 منها:

: أّن هذا اإلشكاال مبقن عنىل تنمهم أّن أ نالة العمنمم واإلطنالق الوجه األول

حمعن  الشممال، واحلاال أّن ،قيقة أ الة العممم وأ الة اإلطالق ليست حصدة حينان 

ه لم أّن املراة هم العممم أو اإلطالق، حل مرجعهام إىل أ الة القطاح  النسبي، حمعن  أنّ 

يدال عىل االسقيعاب، أي: عىل اسقيعاب احلكم جلميع الفراة، وشككنا ع  كان ظهمرٌ 

ّّنام مقطاحقان ع مجينع هل إإلراةة االسقعاملية، حمعن  لأّن املراة اجلدي هل هم مطاح  

أكرم كل ) :،قامال القضيي  من جهة، كام إذا شككنا ع أّن قملهالاحلدوة أو ال؛ وذلك 

 مبشكاجلهة امل ثبت القطاح  منالفساق مثاًل أو ال؟ فأ الة القطاح  ت هل يشمل (عامل

 مع خروج عدة حالدليل. نامقإلراةة اجلدّية، وهذا ال يا معفيها 

وملخو القمال: أّنا نقمسك حأ الة العممم أو حأ الة اإلطالق وإن كنان العنام 

جلهنة منن اجلهنات؛ خمصصًا واإلطالق مقيدًا فيام إذا شككنا ع خروج فرة أو أفنراة 

وذلك لّن معن  أ الة العممم هم أ الة القطاح  النسبي، فيام إذا شككنا ع أّن املنراة 

 اجلدي أضي  من املراة االسقعاميل.

أ الة العممم أو اإلطالق حمعن  أ الة الشممال ،ق  يقاال حأّننه  توعليه، فليس

ام املخصو ع الباقي، كلام يثبت العممم يثبت عكس النقيض؛ ولذا نقمال حاجّية الع

نقيض؛ إذ عكس النقيض إّنام يكمن للقضايا عكس فليس ل الة العممم أو اإلطالق 

 أ الة العممم ال تثبت الكّلية.أّن الكّلية، وكام عرفت 

: أّنه عىل فرض ثبمت عكس النقيض ل الة اإلطنالق أو العمنمم، الوجه الثاين

م فهم مسنقمعب جلمينع الزمننة حعند فاإلطالق الزماين هم كلام ،ديف ،كم حاللزو
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ما ذكرنا  ع تقرينب هم ،دويف احلكم؛ وذلك لّن الدليل عىل اإلطالق الزماين إّما 

كالم املاق  الثاين من أّن اللزوم إذا ،ديف ال حّد وأن يكمن إّمنا حمندوةًا أو مسنقمرًا، 

رجيح حال مرجح، فال وأّما ،دوثه آنًا ما فهم لغٌم، وحتديد  حشهر مثاًل أو أزيد أو أقّل ت

نقمسك حاإلطالق، وممضنمعه فحّد وأن نقمال حاالسقيعاب. وأّما حدون هذ  املقدمات 

أّن احلكم احلاةيف وهم اللزوم مسقمعب جلميع الزمنة، وعكس نقيضه كنل لنزوم مل 

مع اإلطالق الفراةي، فنّنه يقمال  نامقيكن حعد ،دوثه مسقمعبًا فهذا منفي، وهذا ال ي

واإلطالق الزماين يقمال: إّننه كلنام ،نديف  ،اللزوم إّنام هم حعد االفرتاقحأّن ،دويف 

لزوم فهم مسقمعب جلميع الزمنة حعد ،دويف احلكم، وعكس نقيض هذا اإلطنالق 

 لزوم. ما مل يكن مسقمعبًا جلميع الزمنة حعد ،دويف احلكم فال الزماين كل

أ،د قد، فنّنه ال يقمال وحعبارة ُأخرس: ليس مصب اإلطالق الزماين هم نفس الع

جلمينع الزمننة حعند  ،قن  يقناال  اً اللزوم مسنقمعبيكمن حأّن العقد من ،ني ،دوثه 

عكس نقيضه إذا مل يكن اللزوم مسقمعبًا جلميع الزمنة حعد العقد فال لزوم، حل مصبه 

 االسقيعاب جلميع الزمنة حعد ،دويف اللزوم.

بًا جلميع الزمنة حعند ،ندويف ما مل يكن مسقمع وعليه: فيكمن عكس نقيضه كل

لزوم، هذا مع قطع النىر عن عدم مقاومة اإلطنالق ع قبناال العمنمم، حاللزوم فليس 

ا،ند ال تنعقند مقندمات ن أّنه إذا كان العممم واإلطالق ع كالم وعومع قطع النىر 

 ه معارضة العممم.حيمكن  يثاإلطالق حا

وهم ما يسقفاة منن كنالم املاقن   ن عىل كالم املاق  الثاين ن : االعرتا  الرابع

النائيني، من عدم إمكان القمسك حال ل اللفىي ع كلقا الصمرتني، أي: فيام إذا كان 

ةليل القخصيو ع االحقداء أو ع الثناء، وإّنام يمكنن القمسنك حال نل اللفىني ع 

 ممرة آخر.
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كنم وملخو كالمه: أّنه إذا كان مصب العممم الزمناين عبنارة عنن نفنس احل

فال يمكن القمسك حال ل اللفىي للادويف حعد ن كام ع املقام ن وفمق  ةائرة الطلب 

كنام ع ن وعاء القخصيو، وإن كان مصب اإلطنالق الزمناين حتنت ةائنرة الطلنب 

 فيمكن القمسك حال ل اللفىي.ن مقعلقات ال،كام القكليفية 

رش،نًا لعبنارة الشنيخ   أفناة حأّن املاقن  الننائيني جعنل منا لوال حّد من القذك

النصاري ع املكاسب والرسائل، وذكر أّن القمم حام أّّنم مل يصنلما إىل عبنارة الشنيخ 

لذا فقاما عليه أحماب اإلشكاالت السقة أو الثامنية، ومراة  السيد الطباطبائي اليزةي ف

 ع ،اشيقه عىل املكاسب.

اّل أّنا ال نقعرض جلميع ، إلنائيني لققريب مدعا  مقدمات مخسوقد ذكر املاق  ا

 ُأممر ثالثة:هي حل نذكر الساس، و ،املقدماتهذ  

 : ع حيان املقدمة الراحعة.األمر األول

 : ع حيان املقدمة اخلامسة.األمر الثاين

 : ما هم ةخيل ع االسقنقاج.األمر الثالث

وإّما تبعي. : وهم أّن العممم الزماين حالنسبة إىل احلكم إّما أ يل أما األمر األول

كنام  ،أي: احلكم حأّن احلكم املفروض مسقمر ،احلكم حاالسقيعاب :واملراة من ال يل

أّن املراة من القبعي ما إذا كان مصب العممم الزماين مقعل  احلكم ال نفنس احلكنم، 

ففي هذا املمرة االسقيعاب حالنسبة إىل احلكم تبعي ال حال الة، فنّنه تارة يقمال املمىل: 

اخلمنر ،ننرام حاحلرمننة املسننقمرة، فهنننا االسننقمرار لننم،ظ للارمننة وأخننذ ع رشب 

 إاّل أّن مرجعه اىل قضيقني: ،ممضمعه احلرمة، فنّنه وإن ذكرنا  عىل نام القم يف

 : اخلمر ،رام.مهااحدإ

 احلرمة مسقمرة.أّن : هامتثاني



 703 | االستصحاب    

 

إىل  وتارة يقمال: رشب اخلمر ع كل زمان ،رام، فهنا لم،ظ االسنقمرار حالنسنبة

حتت ةائرة احلكم، واسقمرار احلكم ع مجيع الزمنة إّننام يكنمن واقع املمضمع، وهذا 

 حقبع سعة ممضمعه.

 في حيان الفرق حينهام ع مقام الثبمت واإلثبات.ف: وأّما األمر الثاين

أّما ع مقام الثبمت، فنّنه ال يعقل فيام إذا كان مصب العممم الزماين فمق ةائنرة 

حجعل وا،د، يعني: أّنه ال يمكن جعل احلكم واسنقمرار  إاّل حجعلنني، احلكم جعله 

وع الثاين أمر  حالعكس، يعني جعلهام حجعلني غنل معقنمال وال حيقناج إاّل إىل جعنل 

اخلمنر ،نرام، واحلرمنة مسنقمرة وثاحقنة ع مجينع  :وا،د، وذلك لّن ع الوال يقناال

ة حمممال هلذا املمضمع، وجعل ثاٍن هنا مقكفل حلرمة اخلمر، واحلرم الزمنة، فهنا جعٌل 

وهم أّن احلرمة املفروضنة المجنمة ناكنم حاسنقمرارها، واحلرمنة مسنقمرة ع مجينع 

الزمنة، فهنا ما هم جمعمال هم االسقمرار، فال حّد وأن يقكفل له جعالن، جعل ل ل 

 ثبمت احلرمة، وجعل السقمرار احلرمة.

ن مصب العممم الزماين حتت ةائرة احلكم ن وأّما ع القسم الثاين ن وهم ما إذا كا

بام أّن املفروض أّنه لم،ظ رشب اخلمر ع كل زمان ،رام، فال معن  جلعلني؛ إذ املنشأ ف

 عبارة عن رشب اخلمر ع كل زمان.

ال يعقنل وهنم أّن ع القسنم الوال  أيضنًا،حيننهام  ففنرقوأّما ع مقنام اإلثبنات 

وذلنك لّن ع القسنم  ؛كم، وع الثناين يمكننالقمسك حالعممم الزماين حلدويف احل

الوال املفروض أّن ثبمت احلكم ممضمع لالسقمرار، وكل قضية محلينة مرجعهنا إىل 

رطية ال نوكنام أّن القضنية الشن ،القضية الشنرطية، يعني عىل فرض حتقن  ممضنمعه

ت فنراةة إثباتققيض حتق  رشطها، كذلك القضية احلملية ال تققيض حتق  ممضمعها، 

اللزوم ع هذا القسم ممقنعة، فنذا قاال: )كل عقد الزم، واللزوم مسنقمر( وشنككنا ع 



704 |   

 

رطية نمعننا  القمسنك حالقضنية الشنفحن )اللزوم مسقمر(، لزوم عقد وأرةنا القمسك 

 إلثبات رشطها، أو القمسك حالقضية احلملية إلثبات ممضمعها.

ّننه إذا قناال: رشب لاين، يمكن القمسنك حنالعممم الزمنفوأّما ع القسم الثاين 

اخلمر ع كل زمان حمرم، واضطّر املكلف ع زمنان إىل رشب اخلمنر ع الثنناء، فبعند 

حتنت ةائنرة واقنع زمان االضطرار يمكنه القمسك حالعممم الزماين؛ وذلك لّن هذا 

واحلكم مل يلخذ ع ممضمعه، وإّنام أخذ ع ممضمعه اخلمنر، ويصندق علينه  ،احلكم

حعند رفنع منا زمنان أي:  ،ع هذا الزمان من مصاةي  الشنرب هضطرار أنّ حعد رفع اال

 االضطرار.

في حينان الضناحط حنني القسنمني ن وأّننه ع أي منمرة يكنمن ف: أّما األمر الثالث

االسقمرار فمق ةائرة احلكم، وع أي ممرة يكمن حتت ةائرة احلكنم ن فنذكر املاقن  

هلا مقعلقنات أ،كنام، فاالسنقيعاب فيهنا  تا ليسالنائيني أّن ال،كام المضعية حام أّّن 

 يكمن فمق ةائرة احلكم، ومنها اللزوم.ةائاًم 

مكن جعلها عىل نامين، إاّل أّن الذي يسقىهر فهي وإن أوأّما ال،كام القكليفية 

حتنت ةائنرة واقعًا أن يكمن العممم الزماين  (اخلمر ،رام)حاكم اإلطالق من قمله: 

إليه املاق  الثناين منن القمسنك حال نل اللفىني ع ثبنمت  احلكم، وعليه فام ذهب

احلكم غل  ايح، وهذا من جهنة خلطنه حنني القسنمني، ومنا ذهنب إلينه الشنيخ 

 النصاري من عدم القمسك حال ل اللفىي ع املقام هم الصايح.

 وال حّد من الفاو عن هذ  الممر، فنقمال:

 ليه.فليس لنا مال،ىة حالنسبة إ أّما األمر األول



 705 | االستصحاب    

 

الذي كان ع الفرق حني القسمني ثبمتًا وإثباتًا، وأّنه ال يمكنن ع  وأّما األمر الثاين

أي احلرمنة  ،مقام الثبمت تكفل جعل وا،د حالنسبة إىل القسنم الوال لبينان المنرين

 واالسقمرار، حل ال حّد من جعلني.

 جعل وا،د. وع القسم الثاين المر حالعكس، أي ال يعقل جعالن، حل ال حّد من

وقد فّصل حعض الكاحر هنا ن وأّنه هل االسقمرار قاحنل للجعنل املسنققل أو ال ن 

املجعمال، فذكر أّنه ع مر،لة اجلعل والشّك ع النسنخ منا مر،لة حني مر،لة اجلعل و

ذكر  املاق  النائيني  ايح، وال يمكن تكفل ،كم وا،د للبقاء، حل ال حّد أن يكمن 

 ليل آخر.حقاؤ  حجعل آخر أو حد

وأّما ع مر،لة املجعمال فيكفي جعل وا،ند لبينان احلكنم والبقناء، مثنل جعنل 

 الزوجية الدائمة ع قباال املنقطعة.

بط حمر،لة املجعمال، فام ذكر  املاق  النائيني غل  ايح توحام أّن حمل الكالم مر

 ّن هذا القفصيل  ايح أو ال؟إع املقام، وهل 

صيل، وأّن االسقمرار ن أي اسقمرار احلكم ن غنل املخقار هم عدم  اة هذا القف

 .ال فهاينقاحل للجعل وفاقًا للماق  

قد قّرب ذلك من وجهنة نىنر  وعنىل مبانينه، ونانن  ال فهاينإاّل أّن املاق  

 نقرب ذلك من وجهة نىرنا.

فنقمال: إّنا قد ذكرنا ع املبا،ث الساحقة ن ع مسألة الراحطة حني الُمنمر اإلنشنائية 

الُممر االعقبارينة ن أّن الُمنمر اإلنشنائية ال حنّد وأن تكنمن مفرةاهتنا منن الُمنمر و

 القانمنية، يعني: ال حّد وأن تكمن مفرةاهتا ممرةًا لالعقبار املقأ ل عند العقالء.
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فمثاًل ،ينام يقمال: اب أو حيرم أو زوجت أو ملكت، ال حّد وأن يكمن للزوجينة 

لعقالء، واملمىل إّننام ينشنأ منا لنه اعقبنار مقأ نل عنند والقمليك مفهمم مقأ ل عند ا

 العقالء حقمله: اب أو حيرم وأمثاال ذلك.

وأّما إذا مل يكن املنشأ من الممر االعقبارينة املقأّ نلة عنند العقنالء، فنال يعقنل 

إنشاؤ  وإن أت  حصمرة اإلنشاء، فهي من االعقبارات الةحية، وقد ذكرنا ع الحانايف 

فرق حنني االعقبنارات القانمنينة واالعقبنارات الةحينة، فننّن االعقبنارات  الساحقة أّنه

مقأ لة، فاينام يقاال: إّن هذ  زوجة فنالن، أو هنذا هي القانمنية ليس فيها عناية، حل 

فيه إعامال عناية، حمعن  أّنه ليس فيه إعطناء أّن ملك فالن، ال يرس العقالء واملسقعمل 

امللكينة واقعينة، حنال فنرق حنني مر،لنة اإلنشناء ،د يشء ليشء، حل يرس الزوجينة و

 ومر،لة اإلخبار.

وأّما االعقبارات الةحية فهي اعقبارات مع العناية، حمعن  أّن املعقّب يرس أّن هنذا 

يرس أّن هنذا منن إعطناء ،نّد  ،إعطاء ،ّد يشء ليشء آخر، فاينام يقمال: رأيت أسداً 

ةحينة، ومنن هنذا البناب حناب لاسنخ االعقبارات من السد للرجل الشجاع، وهذا 

 املجازات واالسقعارات وأمثاهلام.

إذا ظهر ذلك فنقمال: االسقمرار أو االسقيعاب حام أّننه لنيس منن سننخ املفناهيم 

القانمنية كالزوجية وامللكية، فليس قاحاًل لإلنشاء، نعم،  ايح اعقبار عقند أو ،كنم 

 إىل سننة ُأخنرس، إاّل أّن هنذا ع اعقّب اسقمرار متليك املنفعة منثالً  :مسقمرًا كأن يقمال

احلقيقة ليس إنشاء لالسقمرار، حل كناية عن متليك مسققل، فام هم ع احلقيقة منشأ هم 

يأيت حكلمة االسنقمرار أّنه غاية المر ، دار إىل سنة ُأخرس، ال االسقمرارمتليك منفعة ال

، وهكذا ع جعل االسقمرار حعناية، وإاّل فام هم املجعمال ع احلقيقة هم امللكية اجلديدة

 ع ممارة المجمب.
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ليست نقيجقه أّن هنا فوعليه إذا قاال: كل عقد الزم، واللزوم مسقمر أو مسقمعب 

، حل جعل وا،د، وهبذ  اجلملة: )اللزوم مسقمٌر( خيّب حأّن اللزوم الذي اعقنّب  نيجعل

الق الزمناين أوالً مسقمٌر، وكام أّنه إذا مل يكن ينأت حنه كننا نسقكشنف حسنبب اإلطن

رحيه، ناالسقمرار واالسقيعاب، كذلك نسقكشف االسقمرار فيام إذا أت  حه حسبب تصن

ال أّنه جعلل االسقمرار، فنّن االسقمرار لنيس منن املفناهيم االعقبارينة املقأّ نلة عنند 

 العقالء ،ق  يمكن إنشاؤ .

هنذا  فىهر حذلك ما ع المنر الوال، وأّننه ال يمكنن إنشناء االسنقمرار، ومثنل

االعقبار يكمن من قبيل االعقبارات الةحية، ومرجعهنا إىل اسنقدامة اجلعنل الوال ع 

 كام ذكرنا. ،هذا املمرة، كام أّن مرجعها ع اإلجارة إىل ملكية جديدة

واملقصمة أّن اعقبار االسقمرار خيقلف حاخقالف املمارة، فقد يكمن مرجع اعقبار  

 مرجع اعقبار  إىل امللكية اجلديدة. إىل اسقدامة اجلعل الوال، وقد يكمن

 هذا كّله ع الفرق الثبميت الذي ذكر  املاق  النائيني.

وأّما ع الفرق اإلثبايت، وهم أّنه ال يمكن القمسك حنالعممم الزمناين ع القسنم 

الوال لثبمت احلكم، ومنشأ ذلك أّن احلكنم حاالسنقمرار قضنية أخنذ ع ممضنمعها 

يعني: لنم كنان  رطية.نله، ومرجع القضية احلملية إىل الش احلكم، واالسقمرار حمممال

،كم فهم مسقمٌر، فال يمكن القمسك حدليل االسقمرار عند الشّك ع ،دويف احلكم، 

عنند  ،الال حممد ،الال إىل يمم القيامةن كام مّثل لذلك ع حعض الققارير حالقمسك ح

ك حال ل اللفىي، وذلك الشّك ع ،لية رشب الققن، وع القسم الثاين يمكن القمس

لّن ممضمعه عبارة عن رشب اخلمر ع كل زمان ،رام، فننذا ثبنت احلكنم ع زمنان 

يثبت ع مجيع الزمنة، ومن هنا اسقنقج املاق  النائيني أّن القمسك حاإلطالق الزماين 
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حعد القخصيو نشّك ع ،دويف اللنزوم، وال  هلثبمت اللزوم مطلقًا غل  ايح؛ لنّ 

 ات ،دويف اللزوم حالدليل املقكفل لالسقمرار عند ثبمت احلكم.يمكن إثب

واجلماب عن ذلك: أّن هذا اإلشكاال غل وارة عنىل منا ذكرننا ع تقرينب كنالم 

ال  ،املاق  الثاين؛ لّنه ع القسم الوال قد متسكنا إلثبات اللنزوم حنالعممم الفنراةي

 حاإلطالق الزماين ،ق  يرة هذا اإلشكاال.

قسم الثاين، فال نقمسك حالعممم الزماين حلدويف احلكم، وهم اللزوم، وأّما ع ال

إذ املفروض العلم حادويف اللزوم هلذا الفرة احقداًء، واسقمر إىل زمان ظهمر العيب أو 

ّنه ثاحت حعد منّدة، أأو  الغبن، ثمَّ نشّك حعد ميض مّدة أّن احلكم حاللزوم هل ارتفع كلياً ً

 ال المر.حل ،دويف احلكم هلذا الفرة مفروض ع أوّ  فالشّك ليس ع ،دويف احلكم،

أكنرم )غاية المر قد ذكرنا أّنه قد نلقزم حم،دة احلكم مع االنفصاال، كام إذا قاال: 

، وةاّل ةليل عىل عدم وجمب إكرام زيد ع أوال النزواال، أي إذا (كل عامل ع هذا اليمم

وةال ةلينل عنىل إخنراج  كان احلكم ،كاًم تكليفيًا وله إطاعة وا،دة وعصيان وا،ند،

سنك حعض الفراة ع ساعة من الساعات ن مثاًل ن يكمن احلكم ،كناًم وا،ندًا، والقم

ام حعد القخصيو ال يمجب كمنه فرةًا آخر، حل فرة وا،د حاإلطالق الزماين إلثباته في

له إطاعة وا،دة وعصيان وا،د، ففي هذا القسنم لنيس احلندويف مقصنمرًا؛ لّن لنه 

 عصيان وا،د.إطاعة وا،دة و

وأّما اللزوم وأمثاله فنان وإن القزمنا حأّن احلكم مقعدة، والدليل وإن كنان ينداّل 

عىل أّن لكل عقد لزوم، إاّل أّن هذا الدليل مل يداّل عىل أّن هذا اللزوم وا،د أو مقعندة، 

 ن من اللزوم.يومع ضّم ةليل االسقيعاب وةليل القخصيو نسقنقج أّن هنا فرة

  نمققضنحنّنام هنم فن فقنط كل فرة ،كنم وا،ندلما قيل من أّن  وحعبارة ُأخرس:

 الطبيعة، وعدم الدليل عىل االنفصاال.



 709 | االستصحاب    

 

أن يكمن له ،كامن ةليل عىل االنفصاال فاجلمع حني الةلة يققضني  وجدوأّما لم 

 وهذا هم الذي ذكرنا  ع رّة املاق  اخلراساين. ن أي: لزومان ن

اق  الثاين من القمسك حال ل اللفىي ع كلقا فىهر مما ذكرنا أّن ما ذهب إليه امل

 الصمرتني هم الصايح.

 بقي َشء ال بّد من التذكا به 

وهم أّنه إّنام يمكن القمسك حال ل اللفىي فيام إذا اسقفيد من الدليل اسنقيعاب 

 احلكم ع مجيع الزمنة فقط.

قمرار، فنال وأّما إذا اسقفيد من الدليل مضنافًا إىل االسنقيعاب االتصناال واالسن

يمكن القمسك حالعممم الزماين ع القسم الثاين ملا حعد القخصيو؛ لّن املفروض أّن 

هذا منناف لالتصناال، ومنا كنان يسنقفاة منن اإلطنالق هنم أ نل االسنقيعاب، ال 

 االسقيعاب املقصل.

نعم، لم كان لسان الدليل أّن احلكم مسقمٌر مع العناية إىل جهة االسنقمرار، ال أن 

ناية عن جمرة االسقيعاب، فال حّد منن القنمال حالقفصنيل النذي ذكنر  املاقن  يكمن ك

 اخلراساين، إاّل أّن ما يسقفاة من اإلطالق الزماين هم جمرة االسقيعاب.

 هذا كّله ع المر الثاين، الذي ذكر  املاق  النائيني.

ةائنرة  الذي ذكر  لضاحط الفرق، وأّنه ع أي ممرة يكمن حتنت وأّما األمر الثالث

احلكم، وع أي ممرة فمق ةائرة احلكم، فبام أّنا مل نقل حمبنا ، وقلننا حجنماز القمسنك 

حال ل اللفىي ع كلقا الصمرتني، فلذا ال يكمن للباث عن هذ  الضاحطة أثر فعناًل، 

ع املقنام منا ننذكر وقد حاثنا عن هذا الضاحط ع املكاسب ع مباث خينار الغنبن، و

وخمقرصًا، فنّنه ومن وافقه قنالما حأّننه ع ال،كنام المضنعية ةائناًم  ذكرنا  هناب إمجاالً 

االسقيعاب واالسقمرار الزماين فمق ةائرة احلكم ومنها ما نانن فينه وهنم اللنزوم، 
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والرّس ع ذلك أّن ال،كام المضعية ليست هلا مقعلقات، ومقعل  احلكم كاحلكم قاحل 

رب ع املثناال ن كنل زمنان فنرة مننه، كالشنللااظه حالنسبة إىل الزمنة حنام يكمن ع

 املققدم.

لها ممضمع، واملمضمع ال يقكثر حالنسبة إىل الزمنة مثل فوأّما ال،كام المضعية 

العيان اخلارجية، فنّّنا ال تقكثر حقكثر الزمان، وكذلك العقنمة والطهنارة والنجاسنة 

يقصنمر هننا أن يكنمن  وامللكية وأمثاال ذلك ليس هلا مقعل  حل هلا مم مف؛ ولذا ال

 االسقيعاب حتت ةائرة احلكم؛ إذ حتت ةائرة احلكم إّنام يكمن هم املقعل .

ه يقصمر فيها كنال النمجهني، وأّما ال،كام القكليفية، فقد ذكر املاق  النائيني أنّ 

كمن حتت ةائرة احلكم، وفمق ةائرة احلكم، إاّل أّن مققضن  اإلطالق كمنه ن أي: يحأن 

حتت ةائرة احلكم، وقند أقنام علينه الّبهنان حعنض منن وافن  املاقن   االسقيعاب ن

 :ا الّبهان مقمقف عىل مقدمات ثاليفالنائيني، وهذ

: أّن رتبة اإلطالق والققييد ع املقعلن  مقّدمنة عنىل رتبنة اإلطنالق املقّدمة األُوىل

كنم، فننن تنّم والققييد ع احلكم، يعني أّنه ال حّد من مال،ىة املقعل  أوالً ثمَّ حلاظ احل

اإلطالق أو الققييد ع الرتبة الُوىل أي املقعل ، فال تصل النمحة إىل اإلطالق أو الققييد 

 ع احلكم.

: أّن اإلطنالق والققييند حالنسنبة إىل أ،ند املقالزمنني يبطنل حمنل املقدمة الثانيـة

أ،ند  اإلطالق والققييند ع املنالزم اآلخنر، يعنني أّن اإلطنالق والققييند حالنسنبة إىل

املقالزمني مغن عن اإلطالق والققييد ع املنالزم اآلخنر، فننذا كنان املمضنمع مطلقنًا 

حالنسبة إىل مجيع الزمنة يكمن احلكم حقبعه مطلقًا وال ناقاج إىل إطالق آخنر حالنسنبة 

 إىل احلكم.
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: عدم معقملية اإلمهاال ع الماقعيات، يعني ال يمكن إمهاال املقعلن  املقّدمة الثالثة

 ييد احلكم أو إطالق احلكم.وتق

وعىل هذ  املقدمات ال حّد وأن يكمن اإلطالق أو الققييد حالنسبة إىل املقعل  الذي 

 هم حتت ةائرة احلكم.  

 ولكن ما ذكر غل تام ع ال،كام المضعية والقكليفية.

أّما ع ال،كام المضعية فمن جهة أّن مطل  ال،كام المضنعية ال يكنمن المنر 

ذكر حأن ال يكمن مم مفها قاحاًل للققييد أو اإلطالق حالنسبة إىل الزمنة، إذ قد  فيها كام

يكمن مم مف ال،كنام المضنعية منن العينان اخلارجينة، والعنرف والعقنالء ال 

حيدةون العني اخلارجية حالزمان، فال يقملمن هذا زيد إىل زمنان كنذا، وحقبنع ذلنك ال 

بطة حالعيان اخلارجية، مثل البينع، فننّّنم ن أي: تحيدةون حعض الُممر االعقبارية املر

 العقالء ن ال حيدةون البيع إىل زمان معني، وكذلك المقف.

وحعض املم مفات قاحلة للقاديد حالنسبة إىل الزمان كقمليك منفعة الندار، فننّن 

امللكية كام تكمن من أو ناف العينان تكنمن منن أو ناف املننافع، واملننافع قاحلنة 

ىل الزمان، والعقالء إّننام حيندةون املننافع ال امللكينة، أو يطلقنمن املننافع ال للقاديد إ

 امللكية.

 وأّما الّبهان الذي ذكر ، ففيه:

الزمنه رجنمع متنام القينمة إىل املناةة، وهنذا غنل ف: أّنه عىل فرض  ناقه أوالا 

 ة.ن أيضًا ن يقمال حرجمع القيد إىل اهليئة ع حعض املمارحه  ايح؛ لّن القائل 

: أّن ما ذكر من أّن رتبة اإلطنالق والققييند ع املمضنمع مقدمنة عنىل رتبنة وثانياا 

ليس مما قام عليه الّبهان، حل هذا طبيعني املسنألة، فننّن فاإلطالق والققييد ع احلكم 

 اإلنسان يال،ظ مقارنات ما ال،ىه أوالً.
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العقالء ذلنك وعليه: فلم كان هنا مانع من تقييد أو إطالق املمضمع أو ارتضن  

 فال يكمن مانعًا من تقييد احلكم أو إطالقه.

: أّن الزم ذلك القمال حمادوةية امللكية ع القسم الذي ذكرنا أّن املم مف وثالثاا 

 قاحل للقاديد كاملنافع، واحلاال أّن هذا القائل ال يلقزم حه.

 هذا متام الكالم ع القنبيه احلاةي عرش.
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 ّك املقوم لالستصحابيف الش: التنبيه الثاين عْش

الىاهر أّن ما هم املقمم لالسقصااب هنم ا،نقامال اخلنالف، يعنني: ال حنّد أّن ال 

ينقض اليقني حاال،قامال املخالف، سماٌء كان اال،قامال املخالف ممافقًا ع الدرجة منع 

اال،قامال املماف  أم كان خمالفًا معه، حمعن : أن يكمن راجاًا عىل اال،قامال املمافن  أو 

جم،ًا حالنسبة إىل اال،قامال املماف ، فالىاهر أّن ةليل االسقصنااب يشنمل منا إذا مر

 كان اال،قامال املخالف مساويًا ع الدرجة مع اال،قامال املماف ، أو كان أ،دمها أقمس.

إاّل أّنه رّحام يسقشكل فيام إذا كنان ا،نقامال اخلنالف أقنمس، كنام إذا كنان مىننمن 

هذا ليس مشممالً لةلنة االسقصنااب منن جهنة أّن ةلينل االرتفاع مثاًل، فيقاال حأّن 

 االسقصااب أ،د المرين: إّما حناء العقالء، وإّما الخبار.

وعىل كال الققديرين يشك ع القعميم والشممال فيام إذا كنان اال،نقامال املخنالف 

أقمس من اال،قامال املماف ؛ فنّنه حناًء عىل ،ّجية االسقصااب من حاب حنناء العقنالء، 

كنا نعنّب  فبناء العقالء كان مبقنيًا عىل جهة االنفعاال النفسني، واإلقناع النفسني الذي

فنّن اإلنسان يرس الشنيء ن ما مل يثبت خالفه ن حام رآ  سناحقًا،  .عنه حاإلطمئنان النفيس

ثمَّ غاب عنه هذا الشنخو منّدة، فنياكم  ،فنذا رأس شخصًا ع غاية الزهد والققمس

ّنه ع غاية الزهد والققمس، ويرا  حام رآ  ساحقًا، وهذ  الرؤية واالنفعاال عليه ع غياحه حأ

 النفيس عىل وف  املصالح العامة، عىل ما تقّدم ع أوال مبا،ث االسقصااب.

الئم مع الىّن حناخلالف؛ فنّننه منع قوعليه: فقد يقاال: حأّن اإلطمئنان النفيس ال ي

 ؟ واإل،ساين له اإلطمئنان النفيسالىّن حاخلالف كيف يكم

فنّننه يمكنن أن يقناال: إّن  ،وكذلك إذا قلنا إّن مسقند االسقصااب هم الخبنار

، ال تننقض اليقنني حالشنكالقعميم ال وجه له؛ وذلك لّننه قند ورة ع الرواينات: 
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واملقباةر من الشّك هم تساوي الطرفني، غاية المر أّنه إذا كان ا،قامال اخلالف ممهممًا 

   حالشّك وليس ،كمه حأشد من الشك.فنقطع حأّنه ملا

فال تكمن هذ  الصنمرة مشنمملة لةلنة  ،وأّما إذا كان اال،قامال املخالف مىنمناً 

 االسقصااب.

ا إاّل أّن هذا اإلشكاال مدفمع وقاحل للجماب عىل كال الققديرين، أي: سنماٌء قلنن

 الخبار. محاجيقه من حاب حناء العقالء أ

ن أجل ما ذكرنا ساحقًا من أّنه حني اإلطمئننان النفسنني فم ،الققدير الوالعىل أّما 

واإل،ساي وحني اإلطمئنان املصطلح الذي كنا نعّب عنه حاإلطمئنان اإلةراكي عممم 

ي ومل يكنن هننا إقنناع نمن وجه ع مر،لة اخلارج، فنّنه رحام يقاقن  االنفعناال النفسن

، وال يكنمن هننا االسنققرار إةراكي، حل رّحام يكمن العلم حعدم الضنرر مثاًل ممجنمةاً 

كام إذا علم حعدم وجمة ما يرض  ع  ،النفيس، فنّن اإلنسان رحام يعلم حعدم يشء يضنر 

مجب عندم تلة لإلنسان من جهة الوهام رحام إاّل أّن الم،شة احلا  ،الىلمة املم،شة

نفيس اسققرار النفس، فال منافاة حني االعققاة حعدالة شخو احلا لة من اإلطمئنان ال

والىّن اإلةراكي حاخلالف، وما كان ةخياًل ع حناء العقنالء هنم اإلطمئننان النفسنني 

 واإل،ساي، ال اإلطمئنان اإلةراكي.

حناًء عنىل ،ّجينة االسقصنااب منن حناب الخبنار، عىل الققدير الثاين، أي وأّما 

ا ع أوائنل واإلشكاال حأّن املقباةر من الشّك هم تساوي الطرفني، فنقمال: إّنا قند ذكرنن

 :نيمعني حاث االسقصااب أّن للشّك املذكمر ع هذ  الروايات

فنّنه عىل يقنني منن وضنمئه فنال يننقض : ما قمينا  ع الصاياة الُوىل أحدمها

وقملنه  .أوالً اليقنني حاحلندويف يقيننًا حالبقناء ، وهم اعقبار اإلمام اليقني حالشك

 :ال ينننقض اليقننني حالشننك ليقني والشننّك الننذين مهننا ركنننا بطننًا حنناتلننيس مر
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بط حالمسمسة والوهام، ومرجعه إىل أّننه حعند تمسنعة اليقنني تاالسقصااب، حل مر

 اعقبارًا يكمن ا،قامال اخلالف الذي ع قباله وسمسة وتشكيكًا.

ع هنذ  الصناياة معننا  أّن اليقنني املمسنع  ال تنقض اليقني حالشنكفقمله: 

 لمسمسة.حالنسبة إىل البقاء ال ينقض حا

ففي هذ  الصاياة مل يقعرض للشك االسقصاا  ،ق  يمكن القمال حأّن الشّك 

 املقباةر منه هم تساوي الطرفني، حل الشّك فيها حمعن  المسمسة.

: هم ما ذهب إليه املشهمر من أّن الشّك املسقعمل هنا مع اليقني مشل إىل وثانيهام

 ركني االسقصااب.

ن حأّن املقباةر من الشّك وإن كان تسناوي الطنرفني وعليه: يمكن اجلماب ن أيضًا 

 إاّل أّنه انفعاال من ا طالح املنطقيني والفالسفة، والشّك حمعن  مطل  خالف اليقني.

ثمَّ يقع الكالم ع أّن الروايات هل تليد القعميم أو ال؟ فنقنمال: إّن ع الرواينات 

 الىّن حاخلالف. شماهد عىل القعميم ن أي: عىل جريان االسقصااب ن ،ق  مع

 ؟قلت: فنّن ،رب ع جنبه يشء وهم ال يعلم: : ما ع الصاياة الوىل لزرارةمنها

 مع أّن هذا يمجب الىّن حالنمم. ال ،ق  يسقيقن أّنه قد نامقاال: 

: ما ع الصاياة الثانية: )فنن ظننت أّنه قد أ احه ومل أتيقن ذلك، فنىنرت ومنها

مم أّن النىنر قند يمجنب رفنع املىننة، وقند ال يمجنب، ومل أر شيئًا( فنّننه منن املعلن

 فنسقكشف من عدم تفصيل اإلمام أّن االسقصااب جاٍر ،ق  مع الىّن حاخلالف.

فنّنك ال تدري لعله يشء أوقع  :: ما ع ذيل الصاياة الثانية من قمله ومنها

ضنعف، ومنع ذلنك قند أجنرس ال، وإحداء ا،قامال أّننه أوقنع علينك واضنح عليك

 قصااب.االس
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فقد ظهر أّن الشّك غل خمقو حقساوي الطرفني، حل االسقصااب جاٍر ،قن  إذا 

 كان ا،قامال اخلالف مىنمنًا.

نعم، إذا كان ا،قامال اخلالف قميًا وو ل إىل ةرجنة اإلطمئننان مل يكنن جلرينان 

 االسقصااب جماال، وذلك ملا ذكرنا من أّن اإلطمئنان الشخيص ،ّجة.

ذين ذكرمها الشنيخ للقعمنيم، فننّّنام ل ،اجة إىل المجهني الوحام ذكرنا ظهر أّنه ال

 مناقشان حام ذكر  حعض الكاحر.

 وهبذا ينقهي الباث عن القنبيهات القي كنا حصدة حياّنا.
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 فصل يف اخلامتة

 ثمَّ حعد ذلك يقع الكالم ع اخلامتة القي ذكرها الشيخ وفيها أممرًا:

 تني يف االستصحابيف اعتبار احتاد القضي: األمر األول

ذكر الشيخ وفاقنًا لنبعض عبنارات املققندمني أّننه يعقنّب ع االسقصنااب حقناء 

 املمضمع، وع هذا المر أحاايف ثالثة:

 : أّنه ملاذا يعقّب احتاة القضيقني؟البحث األول

: أّنه ملاذا اعقّب الشيخ وجمة املمضمع؟ وما هم مراة  من املمضمع؟ البحث الثاين

 ةليل عىل اعقبار حقاء املمضمع أو ال؟وأّنه هل لنا 

النىنر هنم : ع أّنه ما هم املعيار ع احتاة القضنيقني؟ فهنل املعينار البحث الثالث

 العرع، أو النىر الدقي، أو غلمها من لسان الروايات؟

: فالمجه ع اعقبار االحتاة حنني القضنيقني واضنح، سنماٌء قلننا أّما البحث األول

 حاب حناء العقالء أم الخبار. حاّجية االسقصااب من

فنّن ممرة حناء العقالء فيام إذا كانت القضيقان مقادتني ممضمعًا وحمممالً، وأّمنا 

 إذا مل تكمنا مقادتني ممضمعًا أو حمممالً، فليس هنا إطمئنان إ،ساي.

وكذلك حناًء عىل ،ّجيقه من حاب الخبار؛ وذلك لّن ،قيقة االسقصااب عبارة 

وعدم النقض، وهذ  الُممر غل  ناةقة فنيام إذا مل تكمننا مقاندتني منن عن اإلحقاء 

 ،يث املمضمع واملاممال.

فاعقبار االحتاة من الُممر الماضاة وال ةاعي لقطمينل الكنالم فينه. وقند ذكنر 

 الكاحر ذلك ع كقبهم مفصاًل.

 حقناء هم أّننه ملناذا اعقنّب الشنيخ مضنافًا إىل احتناة القضنيقنيف: أّما البحث الثاين

 املمضمع؟ وما هم مراة  من املمضمع؟ وما هم الدليل عىل ذلك؟
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أّما مراة  من املمضمع فنقمال: إّن املمضنمع قند يكنمن ع قبناال املامنمال، فننّن 

 اإلنسان اعل شيئًا ممضمعًا ليامل عليه، وهذا واضح، وليس هذا مراة الشيخ.

 ؛ا طالح الفالسفةهم  وهذا ،ن احلاالع يسقغنوقد يطل  املمضمع عىل املال امل

لعنرض ال يمجند إاّل ولذا يقملمن: إّن االعراض حمقاجة إىل وجمة املمضمع، أي أّن ا

وأّّنم اخقلفما ع وجمة  حعني وجمة ممضمعه، كام هم مسلك آقنا  ،حمجمة ممضمعه

 .ومققمم حه كام هم مسلك اآلخرين ، أو حغل (1)عيل املدرس

 موض سنماٌء كنان معروضنًا للعنرض أعنروهنا معن  آخر للممضمع، وهنم امل

 للعمارض، وهذا هم مراة الشيخ.

                                                           
 

هن(  1257هن(  حن املمىل عبد اا املدرس الزنمزي )1307-1234( عيل املدرس الطهراين )1)

من ،كامء مدرسة طهران الفلسفية ومن خريقي هذا الفن وأحرز الرشاح لنىريات  در املقأهلني. 

ع ،ياته هم ترصفه ع املباين واحداء قراءات وأحرز خصم ية فيه أّهلقه للقب )احلكيم امللسس( 

جديدة لأل مال الصدرائية والنقد الفلسفي آلراء  در املقأهلني وطرح نىريات جديدة ع عدة 

مسائل فلسفية تشهد حذلك نىرياته ع مبا،ث املعاة اجلسامين، اعقبارات املاهية، احلمل، وجمة 

احلركة اجلمهرية وممضمعها، العمارض الذاتية ع  الراحط، العلم، املعقمالت الثانمية الفلسفية،

حاث ممضمع العلم، أ الة المجمة، حساطة المجمة، تشكيك المجمة، المجمة الرصف للنفس 

وما فمقها، االحتاة المجمةي حني العراض واملمضمعات، أ،سنية نىام عامل اإلمكان، ،ركة الروح 

 ويل، وغلها من الحاايف.ع اآلخرة، احتاة القمس الصعمةي مع القمس النز

أهم تاليف للمدرس الطهراين هم حدائع احلكم الذي يمكن عد  أفضل الكقب املعقّبة عىل 

 اإلطالق ع احلكمة املقعالية وأ،سنها ع الرتايف الفلسفي حاللغة الفارسية.

حط والقي وله أيضًا تعليقات عىل أسفار املال  درا ورسالة ع املعاة اجلسامين واحلمل ووجمة الرا

 طبعت مجيعها حتت عنمان جمممعة مصنفات احلكيم امللسس.
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انث، إاّل أّن إمجناال الفنرق وسيقضح الفرق حني هذ  املعاين الثالثة ع ضنمن الب

وجمةًا أم عدمًا أم املسقصاب سماء كان  نهم أّن املراة من معروض املسقصاب حينها 

ن مفنروض البقناء، وهنذا اكن ن منامن العراض اخلارجية أم من الممر االعقبارينة 

خيقلف عن املمضمع ع قباال املاممال، فنّنه ،ينام نسقصاب عدالة زيند، فلنيس هنذا 

من قبيل زيد عاةال، فنّن زيد ع االسقصااب مل يلخذ ممضمعًا ع القضية، كام خيقلف 

عن املمضمع حمعن  املال املسقغني عن احلاال، فنّنه معنروض لألعنراض اخلارجينة، 

املسقصاب ليس ةائاًم من العراض اخلارجينة، حنل قند يكنمن منن قبينل  واحلاال أنّ 

 المجمة والعدم واالعقباريات القي ليست من العراض.

)الوال: حقاء املمضمع ع الزمان الال،  واملنراة حنه  :الشيخ ع الرسائل قاالوقد 

د معروض املسقصاب، فنذا ُأريد اسقصااب قيام زيد أو وجمة  فال حّد من حتق  زين

ع الزمان الال،  عىل النام الذي كان معروضًا ع الساح  سماٌء كان حتققه ع الساح  

حققرر  ذهنًا أو حمجمة  خارجنًا فزيند معنروض للقينام ع السناح  حم نف وجنمة  

 .(1) (اخلارجياخلارجي وللمجمة حم ف تقرر  ذهنًا ال وجمة  

ولنم كنان أخنّو منن ي ذلنك نوالكالم ع ةليل ذلك وأّنه هل هنا ةليل يققضن

 املّدع ؟

وإّنام قلنا ولم كان أخّو من املّدع  من جهة أّن ما ذكنر  الشنيخ ينقّم ع حعنض 

 االسقصااحات.
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نعم، إن كنان حنني الندليل واملندع  عمنمم وخصنمص منن وجنه فنال يمكنن 

االسقدالال حه، وال يعقل أن يداّل عىل املّدع ؛ وذلك لّن العامني من وجنه منن قبينل 

 ع االسقدالال. املقباينني

 وقد اسقداّل العقبار إ،راز املمضمع حمجم : 

وهم أّن هذا مبني عىل مسلك الشنيخ النذي  ،(1) : ما ع ّناية الفكاراألّول الوجه

يقمال حاّجية االسقصااب فيام إذا كان الشّك ع الرافع ةون ممارة الشّك ع املققيضن 

عداة املسقصناب للبقناء حمنرزًا، حضميمة أّنه لم مل حيرز ممضمع العارض مل يكن اسنق

فمجه اعقبار  إّنام يكمن عىل هذا الساس إن كان مراة الشنيخ هنذا ن كنام جعنل هنذا 

تمضايًا لكالم الشيخ ع ّناية الفكار ن فليس لنا حانث فينه فعناًل؛ لّننا قند اخرتننا 

 ،ّجية االسقصااب ع ممارة الشّك ع املققيض والرافع.

إ،راز املمضمع، هم منا رحنام يقنمهم منن عبنارة الكفاينة ن : العقبار الوجه الثاين

مراة  ا،ب الكفاية ن وهم أّن االسقصااب أ ل عميل، ويكمن جرياننه هم وليس 

حلااظ ترتب الثر، فال حّد من مال،ىة اآلثار، واآلثار املرتتبة عىل االسقصااب عنىل 

 قسمني:

ًا، وع هذا القسنم يعقنّب : اآلثار املقمقفة عىل وجمة املمضمع خارجالقسم األول

 إ،راز وجمة املمضمع ع جريان االسقصااب.

: اآلثار القي ال تقمقف عىل وجمة املمضمع خارجًا، وع هذا القسنم القسم الثاين

 ال يعقّب إ،راز وجمة املمضمع جلريان االسقصااب.
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كننام إذا قنناال املننمىل: إذا كننان زينند عنناةالً فأكرمننه، أو اققنند حننه، فنّنننه ال اننري 

االسقصااب مع الشّك ع حقاء زيد؛ إذ املفروض أّن الثر املرتتب عليه مقمقنف عنىل 

 االققداء. وجمة املمضمع خارجًا، وهم اإلكرام أو

وحعض اآلثار ال تقمقف عىل وجمة املمضمع خارجًا، كام إذا قاال: إن كانت عدالة 

 زيد حاقية امز تقليد  أو رأيه ،ّجة. 

فرّحام يقاال ، أخو من املدع  ن نقبله ع ،دوة يل ن وإن كان وحام أّنا ذكرنا أّن الدل

حأّن هذا الدليل أخّو من املدع ، فال حّد من االلقزام حه فيام إذا كان الثنر منن اآلثنار 

 املقمقفة عىل وجمة املمضمع خارجًا.

إاّل أّن هذا الدليل مما ال يمكن االسقدالال حه؛ لّن حينه وحنني املندع  عمنمم منن 

ن جهة أّن تمقف ترتب الثر قد يكمن عىل معروض املسقصاب، وقند يكنمن وجه م

 عىل غل معروض املسقصاب.

ام كان الثر مقمقفًا عىل وجمة املمضمع خارجنًا فنال وهذا الدليل يداّل عىل أّنه كل

حّد من إ،راز إثبات املمضمع؛ إذ يمكن أن يكمن غل معروض املسقصاب مما يقمقف 

قيل: إذا حقيت عدالة زيد فأكرم جار ، فنّن الثر مقمقف عىل وجمة  عليه الثر، كام إذا

 حل معروض املسقصاب هم زيد. ،اجلار خارجًا، وهم ليس حمعروض املسقصاب

وعليه: فيمكن أن يكمن ترتب الثر غل مقمقنف عنىل معنروض املسقصناب، 

 يمكنن الفنويمكن أن يكمن مقمقفًا، فبام أّن حني الدليل واملندع  عمنمم منن وجنه، 

 االسقدالال حه.

أّن هذا اري ع المارات ن مع أّنه مل يقل حذلك أ،ٌد ع المارات ن كام إىل مضافًا 

إذا قامت المارة عىل عدالة زيد، فام مل حيرز وجمة زيد خارجًا ال يمكن إكرامه، وكيفام 

 كان فهذا االسقدالال غل  ايح.
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أّن معنروض املسقصناب إّمنا غنل : ن وهم العمدة ع املقام ن هنم الوجه الثالث

مأخمذ ع لسان الدليل أو مأخمذ ع لسان الدليل، فننن كنان معنروض املسقصناب 

قام الثبمت، حمعنن : أّن مليكمن مقام اإلثبات مطاحقًا أن مأخمذًا ع لسان الدليل، فنّما 

ما أخذ ع لسان الندليل معروضنًا للمسقصناب هنم املعنروض النماقعي، أو لنيس 

حنل أمنر آخنر هنم معنروض  ،معن : أّننه ع الماقنع لنيس هنم املعنروضح ،حمطاح 

 املسقصاب واقعًا، فلنا أقسام ثالثة.

 ويمكن أن يقاال: إّنه ال حّد من إ،راز املمضمع ع مجيع القسام الثالثة.

: وهم ما إذا مل يلخذ معروض املسقصاب ع لسان الدليل، كنام أّما القسم األول

زيٍد ممجمةة فيجمز تقليد . واملسقىهر من كالم الشنيخ أّننه  إذا قاال: إذا كانت عدالة

يعقّب إ،راز املمضمع ع هذا القسم، واسقداّل لذلك حأّنه لم ،كمنا حبقناء العدالنة منع 

: )ثنمَّ (1) الشنيخ قناالعدم إ،راز املمضمع يلزم وجمة العرض حدون وجمة املمضمع، 

لّنه لم مل يعلم حتققنه  ؛واضح الدليل عىل اعقبار هذا الشنر  ع جريان االسقصااب

فنّمنا أن يبقن  ع غنل حمنل  ،ال،قًا، فنذا ُأريد إحقاء املسقصاب العارض له املققمم حه

ومن املعلمم أّن  ،وهم حماال، وإّما أن يبق  ع ممضمع غل املمضمع الساح  ،وممضمع

ع ،كم حادويف عارض مثله ع ممضمهم وإّنام  ،هذا ليس إحقاء لنفس ذلك العارض

جديد، فيخرج عن االسقصااب ن إىل أن قاال ن: وحعبارة ُأخرس: حقاء املسقصناب ال 

ع ممضمع حماال، وكذا ع ممضمع آخنر، إّمنا السنقاالة انققناال العنرض، وإّمنا لّن 

املقيقن ساحقًا وجمة  ع املمضمع الساح ، واحلكم حعدم ثبمتنه هلنذا املمضنمع اجلديند 
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ذكرنا يعلم أّن املعقّب هم العلم حبقناء املمضنمع، وال  ليس نقضًا للمقيقن الساح ، ومما

 يكفي ا،قامال البقاء(.

 واجلماب عام ذكر  الشيخ هم: أّن ع االسقصااب مسلكني:

: ما القزمنا حه، وهم أّن ،قيقنة االسقصنااب عبنارة عنن تمسنعة املسلك األول

أّننه تمسنع تعبندًا  اليقني واملنكشف ن أي: مع أّن اليقني مقعل  حاحلدويف وجندانًا، إاّل 

تمسعة املنكشف اعقبارًا، فهذا تصنرف اعقبناري ع هم حالنسبة إىل البقاء، وع احلقيقة 

أوالً وحالنذات هنم وال رحط لنه حنام ع اخلنارج إاّل حنالعرض، و ،وعاء الصمر الذهنية

تمسعة لليقني الذي هم  مرة نفسية تعبدًا، وعليه فليس ،قيقة االسقصنااب إحقناء 

خلارج ،ق  يقناال حنأّن مرجنع هنذا إىل حقناء العنرض حنال ممضنمع، لّن عرض ع ا

 االسقصااب حناء عليه عبارة عن تمسعة املقيقن ع وعاء اليقني.

 : ما ذهب إليه الشيخ و ا،ب الكفاية، ومرجعه إىل إحقاء ما كان.املسلك الثاين

تعبّدي، ومنا  وعليه: ال يقّم ما ذكر  هنا أيضًا؛ وذلك لّن إحقاء املسقصاب إحقاءٌ 

يقمقف عىل وجمة املمضمع إّنام هم العدالة حمجمةها اخلارجي ال حمجمةها القعبندي، 

حمقاج ع وجمة  إىل وجمة ممضمعه إّنام هم العرض اخلنارجي ال هم والعرض الذي 

 القعبدي، فنّن اإلحقاء القعبدي للعدالة مثاًل ال حيقاج إىل املمضمع.

ذكرنا ، فنّن هذا تبعيد للمسنافة؛ لّن الندليل ومع غض النىر عن اجلماب الذي 

عىل احتاة القضية املقيقنة واملشكمكة كاٍف، فال وجه لذلك اجلماب، لّن الشنيخ يريند 

 إ،راز املمضمع مضافًا إىل احتاةمها. 

كام أّنه ال وجه للجماب عن الشنيخ حنأّن ةليلنه خمنقو حنالعراض، واحلناال أّن 

ارينة، وقند العدمية، وقد يكنمن منن المنمر االعقباملسقصاب قد يكمن من الُممر 

فدليلنه أخنّو منن املندع ؛ وذلنك لّن الُمنمر  ن يعني: الفصل ن يكمن شبه جمهر
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ي: العدمية ن مثل عم  زيد ن والُممر االعقبارية حمقاجة إىل املمضمع حاملعن  العّم ن أ

هنم وض النذي فنّننه وإن عنّّب حنالعرض واملعنر املعروض الذي هم مدع  الشنيخ ن

 منرصف إىل العراض اخلارجية إاّل أّن الرس ع اجلميع ممجمٌة.

وكيفام كان فام ذكر  الشيخ من لزوم إ،راز املمضمع ال يقّم ع هذا القسم وهم ما 

 إذا مل يكن املعروض مأخمذًا ع لسان الدليل.

ان ما أخنذ : وهم ما إذا كان املعروض مأخمذًا ع لسان الدليل وكأّما القسم الثاين

ع الىاهر هم املأخمذ ع مر،لة اللب والماقع، كام إذا قاال: إذا كان الرجل عاملًا فأكرمه 

 أو فقلد ، فهل اب إ،راز املمضمع أو ال؟

يمكن فنرحام يسقشكل ع جرينان االسقصنااب حأّننه لنم علنم حمجنمة الرجنل 

وإثبنات علمنه  وأّما إذا مل يكن له علم حالرجل فنال يمكنن إثباتنه ،اسقصااب علمه

حاالسقصااب، وهذا ال من جهة عدم إمكان إ،راز مجيع املمضمع حال ل؛ لّن هذا 

ممكن ع حعض املمارة، وهم ما إذا كان إ،راز كل وا،د منهام حاالسقصااب ع عرض 

إذا تمقف جريان االسقصنااب ع أ،ندمها عنىل حل من جهة أّنه اسقصااب اآلخر، 

  يمكن إ،رازمها حاالسقصااب.جريان االسقصااب ع اآلخر فال

ّنه إذا قاال: إذا كان الرجل عاملنًا فقلند ، أو: إذا كنان زيند عناةالً أتمضيح ذلك: 

فأكرمه، الضمل ع )كان( راجع إىل الرجنل املمجنمة؛ إذ االنقسناب إّننام يكنمن حنني 

والعلنم والرجنل املمجنمة، والعنراض حمقاجنة إىل وجنمة  ،العدالة وزيد املمجنمة

 حل الرجل املمجمة إذا كان عاملًا. ،، وليست ماهية الرجل ممضمعاً املمضمع

 يالقضنية املقيقننة هننا هنفوعليه: فنذا أرةنا اسقصااب عدالة الرجل املمجنمة 

ال الرجل املمجمة،  ،حقاء عدالة الرجلهي عدالة الرجل املمجمة، والقضية املشكمكة 

 فيكمن حينهام ن أي: حني القضيقني ن اخقالف.
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: فاسقصااب العدالة مقمقف عنىل إ،نراز أّن هنذا الرجنل ممجنمٌة، وال وعليه

يمكن إ،راز  حاالسقصااب؛ لّن جريان االسقصااب حلااظ احتاة القضنية املقيقننة 

هم واملشكمكة ع اجلزء اآلخر، فهذا ليس من آثار ، واري حلااظ أّنه كان ممجمةًا، ف

حقاء عدالة الرجل إىل الشّك ع حقاء عدالنة اآلن ممجمٌة، إاّل أّن هذا ال يبدال الشّك ع 

الرجل املمجمة، إاّل حناًء عىل القمال حال ل املثبت، فال يمكن ع املقام إ،راز املمضمع 

 حال ل.

يىهر ما ع اجلماب الذي أجاب حه السيد اخلمئي   ومن هذا الققريب الذي ذكرنا

الطملينة ال تمجنب طملينة  ، منن أنّ (1) )،فىه اا(، وهم ما ذكر ع مصباح ال نمال

 كّريقنه منع  ،)وُأخرس حيرز كالمها حال ل ، قاال:االسقصااب
د
كام إذا شككنا ع حقاء

فبعد الشك ع حقاء العدالة مع الشك ع  ،واملقام من هذا القبيل ،الشّك ع حقاء إطالقه

وجمرة كمن أ،دمها ع طمال اآلخر حاسب  ،حقاء احلياة، اري االسقصااب ع كليهام

 المجمة اخلارجي ال يمنع من جريان االسقصااب فيهام معًا(.

أّن وجنمة أ،ندمها ع طنمال اآلخنر، حنل  هنمفنّنه مل يكن الققريب الذي ذكرننا  

 أّن ع القضية اللفىية املسقصاب عبارة عن عدالة الرجل املمجمة.هم الققريب 

 وعليه: فال احتاة حني القضية املقيقنة واملشكمكة.

ذكر  السيد اخلمئي ن أيضنًا ن وهنم  نايح، وهنم: إّننا ال  هم ما: اجلواب الثاين

نجري اسقصااحني ،ق  يشكل علينا حمثل هذا اإلشكاال، حنل نسقصناب املركنب، 
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فنسقصاب حقاء ، وال يرتتب عليه  ،نقمال: الرجل الذي كان عاملًا ساحقًا كان ممجمةاً ف

 حمذوٌر.

 : ما أجاب حه  ا،ب الرسائل.اجلواب الثالث

: (1) قناالّخصه: أّن املمضمع عبارة عن ماهية الرجل، ال الرجل املمجمة، فقد ومل

)املمضمع لدس العرف ع مثل تلك القضايا ال يكمن إاّل ماهية زيد، واحلياة والمجنمة 

 من اجلهات القعليلية، أو أخذا عىل نام القضية احلينية لدس العرف(.

 وهذا اجلماب حمل تأّمل من جهات:

ــة األوىل : أّن العننرف والفالسننفة مقطاحقننان ومقمافقننان ع أّن املمضننمع اجله

 لألعراض عبارة عن املاهية املمجمةة، والعمارض عىل قسمني حاسب اال طالح:

 : عمارض نفس املاهية، مثل المجمة.القسم األول

 : عمارض املاهية املمجمةة، مثل العدالة.القسم الثاين

يمكن القمال حأّن النىر العرع مغاير هلا، حل وجمرة أّن هذ  الفكرة فكرة فلسفية ال 

 املاهية املمجمةة.هم العرف يرس ممضمع مثل العدالة 

والىاهر أّن الفلسفة املمجمةة مأخمذة من انعكناس املفناهيم العرفينة ع أذهنان 

 الفالسفة.

: أّن قمله: )احلياة والمجمة من اجلهات القعليلية( ال وجه له حاسب اجلهة الثانية

منا إذا كاننت هي الح؛ إذ احليثية القعليلية ع قباال احليثية اإلطالقية والققييدية اال ط

 العّلة عّلة لعروض العارض عىل املعروض.
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لنيس منن احليثينة القعليلينة، والعنارف حاال نطال،ات فوأّما وجمة املعروض 

 الفلسفية عارف حأّن هذا القعبل غل  ايح ع املقام.

كر  ع املقام مناف ملا ذكر  ع اسقصااب العدم الزيل؛ فنّنه : أّن ما ذاجلهة الثالثة

املنرأة هني ذكر هناب أّن املرأة ع قمله: )املرأة إذا مل تكن قرشية ترس الدم إىل مخسنني( 

املمجمةة، وقمله: )إذا مل تكن قرشية( لم،ظ حالنسبة إىل املنرأة املمجنمةة، ومنن قبينل 

جعل السالبة حانقفاء املمضمع ،الة ساحقًة للسالبة السالبة حانقفاء املاممال، وال يمكن 

وجه هلنذا اإلشنكاال هنناب،  لدس العرف هم املاهية، فالما حانقفاء املاممال، فنذا كان 

أنا قد أجبنا هناب حأّن املرأة حام أّّنا طرف لنن )مل تكنن قرشنية( فنذات املنرأة إىل مضافًا 

جمةة ملامظة، وأّن املنرأة القرشنية إذا ملامظة، وحام أّّنا طرف ترس الدم، فاملرأة املم

 .كانت ممجمةة ترس الدم، وما أجبنا حه هناب ال يمكن اجلماب حه ع املقام

فقد ظهر مما ذكرنا أّن اجلماب الصايح عام ذكر  الشيخ من لزوم إ،راز املمضمع 

ت كال ال الوال وال الثالث، كام ظهر أّنه ال يمكن إثبا ،ع هذا القسم هم اجلماب الثاين

ر نوالس اجلزئني حاسقصااحني، إاّل أّنه يمكن اسقصااب املجممع حاسقصااب وا،د.

 ع عدم إثبات اجلزئني حاسقصااحني هم عدم احتاة القضية املقيقنة واملشكمكة.

ما إذا كان املعنروض منأخمذًا ع املسقصناب، إاّل أّننه وهم : وأّما القسم الثالث

أو العرف حيكم حأّن املعروض ع القضنية اللّبينة ليس حمعروض ع الماقع، حل العقل 

)العامل العاةال اب إكرامه(، فننّن  :يشٌء آخر، كام هم المر كذلك ع الو اف، مثل

 ال العامل املأخمذ ع لسان الدليل. ،املعروض الماقعي للعاةال هم الرجل

 كنام إذا كنان ،كمن للممضنمع حكنال جزئينه ،النة سناحقةتوع هذا القسم تارة 

 املمضمع، فال إشكاال ع جرينان االسقصنااب، 
د
شخو عاملًا وعاةالً، ونشّك ع حقاء
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ما ذكرنا  ع القسم الثاين جاٍر هنا، مضنافًا إىل مصناح آخنر ينأيت ع الشن  أّن يعني: 

 الثاين.

 وا،د ،الة ساحقة، كام إذا كان تال  أخرسو
ٍ
كمن لكال جزئيه ،الة ساحقة، حل جلزء

فهنل يمكنن  ،عاملًا، ونشّك ع حقاء عدالقنه حعند  نلورته عاملناً عاةالً قبل  لورته 

 اسقصااب عدالقه أو ال؟

رحام يسقشكل ع جريان االسقصااب ع هذا الش  حأّن القضية املقيقنة هي عدالة 

واملفروض أّن ع  ،وما نشّك فيه اآلن ن أي القضية املشكمكة ن هي عدالة العامل ،الرجل

، فال اري االسقصااب من جهة (ن العامل عاةالً اب إكرامهإذا كاهم )لسان الدليل 

 عدم احتاة القضيقني، نىل اإلشكاال ع اسقصااب العدم الزيل.

وهذا اإلشكاال مضافًا إىل عدم متاميقه، ال يمجب متامية مدع  الشيخ؛ لّن مدع  

الشيخ إّنام هم ع معروض املسقصاب، ومعروض املسقصناب منا يكنمن العنارض 

 حه وع املقام و ف العدالة قائم حالرجل أو زيد، ال حالعامل، فعننمان العنامل لنيس قائامً 

حمعروض املسقصاب، ولم فرض أّنه كان الزمًا إ،راز  يكمن أمرًا آخر غل ما ذكنر  

 .أوالا  هذاالشيخ، 

: أّن ما يفهمه العرف كام أرشنا إليه ع أوال الباث أّن الم نفني عرضنيان، وثانياا 

الماقعي هم الرجل أو زيد، يعني: أّن الرجل إذا كنان عاملنًا وكنان عناةالً  واملم مف

ال الطملية والققييد؛ وذلك لّّنام مفهممان انقزاعينان  ،اب إكرامه عىل نام العرضية

حل ال يمكن، كام ال يمكن أن يكنمن مبندأ أ،ندمها ن وهنم  ،ليس أ،دمها قائاًم حاآلخر

هم الرجل   حه عند العقالءنيحل ما يكمن الم فان قائم حاآلخر،العلم والعدالة ن قائاًم 

 أو زيد.
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 حاالسقصااب؛ إذ الدليل قد ةاّل  ذلك عدم إمكان إثبات إطالق املاء: الزم وثالثاا 

اإلطالق  املطل  فهم طاهر؛ إذ كيف يمكن حاسقصااب عىل أّنه إذا غسل النجس حاملاء

 املطل ؟ القمال حأّنه غسل حاملاء

فنّنه قد الق   ،، وكذلك ع نجاسة مالقي النجسهارة املاءوكذلك اسقصااب ط

 مع هذا العني، وال يمكن إثبات مالقاته لنجس إاّل حناء عىل القمال حال ل املثبت.

لكن حعض من ذهب إىل جريان االسقصنااحني ع القسنم الثناين النذي قلننا إّن 

سقصنااب اسقصااب كّل جزء غل جاٍر ذهب ع هنذا القسنم إىل عندم جرينان اال

 اً : )إذا ورة أّن زيند(1) وأشكل عىل املاق  النائيني )قّدس رّس (، فقد ذكر ع الرسنائل

فأرةنا إ،راز  ،عدالقهع فشككنا ع علمه و ،العامل حام أّنه عامل إذا كان عاةالً اب إكرامه

علمه حاالسقصااب إل،راز ممضمع القضية الثانية أي: كمنه عناةالً(، إىل أن قناال ع 

 ذيل حعدم جريان االسقصااب ومنشل  أّن زيدًا العامل حام أّنه عامل ممضمع للعدالة.ال

 ويرة عليه:

أي: حنام أّننه  ،لنائيني وغل  القيد هبنذا النانمأّنه مل يذكر ع كلامت املاق  ا أوالا:

 عامل.

 يلينة،)حام( إّما ،يثية تعلإّن لفىة ّن هذا الققييد هبذا النام غل معقمال؛ إذ أ وثانياا:

يعني: حعلة علمه يكمن عاةالً، فهذا ال معن  له، وإّما ،يثية تقييدية، وأّن املعروض هم 

عنمان العامل، فهذا ن أيضًا ن ال معن  له؛ لّنا ذكرنا أّن املعروض الماقعي هم الرجل أو 

 زيد، فىهر أّن ما ذهب إليه وإشكاله عىل املاق  النائيني غل  ايح.
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في أّنه حعد ما كان االحتاة حني القضيقني معقنّبًا، ومرجعنه ف: وأّما البحث الثالث

إىل احتاة الثاحت واملثبت له، أي: املمضمع واملاممال حالبيان املققدم، ومن الماضح أّننه 

لم مل يكن تغيل وتغل ع البني مل يكن شّك ،قن  انري االسقصنااب، فنال حنّد منن 

 وإّما ع املقممات. ،صمال تغيل وتغل إّما ع العمارض واحلاالت

جلريان االسقصااب جماال، كان ل والقبدال ع العمارض واحلاالت فنن كان القغي

 وإن كان ع املقممات فنقيجقه عدم االحتاة حني القضية املقيقنة واملشكمكة.

لسنان هنم والباث يقع ع متييز املقمم عن غل ، فهل أّن املميز للمقمم عن غل  

 لعقل؟الدليل أو العرف أو ا

ع الشبهات احلكمية غالبًا يكمن الرتةيد حني لسان الدليل والعرف؛ إذ إنه فنقمال: 

ي لسنان الندليل أمنرًا آخنر، وع الشنبهات نمن املمكن أن يفهم العرف شيئًا ويققض

املصداقية الرتةيد حني العرف والعقل، وأّما لسان الدليل فليس له ةخل؛ لّن املفروض 

 صداقية، فيقع الباث ع مقامني:شبهة مهي أّن الشبهة 

وعنىل  : ع أّنه هل يمجد اخقالف حني لسنان الندليل والعنرف أو ال؟املقام األول

 املعيار أي منهام؟ف فرض وجمة االخقالف

والعقل؟ وعىل فرض وجنمة  : ع أّنه هل يمجد اخقالف حني العرفواملقام الثاين

 املعيار أي منهام؟ف االخقالف

 : ع وجمة االخقالف والثاين ع املعيار.الوال  حاثني:كّل مقام مشقمل عىلف

 أما املقام األول

: ع وجمة االخقالف حني لسان الدليل والعنرف، فنقنمال: إّننه قند البحث األول

قرر الخذ حلسان الدليل لالحتاة حنني ت ذاف حني لسان الدليل والعرف، فنيمجد اخقال
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ال حّد وأن نرس أي يشء جعل مسنندًا إلينه القضيقني، أي: حلااظ الثاحت واملثبت له، ف

 من قبيل الطارئ واملالحسات؟
ٍ
 جعل مسندًا؟ وأي يشء

ٍ
 ع لسان الدليل؟ وأي يشء

وأّما إذا قررنا الخذ حالنىر العرع، فال حّد وأن نرس أّن العرف ع أي ممرة ينرس 

 أي حقاء احلكم ع مر،لة الفعلية للممضمع من قبينل إحقناء احلكنم للممضنمع؟ وع

 ممرة يرس ذلك إرساء احلكم من ممضمع إىل ممضمع آخر؟

وعليه: فقد خيقلف لسان الدليل والعرف، كام إذا ةاّل الدليل عىل أّن املاء إذا  نار 

املثناال مقغلًا يقنجس، أو أّن املاء املقغل يقنجس، فهنا فرق حني الدليلني؛ وذلك لّن ع 

تعل  حاملناء، والقغنل ن عنىل منا ذكرننا ع  املمضمع عبارة عن املاء، و)يقنجس( الوال

 وال رحط له حاملمضمع واملاممال. ،القضايا الشنرطية ن واسطة الرتبا  القايل حاملقدم

ونقيجقه حعد زواال القغل  ،خصمص املاء املقغلهم فاملمضمع فيه  املثاال الثاينوأّما 

 املمضمع.عدم حقاء 

أّن ع الوال القضنية ثالثينة الطنراف، م هالفرق حني املثالني أّن وحعبارة ُأخرس: 

 وع املثاال الثاين ثنائية الطراف.

ومثل ما إذا قاال املمىل: الرجل إذا  ار جمقهدًا امز تقليد ، أو إذا قناال: املجقهند 

 .وع الثاين املمضمع هم املجقهد هم الرجل، املمضمعامز تقليد ، ففي الوال 

 ،لسان الدليل، فنن كنان الندليل منن قبينل الوالفنن قلنا: حأّنه ال حّد من الخذ ح

فبعد زواال القغل إن ا،قملنا حقاء احلكم من جهة أّن القغل علة للاكم ،دوثًا وحقناًء، 

أو من جهة قيام علة مقام هذ  العلة، فالنجاسة ومم مفها مقاٌد، يعني: أّن هذا املناء 

ر جمقهندًا انمز تقليند ، كان نجسًا ونشك ع نجاسقه، وكذا ع مثناال الرجنل إذا  نا

 جائز الققليد حلااظ لسان الدليل.هم واآلن  ،فنقمال: إّن هذا الرجل كان جائز الققليد
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وأّما إذا كان من قبيل الثاين، مثل: املاء املقغل يقنجس أو املجقهد امز تقليد ، فبام 

ال أّن زواال االجقهاة وزواال القغل ممجب لقبدال املمضنمع حلاناظ لسنان الندليل فن

 هذا كّله حلااظ لسان الدليل. .يمكن إجراء االسقصااب فيهام

وأّما حالنىر العرع ففي املثاال الوال، العرف يرس أّن النجاسة و نف للنامء حنال 

فرق حني القعبلين؛ وذلك لّن النجاسة من وجهنة نىنر العنرف شنبيهة حالو ناف 

 تعرض عىل اجلماهر.اخلارجية القي تعرض للامء، وليست  فة لصفة؛ إذ الو اف 

ال الرجل؛ ولذا يرس املجقهند ع كنال  ،وع املثاال الثاين يرس أّن احلجية للمجقهد

 القعبلين هم املمضمع.

 فىهر أّنه يمكن االخقالف حني لسان الدليل والعرف.

 املعيار ع جريان االسقصااب؟هم : ع أّنه أّي منهام الثاين البحث

مما ّن  عنه الشنارع، واملقبنع ال حند وأن يكنمن  يقاال حأّن نقض اليقني حالشّك  قد

، ويمكن  نىر غلح، ال ع نىر  ليقني حالشّك ل اً لسان الرشع، وأّن أي يشء يكمن نقض

 اسقفاةة نىر الشارع من الةّلة القي حّينها.

 ويمكن اجلماب عن ذلك حأّن ع االسقصااب مسلكني:

ىل ما أوضانا  ن عبارة عنن رؤينة : حناء العقالء، وأساس حناء العقالء ن عأحدمها

اليشء عىل ما كان عليه عند الشّك، وهلنذ  الرؤينة ،يثينة قانمنينة حنام أّّننا عنىل وفن  

أو حطأت، واإلنسنان وإن كنان املجقمع ،ركة  تاملصالح، فنّنه لمال هذ  احليثية لقمقف

 كام أّننه ممجمة إ،سايهم ع أممر  معقمدًا عىل اإلةراكيات، إاّل أّنه ع نفس المقت 

ممجمة إةراكي، وع خصمص االسقصنااب يعقمند عنىل الرؤينة اإل،ساسنية، وال 

يعقني حاال،قامال املضاة ولم كان هذا اال،قامال ا،قامالً إةراكيًا، و،ينئذ ال حّد وأن نرس 

 ما يرا  العرف ع نقيجة جمممع املناسبات  فة ومم مفًا.
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الصنفة هم لسان الدليل، حل املعيار  وعليه: فال جماال لن يكمن املعيار ع الم،دة

ذين ع مر،لة الرؤية االنفعالية للعرف املسقفاة من لسنان الندليل منع لواملم مف ال

 املناسبات، ويطبقه ع مر،لة املجعمال.

  .: الخبارثانيهام

،ندوةها ،ينئنذ تكنمن تاحعنة و، الخبار ترشند إىل حنناء العقنالء فقد يقاال حأنّ 

 .هم النىر العرعفيه قد عرفت أّن املقبع العقالء، و هم حناءللمرشد إليه، و

الدرجة القانمنية، إاّل أّّنم يرون تناسنبًا حنني ،ّد حناء العقالء إىل وأما إذا مل يصل 

املمضمع واملاممال ع هذا السنخ من املمارة، والرؤية اإل،ساسية وإن كانت ممجمةة 

كمن عدم رةعها إمضناًء ن كنام ذهنب إىل إاّل أّّنا مل تصل إىل املر،لة القانمنية حايث ي

إشنارة  ال ينبغي لك أن تنقض اليقني حالشنك :ذلك املاق  اخلراساين ن وقمله 

 إىل القناسب حني احلكم واملمضمع.

الكالم هنم الكنالم السناح ؛ لّن املناسنبة االرتكازينة حنني املمضنمع فنوعليه: 

إليكاال المر ع مر،لة النقض  ةمجبمن القرائن احلافة حالكالم م ةواملاممال املسقفاة

 إىل العرف.

وأّما حناًء عىل إنكارمها، والقمال حاجية االسقصنااب منن جهنة الخبنار فقنط 

حأّن املعيار هم النىر العرع، وذلك من جهة اإلطنالق املقنامي؛ إذ أيضًا يمكن القمال ف

قض وأي يشء الشارع ذكر عدم جماز نقض اليقني حالشّك ومل يبني أّن أي يشء عند  ن

ليس حنقض، فال حّد من الرجمع إىل العرف ع  دق النقض وعدمه، ففي املمارة القي 

 يراها العرف من قبيل الصفة واملم مف يكمن نقضًا ع  مرة حقاء املم مف.

وأّما إذا مل يكن حنىرهم من قبيل الصفة واملم مف والعنارض واملعنروض فلنم 

 يكن نقضًا. 
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هم النىر العرع من جهة اإلطالق املقنامي، كنام ذكنر الشنيخ  فاملقبع واملعيار إّنام

ذلك ع أوال مبا،ث البيع من القمسك حاإلطالق املقامي للبينع، وأّن املنراة مننه هنم 

 خصمص الصايح.

إاّل أّنه حناًء عىل ،ّجية االسقصااب من جهة الخبار يمكن أن يقاال حعدم انعقاة 

سب  القرينة عنىل الققييند وأّن الننقض عنند اإلطالق املقامي؛ وذلك من جهة ا،قامال 

الشارع غل النقض عند العرف؛ إذ املفروض حيان الشارع احلكم حنانم يكنمن خمالفنًا 

 لالنعكاس العرع.

ولكن هذا اإلشكاال غل  ايح؛ إذ ألسنة الةلة غل مسنمقة لبينان أّن أي يشء 

حنل  ،نقض وأي يشء ليس حننقض وأي يشء مم نمف وأي يشء لنيس حمم نمف

مسمقة لبيان االنقفاء عند االنقفاء وعدم االنقفاء عند عدم االنقفاء. فال يمكنن القنمال 

 ومعيار النقض حلااظ لسان الدليل. ،حالنسبة إىل النقض اً حأّن للشارع حيان

فىهر أّن املعينار ع تشنخيو الصنفة واملم نمف والعنارض واملعنروض هنم 

فنّنه من املسلامت  ،ذلك نىل ما ع البيعالعرف، ال ما قيل ع مر،لة تشكيل اجلملة، و

ع حاب البيع من أّن العناوين املأخمذة فيه إن كانت هذ  العناوين حالنىر العرع حلااظ 

املعاملة وهي عبارة عن الخذ واإلعطاء من العناوين املقممة حايث يمجب اخقالفها 

املعاملنة، أي حنال اخقالف ،قيققني، يكمن القخلف ممجبًا للبطالن حأي  مرة كانت 

، ثنمَّ ظهنر أّننه كنان (حعقك ما ع هذا الصندوق حرش  أن يكمن لبنناً ) :فرق حني قمله

 ثمَّ ظهر أّنه ،ليب. (حعقك هذا اللبن املمجمة ع هذا الصندوق) :،ليبًا، وحني قمله

حنل  ،وأّما إذا مل يكن العنمان مقممًا عرفيًا فبأي  مرة ُأنشنأ ال يمجنب النبطالن

كمن الرز شناميًا  نفة كنامال  فرضأي خيار ختلف الرش ، كام إذا  ،يارممجب للخ
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حعقنك هنذا الرز ) :وحنني قملنه (حعقك هذا الرز الشامي) :لألرز، فال فرق حني قمله

 .(حرش  أن يكمن شامياً 

ع املقبنع واملقصمة أّنه كنام ال يعقنن  ع حناب البينع حكيفينة سنمق الكنالم، حنل 

م هم النىر العرع، كذلك ع حاب االسقصااب املقبنع هنم تشخيو املقمم وغل املقم

 النىر العرع.

أّّنام من ممارة االخقالف حني النىنر حذين ذكرمها حعض لحقي كالم ع املمرةين ال

العرع ولسان الدليل، واحلاال أّن املمرةين من وجهة نىرننا منن منمارة االتفناق حنني 

 غل ما ذكرنا.املعيار الذي جعله  منشأ ذلك أنّ النىر العرع ولسان الدليل، و

 : ما إذا قاال املمىل: أكرم كل عامل.املورد األول

فبعد زواال العلم من هذا الشخو ال يمكن  ،لسان الدليلهم فنّنه إن كان املعيار 

االسقصااب؛ لّن املعروض عبارة عن العامل، وأّما إذا كان املعيار هم النىنر العنرع، 

وعننمان  ،أي: أّن املعروض هم زيند ،هم إكرام زيد ن مثاًل نفالعرف يرس أّن الماجب 

 ،العننامل مننرةة حننني احليثيننة الققييديننة والقعليليننة، وحننام أّن نىننر العننرف هننم املقبننع

 فاالسقصااب ال مانع من جريانه.

لكن هذا املمرة كام أرشنا من ممارة اتفاق لسنان الندليل ونىنر العنرف ع عندم 

عروض حلااظ لسان الدليل ونىنر العنرف هنم عننمان جريان االسقصااب، فنّن امل

ألّوال، والعنرف ال ينرس لن املمضنمع مغنايرأّن العامل، والعرف يرس حعد زواال العلنم 

 املصاةي  واجبة اإلكرام.

والرتةيد ع احليثية الققييدية أو القعليلية مرجعه إىل أّن املمضمع هم العامل أو زيد؛ 

عبارة عام إذا كان العرض عارضًا عىل احليثية، ونسبة  إذ احليثية الققييدية ع اال طالح
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أي حنمع من املجاز ع اإلسناة، واحليثية  ،العرض إىل املقايث مع الماسطة ع العروض

 القعليلية أن يكمن املمضمع غل ، والرتةيد ع أّن املمضمع هل ارتفع أو ال؟ 

إاّل أّن الكنيّل  ،ن قبينل الكنيّل اللهم إاّل أن يقاال: إّن احليثية الققييدية، ولم أّننا من

 حالنسبة إىل فرة  مقاٌد وجمةًا. فهذا من المسائط اخلفية.

تعليليلنة ن انري  مي: سنماٌء كاننت احليثينة تقييدينة أفعنىل كنال الققنديرين ن أ

 االسقصااب.

العرف من ذلك أّن كل عامل أو كل شاعر ممضمع، ال أن يكمن  فهمهوإمجاالً: ما ي

 ر ،يثية تعليلية، واملمضمع ع احلقيقة هم الفراة.العامل أو الشاع

ما ذكر  ع اإلطالق الشمميل والعام االسقغراقي، وهنم هم ذلك ع مجه الولعله 

أّن الفرق حني اإلطالق الشمميل والعممم الشمميل فرق ثبميت، حمعن  أّّنام خمقلفنان ع 

، وإثبايت الفرق حينهام ثبميت أنّ مر،لة الثبمت، خالفًا لعممم املقأخرين ،يث ذهبما إىل 

وةاللة اإلطالق عنىل االسنقيعاب إّننام تكنمن حمقندمات  ،فنّن ةاللة العممم حالمضع

فقملنه: أكنرم  ع العام ثاحت للكثرات املضافة إىل الطبيعة.احلكم احلكمة، ومدعا  أّن 

احلقيقنة هنم كّل عامل، الكّل كناية عن الفرة، أي: مجيع أفراة العامل، فام هم املمضمع ع 

﴾ :الفراة، وع اإلطالق مثل لَّ ااُ اْلبلْيعل ولنم ع ضنمن  الطبيعنةفاملمضمع هنم  ﴿أل،ل

 .كثراهتا

وحعبارة ُأخرس: اسقىهر ع العام أّن الكثرات هي املمضنمع وهني مضنافة إلينه، 

واسقىهر ع املطل  أّنه من الم،دة ع الكثرة، يعنني: أّن  ومن قبيل الكثرة ع الم،دة.

 املمضمع. ماملطل  الشمميل نفس الطبيعي ه ع

ع املقام مرجعه إىل أكرم كّل فنرة منن  (أكرم كّل عامل)وعليه: ذهب إىل أّن قمله: 

 العامل.
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إاّل أّنا قد ذكرنا اجلماب عن هذا املبن  ع مباث العام واخلاص، وأّننه عنىل كنال 

كناينة وإشنارة إىل الفنراة الققديرين املرتكز هم الطبيعة حجميع كثراهتا، وليس الكّل 

املضافة إىل الطبيعة، حل الطبيعة حجميع تكثراهتا، ولذا ذكرنا ع مباث ال ل املثبت، 

 ال لألفراة. ،وكذا ع مباث اسقصااب الكيّل أّن اآلثار للكيل

 : الرتاب مطّهر.املورد الثاين

يل فنال انري ذكر أّنه إذا  ار الرتاب آجرًا وخزفًا، فنن كان املعينار لسنان الندل

من جهة أّن ما  ؛االسقصااب، وأّما إذا كان املعيار النىر العرع فيجري االسقصااب

تغل عبنارة عنن متاسنك الجنزاء، وعندم متاسنك الجنزاء، وهنذا منن العنمارض 

عني املمضمع هنا حنىر العرف هم هذا من العمارض والطمارئ، ف هحام أنّ و والطمارئ.

 الوال.

وذلك لّنه وإن مل يكن هنا تبدال للصمرة النمعية وليست وما ذكر  غل  ايح؛ 

اسقاالة، إاّل أّنه يكفي ع عدم نقض اليقني حالشّك تبدال ما هم املقمم من العنراض، 

أن يكمن القبدال تبدال الصمرة النمعية، حل يكفي ن كام قلننا ن  تبندال منا هنم  ال يلزمو

 املقمم من العراض حايث ال يرا  العرف عني الوال.

وال إشكاال ع أّن العرف يرس اخلزف واآلجر غل الرتاب، والدليل عليه أّننه لنم 

ثمَّ ظهر أّنه تراب أو حالعكس، حيكم حنالبطالن، ولنيس هنذا إاّل منن جهنة  ،حاع خزفاً 

 تغاير املمضمع حالنىر العرع.

 : ع ةوران المر حني العقل والعرف لقشخيو احتاة القضيقني.املقام الثاين

 :اثان أيضاً وفيه ح
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 فقند: ع وجم  االخقالف حينهام، وأّنه إذا أخذ املعيار هنم العنرف البحث األول

. ال اري االسقصااب، وحنالعكسفالعقل هم اري االسقصااب، وإذا كان املعيار 

 .ومن الماضح أّن املراة من العقل هنا عبارة عن القماعد املنطقية والفلسفية القديمة

حام ذكرنا ع القدرايات من أّن الم،دة ع الُممر القدراية ويمكن القمثيل لألوال 

منمرة مهنا عىل ثالثة أقسام: الم،دة احلقيقية، والم،دة االتصالية ن وهنذان القسنامن 

قبمال العقل ن والم،دة االعقبارية، وهذ  إّنام تكمن إذا كان املركب اعقباريًا وامقداةيًا، 

، كالقكلم الما،د والسفر الما،د، وذكرنا ضاحط والعرف هم الذي يعقّب  شيئًا وا،داً 

هنم هذ  الم،دة االعقبارية هناب، وجريان االسقصااب مقمقنف عنىل كنمن املعينار 

النىر العرع، وأّما حالنىر العقيل، فهذ  ُأممر مقعدةة ومقغايرة؛ إذ كل كلمة هلا وجنمة 

 منااز عن اآلخر.

العقل اري االسقصااب، هم يار ويمكن القمثيل للعكس ن أي: أّنه إذا كان املع

العرف ال اري االسقصااب ن حام إذا قيل: زيد عنامل، وكنل عنامل هم وإن كان املعيار 

اب إكرامه، فزيد اب إكرامه. فهنا حاسب املمازين املنطقية الذي اب إكرامنه هنم 

ّد المسنط واسنطة ع احلزيد؛ إذ نقيجة الصغرس والكّبس ثبمت الكّبس للصغرس، و

لاند المسنط، وهنذا احلنّد لبمت، واتصاف زيد حمجمب اإلكرام وإن كان حمقاجًا الث

مع كمن وجمب اإلكنرام  نامقالمسط غالبًا من الماسطة ع العروض، إاّل أّن هذا ال ي

لزيد حنام من العمارض الذاتية لزيد؛ وذلك ملنا ذكنر  السنبزواري ع ،اشنيقه عنىل 

 مع كمن العرض عرضًا ذاتيًا. قنامتالسفار من أّن الماسطة ع العروض ال 

نعم، ال حّد وأن ال تكمن الماسطة واسطة جلية، وأّما إذا كانت الماسطة خفية من 

 فالعارض يكمن عارضًا ذاتيًا لذي الماسطة. ،قبيل الكيّل والفرة
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)إّن ممضمع كّل علم ما يباث فيه عنن عمارضنه  :ذا ةفع اإلشكاال عن قملههبو

وعروضنها عنىل  ،ممالت املسنائل إّننام تعنرض عنىل ممضنمعاهتاالذاتية(، مع أّن حم

 ممضمع العلم إنام هم حقمسط ممضمعات املسائل.

كنمن أّنه مع فرض اهلمهمينة ال منافناة حنني كمننه واسنطة وح السبزواري دفعهف

فيصنح  عارضًا ذاتيًا، ففي املقام وجمب اإلكرام يكنمن عارضنًا ذاتينًا لزيند.العرض 

جماز ن: إّن زيدًا اب إكرامه، ثمَّ حعند ذلنك إن زاال علمنه يمكنن  القمال ن حدون شائبة

 اسقصااب وجمب إكرامه حناًء عىل كمن املعيار هم العقل.

وما ذكر   ا،ب الرسائل من إمكان االسقصااب ع مثل أكرم كل عامل ن عنىل 

 ما تقدم ن لعله كان مبقنيًا عىل ذلك.

طقية جاٍر هنا، وال اري حناًء عنىل حاسب املمازين املناالسقصااب وكيفام كان ف

حالعنامل، إاّل أّن  الفهم العرع، فنّن احلكم حاسب الفهنم العنرع تعلن هم كمن املعيار 

جلهنة الم،ندة، أي هنم م،ظ إّنام لم،ظ حنام الم،دة ع الكثرة، والثر إّننام لالعامل امل

 للكيل.

  حمجمة زيند ن لنه وجنمب فزيد حام أّنه عامل اب إكرامه، يعني العامل ن الذي حتق

اإلكرام، وع احلقيقة املمضمع هم العامل؛ ولذا قلنا ع مباث اسقصااب الكيّل أّننه إذا 

 ال اسقصااب اجلزئي. ،شّك ع وجمة زيد اري اسقصااب الكيّل 

 : ع أّن املقبع هل هم النىر العقيل أو النىر العرع؟الثاين البحث

اة هم النىنر العقنيل، وذلنك لّن املفناهيم وضنعت رّحام يقاال حأّن املعيار ع االحت

فاملعاين الماقعية القي يندركها العقنل  ،للمعاين النفس المرية، وحام أّن نىر العقل أةق

هي املقبعة؛ لّن املفناهيم مل تمضنع خلصنمص الفنراة القني يندركها العنرف، وأّّننا 

 والعرف.العقل  ية، حل وضعت للجامع حني ما يدركهمصاةي  لقلك املاه
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ومن هذ  املفاهيم النقض، فرحام يرس العرف شيئًا من حاب املساحمة أو االشقبا  أو 

قصمر اإلةراب نقضًا، إاّل أّن ما هم املعيار هم كمنه ع نفنس الماقنع نقضنًا، وهنذا ال 

 نه إاّل النىر الفلسفي.يعيّ 

ا يكنمن نىنر ّن اللفاظ حام أّّنا ممضمعة للمعاين الماقعينة؛ لنذإوحعبارة ُأخرس: 

 م ع تشخيو املصاةي ، وع ،دوة املفهمم.العقل حمكّ 

ويمكن املناقشة ع هذا االسقدالال حأّنه إن كنان مسنقند االسقصنااب هنم حنناء 

ماضح أّنه ليس ع حناء العقالء كلمة نقض أو و،دة ،ق  يقناال حأّننه ال من الالعقالء ف

لعقالء ن عىل ما ذكرنا مرارًا ن هنم حّد ع القاديد من مراجعة الفلسفة، حل أساس حناء ا

 ،يشء له ينفعلمن من هذ  الرؤينةثبمت أّّنم إذا رأوا شيئًا أو رأوا ثبمت يشء أو عدم 

وحيكممن حسبب هذا االنفعاال النفيس حثبمت هذا الشنيء أو عندم الثبنمت ع زمنان 

 أت.حطهم، ولمال ذلك لقمقفت احلركة أو الشّك، وهذا إّنام يكمن ممافقًا ملصاحل

فعليه: ليس هنا كلمة نقض ،قن  خيقلنف فينه أننه هنل يرجنع إىل العقنل أو إىل 

 العرف.

 :فلة عليه وإن كان املسقند هم الخبار

: الىاهر أّن املعاين اللغمية ن كام ذكرنا ع مبا،ث اللفاظ ن تقاقن  حماسنطة أوالا 

 تعامل املجقمع.

ط حني اللفناظ ع جمقمنع حنانٍم اللغة ظاهرة اجقامعية والرتاحإّن وحعبارة ُأخرس: 

 ل ،قيقة المضع.يكمن مفهاًم للمعن  هم الذي يشكّ 

هم وعاء املجقمع فيه فعليه: المعاء الذي يكمن الرحط حني اللفظ واملعن  ملامظًا 

العام واملجقمع العقالئي الذي نعّب عنه حالعرف، فادوة املفناهيم املرتبطنة حاللفناظ 

 سع منها.ال الو ،هي احلدوة العرفية
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 هذا كّله حالنسبة إىل الكّبس.

ال ع املقام؛  ،ّن هذا لم تّم إنام يقم ع اللفاظ املسقعملة ع معانيها الماقعيةأ :وثانياا 

إذ املقام من قبيل االسقعارة والكناية، فال حّد من مال،ىة املنراة اجلنّدي، فنّننه رحنام ال 

 (زيد كثنل الرمناة)زات، فمثاًل يقاال: يكمن اللفظ ممافقًا للمراة اجلدي ع حاب املجا

ما هني ،قيقنة و ،وأّن الكثرة ما هي ،كناية عن اجلمة، فال وجه هنا للرجمع إىل العقل

إذ املاممال ليس كثرة الرماة، حل املاممال جمة  وع احلقيقة زيد جماة، إاّل أّن  ؛الرماة

مر، وما هنم منذكمر ، فام هم حمممال غل مذك(كثل الرماة)هذا اجلمة قد أفهم حجملة 

ال تنقض اليقني غل مراة، حل وسيلة إىل املراة، واملقام من هذا القبيل، إاّل أّن ع قمله: 

 ا،قامالن: حالشك

: أن يكمن املراة من اليقني هم اليقني املقمم لالسقصااب، واملراة االحتامل األول

 كلمنة الننقض؛ إذ عهني من الشّك هم الشّك املقمم لالسقصنااب، إاّل أّن العناينة 

، ال تنقض اليقني حالشكالنقض عبارة عن انفساخ الجزاء املقامسكة، فمعن  قمله: 

 فسخ أجزاء اليقني.أي: ال ت

ّنا اعقّبنا اليقني ن ع املر،لة السناحقة ن مقعلقنًا حاحلندويف والبقناء، أمعن  ذلك و

 قاحل للقفكينك حسنبب وهذا اليقني حاعقبار أّنه مقعل  حاحلدويف والبقاء له متاسك غل

كناية عن اعقبار اليقني حاحلدويف يقينًا  ال تنقضن فالشّك الذي هم أمٌر غل مقامسك، 

يقني حالشنّك، فكلمنة الننقض حالنسبة إىل البقاء، وذكر أثر من آثار  وهم عدم نقض ال

، كناية، فنال حنّد منن مال،ىنة املنراة اجلنّديهي ، حل يراة منها معناها احلقيقي هنا ال

 واملراة اجلّدي ن كام قلنا ن إّن اليقني حاحلدويف اعقّب يقينًا حالنسبة إىل البقاء.

لالسقصااب،  اً قممما كان م: أن ال يكمن املراة من اليقني والشّك االحتامل الثاين

ال اعقبار لليقني حالنسنبة إىل البقناء، وقملنه:  فنّنه عىل يقني من وضمئه :وقمله 
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كنّبس أخنرس غنل   ا  عدم نقض اليقني حالمسمسة، وهنذمعن تنقض اليقني حالشك

بطة حاالسقصااب، أي: أّنه حعد ما ظهر أّن اليقني لنه تمسنعة حالنسنبة إىل تالكّبس املر

 عدم جماز نقض اليقني حالمسمسة. البقاء حنّي اإلمام 

وعليه: ما يققمم حه االسقصااب غل مذكمر، وهذا من قبيل االسقعارة حالكناية، 

ثمَّ يذكر  ،أي: أّنه يعقّب ع النفس شيئًا شيئًا آخر، أي يعطي ،ّد يشء لشنيء ع النفس

حعض خما ه، نىل قمال الشاعر: )إذ املنية أنشبت أظفارها( فنّنه أعطن  ،نّد السنبع 

عبنارة عنن قملنه: هني ثمَّ أحرز ذلك حنظهار حعنض خما نه القني  ،للمنية ع النفس

ذكر أ،د خنماص اليقنني ن النذي هنم املقعلن  ن ،قن   )أنشبت أظفارها(، وع املقام

 حالنسبة إىل البقاء، وهم عدم نقض اليقني حالمسمسة.

ال جماال للرجمع إىل املعن  الدقي العقيل لكلمة الننقض، وذلنك  :وعليه ن أيضًا ن

 من جهة أّن كلمة النقض مل تسقعمل ع معناها الماقعي، حل اسقعملت كنايًة.

ال النىنر الندقي  ،املعيار ع احتاة القضيقني هنم النىنر العنرعثم حعد ما ظهر أّن 

وجعلهنا ثمنرة  ،الفلسفي يقع الكالم ع المثلة القي ذكرها  ا،ب الكفاينة وغنل 

 للباث، وأّّنا هل تكمن من ممارة االخقالف حني النىر الدقي والنىر العرع أو ال؟

العقنيل هنم املقبنع مل انر  : ذكر  ا،ب الكفاية أّننه لنم كنان النىنراألول املورد

 االسقصااب ع ال،كام مطلقًا، خالفًا للشيخ.

إّنام اإلشكاال كّله ع أّن هذا االحتاة هل هم حنىر العرف أو حاسنب و: )(1)قاالفقد 

ةلينل احلكننم أو حنىنر العقننل، فلننم كنان منننا  االحتناة هننم نىننر العقنل فننال جمنناال 

                                                           
 

 .427كفاية ال مال:  (1)
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مضمع ع كنل مقنام شنّك ع احلكنم لقيام ا،قامال تغل امل ؛لالسقصااب ع ال،كام

 وخيقوُّ حاملمضمعات(. ،ال،قامال ةخله فيه ؛حزواال حعض خصم يات ممضمعه

 ان:بالذي ذكر   ا،ب الكفاية له تقري وهذا

: )وعنىل هنذا فلنم شنّك ع وهم قمله : ما ذكر ع مباين االسقنبا األول بالتقري

عدمينة ال يمكنن جرينان حقاء احلكم حعد زواال إ،دس اخلصم نيات المجمةينة أو ال

االسقصااب حناء عىل كمن العّبة ع احتاة القضية املقيقنة والقضية املشكمكة فيها حنىر 

العقل، رضورة أّن ما كان واجدًا للخصم ية المجمةية أو العدمية يباين ما كان فاقدًا 

 اىل آخر . (1) هلا ع نىر العقل(

 املمضمع. مبقن عىل رجمع مجيع القيمة إىل بوهذا الققري

وأّما إذا مل يكن كذلك كام إذا كانت القضية الرشطية ثالثية الطراف، فنّن القضية 

ولنيس ع املقندم  ،ر نالرشطية مسمقة لبيان أّن نسبة القايل إىل املقدم مقيد حمجمة الش

املمضمع هم املاء واملامنمال ، فنّن (املاء إن تغل ينجس)والقايل أي تقييد، كام إذا قاال: 

قنجس، والقغل واسطة االرتبا  حني القايل واملقدم، والثاحت واملثبت لنه، ولنيس الهم 

ققضيه أ نالة القطناح  حنني مقنام الثبنمت تالثاحت وال املثبت له، وهذا ما  من ،دوة

واإلثبات، وال حرهان لرجمع القيمة إىل املمضمع، والنراحط حنني النجاسنة واملناء هنم 

يمكن للعقل إنكار االحتاة ع املمضنمع واملامنمال،  القغل حاسب مقام اإلثبات، فال

فكام كنا قاطعني حنجاسة هذا املاء ،ينام كان مقغلًا نشّك ع نجاسقه؛ وذلك منن جهنة 

 أّن ما كان واسطة ع الثبمت كان واسطة لالرتبا  املطل  حينهام أو ،دوثًا.

                                                           
 

 .267: 4مباين االسقنبا  ( 1)
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 وعليه: فال تغاير حالنىر الدقي والنىر العرع حني القضيقني.

، وملخصه: أّن العقل حيكم حأّن احليثيات القعليلينة : ما ع الرسائلالثاين بلتقريا

مرجعها إىل احليثيات الققييدية، إاّل أّن العرف يقنمال حامقيناز احليثينات القعليلينة عنن 

احليثيات الققييدية، ومرجع رجمع احليثينات القعليلينة إىل احليثينات الققييدينة إىل أّن 

من قبيل الماسطة ع الثبمت تكمن جزء املمضمع، أو متام املمضمع، اجلهات القي تعّد 

 والقغيل فيها أو زواهلا يمجب اخقالف املمضمع.

فمثاًل: العقل حيكم حأّن رضب اليقيم ،سن للقأةيب، فاحلسن إنام هم القأةينب ال 

الرضب، إال أّن القأةيب ينطب  عىل الرضب، فيكمن الضنرب ،سنًا، حل العقل حيكم 

وإاّل ليس القأةينب نفسنه ،سنن، فمرجنع  ،ّن القأةيب من ،يث إّنه إ،سان ،سنحأ

: )ومجيع اجلهات القعليلية ترجع (1) قاالذلك إىل أّن اإل،سان ،سن حاكم العقل، فقد 

إىل اجلهات الققييدية لدس العقل، وتكمن ةخيلنة ع ممضنمعية املمضنمع، فننذا ورة 

فال حّد من خصم نية ع  ،ًا حاكم العقل،كم عىل ممضمع ال يكمن تعلقه عليه جزاف

فال يمكنن أن يشنّك فينه منع  :املمضمع لجلها يكمن مقعلقًا للاكم ن إىل أن يقمال ن

العلم حبقاء مجيع خصم يات املمضنمع الدخيلنة ع تعلن  احلكنم علينه منن القينمة 

 الزمانية واملكانية وغلها؛ لّن ذلك يرجع إىل اجلزاف املسقايل(.

 :وفيه

                                                           
 

 .224: 1الرسائل للسيد اخلميني ( 1)
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أّن املسقفاة من جمممع العبارة عدم الفرق حني احليثيات الققييدينة والقينمة،  :أوالا 

، فنّن احليثيات الققييدية ع احلقيقة هي متام املمضمع، واملقاينث اً واحلاال أّن حينهام فرق

 نطب  عليه املمضمع.ا يإّنام هم م

عنمننه وأّما القيمة، فالققيد جزء والقيد خارج )تقيد جزء وقيد خنارجي(، ومنا 

أوالً ع هذ  العبارة هم أّن مرجع احليثيات القعليلية إىل احليثيات الققييدية، وما يدعينه 

 ع الضمن هم أّن القيمة الزمانية واملكانية ترجع إىل املمضمع.

: أّن ما ذكر من رجمع احليثيات القعليلية إىل احليثيات الققييدية  ايح، إاّل وثانياا 

 العميل. بط حأ،كام العقلتأّنه مر

فنّن العقل عقالن: عقل عميل، وعقل نىري، أي: له مدركات عملية ومدركات 

 نىرية، ومدركات العقل العميل من قبيل ،سن اإل،سان وقبح الىلم.

وهنا،  ايح أّن العقل حيكم حذلك، أي: حرجمع احليثيات القعليلية إىل احليثيات 

ب ونسبة العقل إىل هذ  ال،كنام نسنبة كاملثاال املققّدم ورضب اليقيم للقأةي ،الققييدية

 املخرتع واملنشئ.

فنال حنّد وأن يكنمن  ،يعني: ما يدركه العقل من الماقعينات ،وأّما العقل النىري

 احلكم العقيل مطاحقًا للماقع.

فلم جعل الشارع شيئًا ممضمعًا وشيئًا علة، فال يمكن للعقل النىري احلكم حأّن 

ّن ع هذ  املر،لة هم مدرب للخارجيات، و،كمه ما جعل علة هم املمضمع؛ وذلك ل

حذلك يكمن خالف الماقع واخلارج، واملفروض ع املقنام أّن الشنارع املقندس قناال: 

فنال يمكنن  ،)املاء إذا  ار مقغلًا يقنجس(، فنذا جعل الشارع القغنل علنة للقننجس

أّن العقنل النىنري ال املاء؛ وذلك ملا ذكرنا منن  ،للعقل القمال حأّن املمضمع هم القغل
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ممضنمع، والقغنل الذي ع اخلنارج انعكاس لنفس ما ع اخلارج، واملفروض أّن املاء 

 علة.

فىهر أّن جعل هذا املمرة من ممارة االخقالف حني العقل والعرف غل  نايح؛ 

 ال ال،كام العقلية. ،لّن ممرة الكالم ال،كام الرشعية

كان املعيار هم العقل أو العنرف هنم منا إذا  : من ممارة الفرق حني مااملورد الثاين

 أ اب الثمب أو شيئًا آخر ةم، فبعد غسله طبعًا يبق  لمن أمحر. 

نفس الندم فالنىر العرع فهم لمن الدم، وأّما حالنىر الفلسفي هم فنن كان املعيار 

ممجمة؛ وذلك السقاالة انققاال العرض من معروض إىل معروض آخنر، فنال حمالنة 

 ع هذا الثمب. ةالدم ممجمةحعض أجزاء 

وهذا الققريب غل  ايح؛ وذلك لّن ما قيل ع الفلسنفة منن اسنقاالة انققناال 

العرض منن ممضنمع إىل ممضنمع لنيس نقيجقنه حقناء أجنزاء الندم ع الثنمب؛ لّن 

قأثل ال عنىل الفالسفة ال ينكرون أّنه من املمكن أن يلثر يشء ع يشء آخر عىل نام ال

اللنمن، واالسنمةاة  مةاةحقاء اإلنسان مدة ع الشمس يمجنب اسن فننّ نام االنققاال، 

منشل  إرشاق الشمس، واحلاال أّن نمر الشمس ليس فيه سماة، حل هذا إّنام عنىل نانم 

القأثل، وال مانع من أن يكمن الدم أو احلناء عىل نام القأثل ملثرًا ع إااة احلمنرة ع 

،قنن  يمكننن إجننراء  ،ّن هننذا ةمإ :يقننمال لبنندن، فالّبهننان الفلسننفي الالثننمب أو ا

 االسقصااب.

 فىهر أّن املذكمر ع الرسائل لجل حيان الثمرة غل  ايح.

: هم نجاسة الكلب وأمثاله مما له  مرة نمعية، فنذا ثبقت النجاسنة الثالث املورد

ثمَّ مات هذا احليمان، فباسنب النىنر الفلسنفي ممضنمع  ،لشنيء ذي  مرة نمعية

ع؛ إذ شيئية اليشء حصمرته، والصمرة ع أمثاال الكلب هي نفس الكلبية النجاسة مرتف
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املقعلقة هبذا البدن، فالنجاسة للمقصمر هبذ  الصمرة، فنذا مات  ار مجاةًا. نعنم، منا 

ةام ،يًا كان ذا  مرة ،يمانية، فبالدّقة العقلية هنذا املمضنمع غنل املمضنمع الوال. 

 وعليه: فال يمكن إجراء االسقصااب.

فلذا يكنمن املمضنمع  ،أّما حالنىر العرع حام أّن العرف يرس احلياة من العمارضو

 نفس املمضمع، وهذا املمرة ن أيضًا ن غل  ايح؛ وذلك:

: هذ  املطالب ع الفلسفة ال حرهان عليها، وأّن الشنياء مركبنة منن اجلننس أوالا 

فصل القرينب، هنذا احلقيقة ااب حاجلنس القريب وال (ما)وأّنه ع جماب  ،والفصل

حل ال يمكن، فال حرهان عىل  ،فنّن متييز الصمر النمعية مشكل ،مع قطع النىر عام قالما

 هذا المر.

، فناخقالف (1) وع رواية سليامن املروزي: )خل  خلقنًا خمقلفنًا حنألمان و،ندوة(

 اخلل  حاخقالف احلدوة واللمان، ال الصمرة النمعية هبذا النام.

مرجع ما قيل إىل أّن الكلب حنىر الفالسنفة فض متامية هذ  الممر : عىل فروثانياا 

عبارة عن املقصمر حالصمرة الكلبية، وعند العرف اسم هلنذا احلينمان ع ،ناال احليناة 

واملمت، ومثل هذا السنخ مما له معنيان ن املعن  الفلسفي واملعن  العرع ن فننذا ورة ع 

في، أو حيمل عىل املعن  العرع؟ مل يقل أ،نٌد لسان الشارع هل حيمل عىل املعن  الفلس

غلمها، حنل  مناميًا أ محامله عىل املعن  اال طال،ي سماٌء كان اال طالح فلسفيًا أ

 ال حّد من محله عىل وف  املعن  العرع.

                                                           
 

لل ل  ُثمَّ مل أعثر عليه هبذا اللفظ، وما عثرت عليه هم : ( 1) لقاً  خل عاً  خل  وُ،دوة حدألعراض خُمقللدفاً  ُمبقلدد

ة  حانار ، الننمفيل حمّمند حن احلسن عن كالمها 151: 1 الرضا أخبار عيمن ،430:  القم،يد. خُمقللدفل

 .213: 2 اال،قجاج:  وراجع، 48: 54و  310 :10 النمار
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ّن ممضمع الننجس هنم الصنمرة النمعينة إال االفلسفة ال يقع أّن إىل هذا مضافًا 

 .ال تنجس لنفس احليمانيةافنّن  ،ال الصمرة النمعية ،امللكلب؛ فنّن النجاسة لألجس
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 يف قاعدة اليقني: األمر الثاين

وقنند تقنندم الفننرق حننني قاعنندة اليقننني واالسقصننااب ع أوال الباننث عننن 

 االسقصااب وأّن قاعدة اليقني هل هي ،جة أو ال. فنقمال: 

 إّن قاعدة اليقني هلا ارتبا  مع قاعدتني:

  .: قاعدة الفرااألوىل

 : االسقصااب.الثانية

أي: أّن حعض االسقدالالت القي اسقدال هبا هلاتني القاعدتني يمكنن االسنقدالال 

هبا لقاعدة اليقني، فال حّد من القعرض ع اجلملة لقاعدة الفرا ، ولةلة االسقصااب، 

 ،ق  نرس أّنه يمكن االسقدالال هلا حام اسقدال هلاتني القاعدتني أو ال؟ 

 ني:فالكالم ع مقام

 حنأّن ل: مال،ىة قاعدة اليقني مع أةلة قاعدة الفرا ، وال حّد من القذكاملقام األول

 قاعدة الفرا  مسقعملة ع معنيني:

شنّك ع الو ،اإلتيان حالعمنل والفنرا  مننه ،قيقنةً  يوه : الفرا  احلقيقي:األول

أجنزاء  أتن  حمعىنم ام إذاعىم الجزاء مع اجلزء الخل، كحأن أت  حم  اقه وفساة 

شّك ع  اقها وعدم  اقها، أو مع الشّك ع اجلزء الخل ثمَّ  ،الصالة مع القسليمة

ولكن مع فمت املماالت فيام يعقّب فيه املنماالت، أو منع إاناة املنناع كاالسنقدحار ع 

، وسنيأيت الكنالم ع ،ّجينة اً و،قيقين اً الفنرا  واقعينيكمن الصالة، ففي هذ  املمارة 

 إن شاء اا. الفرا  احلقيقي

ثنمَّ يشنك ع  ،: الفرا  البنائي، أي: أّنه مقيقن عند الفرا  حأّن عمله  ايحالثاين

 أّن يقينه هل كان مطاحقًا للماقع أو ال؟
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بطة حقاعدة اليقني ومن مصاةيقها. وحني قاعدة الفرا  احلقيقي توهذ  القاعدة مر

 ،إاّل أّنه أت  حاجلزء الخل ،ةوالبنائي عممم من وجه؛ إذ قد ال حيصل له اليقني حالصا

وال يصدق الفرا   ،قاعدة الفرا  احلقيقيتصدق فهنا  أو فاتت املماالة. ،أو أت  حاملناع

البنائي، وقد حيصل له اليقني حقاممية العمل ويشّك ع اجلزء الخل ومل يأت حاملناع ومل 

 احلقيقي. ةون الفرا  ،قاعدة الفرا  البنائيتصدق تفت املماالة، وهنا 

وقد اخقلف الفقهاء قدياًم و،نديثًا ع ،جينقهام، فقند القنزم الشنيخ الطنمي ع 

النهاية حكليهام، وحعض منهم كالصدوق ع الفقيه واملقنع قد تعنرض لقاعندة الفنرا  

كقاب القكلينف للشنلمغاين وهنم فقنه الرضنا ومقنعنة ام ع احلقيقي، وحعض منهم ك

 بنائي.الصدوق تعرضما لقاعدة الفرا  ال

 همواملقأخرون كصا،ب اجلماهر القزم حاجية قاعدة الفرا  حكال معنييه، وحعضن

 كاملاق  العراقي والسيد احلكيم قالما: حاجية قاعدة الفرا  البنائي فقط.

 واملشهمر حني املقأخرين هم ،ّجية قاعدة الفرا  احلقيقي ةون البنائي.

ا  البننائي عمنمم وخصنمص ومن الماضح أّن النسبة حني قاعندة اليقنني والفنر

وأّمنا قاعندة  ،مطل ؛ إذ قاعدة الفرا  البنائي تقمال حعدم االعقناء حالشنّك ع الصناة

ققمال حعدم اإلعقناء حالشّك مطلقًا، سماٌء كان مفاة كان القامنة أم الناقصنة، أو فاليقني 

 مفاة ليس الناقصة أم القامة.

  البنائي يمكن القمال حأّنه نسنقفيد ومن هنا يىهر أّنه لم ةاّل ةليل عىل قاعدة الفرا

 منه عدم االعقناء حالشّك مطلقًا.

 روايقان:فوأّما الدليل عىل ،ّجية قاعدة الفرا  البنائي 



 751 | االستصحاب    

 

ــة األوىل ، ومسننقطرفات (1) : روايننة حممنند حننن مسننلم املننذكمرة ع الفقيننهالرواي

لم يدر أثالثنًا إن شّك الرجل حعد ما  ىل فأّنه قاال:  عن أ  عبد اا  ،(2)رائرنالس

 ىل أم أرحعًا، وكان يقينه ،ني انرصف أّنه كان قد أتنّم مل يعند الصنالة، وكنان ،نني 

 .انرصف أقرب إىل احلّ  منه حعد ذلك

 .أقرب منه للافظوع الرسائر: 

وهذ  الرواية ضعيفة سندًا عىل نقل الصدوق منن جهنة أّن سنند  إىل حممند حنن 

ذا: )عيل حن أمحد حن عبد اا حن أمحد حن أ  عبد مسلم ع املشيخة ضعيف، وسند  هك

فنّن أمحد حن عبد اا وأحا  مل يمثقنا، إاّل أّن املانديف الننمري  ،(3) اا عن أحيه عن جّد (

وال منن  ،أّن الصدوق مل يرو هذ  الرواية من كقاب أمحند :ع املسقدرب ما حمصلهذكر 

نقلها من كقاب أمحد حن حممد حن أّنه إّما  كقاب أحيه؛ لّّنام ليسا من مصنفي الشيعة، حل

أو طنرق  ،وللصدوق إىل كل مننهام طرين  ،أو من كقاب عالء حن رزين ،خالد الّبقي

  اياة، فيمكن تصاياها هبذا المجه.

 ويمكن اجلماب عنه: 

طري   ايح إىل حعض رجاال السند غل كاف للقصنايح؛ وجمة أّن جمرة : أوالا 

د سند إىل كقاحه، حل يمكن أن يكمن السنند سنندًا إلينه، فلنم إذ ال يثبت حذلك أّن السن

ليس معنا  أّن هذا ف (،وما ذكرته ع هذا الكقاب عن أمحد حن أ  عبد اا الّبقي)قاال: 

 إاّل أّنه جمرة وهم. ،سند إىل كقاحه، فنّن هذا وإن اسقىهر  حعض
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أجنزاء  والّبقي ذ : عىل فرض القسليم حأّن السند إىل الكقاب فكقاب حماسنوثانياا 

مقعدةة، واخقلف ع قلقنه وكثرتنه، ولنذا حعنض أجزائنه نقلهنا احنن الننديم فقنط ع 

الفهرست، ونقنل حعضنها احنن حّطنة، فنأجزاء املااسنن خمقلفنة ع االشنقهار وعندم 

ونقو، فمن املمكنن أن يكنمن سنند فيه االشقهار، وقد قيل ع ،  املااسن أّنه زيد 

ال إىل أجزائه غل املشنهمرة، وهنذ   ،ىل أجزائه املشهمرةالصدوق إىل كقاب املااسن إ

 الرواية يمكن أن تكمن ع أجزائه غل املشهمرة.

وأّما كقاب عالء حن رزين فله نسخ أرحعة ن كام هم مذكمر ع الفهارس ن ويمكنن 

 أن يكمن للصدوق سنٌد إىل نسخ منه، فال يمكن تصاياها هبذا المجه.

مسقخرج من الكقب املشنهمرة  كقاحه ر أّن مجيع ما عّن الصدوق قد ذك: إقل  إن

النسخ غل املشهمرة لكقاب عالء حن زرين أو الجزاء غنل خترج املعمال عليها، فعليه 

 املشهمرة لكقاب املااسن.

 حعندقناال : إّن اسقىهار ذلك من عبارة الصدوق ال خيلنم عنن غمنمض؛ إذ قلنا

 ع معروفنة إليها طرقي القي صنفاتوامل ال مال من وغلها) :كقبتعداة  لبعض ال

 .(عنهم اا ريض وأسالع مشاخيي عن رويقها القي الكقب فهرس

  .شكل جداً فاالسقىهار حأّن مجيع مصاةر  من الكقب املشهمرة أمر م

الشماهد اخلارجية تدال عىل نقله من الكقب غل املشهمرة، فنّنه ينقل مضافًا إىل أّن 

ان، واحلاال أّن هذا الكقاب مل يكن من الكقب املشهمرة من كقاب العلل لفضل حن شاذ

أّلنف وهم لنيس منن الكقنب املشنهمرة، حنل  ،ن تفسل اإلمامعاملعّمال عليها، وينقل 

 ع عدم اعقبار .كقاحًا البالغي العالمة 
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: أّنه من املاقمل أن يكمن نقله عن كقاب حممد حن مسلم، إاّل أّن طريقه إليه وثالثاا 

إاّل أّن النجنايش ذكنر أّن لنه كقناب  ،إن مل يذكر ع الفهرست كقاحًا لنهضعيف، فنّنه و

 أرحعامئة مسألة. 

وأما مناقشة الرواية حاسب نقلها ع مسقطرفات السنرائر فيمكن الباث عنها ع 

 جهات ثالثة:

 هنيوهم أّن الروايات املروينة ع املسنقطرفات هنل  ،: الباث العاماجلهة األوىل

 معقّبة أو ال؟

: ع خصمص الرواية املسقدال هبا لقاعدة الفرا  البننائي املروينة عنن هة الثانيةاجل

 كقاب حممد حن عيل حن حمبمب، هل هي معقّبة أو ال؟

 : ع أّن السند املذكمر ع املقام هل هم معقّب أو ال؟اجلهة الثالثة

 فيها خمقلفة: فالقماال: أّما اجلهة األوىل

 ا،ب المسائل ن عىل ما ع أواخر المسنائل ن : وهم ما يسقفاة من األول القول

من أّن الرواينات املنذكمرة ع املسنقطرفات ع ،كنم الخبنار القطعينة، وذلنك لّن 

حل يعمل حالخبنار املافمفنة حنالقرائن  ، ا،ب املسقطرفات ال يعمل حأخبار اآل،اة

 .القطعية

املراسيل؛ وذلنك ّن الرواية املذكمرة ع املسقطرفات ،كمها ،كم إ الثاين: القول

 لّن احن إةريس ليس له سنٌد إىل أرحاب هذ  الكقب القي روس عنها.
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: (1) وهذا ما ذهب إليه مجاعة، منهم السيد الّبوجنرةي عنىل منا ع البندر الزاهنر

)والذي يسهل اخلطب أّن احن إةريس كان ع القرن الساةس والفصل حينه وحني مجينل 

العلنامء منن أهنل االسنقجازة واإلجنازة ع نقنل كثٌل جدًا، ومل يكن هم كغنل  منن 

رائر حعنض نال،اةيث ومل يكن يعمل حاخلّب الما،د أ ناًل، وإّننام نقنل ع آخنر السن

 ( إىل آخر .إىل حعض ال ااب الخبار تطفاًل من الكقب املنسمحة

ع أّن  (2)ويشبه ذلك ما ذكر  السيد اخلمئي عىل ما ع مسقند العروة ع كقاب اخللل

 .(3)له سند إىل أرحاب الكقب، وكذا ما ذكر   ا،ب الرسائل ع املكاسب املارمة ليس

ولكن اإلشكاال حأّنه مل يكن من أهل اإلجازة واالسقجازة غل  ايح، فنّننه منن 

راجع إجازات الباار واملسقدرب ومماقع النجمم يرس أّنه من مشايخ اإلجنازة، وقند 

، اعنة، وينقهني سنند  إىل الشنيخ الطنمين مجمنكام اسقجاز هم  ،اسقجاز منه مجاعة

فالقمال حأّننه لنيس لنه سنند إىل أرحناب هنذ   ،و،كمه ،كم  ا،ب المسائل وغل 

 الكقب غل  ايح.

ورحام يشكل أيضًا حأّن  ا،ب املسقطرفات يروي حسند  أّن فالنًا له كقاب، وهذا 

لنم نقنل  نا،ب  ال يثبت اهلمهمية للكقاب الذي له سند إليه مع ما ع اخلارج، فنّننه

كنماةر أمحد حن حممد حن عيس ، فنقله هذا ليس  ،المسائل مثاًل كقاحًا من كقب القدماء

 مقكفاًل إلثبات أّن هذا املمجمة هم كقاب النماةر الذي نقله  ا،ب المسائل.
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بط حجهنة ُأخنرس، وهني أّن املجقهند ال حنّد وأن تعنام ومنر هنموهذا اإلشكاال 

 اح  مع الكقاب املمجمة أو ال؟ طيقيشخو أّن هذا الكقاب هل 

نعم، الكقب املشهمرة كالكاع والقهذيب وأمثاهلام ال ا،قياج فيها إىل القطبي  منن 

 ا،ب المسائل ن مثاًل  اهعن نقل هي القينثبات أّّنا قب فوأّما سائر الك جهة تماترها.

ئل إىل الشماهد والقرائن، وغالب منا ينقلنه عننه الكناحر كصنا،ب المسناحااجة ن 

أو أّنه منن مصناةر كقنب ، قهم للكقاب حخط العلامء الساحقنيرؤيهم والباار مسقند  

فال حد لنا ع املسقطرفات وغلها من الكقب غل املشهمرة  ،مقعدةة وأشبا  هذ  الُممر

 مال،ىة أّن املللف هل ال،ظ القرائن ع نسبة الكقاب إىل مللفه أو ال؟من 

أنا عندما نراجع مصاةر  ننرس أّن مصناةر   يمجب وهن هذا الكقاب هم الذيو

 عىل قسمني:

: املصاةر املشهمرة، كالفقيه والقهذيب وأمثاهلام، فال ناقاج إىل نقله ع هذ  األول

 املمارة؛ لّن املصدر ممجمة.

املراجع أّنه مل يكن مطلعًا عنىل يرس : املصاةر غل املشهمرة، وع هذا القسم الثاين

 أحان أورة  ما ذلك ومن) :ًا حالكقب، فنّنه ذكر ع ممرة ن مثاًل نالطبقات ومل يكن عارف

، هاثمَّ يذكر رواينات منع أسنانيد (1) (ع كقاحه  والصاةق الباقر  ا،ب تغلب حن

قناسب مع كقاب أحان حن تغلب، فنّن حعضنها حسنند  إىل تواحلاال أّن هذ  الروايات ال 

لثنناء(، واحلناال أّننا نعلنم أّن والةة معمر حن خالة عن الرضا )عليه آالف القاينة وا

وأحان حن تغلب قد تمع ع ،ياة ، سنة وفاة الصاةق  ، وهي148سنة  الرضا 
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فكيف يمكن أن يكمن  نا،ب الكقناب هنم أحنان حنن تغلنب،  ،142الصاةق سنة 

 وهكذا ع سائر السانيد ع خصمص كقاب أحان حن تغلب.

 ،قّلة معرفقه حالروايات والرجاال يداّل عىل : )وهذا كّله(1)العالمة ع املخقلف قاالو

ويسقبعد ما نّو عليه  ،كيف امز من ،اله هذا أن يقدم عىل رة الروايات والفقاوسو

 (.الئمة 

ومما ذكرنا ع هذ  اجلهة ظهر أّنه ليس من أهل اخلّبة، فنال يمكنن االعنقامة عنىل 

أ،د مصناةر   ئن القطعية، فننّ املافمفة حالقرانقله، فضاًل عن القمال حأّّنا من الخبار 

ن خنط احنن عني ع أوال البانار نقرب اإلسناة للاملي، وقد نقل العالمة املجلسن

 عنىل فصمرته ،مضطرب وكالم رصيح حلن فيه كان منه نقلقه الذي ال ل) :إةريس

 (2) (فيه عذري حينت فقد ،العذر يمهد فيه فالناظر ،والقبديل القغيل من خمفاً  وجدته ما

 خر .إىل آ

من أخبار املسقطرفات  يمكن لصا،ب المسائل القمال حأنّ  ومع هذا وأمثاله كيف

 ؟!قطعيةقي ُ،ّفت حالقرائن الالخبار ال

في خصمص الرواية القي رواها عن كقاب حممد حن عنيل حنن ف: الثانية اجلهة وأّما

حمبمب ن وهي رواية حممد حن مسلم ن الذي يقمال رأينت هنذا الكقناب حخنّط الشنيخ 

 لطمي، فهل أّن مروياته من خصمص كقاب حممد حن عيل حن حمبمب ،جة أو ال؟ا

والىاهر أّن هذا السنخ من مروياته  ايح، وهذا ال منن جهنة أّن احنن إةرينس 

نقلها من كقاب حخط الشيخ الطمي، حل من جهة أّن املقأخرين عن احن إةرينس مثنل 
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لقصنريح حأّن هذا حخط جنّدي عيل حن طاووس قد روس مكررًا من هذا الكقاب ن مع ا

أ  جعفر الطمي ن ع كقاب اإلقباال، وع فالح السائل، وع رسنالة املماسنعة، ففني 

فالح السائل: )ومما روينا  حنسناةي إىل جّدي أ  جعفر الطمي فيام يرويه عن حممند 

 .(1) حن عيل حن حمبمب ورأينا  حخط جّدي أ  جعفر الطمي ع كقاب نماةر املصنف(

 حممند عنن يرويه فيام الطمي جعفر أ  جدي عن روينا  ومما): ممضع آخروع 

 .(2) (عليه اا رضمان حخطه ووجدته زمانه ع القميني شيخ حمبمب حن عيل حن

 .(3) وهناب شماهد أخر يقف عليها من راجع الكقاب

 وقد ذكر ع أوال الكقاب سند  إىل الشيخ الطمي.

ذكر قاب حممد حن عيل حن حمبمب معقنّبة، إاّل أّننه مل ُينفالىاهر أّن منقمالته من ك

كقاب ملامد حن عيل حن حمبمب حاسم نماةر املصنف، حل ما ذكروا لنه إّننام هنم كقناب 

 اجلامع.

ويمكن اجلماب عنه حأّن اجلامع اسنم لكقناب يكنمن جامعنًا للفقنه والخنالق 

هنذا الكقناب واحلديث، ومن املمكن أن يكمن لكل وا،د اسم خاص، وكنان اسنم 

 .(كقاب نماةر املصنف)

أّن هذ  الرواية قد نقلها عن حممد حن عيل حنن حمبنمب عنن فهي : أّما اجلهة الثالثة

 .يعقمب حن يزيد ن وهم ثقة ن عن احن أ  عمل ن وهم ثقة ن عن حممد حن مسلم

                                                           
 

 .96فالح السائل: ( 1)

 .223فالح السائل: ( 2)

 .232و 215و 165و 163فالح السائل: ( 3)
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أّن احن أ  عمل من الطبقة الساةسة وحممد حنن مسنلم منن الطبقنة حشكل قد يو

منا وال يمكن أن ينقل احن أ  عمل عن حممد حن مسلم حنال واسنطة، وغالبنًا  الراحعة،

حالنسنبة إىل معارصينه كنذا هعن حممد حن مسلم مع الماسنطة، و احن أ  عمليروي 

 عن حممد حن مسلم مع الماسطة.فنّنم يرون 

 نعم، قد يكمن مع ،ذف الماسطة.

حنهبام الماسطة، فنّن املقام  ويمكن ةفع هذا اإلشكاال حام يدفع حه إشكاال اإلرساال

احنن أ  عمنل عنن  :إذا قناالفنيام يدفع اإلشكاال من اإلرساال حاذف الماسطة، فكام 

يندفع ذا كن ن حناًء عىل أّن مجيع مشاخيه من الثقاتن حعض أ ااحنا عن حممد حن مسلم 

 ع املقام.اإلشكاال 

واسنطة هني اسطة إاّل أّنه ع خصمص املقام لقائل أن يقمال: كيف تثبقمن أّن الم

ال مشايخ مشاخيه،  ،مشايخ احن أ  عمل ثقاة ، وما هم الثاحت أنّ أكثر العّلهإذ وا،دة، 

إاّل أن حيصل االطمئنان من جهة كثرة رواياته عن حممد حن مسلم مع واسنطة وا،ندة 

 أّن املقام أيضًا من الماسطة الما،دة.

ن أّن كقبه كانت مدفمننًة، حام ذكر  النجايش ميمكن ةفع إشكاال اإلرساال أيضًا و

  .وو ل إليها املاء، فصار عدة منها غل مقروءة

؛ اال يمكنن االطمئننان حمقمّنن لكنهتصايح اإلرساال، ،ينئذ ّنه وإن أمكن إال أ

كنن ع القصنايح القيناي غنل مموذلك ال،قامال تصايح املقمن تصاياًا قياسيًا، و

 تكمن مراسيله من هذ  اجلهة حمل تأّمل. فبناًء عىل ،جّية اخلّب املمثمق حه السانيد.

 حأّن حممد حن أ  عمل الذي هم حمل كالمنا غل حممد حن عمل لوال حّد من القذك

أّنه يمكن أن ينقل عن حممد حن مسنلم فال جماال لقمهم  ،الذي يروي عن الصاةق 

 حال واسطة.
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 خلدشنة السنندية.فىهر من مجيع ما ذكرنا أّن رواية حممد حن مسلم فيها نمع من ا

 هذا متام الكالم ع سندها.

وأما الكالم ع ةاللقها، فالرواية كام ذكرنا هي: حممد حن مسنلم عنن أ  عبند اا 

  :أّنه قاال إن شّك الرجل حعد ما  ىل فلم يدر أثالثًا  نىل أم أرحعنًا وكنان يقيننه

للافنظ حعند  ،ني انرصف أّنه قد أتّم مل يعد الصالة، وكان ،ني انرصنف أقنرب مننه

 .أقرب إىل احلّ  منه حعد ذلك :وعىل نسخة الفقيه ،نسخة الرسائر عىل ذلك

فرحام يقاال حداللقها عىل قاعدة الفرا  البنائي وعىل قاعدة اليقني؛ لّن اليقنني وإن 

إاّل أّن اليقني ،ني االنصنراف غل معلمم ةخالقه، واملعينار هنم الكنّبس  ،كان ةخيالً 

 .وكان ،ني انصنرف أقرب إىل احل  منه حعد ذلك :ذيلاملسقفاةة من ال

هذا نسقفيد الكّبس الكّلية، وهي أّنه كلام كان له يقني حالنسنبة إىل  فمن قمله 

ثمَّ شّك فيه عىل نام الشّك الساري، فبام أّن ع زمان اليقني كان أقرب إىل  ،أمر مققدم

 دم االعقناء حالشّك.فال حّد من الخذ حاليقني وع ،احل  من زمان الشّك 

وكان يقينه ،نني  :لكن اسقفاةة ذلك من هذ  الرواية حمل تأمل؛ وذلك لّن فيها

 هفمن املاقمل أن يكمن لليقني ،ني االنصنراف خصم ية؛ لنّ  ،انصنرف أّنه قد أتم

،ني االنرصاف كان مشغمالً حالصالة حعُد، واإلنسان ما ةام مشنغمالً حالعمنل إراةتنه 

ه إىل العمل، ولليقني ع ،اال العمل قيمة ال يمكن للشّك أن يرفعه، فال و،فىه مقمج

تشمل قاعدة اليقني، حل الرواية أخّو من الفنرا  البننائي، حنل يمكنن القنمال حعندم 

أّن ذكر كلمة  :ةاللقها عىل الفرا  البنائي أ اًل، وإّنام تداّل عىل الفرا  احلقيقي، حدعمس

 حقاممية العمل ،ني كمن الشّك حعد االنصنراف ال اليقني اليقني ال قيمة له، واملعيار هم

إىل  وكان ،ني انصننرف... :كمن له ممضمعية. ويناسب ذلك ذيلهاقاالنصنراف ل

 آخر .
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وحعبارة ُأخرس: يمكن االةعاء حأّن املسقفاة منها أّن الشّك حعد الفرا  كنال شنك 

 وال يعقن  حه.

 اسنقداّل هبنام لقاعندة الفنرا  البننائي ن هني : ن من الروايقني اللقنيالثانية الرواية

كّل سهم و، وهي: (2) املنقملة ع جامع ال،اةيث  (1)الرواية املذكمرة ع فقه الرضا 

حعد اخلروج من الصالة فليس حيشء، وال إعاةة فيه؛ لّننك قند خرجنت عنىل يقنني، 

 .والشّك ال ينقض اليقني

الشنّك السناري، إاّل أّن هنم لشّك هننا وةاللة هذ  الرواية واضاة، واملراة من ا

يندور أمنر  حنني أمنمر  الكالم ع ،جية الرواية، فيمكن أن يقاال: إّن فقه الرضا 

 ثالثة:

 ،كام ذهب إليه املجلسيان واملاديف الننمري عن اإلمام الرضا أن يكمن إّما 

 .الكقاب مطالب كثلة ع املسقدربوقد ذكر ،مال هذا 

ن قبيل كقب قدماء ال ااب، إاّل أّنا ال نعلم مللفه، لكنّنه م اً كقاحأن يكمن وإّما 

حام أّن عبارات الصدوق ووالد  وغلمها مقادة مع عبارات هذا الكقاب ع كثنل منن 

 املمارة حيصل االطمئنان حأّن هذا الكقاب الروائي كان عندهم وكانما معقمدين علينه.

مسقندهم واضاًا عندنا ليس وفيها ب فنّن ع كثل من املمارة القي أفق  قدماء ال اا

 ع فقه الرضا. ةممجمةهي 

                                                           
 

فقه الرضا  (1)


 :111. 

 .4119، ح 580: 5جامع أ،اةيث الشيعة: ( 2)
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عىل وف  الروايات املمجمةة ع هذا الكقاب فيه وعليه: فكّل ممرة تكمن الفقاوس 

 يكمن من اخلّب الضعيف املنجّب حعمل ال ااب.

ذهنب إىل ذلنك كنام  ،كقاب القكليف للشنلمغاينهم هذا الكقاب أن يكمن وإّما 

، وقد أقنام شنماهد مقنعنة (فصل القضاءوأّلف فيه كقاحًا حاسم ) ،رالسيد ،سن الصد

 حأّن هذا الكقاب هم كقاب القكليف للشلمغاين.

 النائنب إرشاف حتنت الكقاب هذا تأليف كانأنه وعليه: يكمن اعقبار  من جهة 

عىل ما ع كقاب الغيبة  وهم احلسني حن روح النمحخقي ،احلّجة )عج( نماب من الثالث

ثمَّ حعد ما خرج الشلمغاين عن الطري  الصايح سنقط كقاحنه عنن  ،(1) لطميللشيخ ا

االعقبار تبعًا لصا،به؛ ولذا سألما احلسني حن روح أّنه مناذا نفعنل حكقناب القكلينف 

خذوا ما رووا وحيمتنا منه مآلء؟ قاال: أقمال فيه ما قاال العسكري ع كقب حني فضاال: 

 .وذروا ما رأوا

احلسني حنن روح )رض(، وإّننام مل ينذكروا  إرشافمن جهة  فاعقبار هذا الكقاب

اسم هذا الكقاب من جهة ترتب مفاسد عليه، وأكثر عبارات رشائنع عنيل حنن حاحمينه 

                                                           
 

 رمحنه الزكمزكي [حن] أمحد حن حممدخ حنسناة  عن . روس الشي389الغيبة للشيخ الطمي: ( 1)

 الشيخ إىل ويدخله الباب يصلح كان إنام القكليف كقاب ع العزاقر أ  الحن كان وأي ): أنه قاال اا

 فنقلنه خنرج البناب  نح فننذا ،وحيككنه عليه فيعرضه ، عنه اا ريض روح حن احلسني القاسم أ 

 .عنه اا ريض روح حن احلسني حه أمرهم الذي أن يعني ،(حنسخه وأمرنا

وهذ  الرواية واضاة الداللة عىل أن تأليف كقاب )القكليف( قد تنم حننرشاف منن احلسنني حنن 

 روح وأنه قد  ااه حنفسه.



762 |   

 

وعبارات الفقيه وعبارات النهاية للشيخ الطمي واملفيد ع املقنعة، والسيد املرتضن  

 .عىل هذا الكقابم كانما معقمدين ممافقة لعبارات هذا الكقاب، ويىهر أّّن 

وما قيل منن أّننه عنند  ،ولعّل احتاة هذا الكقاب مع عبارات رشائع عيل حن حاحميه

كام نقل عنن أ  عنيل احنن ن إىل رشائع عيل حن حاحميه الفقهاء اعمزاز النصمص يراجع 

 يمجب له امقياز خاص.ن الشيخ والسيد املرتىض ع املسائل الرسية 

 ال حنمكان االسقناة إىل هذ  الرواية.فعىل مجيع الققاةير يمكن القم

مفصل جدًا، وال يمكن   حأّن الباث عن كقاب فقه الرضا لوال حّد من القذك

وع إمجاله  ،الباث عنه عىل نام القفصيل ع الباث الُ ميل، وقد ذكرنا إمجاال ذلك

 كفاية.

 :املذكمرات لالسقدالال حرواية فقه الرضا الممر ويمكن اجلماب عن 

هنم ، حنل هذا الكقاب من اإلمام الرضنا يسقبعد أن يكمن ف: األمر األولأما 

 والشماهد ال تكفي إلثبات ذلك. ،مقطمع العدم

: وهم كمن هذا الكقاب لنبعض قندماء ال نااب، وكنان عنند األمر الثاينأما 

 إاّل أّن انجبار سند  حناًء عىل ،جينة اخلنّب املمثنمق حنه ،القدماء، فهذا وإن كان حمقمالً 

ليس واضاًا؛ وذلك من جهة أّن تطاح  عبارات املققدمني مع مفاة هذ  الرواية لنيس 

 حاٍد يعلم أّن القدماء اسقندوا إىل هذ  الرواية.

ومن املمكن أن يكمن مسقند القندماء غنل هنذ  الرواينة؛ لّن عبنارة الشنيخ ع 

مل يلقفنت  ،وقد شّك ع يشء من ذلنك ،النهاية هكذا: )فنن انرصف من ،اال المضمء
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، وقد أوضح املاق  ع نكت النهاية أّن ما ذكر  الشيخ مراة  (1) ومىض عىل يقينه( ،إليه

 اليقني الساح  املزاال حسبب الشّك الساري.

أي ن ])فنن عرض له شنّك فينه  :ن (3) ن عىل ما ع القهذيب (2) وذكر املفيد ع املقنعة

  حناليقني نوقضن ، يلقفنت إىل ذلنكوقيامه من مكانه مل ،حعد فراغه منهن  [ع المضمء

عليه(، وذكر الشيخ ع الرسنائل أّن كثنلًا منن عبنارات القندماء مشنقملة عنىل هنذا 

ّن الفاضل السبزواري قاال ع من شّك ع حعض أفعاال المضمء: أ (4)قد نقلف املضممن.

م )والقاقي  أّنه إن فر  من المضمء مقيقنًا لإلكامال ثمَّ عرض له الشنّك فالىناهر عند

 . انقه .وال تنقض اليقني أحدًا حالشّك وجمب إعاةة يشء لصاياة زرارة، 

ولعله تفطن من كالم احليّل ع الرسائر ،يث اسقداّل عىل املسألة املنذكمرة حأّننه ال 

خيرج عن ،اال الطهارة إاّل عىل يقني من كامهلا، ولنيس يننقض الشنّك اليقنني ن إىل أن 

 ة من القدماء(.اعرة مجن ويقرب من هذا القعبل عبايقمال 

ناسب منع هنذ  الرواينة املمجنمةة ع فقنه يقالغرض أّن كالم القدماء وإن كان و

الرضا، إاّل أّنه ال تعني هلا؛ إذ من املمكن أن يكمن مسقندهم رواية حممد حن مسلم كنام 

اليقني ال يننقض  :مثل ،يمكن أن يكمن مسقندهم الروايات الدالة عىل االسقصااب

 كام اسقدال هبا الفاضل السبزواري. ال تنقض اليقني أحدًا حالشّك ، وحالشك

                                                           
 

 .18النهاية ع جمرة الفقه والفقاوس: ( 1)

 .49املقنعة: ( 2)

 .100: 1هتذيب ال،كام ( 3)

 .303: 3فرائد ال مال ( 4)
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: وهم أّن هذا الكقاب كقاب القكليف للشنلمغاين، وحنام أّن هنذا األمر الثالثأما 

كان ممرة أنىار الفقهناء ع ذلنك فاحلسني حن روح )رض(  كان حمراجعةالكقاب قد 

 العرص، فال حّد من االعقامة عليه.

ه حأّنه عىل فرض  اة ما ذكر  الشيخ ع الغيبة ن فننّن الشنيخ ويمكن اجلماب عن

حمراجعنة قد روس ذلك ع كقاب الغيبة حسند خاص يمكن املناقشة فيه ن من أّننه كنان 

و،صل االطمئنان جلمع منن الفقهناء حنأّن هنذا منن سننخ  ،احلسني حن روح )رض(

رشائنع عنيل حنن  القمقيعات الصاةرة عن احلجة )عج(، وعباراته مقادة مع عبنارات

مع ذلك فحاحميه، وعند اعمزاز النصمص كان الفقهاء يراجعمن رشائع عيل حن حاحميه، 

كله ال يمكن االعقامة عليه ع مقام الفقيا؛ وذلك لّنه معلمم من هذا الكقاب أّن مللفه 

وما أّلفه مبني عىل االسقنبا  عىل القماعد، وهذا ال يمجنب ،جيقنه  ،فقيه من فقهائنا

بة إىل الفقهاء، وليس ،كمه ،كم القمقيعات، حل ،كمه ،كم الرسالة العملينة حالنس

 احلسني حن روح )رض(. راجعهالقي يكقبها جمقهد، إاّل أّنه 

هذا أمٌر ال ف وأّما علم احلسني حن روح حاملسائل الماقعية، وأخذها من اإلمام 

 نعلمه، وحيقاج إىل إثبات.

نهج تفكر مجاعة كعيل حن حاحميه، وحممند حنن وال شّك من تأثل هذا الكقاب ع م

عيل حن حاحميه، واملفيد، والطمي، والسيد املرتضن ، يعني أّن نمع تفكرهم سنخ تفكر 

واإلفقاء ع حعض املمارة عىل  ها،ونىم ليف ع كيفية اجلمع حني الروايات ا،ب القك

 وف  ما ع هذا الكقاب. 

قباال هلالء مجاعة من قدماء ال ااب ال  إاّل أّن هذا ال يمجب ،جيقه لنا؛ إذ ع

كاحن أ  عقيل، واحن اجلنيد، والكلينني  ،يسقفاة من فقاوهيم االعقامة عىل هذا الكقاب
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أّن احتاة هذا الكقناب منن مجينع اجلهنات منع إىل واجلعفي ن  ا،ب الفاخر ن مضافًا 

 القكليف للشلمغاين غل ثاحت.

كقناب هنم مقنعة حأّن كقاب فقه الرضنا السيد الصدر من الشماهد  ذكر نعم، ما 

 حااجة إىل إثبات.فهم أّما احتاةمها من مجيع اجلهات،  القكليف للشلمغاين.

فىهر أّنه ال يمكن اسقفاةة قاعدة اليقني من الروايقني اللقني اسقداّل هبنام لقاعندة 

 الفرا  البنائي.

. وال حّد منن ذكنر : وهم االسقدالال حأةّلة االسقصااب لقاعدة اليقنيالثاين املقام

أّن النسبة حني االسقصااب وقاعدة اليقني عمنمم منن وجنه. وتنمهم  :وهي، مقدمة

أّن حينهام عممم وخصمص مطل ، ولذا ذكر أّنه ال وجه للبانث عنن قاعندة  همحعض

تكمن خمالفة له، أن تكمن القاعدة ممافقة لالسقصااب وإّما أن اليقني؛ وذلك لّنه إّما 

لالسقصااب فيقعارضنان ويقسناقطان، وإن كاننت ممافقنة فنالثر  فنذا كانت خمالفة

ال للقاعدة، و،يث إّنه مل خيطر حباله ممارة تكمن جماالً جلريان القاعدة  ،لالسقصااب

 قاالةون االسقصااب؛ فلذا قاال ال يمكن أن تكمن الروايات ناظرة إىل القاعدة، فقد 

حجرينان القاعندة فقنط حاينث ال : )وليس ع البني ممرة خينقو (1)ع حترير ال مال

يكمن ممرةًا جلريان االسقصااب مطلقًا ،ق  تكنمن الخبنار نناظرة إىل مثنل ذلنك 

 املمرة(.

أّننه قند  ، وتمضياه: أّن النسبة حينهام عممم وخصمص من وجهلكن قد ذكرنا و

يكمن املمرة ممرة تصاةق القاعدة واالسقصااب مع القخالف أو القماف  ع امللةس، 

                                                           
 

 .325لأل مال: حترير ا( 1)
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ذا كان عاملًا حعدالة زيد يمم اجلمعة، وعاملًا حعدالقه يمم السنبت، ثنمَّ يشنّك حنانم كام إ

الشك الساري ع عدالقه ع يمم السبت إىل يمم ال،د الذي هم فيه، فهنا قاعدة اليقني 

ع هنم ان؛ لّنه مقيقن حعدالقه ينمم اجلمعنة والشنك السناري قواالسقصااب مقطاحق

احلجنة  تحّد من احلكم حالعدالة ع يمم ال،د، سنماٌء كاننعدالقه ع يمم السبت، فال 

 وكالمها مقمافقان ع امللةس. ،قاعدة اليقني أم االسقصااب

ما إذا علم حعدم عدالة زيند ع ينمم السنبت منع العلنم  فهي وأّما  مرة ختالفهام

 حعدالقه ع يمم اجلمعة، والشك الساري حالنسبة إىل عدم العدالة ع يمم السبت.

نا االسقصااب يققيض احلكم حعدالقه ع يمم ال،د من جهة أّننه كنان مقيقننًا فه

 حعدالقه ع يمم اجلمعة، وقاعدة اليقني تققيض عكسه.

وقد يكمن املمرة ممرةًا لالسقصااب ةون قاعدة اليقني، وهذا كثٌل جدًا، وهنم 

 مثل ما إذا كان الشك ع البقاء مع اليقني حاحلدويف.

ممرةًا للقاعدة ةون االسقصااب، كام إذا علم حالمضمء وكنان وقد يكمن املمرة 

لطهارة هل ،صنلت حالمضنمء أو ال. جاهاًل حااله قبل المضمء، واآلن يشّك ع أّن ا

وحام أّنه ،ني المضمء قاطع حاصمال الطهارة، فعليه ال حّد من احلكم حالطهارة من أجل 

 قاعدة اليقني.

 .ريفال ا ،الة ساحقةوأّما االسقصااب فبام أّنه ليس له ،

مثل ما إذا قطعت املرأة حأّّنا قرشية، ثم شّكت فيها عىل نانم الشنك السناري، و

ع العدام الزلية، فيكمن املمرة من  هحناًء عىل عدم جريانفال اري االسقصااب هنا 

 ممارة قاعدة اليقني فقط.

اين منن عندم وكذلك ع ممارة تعاقب احلالقني، حناًء عىل مسلك املاق  اخلراسن

جريان ال لني، خالفًا للشيخ ،يث ذهب إىل جرياّنام وتسناقطهام حاملعارضنة، فننن 
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فعنىل مسنلك املاقن   ،كان له يقني حالمضمء وشك فينه عنىل نانم الشنّك السناري

 اخلراساين ال اري االسقصااب. وأّما قاعدة اليقني فال مانع من جرياّنا. 

ري حناًء عىل مسلك الشيخ من جهة القعارض، ّن االسقصااب إّنام ال اإ: يقال ال

، وكالمها املققضيان للطهارة فليكن طرف املعارضة قاعدة اليقني وأ،د االسقصااحني

 فيقساقط طرفا املعارضة. ،املققيض للنجاسة يعارضان االسقصااب اآلخر

كام إذا  ،حالعرضقد تقدم أن القعارض حني ال مال الطملية إنام يكمن : يقال فإّنه

، وأّما إذا كان القعارض حالذات كقعاقب احلالقني، فمن الوال ع املمرة كان علم إمجايل

السقصااب ظهمٌر؛ وذلك لّن عدم  اة القعبد حالضدين من قبيل دليل اال ينعقد ل

 القرائن املقصلة املانعة من انعقاة الىهمر.

نا منن رواينة فلم كان لقاعدة اليقني ةليل غل ةليل االسقصااب كنام إذا اسنقفد

فنيمكن إجراؤهنا ع املقنام، نعنم لنم كنان ةليلهنا عنني ةلينل  ،خا ة قاعدة اليقنني

فال يمكن إجراؤها؛ وذلك من جهنة عندم انعقناة الىهنمر ملثنل هنذا  ،االسقصااب

 املمرة.

فىهر أّن ما ذهب إليه املاق  الزنجاين، منن أّننه )لنيس ع البنني منمرة خينقو 

 آخر ، غل  ايح. ..( إىل. حجريان القاعدة فقط

 وحعد ما ظهر ذلك نقمال: إّن أةلة االسقصااب عىل قسمني:

: ما يدور أمرها من الوال حني أن تكمن ةالة عنىل قاعندة اليقنني أو القسم األول

 االسقصااب أو أمر آخر.

: الةلة القي أذعنّا حأّّنا تدال عىل االسقصااب، ولكن الكالم ع أّّنا القسم الثاين

ال تننقض  :إىل االسقصااب عىل قاعدة اليقني أو ال، مثل قملنه  هل تدال مضافاً 

 .اليقني حالشّك أحداً 
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 : فمن الروايات: أّما القسم األول

فنن الشنّك ال  ،من كان عىل يقني فشّك فليمض عىل يقينه: اخلّب العلمي: األوىل

قلننا: ، وقد تقّدم الباث عن العلمي ع أوائل مباث االسقصااب، وينقض اليقني

إّن هذ  الرواية غل معقنّبة سنندًا، وةاللقهنا يندور أمرهنا حنني أمنمر مقعندةة، منهنا 

بطة حقاعندة تحمل كالمنا، كام يمكن أن تكمن مرهي االسقصااب وقاعدة اليقني القي 

إذا شككت فاحن عنىل اليقني ع الصالة، فنّنه عند الشك ع الركعات يبني عىل اليقني 

الة اال،قيا  عند الشّك ع عدة الركعات تسم  حقاعدة اليقنني ، واإلتيان حصاليقني

عندم االعقنناء حالمسمسنة  :بطة حقاعدة ُأخنرس، وهنيتأيضًا، كام يمكن أن تكمن مر

هني والوهام حعد ،صمال اليقني، وال يمكن اسقىهار خصمص قاعدة اليقنني القني 

 حمل كالمنا من هذ  الرواية.

 . نطيل الباث فيهافال ،وحام أّن الباث عنها قد تقدم

عن إسااق حن عامر أّنه قاال: قناال يل أحنم احلسنن الوال  الفقيه ما روا  ع: الثانية

 :إذا شككت فاحن عىل اليقني :قلت: هذا أ ل؟ قاال ،نعم. 

هم و ،وهذ  الرواية كساحققها خمدوشة سندًا من جهة أن ع سندها عيل حن سندي

 مل يمث .

السيد اخلمئي من أّنه عيل حن إسامعيل، وحام أّنه منن رجناال نعم، حناًء عىل ما ذكر  

 .فيكمن السند معقّبًا عىل مسلكه ،كامل الزيارات

وأما ةاللقها فنن مفاةها مرةة حني ُأممر كثنلة، وال يمكنن اسنقىهار خصنمص 

قاعدة اليقني منها، وقد تقّدم الكالم فيها مفصاًل أيضًا ع الباث عن الروايات الدالنة 

 السقصااب. عىل ا
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: الصاياة الثالثة لزرارة: وإن ظننت أّنه قد أ احه ومل أتيقن ذلك فنىرت الثالثة

ل ذلنك؟ تغسله وال تعيد الصنالةقاال:  ،ثمَّ  ليت فرأيقه فيه ،فلم أر شيئاً 
، قلنت: ملد

لّنك كنت عىل يقني من طهارتك، ثمَّ شنككت فلنيس ينبغني لنك أن تننقض قاال: 

 .اليقني حالشك أحداً 

وقد تقّدم عند الباث عن هذ  الصاياة أّنه كان يرة عليها ن إن كاننت حممملنة 

عىل االسقصااب ن حأّنه حعد ما رأس النجاسة يكمن المر حاإلعاةة منن نقنض اليقنني 

 ال من نقض اليقني حالشك، فال حّد من محلها عىل قاعدة اليقني. ،حاليقني

 ه وحعد الصالة رآ  فيه.أي تيقنت حعدم (فنىرت فلم أر شيئاً )وقمله: 

 أي: إيّن شاب ع أّنه هم الذي تيقنت حعدمه أو غل . (فرأيقه فيه)وقمله: 

وقد تقدم حيان هذا اإلشكاال واجلماب عنه مفصناًل ع رشح هنذ  الصناياة ع 

 أوائل االسقصااب، فال حّد من املراجعة إىل أوائل مباث االسقصااب.

يداّل عىل االسقصااب، إاّل أّن الكالم ع أّننه  : من الروايات، ما كانالقسم الثاين

 .وال ينقض اليقني حالشك أحداً  :هل يسقفاة منه قاعدة اليقني أو ال، مثل قمله 

 وفيه أقماال ثالثة:

 ال تننقض اليقنني حالشنك :: عدم إمكان شنممال مثنل قملنه القول األول

الكشنف حقناًء،  السقصااب وقاعدة اليقنني؛ إذ االسقصنااب مرجعنه إىل تمسنعةل

وقاعدة اليقني مرجعها إىل إحقاء الكاشف تعبندًا، ولنيس حيننهام جنامع ،قن  تشنمل 

 والنائيني. العراقي نيكليهام. ومن القائلني هبذا القمال الشيخ واملاقق

  .: إمكان الشممال لكلقا القاعدتني: االسقصااب، وقاعدة اليقنيالقول الثاين
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قاالة القي أقامها الشيخ واملاق  الننائيني وقد أجيب عن المجم  املذكمرة لالس

والعراقي، وقد أقامما قرائن عىل عدم إمكان اسقىهار ذلك من الدليل. ومن القنائلني 

 هبذا القمال السيد اخلمئي و ا،ب الرسائل.

وما ذكرا  ع رّة الشيخ واملاق  النائيني والعراقي لرة االسقاالة يكفي ع رةهم 

 جديد.من ومغن عن الباث 

وليس ع البني قرينة  ،: إمكان الشممال لالسقصااب وقاعدة اليقنيالقول الثالث

 عىل إراةة خصمص أ،دمها، ومن القائلني هبذا القمال الفاضل السبزواري.

لجل ما ذكرنا من أّن جنماب السنيد  ؛فعليه: فال نباث ع اإلمكان واالسقاالة

 اخلمئي و ا،ب الرسائل مغن ع الرة.

يقعرضما لمجه من وجم  االسقاالة، وهم أّنه حناًء عىل مسلك الشنيخ إاّل أّّنم مل 

هم املقيقن، أي حناًء عىل أن يكمن  ال تنقض اليقني حالشكع املعيار النصاري من أّن 

املراة من اليقني املقيقن ال يعقل أن يراة هبذ  الكلمة االسقصااب وقاعندة اليقنني؛ إذ 

 مسقعمل ع املقيقن. وأّما ع قاعدة اليقني فناليقني واليقني ،االسقصااب إحقاء ما كان

 له ممضمعية.

 واجلماب عن ذلك:

 : نان مل نقف  مع مسلك الشيخ.أوالا 

وهنذا لنيس منن  : أّنه يلزم من ذلك اسنقعامال اللفنظ ع أكثنر منن معننً .وثانياا 

 حل من الممر القي عىل خالف القاعدة، ولذا مل نقعرض عند البانث ع ،املسقايالت

اسقعامال اللفظ املشرتب ع أكثر من معن  لةلة االسقاالة، وإّننام ذكرننا شنماهد عنىل 

 قمال الشاعر: كوقمع مثل ذلك 

 أّي املكان تريد ثمَّ من الذي      تنميض إليه أجبقه املعشمقنا
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،يث إّن مراة  من املعشمق قصنر املقمكل وحمبمحه، وغل ذلك من الشماهد القي 

 أّن هذا عىل خالف القاعدة فال حّد من القرينة. ذكرناها. نعم حام

: أّن هذا مبقن عىل أن يكمن املجاز اسقعامال اللفظ ع غل ما وضع له ،قن  وثالثاا 

يسقعمل اليقني ع املقيقن والماقع وع نفس اليقني، واحلاال أّننا أثبقننا أّن ع املجنازات 

ما وضع له،  اسقعامال اللفظ ع ليس اسقعامال اللفظ ع غل ما وضع له، حل ع املجازات

رأينت ) :المقنال ةإاّل أّن املراة اجلدي غل املراة االسقعاميل، والشاهد عىل ذلنك  نا

لكنان اإلرضاب غلطنًا،  ،الرجل الشنجاع :، فلم كان السد حمعن (شجاعًا حل أسداً 

 وهكذا ع قمال الشاعر:

 قامت تىللني ومن عجب        شمس تىللني من الشمس

 الشمس مسقعماًل ع من له مجاال مل يكن وجه للقعجب.فلم كان 

واملقصمة أّنه لم القزمنا حمسلك الشيخ مل يلزم االسقعامال ع أكثنر منن معنن ؛ إذ 

بط حاملراة اجلدي، واسقعامال اللفظ ع معنيني ع املنراة تاالسقعامال ع أكثر من معن  مر

 االسقعاميل ال حمذور منه.

ائن الرحعنة القني أقيمنت لعندم جنماز القمسنك ويقع الباث حعد ذلك ع القر

 حالنسبة إىل قاعدة اليقني. ال تنقض اليقني حالشكحاإلطالق من قمله: 

خينقو ،قن  ما هم اجلماب عن هذا اإلطالق  ،فبعد كمن هذا اإلطالق مقصمراً 

 حاالسقصااب وال يشمل قاعدة اليقني.

 ن هم الخذ حاإلطالق. ظاهر كلامت الفاضل السبزواري ن عىل ما نقلها الشيخ

 وقد أجيب عن ذلك ن أي: الخذ حاإلطالق ن حمجم :

ال ينبغي لك كام ع قمله:  ال ينبغي: أّن ع حعض الروايات كلمة: الوجه األول

، وهذ  الكلمة تدال عىل أّن احلكم املذكمر ،كنم عنىل وفن  أن تنقض اليقني حالشك
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 ،سناحقاً   كام حيننا ،  االرتكاز العقالئيعىل وفهم االرتكاز العقالئي، واالسقصااب 

 حل قلنا: إّنه مما حن  عليه العقالء.

عىل وفن  ع أّنه  شكالعىل وف  االرتكاز، وال أقّل من  توأّما قاعدة اليقني فليس

 .االرتكاز أو ال

فعليه: ختقو هذ  الروايات حممارة االسقصااب؛ وذلنك منن جهنة تصنّدرها 

 .ال ينبغيحكلمة: 

تكنمن فيهنا عن هذا مبقن عىل ما ذكرننا  منرارًا، منن أّن املنمارة القني  واجلماب

االسنقعاملية كنأحماب االسنقعارة والكناينة، فالقناسنب خمالفة لنإلراةة اإلراةة اجلدية 

امللامظ حني أجزاء الكالم إّنام هم ع مر،لة اإلراةة االسقعاملية، وغل الزم أن يكنمن 

ع مر،لنة اإلراةة مع مطاحقها  االسقعامليةاإلراةة  حني أجزاء الكالم تناسب ع مر،لة

 اجلدية. 

 فمثاًل: القعجب ع قمال الشاعر:

 قامت تىللني ومن عجب        شمس تىللني عن الشمس

قناسب مع املراة اجلّدي؛ إذ املنراة ي ناسب مع املراة االسقعاميل من الشمس، واليق

 اجلدي هم تىليل املابمب عن الشمس.

ال ينبغني لنك أن تننقض اليقنني  :املقنام املفنروض أّن قملنه وعليه: ففي 

نقنض اليقنني هنم لمنراة اجلندي؛ إذ لنيس املنراة ل، املراة االسقعاميل خمالف حالشك

عىل نام الكناينة؛ إذ الننقض عبنارة عنن تفسنخ ورة المجداين حالشّك، وهذا القعبل 

قّب اليقني حاحلندويف شناماًل الجزاء للشنيء الذي يكمن مقامسك الجزاء، فبام أّنه اع

أو اعقنّب اليقنني حاحلندويف حاقينًا  ،للبقاء حنام القمسعة ع املنكشف ع االسقصااب
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، وإاّل ال تنقض اليقني حالشنكيقمال: فهم  ،كام ع قاعدة اليقني ،حنام إحقاء الكاشف

 اليقني المجداين غل قاحل للنقض حالشك.ف

 حام أّنه أمر مّبم ،قيرس لك أن تنقض اليقنيأي: ال ي، ال ينبغي لكومعن  قمله: 

 حالشّك الذي هم غل مّبم.

، إّننام هنم حلاناظ املنراة رنال يقيسن ، أوال ينبغنيوعىل ذلك مال،ىة كلمنة 

وقد تقدم أّننه غنل الزم ع مثنل هنذا القعبنل أن ال حلااظ املراة اجلدي،  ،االسقعاميل

والقنمال  ال ينبغييمكن القمسك حكلمة  اجلدي، فالواالسقعاميل يقناسب اللااظان 

حأّن املمرة خاص حاالسقصااب؛ وذلك لّن هذ  الكلمة تال،ظ مع سائر الكلامت ع 

مر،لة اإلراةة االسقعاملية، ال مع املراة اجلدي ،ق  يقاال حأّنه ال حّد أن تكمن القاعندة 

 عىل وف  االرتكاز العقالئي.

عّل أّوهلم املاق  اخلراسناين ع ،اشنيقه عنىل : ما أجاب حه مجاعة، ولالوجه الثاين

أن يكنمن  ال تنقض اليقني حالشنك :، وهم أّن مققضن  القاعدة ع قمله فرائدال

اليقني ممجمةًا ع ،اال اجلري والنسبة، كام هم مققضن  القاعدة ع كنل قضنية، فنّننه 

 االسقصنااب اليقنني )قّلد العامل( يعني العامل ،نني الققليند، وع :،ينام يقاال ن مثاًل ن

 .ال تنقض اليقني حالشكقاحل لن يكمن مشممالً لقمله: هم ممجمة؛ فلذا 

 وأّما ع ممرة الشك الساري فاملفروض أّن اليقني مفقنمة، يعنني أّننه كنان يقننيٌ 

ملمرة لنيس فينه  ال تنقضلشك الساري، فشممال قمله: وذلك ل ،واآلن غل ممجمة

 قانمن.يقني عىل خالف امليزان وال

وحعبارة أخرس: ظهمر كلمة اليقني ع أّنه ممجمة ،اال اجلري والنسنبة، واليقنني 

، وع الشنّك السناري غنل ال تنقضنهممجمٌة ع االسقصااب ع ،ناال يقناال لنه: 
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ممجمة، فهذا يققيضن أن تكنمن اجلملنة خمقصنة حاالسقصنااب، وال تشنمل الشنّك 

 الساري.

إمنا اليقنني هنم ليقني املذكمر ع هذ  اجلملة ااملراة من ويمكن اجلماب عنه: حأّن 

 حاّد  القكميني، أو حاد  االعقباري.

أّما إذا كان اليقني ملامظًا حاد  القكميني فنسبة ال تنقض إلينه غلنط؛ إذ اليقنني 

المجداين ن سماٌء ع حاب االسقصااب أم ع قاعدة اليقني ن ال اقمنع منع الشنّك؛ إذ 

 كام تعل  الشّك حالبقاء. ،حاحلدويفاليقني ع االسقصااب تعّل  

وع قاعدة اليقني املفروض أّن اليقني ساح  والشك ال، ، وال يقني ،ني الشنّك 

 ،ق  يقاال: ال تنقضه. 

أوسنع منن ،نّد  هنم فال حد وأن يكمن اليقني ملامظًا حاد  االعقبناري النذي 

 . حالشكال تنقض اليقنيالقمسعة من قمله: هذ  القكميني والمجداين، ونسقفيد 

ع اليقنني حالنسنبة إىل  :إّن اليقنني حانٍد اعقنّب  الشنارع ن فمنثالً  :وعليه: فيقناال

االسقصااب اعقّب اليقني حاحلدويف يقينًا حالنسبة إىل البقاء، وع قاعندة اليقنني اعقنّب 

اليقني حاليشء حاقيًا ،ق  ع زمن الشّك فيه ن  ايح نسبة النقض أو عدم النقض إلينه 

 وذلك لمجمة اليقني ع ،اال اجلري والنسبة.ع كليهام؛ 

وهنم عبنارة عنن  ،ما أشار إليه الشيخ وعّقبه حعض املقنأخرينهم : الوجه الثالث

لغمية جعل قاعدة اليقني، فنّنه إن كنان ةلينل االسقصنااب منقكفاًل لالسقصنااب 

 وقاعدة اليقني لزم منه لغمية جعل قاعدة اليقني.

 هم أةّلة قاعدة الفرا  البنائي، أو القسم الوال من وأّما إن كان ةليل قاعدة اليقني

اليقننني مقنندم عننىل ةليننل  أةّلننة االسقصننااب كننالعلمي، فيقملننمن: ةليننل قاعنندة
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وقاعدة اليقني  ،حينهام عممم وخصمص مطل أن يكمن وذلك لّنه إّما  ؛االسقصااب

 أخّو، فال إشكاال ع محل املطل  عىل املقيد.

 عىل وف  قاعدة اليقني ع  مرة القماف  والقخالف.وعليه: فال حّد من العمل 

 حينهام عممم من وجه، فال حّد من العمل عنىل وفن  قاعندة اليقننيأن يكمن وإّما 

؛ وذلك لقاعدة ذكروها وذكرناها وهي أّن العامني منن وجنه لنم كاننا حنانم إن أيضاً 

فهنذا  ،النناةر أةخلنا املجمع ع إ،دس القضيقني لزم اخقصاص القضية الثانية حنالفرة

 العام ع ،كم اخلاص، وال حّد أن يعامل معه معاملة اخلاص.

قاعدة اليقنني وإّمنا  من جهةفرتاق ممرة لالال أن ا القبيل، فنّنه إّما واملقام من هذ

 كام ذكرنا. ،ناةرٌ  أن يكمن هناب ممرة إال أنه

هام وأّما إذا كان ةليل االسقصااب والقاعدة ةلينل وا،ند، ففني منمرة تصناةق

 ال تنقض اليقنني حالشنّك اإلطالق حلااظ قاعدة اليقني لغٌم؛ إذ املفروض أّن يكمن 

، فعليه: ال ناقناج إىل قاعندة اليقنني ع  نمرة حال إشكاال مرة االسقصاابمل مالً اش

 القماف .

 وأّما ع  مرة ختالفهام، فهام مقعارضان ومقساقطان، وال يرتتب عليها أثر.

ع مثل تعاقب احلنالقني، فنّننه حعند تعنارض االسقصنااحني  اً فنن قيل: إّن هلا أثر

 تصل النمحة إىل قاعدة اليقني كام أرشنا إليه ساحقًا.

قلنا: إّنه أيضًا ليس هلا أثر؛ إذ عدم إمكان القعبد حالضدين يشمل االسقصنااحني 

عبند ة وهي عدم إمكان القاملقعارضني وقاعدة اليقني؛ إذ ةليلهام وا،د، والقرينة املقصل

نع من انعقاة الىهمر ع االسقصااحني املقضاةين وع قاعندة اليقنني، ومنا متحالضدين 

لجع إىل قاعدة فذكر ع مباين االسقنبا  من أّنه لم كان ةليلهام وا،دًا ولكن حجامعني 

 جامعني ال ةخل له ع املسألة.حتق  جامع وا،د أو اليقني غل  ايح؛ لّن 
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 غل ممجمة ع مصباح الُ مال.وما هيّمن اخلطب أّن هذا 

والغرض أّنه ع  مرة القماف  ال ا،قياج إىل قاعدة اليقني، وع  مرة القخنالف 

جدًا، ومحل املطل  عىل  ناةرفهم ليست النقيجة ثبمت قاعدة اليقني، فنن كان هلا ممرة 

قاعندة  الفرة الناةر قبيح، أو أّن اإلطالق حلااظ الفرة الناةر مسقهجن، فنّنا ذكرننا أنّ 

نّنام تثبت ع ممارة اسقصااب العدم الزيل لم قلنا حعدم جريان فاليقني لم كانت ثاحقة 

ع ممارة الغفلة عن احلالة الساحقة مطلقنًا، تثبت أو  االسقصااب ع العدام الزلية.

 وهذ  ممارة ناةرة جدًا.

 فجعل قاعدة اليقني حدليل االسقصااب يكمن لغمًا.

 حمجهني:ويمكن اجلماب عنه 

: أّن محل املطل  عىل الفرة الناةر قبيح منن حناب عندم القناسنب حنني مقنام أوالا 

 الثبمت، ومن هذ  اجلهة ختصيو الكثر مسقهجن.مقام اإلثبات و

فيكنمن  ،وال تناسنب حيننهام ،فبام أّن مقام اإلثبات له تمسعة ومقام الثبمت ضي 

 محل املطل  عىل الفرة الناةر قبياًا.

ال مانع مننه، واملفنروض أّن فنيام نانن فينه فاملطل  للممارة الناةرة  وأّما شممال

وأّن هذا يعنم الشنّك السناري والشنك  ال تنقض اليقني حالشّك املسقدال يقمسك حن 

الطارئ، وممارة االسقصااب كثلة، وممارة قاعدة اليقنني نناةرة، وشنممال املطلن  

 هم اخقصاص املطل  حالفرة الناةر.للفرة الناةر ال حمذور فيه، وما فيه حمذور إّنام 

: أّنه مع قطع النىر عن اجلماب الوال يرتتنب الثنر عنىل جعنل القاعندة، وثانياا 

وأثرها تعارضها مع االسقصااب ع  مرة القخالف وتساقطهام والرجمع إىل أ نل 

آخر، فالقمال حأّنه يلزم من جعلها حمذور اللغمية غل  نايح؛ فنّننه لنم كنان للندليل 

النسبة إىل كليهام، فالشارع املقندس ملقفنت إىل تعنارض االسقصنااب منع شممال ح
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قاعدة اليقني ع كثل من املمارة وهي ممارة القخالف، ولنم مل يكنن لنه شنممال يبقن  

 االسقصااب حال معارض.

: من المجم  القي اسقداّل هبا الخقصاص الرواينات حاالسقصنااب الوجه الرابع

 وحيانه مقمقف عىل مقدّمقني:، ىل قاعدة اليقنيإوليس هلا إطالق حالنسبة  ،فقط

 : ع ،قيقة اإلطالق اللفىي الذي يقمسك حه إلثبات قاعدة اليقني.املقّدمة األوىل

فنقمال: اإلطالق عبارة عن إتيان املاهية مرسلة ع نا،ية املمضنمع أو املامنمال، 

الثبنمت أو أّن  قنامملفنذا شككنا أّن هذا اإلرساال والقمسعة ع مقام اإلثبنات مطناح  

فيقمسك إلثبات اإلرساال حأ الة القطناح  حنني  ،املمضمع أو املاممال حمدوة ومضي 

فكام مل تقيد املاهية ع مقام اإلثبنات مل تقيند ع مقنام الثبنمت  مقام الثبمت واإلثبات.

 أيضًا، حل هي ال حرش .

جلدينة فممرة الخذ حاإلطالق هم أّن ع كنّل قضنية منر،لقني: مر،لنة اإلراةة ا

واإلراةة االسقعاملية، واشرتاكهام ع ماهية سماٌء كان حلاناظ املمضنمع أم املامنمال، 

مل يقيد ع مقام اإلثبنات، ففني الخنذ فنّنه  ،ع مقام الثبمتوعدمه والشك ع تقييد  

حاإلطالق اللفىي ال حّد من ماهية مشرتكة جعلت ممضمعًا أو حمممالً ع مقام اإلثبات 

السنقعاملية ن وع مقنام الثبنمت ن أي اإلراةة اجلدينة ن والشنّك ع أّننه نن أي اإلراةة ا

عبنارة هني ينفن  حأ نالة القطناح  القني حالنسبة إىل يشء أو حشنر  يشء،  حشنر  ال

 ُأخرس عن اإلطالق. هذا كّله ع اإلطالق اللفىي.

أكنرم  وأّما اإلطالق املقامي: فال ا،قياج إىل ماهية مشرتكة فيه، فمنثاًل: إن قناال:

وأخا ، وأكرم حكرًا وأخا ، وأكرم خالدًا، فبام أّننه كنان ع مقنام حينان منن انب  اً زيد

مع أخمهيام ومل يذكر أخا خالند، فمنن اإلطنالق املقنامي  اً وحكر اً إكرامهم، وذكر زيد
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ا،قياج إىل املاهينة املشنرتكة ع اإلطنالق  أّن أخا خالد ال اب إكرامه، فالنسقكشف 

 ال املقامي. ،فعاًل ع اإلطالق اللفىي املقامي. والباث

: أّنه من الُممر املمجمةة ع مجيع احلضارات البرشية االعنقامة عنىل املقدمة الثانية

تفهيم املراة أ،يانًا حغل  مرته ال لية، حل حصمرة ُأخرس، ويعّّب عن هذا حالقعبلات 

عرحية اسنقعارات وكناينات فكام ع اللغة ال الةحية والمثلة واالسقعارات والكنايات.

 وأمثلة، كذلك ع سائر اللغات.

فمثاًل: ،ينام يريدون تفهيم أّن زيدًا جماة، يقاال: زيد مهنزوال الفصنيل أو جبنان 

الكلب، أو كثل الرماة، وتقجىل تلنك احلقيقنة حغنل  نمرهتا ال نلية، حنل حصنمرة 

 ي هي املراة اجلدي.تناسب ذلك املجقمع حنام تكمن ،اكية وأمارة لصمرة احلقيقة الق

حل يمكن القمال حأّن هذا له أ مال نفسية، فنّن ال،الم الصاةقة كثنلًا منن هنذا 

قملنه تعناىل: كام ع  القبيل، أي: يرس شيئًا أو يقاال له ع املنام يشء وتعبل  يشء آخر.

النة عنىل وغل هذ  اآلينة منن اآلينات الد إىل آخر . (1) ﴾إيِنِّ أَرى َسبوَع َبَقَرات  ِساَمن  ﴿

 ذلك.

إّمنا منن قصنمر عّّب املقكلم عام يريد  رصحيًا العقّب ذلك وع كثل من املمارة لم 

 إهانة للمسقمع، كام هم مذكمر ع كقب املعاين والبيان.أّنه املقكلم أو 

 واملقصمة أّن املجازات واالسقعارات وأمثاهلام هلا تأ ل نفسني.

د ألف السنيد النريض كقاحنًا حعننمان وع القرآن والسنة جمازات واسقعارات، وق

 جمازات القرآن وجمازات اآلثار النبمية.

                                                           
 

 .43( سمرة يمسف )ع( اآلية: 1)
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إاّل أّن املجننازات واالسننقعارات سننماٌء ع املفننرة أم اجلمننل ختقلننف حنناخقالف 

 ي عنن اجلنمة مسقاسننًا ع جمقمنع وال، فمن املمكن أن يكمن تعبل كننائاحلضارات

يمكنن أن ختقلنف الكناينات  مسقاسنًا ع جمقمع آخر، حنل ع ،ضنارة وا،ندة نميك

واالسقعارات، فننّن احلنامر كنان يسنقعمل للداللنة عنىل أّن الشنخو قنمي اإلراةة 

و بمر، فلذا كان يقاال آلخنر اخللفناء المنمي منروان احلنامر، واخلنزينر ع الرجنل 

 أ بح احلامر واخلنزير يداّل عىل جهات أخرس.الباسل، إاّل أّنه تغل فيام حعد، و

الكنايات وأمثاهلام يمكن كشف البيئة القني كنان املنقكلم فيهنا، ومن املجازات و

لقد تقّمصها احن أ  قاافة، وهم يعلم أّن حميل منها حمل القطب  :فمثاًل من قمله 

، يىهر من هنذا الكنالم أّن الكنالم من الر،  ينادر عني السيل وال يرق  إيّل الطل

  در ع حالة جبلية ينادر عنها السيل.

 ، يىهر أّن مركمهبم من احليمانات.عىل غارهباللقيت ،بلها  :قمله أو من 

والغرض أّن املجازات من الىماهر احلية وتقطمر وتقكامنل، وال يمكنن حمجنرة 

ثبت أّنه جماز أو اسقعارة تفسل  حاسب ثقافقنا وذهنيقنا، حل ال حّد وأن  مكال عتناسب 

 يشء، وإاّل لمقعنا ع اخلطأ كثلًا.رس أّن هذا ع ذلك املجقمع كناية عن أي ن

فلذا نرس أّن كثلًا من أكاحر  ،وحام أّن القامال ،ق  ع املجقمع الما،د كثل ورسيع

الُةحاء ع كثل من املجازات ع اآلثار النبمية خيّطلون اآلخنرين، كنام ع أمنايل السنيد 

 .الصايحهذا خطأ ويبني املعن  الُةحاء ثمَّ يذكر أّن أقماال املرتىض، فنّنه كثلًا ما يذكر 

أي من هذا القبيل،  ال تنقض اليقني حالشك :إذا ظهر ذلك نقمال: إّن قمله 

مل يعنرف مننه ، العارف حاللغة من ةون معرفنة الكناينةمن الكنايات القي لم نىر إليه 

حنل ع القنرون الخنلة مل يكنن  ،ويكمن هذا معضلة عند ؛ إذ ع هنذا الزمنان ،شيئاً 

امال هذ  اجلملة ع االسقصااب أو قاعدة اليقني أمرًا مقعارفًا، والشاهد عىل ذلك اسقع
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أّن الشيخ ع النهاية حعد ما ذكر شبيه هذ  العبارة، أ بات هذ  العبارة من املشكالت 

وأّنه ما معن  ذلك؛ ولذا ذكر املاق  ع مقدمنة نكنت النهاينة أّن مجاعنات منن أهنل 

عضالت حالنسبة إىل ّناية الشيخ الطمي وكانما يسنألمين الفطانة كان هلم إيراةات وم

 ثمَّ عزمت عىل مجعها وسميقها حكقاب نكت النهاية. ،وأجيب عنها حأجمحة خمقرصة

نن انرصف من ،اال المضمء وقد شّك ع يشء من ذلك مل )فقمله: : ومن السئلة

يقنني، فلنم تنيقن يلقفت إليه، ومىض عىل يقينه ن والسلاال أّنه ن كيف يشّك ويكمن له 

 شيئًا ملا جاز له أن يعمل عىل غل .

حعند إذا انرصف مقيقنًا حطهارته مل يلثر ما يعرض له من الشنّك  حهاجلماب: يريد 

 .(1) فيكمن اليقني ساحقًا، ثمَّ يقجدة الشّك ع وقت آخر(ذلك، 

 احلديف تطهر وحالعكس ال يلقفنت نييق: )لم شّك ع الطهارة حعد (2) وع الذكرس

 لّن اليقني ال يرفعُه الشّك؛ إذ الضعيف ال يرفع القمي(.

ثمَّ حعد ذلك حفصل ذكر: )تنبيه: قملنا: اليقني ال يرفعه الشّك ال نعني حنه اجنقامع 

حه أّن اليقنني  ما،د المقناع ذلك ن إىل أن يقمال ن: حل املعنيالزمان الاليقني والشّك ع 

 .إىل آخر  (3) ن الوال..(الذي كان ع الزم

من املجازات  ال تنقض اليقني حالشّك  :فيىهر من هاتني العبارتني أّن قمله 

القي كانت ع زمن خاص هلا معنً  خاص، وع مثل هذ  املنمارة ال حنّد منن مراجعنة 

 القرائن املمجمةة ع ذلك الزمان لنقمكن من تعيني املراة اجلدي.

                                                           
 

 .225: 1نكت النهاية ( 1)

 .205: 2ذكرس الشيعة ( 2)

 .207: 2ذكرس الشيعة ( 3)
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اة من اليقني املذكمر هم اليقني حام وعىل ما ذكرنا ع مر،لة اإلراةة االسقعاملية املر

له من احلد المسيع االعقباري، واملراة من الشك غل اليقني، يعني: ال تنقض اليقني حام 

 له من احلّد المسيع االعقباري حالشك.

عقّب اليقني حاحلدويف يقينًا حالبقناء ي نأأراة املمىل أّن وع مر،لة اإلراةة اجلدية إّما 

 ني ع زمان حاقيًا ولم حعد زواله.عقّب اليقاأو أّنه 

 فاملراة اجلدي ال يطاح  املراة االسقعاميل حعد فهم أّن املراة االسقعاميل كناية.

حل املراة اجلدي منها هم تمسعة  ،مراةًا حاملراة اجلديمعناها فكلمة )نقض( ليس 

 ليقني إّما حلااظ حقاء نفسه أو حلااظ حقاء مقعلقه.ل

املراة اجلدي هم اليقني المجداين، وع املنراة االسنقعاميل هنم  فاملراة من اليقني ع

 اليقني الماسع االعقباري، والشّك املذكمر إّما حمعن  المسمسة، أو حمعن  غل اليقني.

واحلاال أّن ع املراة اجلدي تمسعة الكشف معنا  عدم االعقناء حا،قامال اخلنالف، 

 فاملراة اجلدي ال يطاح  املراة االسقعاميل.

 ال يمكن الخذ حاإلطالق؛ إذ الخذ حاإلطالق إّنام يعقّب فيام إذا كان املراةوعليه: 

 ع املمضمع واملاممال، عنىل منا ذكرننا ع املقدمنة نياجلدي واملراة االسقعاميل مشرتك

 الوىل.

ال تننقض اليقنني فقاصل مما ذكرنا أّنه ال جماال لقمهم القمسنك حناإلطالق ع: 

الشّك الساري والطارئ، وذلك لّن القمسك حاإلطالق اللفىي  ، وأّنه يشملحالشك

 ع ذات املمضنمع نياجلندي واملنراة االسنقعاميل مقطناحقإّنام يصح فيام إذا كنان املنراة 

 واملاممال، وكان الشّك ع القيمة.
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وع مثل هذ  اجلملة ال حّد من فهم املعن  أوالً، ثمَّ الرجنمع إىل القنرائن، و،يننام 

ةاللقها عىل قاعدة اليقنني ائن نرس أّّنا تداّل حالنسبة إىل االسقصااب، وأّما نراجع القر

 .وهم غل تام كام تبنّي  ،كلمة الشّك ع مقمقفة عىل اسقفاةة اإلطالق 

 هذا متام الكالم ع قاعدة اليقني، وظهر عدم ،جية القاعدة.
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 يف تقديم األمارات عىل االستصحاب: األمر الثالث

المارات عىل االسقصااب مما ال إشكاال فينه ع اجلملنة، إاّل  أ ل تقديملعل و

أّنننه خيطننر حالبنناال اخننقالف؛ إذ املقننأخرون مسننّلم عننندهم تقننديم المننارات عننىل 

من حعض كلامت حار العلمم ن عىل ما نقله الشنيخ ع قد يقمهم االسقصااب، ولكن 

 فىية.القخصيو الزماين ن أّنه حنمكان االسقصااب معارضة ال مال الل

واملسقفاة من املققدمني والفقهاء الساحقني ع كيفية اسقدالهلم للمسنائل الفقهينة 

وأّما ع  نمرة  هم أّّنم يقملمن حققدم المارات عىل االسقصااب ع  مرة املخالفة.

املمافقة حني المارة واالسقصااب فيسقدلمن هبام ع عرض وا،د، لكن املقنأخرين ال 

رة املمافقة، حل عّد ذلك ع حعض كلامت  نا،ب الكفاينة يقملمن حذلك ،ق  ع  م

للقمال حاكممة المارات عىل االسقصااب، فنّننه ذكنر أّننه الزم  ةسداقمايل الفالمن 

 . (1) (ال أظّن أن يلقزم حه القائل حاحلكممة) قاال:ياّنا ع  مرة القماف ، وذلك جر

 االسقصنااب منن أي والقائلمن حالققديم اخقلفما ع أّن تقديم المنارات عنىل

 عىل نام المروة أو عىل نام احلكممة أو عىل نام القخصيو؟ هم حاب، فهل 

فال حّد لنا من ذكر هذ  املصطلاات أوالً حبيان إمجايل، ثمَّ نذكر الفروق حينها حبيان 

إاّل أّّنا من الممر القي يعقني هبا العقالء  ،تفصييل، فنّّنا وإن كانت عناوين ا طال،ية

 يم حعض الةلة عىل حعض.لققد

 نقمال: إمجاالً املصطلاات ولبيان هذ  

                                                           
 

 .429كفاية ال مال: ( 1)
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ثبنت هلنا احلكنم، قي إّنه تارة يكمن الكالم ع خروج فرة أو ،صة عن الكّبس ال

يكمن الكالم ع إةخاال فرة أو ،صنة ع الكنّبس القني لنيس هنذا الفنرة أو  وأخرس

 احلصة مشممالً هلا.

أن يكمن ذا ينقسم إىل قسمني؛ لّنه إّما أّما خروج الفرة أو احلصة عن الكّبس فه

 . وكّل منهام ينقسم إىل قسمني أيضًا.اً تعبدي اً ، أو خروجاً تكميني اً اخلروج خروج

كان اخلروج خروجًا تكمينيًا فهذا ينقسم إىل القخصو والنمروة عنىل نانم فنن 

رجنًا القضيي ؛ إذ اخلروج القكميني تارة يكمن ال حملونة منن القعبند، سنماٌء كنان خا

،دوثًا أم حقاًء، كام إذا قاال املمىل: )أكرم كل عامل(، فهذا ال يشنمل منن كنان جناهاًل، 

سماٌء كان جاهاًل من الوال أم كان عاملًا من الوال إاّل أّنه زاال عننه العلنم، وهنذا هنم 

 الذي يسم  حالقخصو.

ه ما مل يعقّب وتارة يكمن اخلروج خروجًا تكمينيًا إاّل أّنه حملونة من القعبد، أي: أنّ 

اخلروج القكميني ال يقاق ، وهذا هم الذي يعّبون عنه حالمروة عنىل فاملعقّب واملقنن 

عندة قنبح العقناب حنال حينان؛ إذ نام القضيي ، مثل أةّلة ،جية احلجج حالنسبة إىل قا

رج عن قانمن قبح العقناب حنال ختوملةياهتا  اما اعقّب الشارع هذ  احلجج فمفاةهحعد

 كمن العقاب مع البيان.حيان، أي: ي

إاّل أّننه حملوننة منن  ،وهذا اخلروج خروج تكميني؛ لّن هذ  الُممر واقعًا حينان

 القعبد؛ إذ لم مل يعقّبها الشارع لكان ةاخاًل حتت قانمن قبح العقاب حال حيان.

نقسم إىل قسمني؛ إذ الدليل الداال عىل ي أيضاً فهم  اً تعبديخروجًا اخلروج إن كان و

تارة يكمن لسانه لسان املعارضة، يعنني: أّن العنام ن منثاًل ن يققضنني ثبنمت اخلروج 

احلكم لكل فرة، والدليل املخّرج يدال عىل عدم ثبمت احلكم هلذا الفنرة أو ينداّل عنىل 

 ثبمت احلكم املضاة.
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فمثاًل: إذا قاال املمىل: )أكرم كنّل عنامل(، فقنارة يقنمال: )ال انب إكنرام الفسناق 

 : )حيرم إكرام الفساق منهم(، وهذا يسم  حالقخصيو.منهم(، وتارة يقمال

حل لسان املساملة، وهذا هم الذي يعّب عننه  ،وتارة ال يكمن لسانه لسان املعارضة

)العنامل الفاسن   :حاحلكممة عىل نام القضيي ، مثل ما إذا قاال: )أكرم العلنامء(، وقناال

الندليل املاكنمم، وهنم  هليل احلاكم ليس له تعرض ملا تعرض ليس حعامل(، فهذا الدل

وهني الفاسن ، وهنذا ع  ،وجمب إكرام العلامء، حل ينفي نفيًا تنزيليًا العامل عن ،صة

احلقيقة تعبل أة  ونفي للاكم حلسان نفي املمضمع، وسيأيت ع الباث القفصنييل أّن 

انقخاب ذلك إّنام يكمن حاسب املققضيات، فنّنه إن كان ةلينل العنام لسنانه آب عنن 

يو من جهة شّدة ارتبا  احلكم حاملمضمع، أو حنىر عمنمم النناس وحاسنب القخص

ذلك لئال يقعنارض املقنن إ،ساساهتم يرحطمن حني احلكم ومجيع احلصو؛ فلذا خيقار 

، فيخصصه حلسنان احلكممنة عنىل نانم القضنيي ، ومشاعرهم مع إ،ساسات الناس

الفاس  لنيس حعنامل(، هنذا كّلنه إاّل أّن العامل  ،فيقمال: )نعم مجيع العلامء اب إكرامهم

 حالنسبة إىل أقسام اخلروج.

ىهر أّن له أقسامًا أرحعة: القخصو والمروة عىل نام القضنيي ، والقخصنيو ف

 واحلكممة عىل نام القضيي .

وأّما الدخمال حتت كّبس مل يكن الفرة أو احلصة ةاخاًل فيها، فنن كنان الندخمال 

كام إذا ةاّل الدليل عىل وجمب إكنرام كنل  ةخمالً تكمينيًا فليس هلم ا طالح خاص،

 عامل، وتعّلم شخو و ار عاملًا، فهذا ةاخل ع العلامء تكمينًا.

فهذا يسم   ،وإن كان الدخمال ةخمالً تكمينيًا إاّل أّنه حملونة من الشارع والقعبد

حالمروة عىل نام القمسعة، مثل أةّلة ،جية احلجج حالنسبة إىل قانمن ،سنن العقناب 

يان، فنّنه لم مل تكن أةلة ،جية احلجج مل يكن ،سن العقاب منع البينان شناماًل مع الب



786 |   

 

قصنبح المنارات حياننًا، و فملمارة المارات، ولكن حام أّنه ةّلت الةلة عنىل ،جيقهنا 

 العقل يداّل عىل ،سن العقاب مع البيان أو عدم ،سنه.

ام ك ،جه القمسعةوقد يكمن الدخمال ةخمالً تعبديًا، وهذا يسم  حاحلكممة عىل و

 إذا قاال: )اجلاهل العاةال عامل(.

 وع احلقيقة هنا جعل ،كم حلسان جعل املمضمع. وهذ  أقسام الدخمال. 

وقند يكنمن  ،فىهر أّن الدخمال قد يكمن ةخمالً تكمينيًا وحال ملونة منن القعبند

م وهنذا يسنم  حنالمروة عنىل نان ،الدخمال ةخمالً تكمينيًا إاّل أّنه حملونة من القعبد

القمسعة، وقد يكنمن الندخمال ةخنمالً تعبنديًا، وهنذا يسنم  حاحلكممنة عنىل نانم 

 القمسعة.

ومما ذكرنا ظهر أّن احلكممة عىل نام القضيي  واحلكممة عىل نام القمسعة حينهام 

أّننا أي:  ،كنمن منن سننخ القخصنيوتي؛ إذ احلكممة عىل نام القضيي  فرق أسا

لعام كان مقام إثباته أوسع من مقنام ثبمتنه، فقنأيت بط حمقام اإلثبات، وأّن الدليل اترت

حنل  ،وتضّي  ةائرة اإلثبات، إاّل أّننه ال حلسنان املعارضنة ،احلكممة عىل نام القضيي 

 حلسان املساملة.

ال رحط هلا حمقام اإلثبات، حل هلنا رحنط حمقنام فوأّما احلكممة عىل نام القمسعة، 

القمسعة جعل ،كم آخنر، إاّل أّننه حلسنان الثبمت، ففي احلقيقة ع احلكممة عىل نام 

 جعل املمضمع.

وأّما أّن الشارع أو املقنن ملاذا ينقخب جعل احلكم حلسان جعنل املمضنمع، فهنذا 

 من جهة إ،ساس الناس ع الرتاحط حني احلكم واملمضمع.

 هذا متام الكالم ع البيان اإلمجايل هلذ  املصطلاات.
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هنل أّن وأّننه  ،هم مال،ىة كل منها مع مشاهبهفمر وأّما البيان القفصييل هلذ  الُم

 الفرق حينهام من الفروق الماقعية أو املقممهة، وعليه فال حّد من طرح مبا،ث:

 يف الفرق بني احلاومة عىل نحو التضييق والتخصيص: البحث األول

إّن احلكممة عىل نام القضيي  والقخصنيو مقشناهبان؛ لّن منرجعهام إىل عندم 

اة اجلدي مع املراة االسنقعاميل، وأّن مقنام اإلثبنات فنيهام أوسنع منن مقنام تطاح  املر

 الثبمت، إال أّن حينهام فروقًا:

وإن كانا مشرتكني ع أّن  دق العنمان ع كل منهام حااجة إىل  أّّنام: الفرق األول

وجمة عام ،ق  يصدق عىل الدليل الثاين عنمان املخصو وعنمان احلكممة عىل نام 

ع ذاهتام ن ال ع تعنمّنام حعنمان القخصيو واحلكممة عنىل حينهام فرقًا  ، إال أنّ القضيي 

نام القضيي  ن وهم أّن جعل ما نعّب عنه حاملخصو ن مع قطع النىر عن هذا العنمان 

ن مثل: )ال اب إكرام فساق العلامء( أو )حيرم إكرام فساق العلامء(  اقه غل مقمقفة 

)حينرم إكنرام العنامل الفاسن ( وإن مل يكنن  :أن يقمال املنمىلصح يعىل وجمة العامل؛ ف

 )ال اب إكرام العامل الفاس (. :مسبمقًا حأكرم العلامء، وكذا

صاقه مقمقفنة عنىل وجنمة الندليل العنام؛ فوأّما ع احلكممة عىل نام القضيي  

 ل .وذلك لّن مفاةها النفي القنزييل، وهذا مقمقف عىل أن يكمن خمالفًا لعام أو مط

وحعبارة ُأخرس: ال حّد من وجمة عام ،ق  يكمن للنفي القنزييل جماال، والمجنه ع 

ذلك: أّن احلكممة أساسنها عنىل النىنر، أي حنام أّن الندليل احلناكم نناظر إىل الندليل 

املاكمم فال حّد من وجمة الدليل العام؛ ولذا يقدم الدليل احلاكم عىل الدليل املاكمم 

لنسبة، فال حّد من وجمة منىمر إليه ،ق  يكنمن الثناين نناظرًا مطلقًا وحدون مال،ىة ا

 إليه.



788 |   

 

لكن يمكن القمال حأّن احلكممة عىل نام القضيي  أيضًا غل مقمقفنة عنىل وجنمة 

أّن مصناح احلكممنة  :وقد ذكرنا تمضيح ذلك ع مباث ال رضر، وإمجاله عام قبله.

الذي ننفيه نفينًا ن املمضمع عىل نام القضيي  هم وجمة واسققرار ارتبا  حني احلكم و

 ع الذهان.ن تنزيليًا 

فقارة يكمن منشأ االرتبا  الذهني للناس عبارة عن العممم واإلطالق، فالندليل 

كنمن نناظرًا إىل ننه ياحلاكم يكمن ناظرًا إىل العمنمم واإلطنالق منع الماسنطة، أي: أ

يكنمن نناظرًا فو اإلطالق حام أّن منشأ االرتبا  هم العممم أو، احقداءً  االرتبا  الذهني

فمثاًل: اسققر ع أذهان الناس ،رمة الرحا حني المالد والملد من جهة  إليه مع الماسطة.

قمله تعاىل: )و،رم الرحا(، واملقنن حماسطة نفي الطبيعي عن احلصة وقمله: )ال رحا حني 

 ة.المالد والملد( ينفي ما اسققر ع أذهاّنم من ،رمة الرحا ،ق  ع هذا املمر

شدة الرتاحط حني احلكم واملمضمع، حايث لم ثبت احلكنم هم وتارة يكمن املنشأ 

ع ،صة ختيل العرف أّن احلكم ثاحت جلميع احلصو، و،ينئنٍذ ينأيت الندليل احلناكم 

منن فيه الذي ال حّد وهم وينفي الرتاحط املقمهم، كام إذا كان ةليل ،رمة الرحا ةلياًل لبيًا 

فيقمال: )ال رحا  ،فيأيت الدليل احلاكم، وينفي الطبيعي عن احلصةالخذ حالقدر املقيقن، 

 حني المالد والملد(.

فىهر أّن املقدار الذي تقمقف عليه احلكممة عىل وجه القضيي  عبارة عنن تنراحط 

احلكم مع هذ  احلصة تراحطًا ذهنيًا ع أذهان املخناطبني واملقصنمةين حاإلفهنام، غاينة 

ونان  .آخر ئاً شييكمن ط تارة يكمن العممم واإلطالق وتارة المر أّن منشأ هذا الرتاح

ن أيضًا ن نقمال حأّن رس تقدم الدليل احلاكم هم النىر، إاّل أّنه ليس النىنر االحقندائي إىل 

حل النىر إىل الرتاحط املمجمة ع الذهان الذي قد ينشأ من العممم  ،العممم واإلطالق

 واإلطالق، وقد ينشأ من نا،ية ُأخرس.
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جمناز أو لنيس فينه مفناة  يكنمن رصحينًا، أي : أّن الدليل املخصو الفرق الثاين

ينفي احلكم الثاحت للعام، أو يثبت احلكم املضاة حلصنة أن إّما وهم اسقعارة واعقبار، 

 أو لفرة من أفراة العام.

قند يكنمن مركنز ووأّما احلكممة عىل نام القضيي  فلساّنا لسان النفي القنزييل، 

يكمن احلكم، وقد يكنمن عبنارة  وأ ،املقعل هم يكمن  وأنزييل هم املمضمع، النفي الق

 عن أمر رحام يطرأ عىل احلكم، يعني: يكمن احلكم ع حعض الوقات سببًا له. 

وال حّد من عدم اخللط حني املراة القفهيمي ومركز النفني القننزييل؛ فنّننه ع مجينع 

 ة القفهيمي هم نفي احلكم.ممارة احلكممة عىل نام القضيي  يكمن املرا

إاّل أّن مركز القنزيل خيقلف حاسب اخقالف املمارة؛ فنّنه قد يكمن مركز القنزينل 

 :مثل ،، وقد يكمن مركز القنزيل هم املقعل ال شّك لكثل الشك :مثل ،هم املمضمع

ال  الة ملن ال يقم  لبه ع الصالة أو ،ال  الة إاّل حفاحتة الكقنابوقند يكنمن ، 

هنم ، عىل ما فسنرنا  من أّن املنراة ال يعلممن رفع ما :مثل ،مركز القنزيل هم احلكم

الرفع القنزييل، يعني: أّن احلكم اإللزامي غل املكشمف كأن مل يكن، أي يرتتنب علينه 

وهم وجنمب ن آثار العدم؛ إذ أثر احلكم عند العممم هم وجمب اإلطاعة، فهذا الثر 

هنم  مركنز القنزينلوعليه: ف ممجمة ،ينام ال يكمن مكشمفًا. غلن اإلطاعة لأل،كام 

ال رضر( ) :مثنل ،آخر قد يطرأ عىل احلكمنفس احلكم، وقد يكمن مركز القنزيل أمرًا 

وهم أّن القسبيب إىل الرضر غل ممجمة، فاملنفي هنم الضننرر، وهنم  ،عىل ما فسنرنا 

م، حل يشء يطنرأ عنىل نفس احلكهم لاكم، وال لليس حممضمع للاكم وال حمقعل  

 احلكم، ويكمن مسببًا عن احلكم ع حعض املمارة.

إّما راجعة إىل ؛ لّّنا أّن احلكممة عىل قسمنيوقد ذكر املاق  النائيني ومن وافقه 

أعنّم منن ما هنم وإّما راجعة إىل عقد احلمل، ومراةهم من عقد المضع  ،عقد المضع
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( ويقملنمن إّن ىل ما مثلما هم )ال رضراملمضمع واملقعل ، ومراةهم من عقد احلمل ع

( هنم عقند ال رضربط حعقد احلمل، يعني: أّن مركز النفي القننزييل ع )تال رضر( مر)

 احلمل.

؛ القبنمال حنهأّن ما ذهب إليه ال يمكن  :ونان قد حينا تفصياًل ع مباث ال رضر 

ولنم كنان  ،كمضنرر، والضنرر ليس عنمانًا للاوذلك لّن مركز النفي القنزييل هم ال

عنمانًا للاكم مل يكن نفيه نفيًا تنزيليًا، يعني: أّنه لم كان املراة من الرضر ،كاًم ينشأ منه 

 الرضر فيكمن نفيه نفيًا واقعيًا.

املراة القفهيمي هم نفي  ،نعم، كام ذكرنا ع مجيع أقسام احلكممة عىل نام القضيي 

 احلكم، إاّل أّن الكالم ع مركز القنزيل.

مركز النفي القنزييل، ويمكن أن يلان  حنه  همالذي ذكرنا  ع احلمل املثاال  عقدف

كل يشء لك ،الال ،ق  تعرف احلرام حعينه ؛ إذ املراة من احلالال ما ،ّل عنه عقندة

احلىر، وهذا ما نسميه احلكممة الىاهرية؛ إذ املفروض أّن هذا نفني تننزييل للاكنم، 

 العلم.فيىهر أّن احلكم ممجمة ع  مرة عدم 

أن يكمن  يمكنأن يكمن ةلياًل رشعيًا كام  يمكن املخصو هم أنّ  الفرق الثالث:

طناب اخلاملخصو قد يكمن لفىيًا وقد يكمن لبيًا، فنذا كنان  :ةلياًل عقليًا، ولذا يقاال

 فالعقل خيصصه حأّنه ال يشمل العاجز. ،إىل اجلميع اً مقمجه

ال،كام العقلينة، حنل ال حنّد وأن  ال تقصمر عفوأّما احلكممة عىل نام القضيي  

الدليل الشنرعي أو ما يقمم مقامنه ن كنام سنيأيت ن هم يكمن احلاكم عىل وجه القضيي  

ومقام اإلثبات أوسع  ،أّن العقل ،ينام يدرب أّن العام مجيعه ليس حمراة :والرّس ع ذلك

 من مقام الثبمت، فهم يدرب الماقع حصمرته.
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بطننة حلسننان أة ، وال يقصننمر ع تضننيي  فهنني مروأّمننا احلكممننة عننىل ناننم الق

وهذا لممر، املدركات العقلية االسقعارات والكنايات، والنفي القنزييل، وأمثاال هذ  ا

 لعله من الماضاات.

إّنام الكالم فيام إذا كان احلكم ثاحقًا حبناء العقالء مع عدم الرةع، فهل يمكنن مثنل 

 يي  أو ال؟هذا احلكم أن يكمن ،اكاًم عىل وجه القض

احلكم العقيل ع عندم إمكنان يشرتب مع وحعبارة ُأخرس: هل أّن احلكم العقالئي 

،كممقهام عىل وجنه القضنيي  أو أّن احلكنم العقالئني خيقلنف عنن احلكنم العقنيل، 

 ويقصمر فيه احلكممة عىل نام القضيي ؟

،ينث  أّّنام مشرتكان ع عدم إمكان احلكممنة، (1) يىهر مما ذكر   ا،ب الرسائل

ذكر أّن المارات إن كان ةليلها لفىيًا تكنمن ،اكمنة عنىل االسقصنااب، وإن كنان 

قصمر احلكممة عىل نام القضيي . فمن هنا يىهر أّنه لنم كنان تال فةليلها حناء العقالء 

 ال يمكن أن يكمن ،اكاًم عىل نام القضيي .فحناء العقالء هم الدليل 

وهنذا أمنر يسنقفاة منن  ،ء حاحلكم العقنيلحل  ،كم العقالنه قد أأ :وع احلقيقة

 سياق كالمه.

لكن المر ليس كذلك، وال يمكن املساعدة عليه؛ وذلنك لّننه ال يقناس ،كنم 

العقالء أو حناء العقالء حاحلكم العقيل؛ إذ احلكم العقيل كام ذكرننا لنيس فينه اسنقعارة 

قالء إن حنما عىل أمر يكمن إاّل أّن العقالء حام هم ع ،ناية، ونفي تنزييل وإثبات تنزييلوك
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، وهذا القفكر الذهني كام يمكن أن يكمن مبقنيًا ذهنية جرهيم اخلارجي عىل وف  فكرة

 عىل أمر واقعي كذلك يمكن أن يكمن مبقنيًا عىل أمر اعقباري.

والةلنة  ،فمثاًل: إن كان ةليل ،جّية خنّب الثقنة حنناء العقنالء منع عندم النرةع

معنا  أّن العقنالء يعقنّبون يكمن   عليه العقالء، فبناًء عليه الرشعية مرشدة  إىل ما حن

العمل عىل خّب الثقة علاًم ملصالح، فمن املمكن أن يكنمن أسناس حنناء العقنالء أمنرًا 

اعقباريًا كام ظهر ع هذا املثاال، فالعقالء وإن يرون أّن خّب الثقة لنيس علناًم؛ إذ العلنم 

ملائة، وعدم ا،قامال النقنيض، وخنّب الثقنة لنيس املائة ع ااالنكشاف حنسبة عبارة عن 

عنىل وفقنه، وهنذا  ونران، وملصنالح عقّبو  علنامً ي يمكن أنكذلك، إاّل أّنه مع ذلك 

اجلري عىل وفقه مّبز العقبارهم، وال يعقّب ع االعقباريات أن يكمن مّبز  لفىًا، حنل 

 يمكن أن يكمن مّبز  اجلري العميل.

قاندة فكم عىل نام القضيي  مما حن  عليه العقنالء، وعليه:  فيمكن أن يكمن احلا

 ةائرة العام حماسطة حناء العقالء.

: أّن القخصيو أساسنه عنىل مال،ىنة النسنبة، يعنني: ال حنّد منن الفرق الرابع

وأّمنا ع  والنسنبة حيننهام. ،مال،ىة الدليل الذي نجعله خمصصًا منع الندليل ال نيل

 إىل مال،ىة النسبة.ال ناقاج فاحلكممة عىل نام القضيي  

نسبة  تتمضيح ذلك: أّنه ع ممارة القخصيو ال حّد من مال،ىة النسبة، فنن كان

الدليل الداال عىل احلكم املناقض للعام مع الندليل العنام نسنبة العمنمم واخلصنمص 

املطل ، فعىل القاعدة ناكم حالقخصيو؛ إاّل إذا كان هنا مانع من القخصيو حأن لزم 

وقت احلاجة، فنّنه ن كام ذكرنا ع أواخر مبا،ث اللفاظ ن قد أشنكل  تأخل البيان عن

 القخصيو ع هذ  الصمرة، وذهب حعض إىل احلمل عىل النسخ ع هذ  املمارة.
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وأّما إذا كان حينهام عممم وخصمص من وجه، فالقخصيو مما ال وجنه لنه، وإن 

مباننث القعنناةال أيت ع قبعض اجلهننات القنني سننلنننّنام نلقننزم فننالقزمنننا حالقخصننيو 

كأن كان أ،د العامني من وجه شممله حالمضع واآلخر حاإلطالق، فام هم  ،والرتاجيح

شممله حالعممم نجعله خمصصًا ملا هم حاإلطالق عىل قمال، أو إذا أخرجنا املجمنع منن 

حتت أ،د العامني من وجه لزم أن ال يبق  الخقصا نه إاّل منمارة نناةرة، أي: يلنزم 

عكس، أو فيام إذا جعلنا أ،ندمها خمصصنًا لنزم سنقم  عننمان ختصيو الكثر، وال 

اغسل ، وكل يشء يطل ال حأس حبمله وخرئه :الدليل اآلخر املشقمل للعنمان، نىل

، فال مأكمال اللامالطائر غل حنجاسة حمال قلنا  ؛ فننثمحك من أحماال ما ال يلكل حلمه

ر، ال يلكل ع الطائر وغل الطائ يبق  للطائر خصم ية، حل يكمن املعيار ما يلكل وما

فنال حنّد وأن نجعنل الندليل املشنقمل للعننمان  ،وهذا ممجب لسقم  الدليل اآلخر

 خمصصًا للدليل اآلخر.

وخال ة الكالم: أّن القخصيو ع العامني من وجه عىل خنالف القاعندة، وع 

حّد من العممم واخلصمص املطل  عىل وف  القاعدة، وعىل أي ،اال، ع القخصيو ال 

 مال،ىة النسبة.

ملاكنمم ولنم منع وأّما احلاكم واملاكمم، فبام أّن ةلينل احلناكم نناظٌر إىل ةلينل ا

 ويقدم الدليل احلاكم عىل الدليل املاكمم. ،ال،ظ النسبةتالماسطة، فلذا ال 

ّننه آب عنن القخصنيو، إحعض اللسنة ع العمممات  يقاال  : أنّ الفرق اخلامس

نِي ِمَن احَلقِّ َشـيوئاا قمله تعاىل: ﴿وذكر لذلك أمثلة، مثل  ال ، ومثنل: (1)﴾إِن  الظ ن  اَل ُيغو
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ال ينبغني لنك أن  :حناء عىل كمنه ع مقام االمقنان، ومثل قمله  رضر وال رضار

 ، وأمثاال ذلك مما يكمن لسانه آب عن القخصيو.تنقض اليقني حالشك

لقضنيي  ممكنن، أي: أّننه لنيس فالقخصيو ال يمكن، إاّل أّن احلكممة عىل نام ا

، حنل يمكنن أن ال ةكن القخصيو مل تكن احلكممة عىل نام القضنيي  ممكننمكلام مل ي

، أي: يكمن القخصيو مسقهجنًا مع وجمة ةيمكن القخصيو وتكمن احلكممة ممكن

هذا اللسان؛ ولذا ذكرنا ع مباث ال رضر ن رةًا عىل من أشكل عنىل الشنيخ حأّننه لنم 

كنر  الشنيخ يلنزم ختصنيو منمارة كثنلة، واحلناال أّن اللسنان آب عنن القزمنا حام ذ

 مل جتعل حعنمان الرضر. مارة املذكمرة لأل،كام الضنرريةالقخصيو ن أّن امل

فمثاًل: أّّنم عدوا من ال،كام الضنررية اخلمس، ونان قد ذكرنا أّن اخلمس إّنام 

يسقميل علينه الشنخو حنال  جعل عىل الغنيمة حاملعن  العم، والغنيمة عبارة عن ماال

حنل لنم ،كنم الشنارع  ،عمض ماةي، وجعل اخلمس فيها ال يمجب رضرًا وتنقيصاً 

حعدم متلك اجلميع مل يكن رضريًا، وجمنرة االسنقيالء والفنمز عنىل أمنماال الكفنار ال 

حأن أرحعة أمخاس لك ومخسه ع هذا املمرة يمجب القملك، فنذا ،كم الشارع املقدس 

حل فيه امقنان، وهكذا ع الزكاة وغلها، فمنن  ،خر ، مل يكن فيه رضرا ورسمله إىل آ

 املمكن للشارع إخراج هذ  الممر عىل نام احلكممة أو عىل نام المروة.

ع نن  (1)عنىل منا ع أجنمة الققرينراتن : ما ذكر  املاق  الننائيني الفرق السادس

شنّك ع القخصنيو فنال الزمنه إن كنان الكالمنًا قد ذكر ننه ف ،مبا،ث ،جية املىنة

فنال يمكنن  ،إشكاال حأّنه يمكن الرجمع إىل عممم العام، وأّما إن كان الشّك ع احلاكم
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الرجمع إىل عممم العام، فنّنه ذكر ذلك ع الةلة املانعة عن العمنل حنالىّن أو الناهينة 

ّينة عن العمل حغل العلم إّنه ال يمكن القمسك هبذ  الةلة فيام إذا كنان الشنّك ع ،ج

يشء من جهة أّنه لم جعله ،جة إّنام اعله حلسان احلكممة، ومن املعلنمم أّن القمسنك 

حالعممم ع الشبهات املصداقية للعام غل جائز حال فرق حني أن تكمن الشبهة املصداقية 

تكمينية أو اعقبارية، فننه إذا مل نعلم أّنه اعقّب الفاس  غل عامل أم مل يعقّب كينف يمكنن 

 يجب إكرامه.ف ،ض أّنه عاملرفن حأكرم العلامء، واحلاال أّن املمضمع هم مالقمسك 

كنذلك إذا  ،فكام إذا شككنا ع كمنه عاملًا تكمينًا ال يمكن القمسك حأكرم العلنامء

شككنا ع أّنه هل اعقّب املمىل شخصًا غل عامل أم ال، ال يمكن القمسك حالعام؛ فلذا ال 

ة عن العمل حالىّن ع ممارة الشّك ع ،جية حعنض يمكن القمسك حالعمممات الناهي

 الممر.

وهذا الفرق مما ال يمكن االلقزام حه؛ لّن هذا ليس من القمسك حالعام ع الشنبهة 

املصداقية، والرس فيه أّن العممم حمممال عىل أفراة  القكمينية؛ فنّنه إذا قاال: )أكرم كنّل 

مه، واحلكممة والقخصيو ال تأثل هلام ع أّن كل عامل تكميني اب إكرا :معنا فعامل(، 

مفنناة هننذا العننام، وإّنننام احلكممننة تنفنني احلكننم حلسننان نفنني املمضننمع، واحلكممننة 

 والقخصيو يققضيان أوسعية مقام اإلثبات عن مقام الثبمت حالنسبة إىل ممرةمها.

عبارة ُأخرس عن أ الة العممم وأ الة اإلطالق تنفني هي وأ الة القطاح  القي 

 ما مل يكن ةليل عىل القخصيو أو عىل احلكممة. ذلك

وحعبارة ُأخرس: احلكممة والقخصيو حام أّّنام ،قيقنة وا،ندة، وإّننام اخنقالفهام 

حاللسان وةائرة عملهام وشغلهام إّنام ع مقام اإلثبات وأوسعية مقام اإلثبات عن مقنام 

 احلكممنة، وإاّل فيمكن القمسك حالعام سماٌء كان الشك ع القخصيو أم ع ،الثبمت

انسد حاب الرجمع إىل العام مطلقًا؛ إذ ع كل ممرة شككنا ع القخصيو فبام أّننه منن 



796 |   

 

املمكن حيانه حلسان القخصنيو وحلسنان احلكممنة عنىل نانم القضنيي ، فنال يمكنن 

 الرجمع إىل العام.

 هذا متام الكالم ع الفروق حني القخصيو واحلكممة عىل نام القضيي .

 متامية اثنان منها. وقد ظهر عدم

 

 

واحلاومة  وبني التخصيص عىل نحو التضييقيف الفرق بني الورود : البحث الثاين

 عىل نحو التضييق

ها إّنام يكمن ع الدليل ع إثبات القضيي ، والفرق حين شرتبتالثالثة الممر وهذ  

ىل نانم ة الققدم عليه، فنّن الدليل الذي يقدم عليه املخصنو أو احلناكم عناالذي ير

لن يقدم عليه املخصو  قاحالً يكمن القضيي  اب أن يكمن ةلياًل رشعيًا، وهم الذي 

 أو احلاكم عىل نام القضيي .

عقنل تقندمهام علينه؛ وذلنك لّن أسناس املخصنو ال يوأّما الندليل العقنيل فن

عىل عدم تطاح  مقام اإلثبات مع مقام الثبمت، فال مبني واحلكممة عىل نام القضيي  

وأن يكمن الدليل له مقام إثبنات ومقنام ثبنمت ،قن  يققندم علينه املخصنو أو  حدّ 

ويثبت هبام أوسعية مقام اإلثبات عن مقام الثبمت، وأّمنا  ،احلكممة عىل نام القضيي 

كام ال يمكن القخصيو؛  ،إذا كان الدليل عقليًا فال يمكن احلكممة عىل نام القضيي 

 إذ ليس له مقام إثبات ومقام ثبمت.

خنروج  فهنم ن فكنام ذكرننا ع البينان اإلمجنايلن أّما المروة عىل نام القضنيي  و

ققندم علينه يهنا ال مانع فيه من أن يكمن الندليل النذي وتكميني حملونة من القعبد، 
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مانع من أن تكمن أةلة ،جية احلجج وارةًة عىل قاعدة قبح العقناب  لّنهةلياًل عقليًا؛ 

 أّّنا قانمن عقيل.  ةائرهتا مع وتضيّ  ،حال حيان

كنام ع هنذا  ،نعم، ال حّد وأن يكمن احلكم العقيل أعّم من القكميني واالعقبناري

 املثاال، فنّن البيان أعّم من البيان القكميني، والبيان االعقباري.

مقنام  منعوإمجاالً حام أّن المروة القضييقي غل مققمم حعدم تطاح  مقنام اإلثبنات 

يكنمن ج حعض الفراة تكمينًا حملونة منن القعبند، فلنذا الثبمت، حل مرجعه إىل إخرا

ع ال،كننام العقالئيننة يقصننمر وكننذا ، اً مقصننمر اً ع ال،كننام العقليننة أمننرالننمروة 

كل منن ولند ع حريطانينا أو منن أّن فرضنا ع القانمن الّبيطاين وعليه إذا والرشعية، 

أّن من جتسس لدولة أجنبية ال وهم  ،أ ل حريطاين يعقّب حريطانيًا، ثمَّ اعل قانمن آخر

 يعقّب حريطانيًا، فيكمن الدليل الثاين وارةًا عىل الدليل الوال.

 وهبذا ينقهي الباث الثاين من البيان القفصييل ع الفرق حني هذ  الُممر.
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واحلاومـة عـىل نحـو  يف الفرق بني الورود عـىل نحـو التوسـعة: البحث الثالث

 التوسعة

ينهام واضح؛ إذ المروة عىل نام القمسعة ليس مرجعه إىل جعل الفرق الذايت حإّن 

وةخمال فرة تكمينًا حملونة من القعبد، فنّننه لنم  ،تمسعة ةائرة املمضمعإىل احلكم، حل 

،لف شخو حعدم جعل ،كم ع هذا اليمم، واعقنّب حنانم النمروة شنيئًا مصنداقًا 

 نانم القمسنعة، فننّن ال يصدق عليه أّنه جعل ،كاًم، حخالف احلكممنة عنىلفليشء، 

 حينهام.واضح مرجعها إىل جعل احلكم حلسان جعل املمضمع، وهذا الفرق 

إّنام الكالم ع الفرق حينهام ع اخقالف ممرةمها؛ فنّنه ع المروة يمكن أن يكنمن و

قبح العقاب مع املمروة ،كاًم عقليًا أو رشعيًا، فنّن أةلة ،جية احلجج وارةة عىل عدم 

،سن العقاب مع البيان يقاق  ع ممارة ما اعقّب  الشارع ،جة فنّنه  أنّ  البيان، حمعن 

 يصل حيانًا لذلك. هذا حالنسبة إىل احلكم العقيل.

وكذلك المر حالنسبة إىل احلكم الرشعي والقانمين، فنّنه إذا جعل قانمن حأّن كنل 

ولند ع الرض : كل من وهم ثمَّ جعل قانمن آخر ،حريطاين ن مثاًل ن له ،  االنقخاب

 الّبيطانية أو مياهها يعقّب حريطانيًا، فهذا الدليل يكمن وارةًا حالنسبة إىل الدليل الوال.

أمنٌر  اماضنح أّّننمنن الف ،كان املاكمم عليه ةلنياًل رشعيناً إذا  فياموأّما احلكممة 

فنيام إذا قاال: )اجلاهل العاةال عاملٌ(، وإّنام الكالم وام إذا قاال: )أكرم كل عامل(، ك ،ممكن

كان الدليل من املندركات العقلينة، وأّننه هنل يمكنن ع احلكممنة أن يكنمن الندليل 

 املاكمم من املدركات العقلية أو ال؟

ظاهر كالم حعض املاققني ع مباين االسقنبا  هم عدم إمكنان احلكممنة فنيام إذا 

 كان الدليل ال يل ،كاًم عقليًا.
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ر ،كممة المارات عىل االسقصنااب ّنه اخقافن ،وهذا ما ذكر  ع ضمن مطلب

ومنع اعقبارهنا علناًم ال يبقن  ممضنمع  ،حدعمس أّن الشنارع املقندس اعقّبهنا علنامً 

ن يكنمن ال يمكنن أفنوأّما ةلينل االسقصنااب  لالسقصااب؛ إذ ممضمعه الشك.

 .،اكاًم عىل ةليل المارة

ف، يعنني: ثمَّ أشكل عىل نفسه حأّنه أخذ ع ممضمع المارات عدم العلم حناخلال

وأّما العامل، فجعل المارة حالنسبة إليه  أّن المارة إّنام تكمن أمارة حالنسبة إىل غل العامل.

؛ ولذا يكمن ةليل المارة ع ممضمع االسقصاابأّن الشك مأخمذ لغٌم، وعليه: فكام 

كذلك ع المارة مأخمذ عدم العلنم حناخلالف، فيكنمن االسقصنااب ف،اكاًم عليه، 

عليه؛ إذ االسقصااب ممجب الرتفاع عدم العلنم املنأخمذ ع ةلينل المنارة، ،اكاًم 

 فاحلكممة مقصمرة ع كال الطرفني.

ثمَّ أجاب عن هذا اإلشكاال حأّنه ال يمكن أن يكمن ةليل االسقصااب ،اكاًم عىل 

وأّمنا  ةليل المارة، وذلك لّن اعقبار الشّك ع االسقصااب إّنام هم حالدليل اللفىي.

)أهينا  :الشّك أو عدم العلم حاخلالف غل مأخمذ لفىًا، فنّنه مل يقنلفأةلة المارات ع 

اجلاهل أو أهيا الشاب خّب الثقة ،جة(، حل الشّك أو عدم العلم مأخمذ عقاًل، أي: أّن 

 العقل حيكم حأن جعل ،جية المارة حالنسبة إىل العامل حاخلالف غل معقمال.

؛ لّن الشنّك أو غل ممكنن ب عىل ةليل المارةوعليه: فاكممة ةليل االسقصاا

 عدم العلم فيه ،كم عقيل.

وما ذكر  ال يمكن املساعدة عليه؛ وذلك لّن المروة عىل نانم القمسنعة قمامنه 

أخذ املاهية عىل نام االعقبار، أي: من عىل أمر وا،د، وهم أّنه ال حّد ع الدليل املمروة 

من املاهينة أعّم ما هم املاهية االعقبارية، أو هم مروة إّما أن يكمن املأخمذ ع الدليل امل

،ق  يمكن جعل املمضمع وإااة املمضمع تكميننًا حملوننة منن  احلقيقية واالعقبارية
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القعبد، فنّنه ع املثاال الساح  ال حّد وأن يكمن البيان ع عدم قبح العقاب مع البيان أعّم 

اة فرة تكمينًا حملوننة منن القعبند، أو من القكميني واالعقباري ،ق  يكمن جماال إلا

 اعقباريًا حمضًا.

 حأمرين: ةققّممفهي موأّما احلكممة عىل نام القمسعة 

حخنالف  ،خصمص املاهية القكمينيةدليل املاكمم ممضمع ال: أن يكمن أحدمها

 .المروة

اةال )اجلاهل الع :فبمجرة قمله ،وأّما إذا كان أعّم من املاهية القكمينية واالعقبارية

 وال تصل النمحة إىل جعل احلكم حلسان جعل املمضمع. ،عامل( يقاق  املمضمع

 : أن يكمن احلكم املأخمذ ع الدليل املاكمم مما تناله يد اجلعل الرشعي.ثانيهام

وأّما إذا كان من الُممر القي ال تناهلا يّد اجلعل الشنرعي فال يمكنن جعنل ذلنك 

ّن ،قيقة احلكممة عىل نام القمسعة عبارة عن احلكم حلسان جعل املمضمع؛ وذلك ل

 جعل احلكم حلسان جعل املمضمع.

فنذا عرفت ذلك ن أي ركن المروة وركني احلكممة عىل نام القمسعة ن فنقنمال: 

فاحلكممة حالنسبة  ،إن كان ركنا احلكممة عىل نام القمسعة ممجمةين ع الدليل العقيل

كن سماٌء كان احلكم رشعيًا أم عقلينًا، فنّننه قند ، وإاّل فال يممعقملة إىل احلكم العقيل

يكمن احلكم العقيل فاقدًا للركن الثاين، كام أّن العقل حيكم حأّن العلنم والقطنع منجنٌز 

كنام ذهنب إلينه حعنض وقناال حنأّن  ،ومعذر، فنن قلنا حأّن املنجزية من الُممر الماقعية

قمحة، فنن كان ممضمع املنجزية املنجزية مالزمة حني خمالفة هذا الطري  واسقاقاق الع

وكانت املنجزية من الُممر الماقعية القني يندركها العقنل  ،عبارة عن العلم المجداين

واملعذرية خالفها، فعليه ال يمكن جعل احلكممة عىل نانم القمسنعة، فنّننه إن اعقنّب 

ذا ال ينقّم؛ ال يرتتب عليه أثر؛ لّنه إن كان حنام المروة فهفالشارع املقدس أمارة علاًم 
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لّن املمضمع كان عبارة عن العلم المجداين، ال العم منه ومن العلم االعقباري ،ق  

فروض أّن يكمن وارةًا، وإن كان جعله حداعي جعل احلكم املامثل للاكم الوال، فنامل

اجلعل الشنرعي، واسقاقاق العقمحة وعدم اسقاقاق العقمحة من  املنجزية ال تناهلا يد

ي ع رتبة معلمالت ال،كام وراجع إىل العقل، ولذا اعنرتض حعنض عنىل الُممر الق

 ا،ب الكفاية ،يث ذهب إىل جعل املعذرية واملنجزية ع المارات حأّّنا غنل قاحلنة 

 للجعل.

وأّما إذا كان مما تناله يد اجلعل الرشنعي، فقكنمن احلكممنة عنىل نانم القمسنعة 

 أنّ  كناليف اإللزامينة حالقناةر، حمعنن عامة القحاخقصاص معقملًة، مثل ،كم العقل 

القكاليف اإللزامية جتعل حداعي جعنل النداعي حالنسنبة إىل الفعنل أو حنداعي جعنل 

وهذا إّنام يقصمر ع ،  من هم قاةر عىل إتيان العمل أو الكف عن  ،الزاجر عن الفعل

 العمل.

  ةائنرة وأّما العاجز فجعل احلكم حالنسبة إليه غل  ايح، فالعقل حيكم حقضنيي

الةلة الدالة عىل القكاليف الشنرعية، وال تشمل العاجز، ومعن  ذلك تضنيي  ةائنرة 

،كم الشارع ع خصمص العاجز، فللشارع أن يقمال: من كنان العمنل حالنسنبة إلينه 

،رجيًا أعقّب  عاجزًا، أو أّن املضطر إىل فعل عمل أو إىل تنرب عمنل أعقنّب  عناجزًا، 

املضطر واملكر  وأمثاهلام  القمسعة ع عنمان العاجز، واعقبارللشارع أّن  :وهكذا، يعني

 مع أّن املدرب ،كم عقيل. اً عاجز

عناجزًا يكنمن تقندم  منن مال مما تناله يد اجلعل، واعقباروالرس ع ذلك أّن املام

 ،اكاًم عىل نام القمسعة حالنسبة إىل احلكم العقيل وهم العجز.

من كان العمنل )القكاليف، وقاال الشارع: وإن كان ،كم العقل اعقبار القدرة ع 

يكمن هذا الدليل ،ناكاًم  (غل قاةرفهم  اً أو مكره اً مضطركان أو  ،حالنسبة إليه ،رجياً 
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حالنسبة إىل احلكم الرشعي ال يل يكمن و عىل نام القضيي  حالنسبة إىل احلكم العقيل.

 تضييقًا.

حنأّن العنامل حناخلالف  فالعقنل حيكنم ،مثاال آخر: إن ،كم الشارع حاجية أمنارة

فالعقل حيكم  ،ليست هذ  المارة ،جة حالنسبة إليه، فمثاًل: إن ،كم حاجية خّب الثقة

 حأّن خّب الثقة إّنام يكمن ،جة فيام إذا مل يكن املكلف عاملًا حمخالفة ملةا  منع الماقنع.

بيننة علناًم(، منزلة العلم حأن يقمال ن مثاًل ن: )اعقنّب الحفهنا حنمكان الشارع جعل أمارة 

فهذا تمسعة حالنسبة إىل احلكم العقيل عنىل نانم احلكممنة، ومرجعنه إىل القضنيي  ع 

 احلكم الرشعي ال يل.

وملخو القمال: أّنه ال يمكن القمال حأّن احلكممة عىل نام القمسنعة حالنسنبة إىل 

يمكن فن، حنل إذا كنان ركننا احلكممنة ممجنمةين ممكننة غنلال،كام العقلية مطلقًا 

 كان املاكمم ،كاًم عقليًا. وإنكممة عىل نام القمسعة احل

لك لّن املمرة منن وعليه: فال يمكن املساعدة عىل ما ذكر ع مباين االسقنبا ؛ وذ

عقل ،كممة المارات عىل االسقصااب تركنا احلكممة، فكام  امجد فيهياملمارة القي 

 ،كممة االسقصااب عىل المارات. تعقلكذلك 

ع مباين االسنقنبا : )قلنت: نعنم، وإن  قاالفقد  ،،سن ذكر عبارتهولعّل من ال

كان ال فرق حني الُ مال والمارة ع املمضمع، وأّنه ع كليهام هم املكلنف منن ،ينث 

 كمنه شاكًا ع وظيفقه، إاّل أّن واجد مالب احلكممة إّنام هي المارات ةون ال مال.

يصح فيام إذا كنان املكلنف شناكًا ع  ّن القعبد حسلمب المارة إّنامأتمضيح ذلك: 

فال يصح القعبند ،ينئنٍذ حسنلمب  ،وأّما إذا علم حاحلكم وانكشف لديه الماقع ،،كمه

 رضورة أّن القعبد حسلمب طري  يعلم حمخالفقه للماقع قبيح ع نىر العقل. ؛المارة
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د ممضمع المارات حالشّك وعندم العلنم إّننام اسنقفيد منن الندليل يّ وعليه: فقق

العقيل، ومن الىاهر أّن ،كم العقل حقبح القعبد ع فرض العلم حناخلالف إّننام هنم ع 

فلم أ،رزت خمالفة المارة للماقع ، ةون االعقباري القعبدي ،العلم احلقيقي المجداين

ال ينرس العقنل حأسنًا ع جنماز  ،حعلم تعبدي، وكان املكلف شاكًا ع ،كمنه وجنداناً 

وعنىل ، (1) شنّك املكلنف ع ،كمنه :ق  املمضمع، أعني حهلقا ؛القعبد حسلمب المارة

رضورة أّن العلنم  ؛فجريان االسقصااب ال يمجنب ارتفناع ممضنمع المنارة ،هذا

احلا ل من االسقصااب علم اعقبناري تعبندي وأّن املكلنف شناّب ع ،كمنه حعند 

 .(2) جريانه حالمجدان(

كم العقل هم عدم العلنم ونان نقمال: ما ألّح عليه من أّن املأخمذ ع ممضمع ،

المجداين حاخلالف هم من مقدمات احلكممة، فنّنه لم كان العلم أعنّم منن المجنداين 

ال ،كممة، وع مجيع ممارة احلكممة ع الدليل الوال املأخمذ  ،والقعبدي لكان وروةاً 

اال: أمر تكميني، فنّنه ،ينام يقاال: )أكرم كل عامل(، املراة هم العنامل القكنميني، ثنمَّ يقن

 )املققي عامل(.

أ،د ركني احلكممة أن يكمن ممضمع الندليل  خال ة الكالم: أّنا قد ذكرنا أنّ و

الوال أمرًا تكمينيًا وركنه اآلخر كمنه مما تناله يد اجلعل، وع املقام كال الركنني ثاحت؛ 

عه، فىهر لّنه إن قاال الشارع ع املقام: إيّن أعقّب البينة علاًم، فنقيجقه القضيي  ع ممضم

 أّن اجلماب عن اإلشكاال غل تام.

                                                           
 

. حالضندين القعبند ذلنك الزم لنّ  املقنرر منن زيناةة آخنر ، إىل (أ،نرزت فلم) قمله ولعل (1)

 )االسقاذ ةام ظله(

 .291: 4مباين االسقنبا  ( 2)
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 هذا متام الكالم فيام كنا حصدة حيانه من الفرق حني املصطلاات.

 حأّن املعينار ع  ناة وسنقم تفسنل هنذ  املصنطلاات هنم لوال حّد من القذك

أقنرب إىل  كناناملرتكزات العرفية، فكلام كان القفسل أقنرب إىل املرتكنزات العرفينة 

أّننه أقنرب إىل الماقنع سنماٌء كنان  ن فرسنا هذ  املصطلاات حام رأينانا الماقع؛ ولذا

 ممافقًا ملا ذكر  ال مليمن أم مل يكن ممافقًا.

ثمَّ حعد هذ  املقدمنة، يقنع الكنالم ع رّس تقندم المنارات عنىل االسقصنااب، 

 والباث فيه ع مقامني:

ن االسقصااب خمالفًا : ع رّس تقدم المارات عىل االسقصااب فيام إذا كااألول

 مع المارة.

 : ع رّس تقدم المارات عىل االسقصااب ع  مرة القماف .الثاين

منن حناب هنم النزاع ع أّن تقدم المارة عىل االسقصااب هل ف: األول املقام أّما

القخصيو أو القخصو أو المروة أو احلكممة، ونان نقمال: إّن االسقصنااب إّمنا 

وإّما ،جة من  ،الء كام قمينا ، والروايات ناظرة إليه وإمضاء له،جة من حاب حناء العق

 حاب الخبار. 

 كام أّن المارات املعقّبة عىل قسمني:

: ما يعد عند العقالء علاًم، حمعن : أّنه يرتتب عليها مجينع ال،كنام  القسم األول

كام  العمل حاملىنة.العمل حغل العلم أو العمل هبا من قبيل  رونيال املرتتبة عىل العلم، و

االطمئنان اإلةراكي النذي فنّنه حيصل منهام اليد امللكدة والفراش مع عدم االهتام، ع 

إاّل أّّننا تعنُد منن العلنم  ،أمنارةاملمرة هنا وإن كانت يكمن ا،قامال خالفه ممهممًا؛ ف

 العاةي عند العقالء.



 805 | االستصحاب    

 

عقّب  الشنارع رع، سماء ا: ما يكمن معقّبًا إّما تأسيسًا أو إمضاء للشاالقسم الثاين

 ، إاّل أّنه ال يعّد علاًم عند العقالء.علاًم أم مل يعقّب 

أن يكمن ممرة كنالم العنالم ن وخيقلفنمن فينه أّننه منن احلكممنة أو ما ينبغي و

،جية االسقصااب من جهة الخبنار، ومنا  تالقخصيو أو المروة ن هم ما إذا كان

اةي، ونان نذكر ،كم مجيع الشقمق تمضياًا ملا إذا مل تكن المارة مصداقًا للعلم الع

 ينبغي أن يكمن حمل الباث.

: ما إذا كان االسقصااب ،جة من حاب حناء العقالء ن كام حنينا عليه ن الشّق األول

ققندم تع هنذ  الصنمرة بأي وجنه ف ،والمارة كانت ،جة من حاب حناء العقالء أيضاً 

 المارات عىل االسقصااب؟ 

ّن المنارات أ: نذكر مقدمة، وهيم المارات عىل االسقصااب ولقمضيح تقدي

حعضها مقدم عىل حعض عند العقالء، فنّن اليد أمارة عىل امللكية، إاّل أّن اإلقنرار مقنّدم 

أّن اليد ،جة لم مل يكن اإلقرار عىل خالفه، واإلقرار ،جة فيام إذا مل  :عىل اليد، ومعنا 

حأّن هذا الكقاب ن مثاًل ن لزيد، وقامت البينة عىل أّننه  تكن حينة عىل خالفه، فنّنه إن أقر

 البينة مقدمة عىل اإلقرار.فلعمرو، 

واقنع ّن المارات ذات ةرجات عند العقنالء، واالسقصنااب أوحعبارة ُأخرس: 

؛ ولذا قيل حأّن االسقصااب حرزخ حني المنارات والُ نمال، عندهم ع أةن  مراتبها

 ن مجيع المارات.أي: أّن االسقصااب مقأخر ع

والمنارات ذات  ،وعليه: إذا قلنا حنأّن االسقصنااب منن المنارات العقالئينة

ن مجيع المارات، فيكمن مرتكز العقالء أّن عفلالسقصااب ةرجة مقأخرة  ،ةرجات

 االسقصااب ،جة ما مل تكن أمارة عىل خالفه.
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قنالء وأمضنا  عنىل ،جيقنه العما حنن   المارة احلجة عىل قسمني:قد تقدم أّن و

 ما أسسه الشارع.، والشارع

وعىل أّي نام كان سماٌء كان إمضائيًا أم تأسيسيًا فام هم مرتكز عند العقالء عبارة 

عن ،جية االسقصااب واحلكم حالبقاء ما مل تكن ،جة معقّبة عنىل اخلنالف. وعنىل 

 .ىل االسقصاابع ةكمن وارةتية احلجج هذا فأةلة ،ج

تنقفني نجند أّّننا االسقصااب، وهم الرؤية اإل،ساسية، ولم ال،ىنا ما حه قمام 

انقفاء هذ   مارة عىل اخلالف، إاّل أنّ الوكانت  ،حالنسبة إىل من هم عامل حاعقبار المارة

 .الرؤية هم حملونة

: ما إذا قلنا حاجية االسقصااب من حاب حناء العقالء، وقلنا حاجينة الشّق الثاين

ا ذكرنننا ع الشنن  الوال مننن أّن ممننع املقنندس، والشننار اعقبننارالمننارات مننن حنناب 

 يقنه،ج تاالسقصااب ،جة عند العقالء ما مل يكن له معارض من ،جة سماٌء كانن

 يىهر أّن هذا الشّ  ن أيضًا ن من المروة. ةأم إمضائي ةتأسيسي

: ما إذا قلنا حاجينة االسقصنااب منن حناب حنناء العقنالء، وكنان الشّق الثالث

صااب من المارات القي يعقّبها العقالء علاًم، ففي هذ  الصمرة املخالف هلذا االسق

فنّن  ال حالشك. ،نقض االسقصااب حمثل هذ  المارة يكمن من نقض اليقني حاليقني

اليقني عند العرف أوسع من اليقني الفلسفي، وهم االعققناة الثاحنت اجلنازم املطناح  

 للماقع الذي ال يزوال حقشكيك املشكك.

الشّ  ال حّد من عد  من ممارة القخصنو، ولنم تنزلننا يكنمن منن  وعليه: فهذا

 المروة.

: ن وهذا هم الذي ينبغي أن يكمن ممرةًا لباث العاظم ن ما إذا قلنا الشق الرابع

حاجية االسقصااب من جهة الخبنار، وكاننت المنارة القني أمضناها الشنارع أو 
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مثل خّب الثقة عند منن يقنمال  أسسها ن وإن اعقّبها علاًم ن عىل خالف االسقصااب،

 حاجيقه من حاب حناء العقالء، أو حقرشيع من الشارع.

والكالم ع وجه تقديم المارة عنىل االسقصنااب فنيام إذا كنان االسقصنااب 

 خمالفًا هلا.

 وع هذا الشّ  مسالك وأقماال ثالثة: )المروة، احلكممة، القخصيو(.

إاّل أّن عمندهتا  ،اعنة ولنه تقريبنات: وهم المروة وقد ذهب إليه مجاألول القول

 تقريبان:

ع مبانث جرينان  ال فهاين: ما يىهر من حعض كلامت املاق  التقريب األول

، وهنم أّن ذهب إليه  نا،ب الرسنائلاالسقصااب ع ملةيات المارات، وهذا ما 

عدم جماز نقض احلجة إاّل حاحلجة، فكنام  ال تنقض اليقني حالشكاملسقفاة من قمله: 

،جة عىل خالف احلجة الُوىل كان  تأّنه لم قاال ال تنقض احلجة إاّل حاحلجة، فنذا قام

 خارجًا عن املمرة، وةليل ،جية تلك احلجة كان وارةًا عىل االسقصااب. ذلك 

إىل )ال تنقض احلجنة  ال تنقض اليقني حالشّك ويمكن إثبات ذلك، أي: رجمع 

 إاّل حاحلجة( حأ،د طريقني:

العرف يفهم ذلك حسبب القرائن اخلارجية والداخلية القي سننذكرها، : أّن األول

 ع الال،جة. (الشّك )و ،مسقعمل ع احلجة (اليقني)وأّن لفظ 

إاّل أّن النذي يفهنم منن هنذ   ،: أّن اليقني والشّك مسنقعمالن ع معنينيهامالثاين

املذكمر وكذلك  اجلملة حلااظ تنقيح املنا  القطعي هم اسقفاةة املعن  العم، واليقني

: وهنذا نىنل قملنه  الشّك إّنام ذكرا من حاب أّّنام مصنداق للاجنة والال،جنة.

الرجل إذا شّك حني الثاليف والرحع يبني عىل الرحع فنّنا نعلم أّن ذكر الرجل هنا ال ،

والرجل مل يسقعمل ع اجلامع حني الرجل واملرأة، فمن حاب تنقيح املنا   ،خصم ية له
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اكم حأّن الشاب سماٌء كان رجاًل أم امنرأة ،كمنه كنذا، وهنذان الطريقنان القطعي ن

 حمقاجان إىل القرائن، والقرائن قد تكمن خارجية وقد تكمن ةاخلية.

حالنسبة إىل طهارة الثمب،  ال تنقض اليقني حالشّك والقرينة الداخلية هي تطبي  

قني غل مقاق  ع طهارة الثياب وحالنسبة إىل طهارة احلديف، واحلاال أّنا ال نعلم أّن الي

القي يغسلها الغل غالبًا، وهذا إّما من حاب أ الة الصاة ع عمل الغل، أو منن حناب 

 وغل ذلك من الُممر. ،اليد

واملقصمة أّن العلم المجداين حطهارة الثياب وغلها من الشنياء ممنا قند يقفن ، 

حل ناكم  ، هم غالبًا ال يقف وكذلك  اة المضمء، والعلم حأّن المضمء قد حتق  كام

ال حقامميقه من حاب قاعدة الفرا  وأشباهها، وهذا القطبين  ةلينل عنىل أّن املنراة منن 

 ا: )ال تنقض احلجة(، مضافًا إىل مناسبة احلكم واملمضمع، فنّّننتنقض اليقني حالشّك 

 تققضني أن يكمن املراة من اليقني: احلجة، ومن الشّك: الال،جة.

اخلارجية هي أّن منن الُمنمر املقسنامل عليهنا جرينان االسقصنااب ع والقرينة 

ملةيات المارات، وجريان االسقصنااب ع ملةينات المنارات مقمقنف عنىل أن 

يكمن املراة من اليقني مطل  احلجة، فنّنه لنم كنان خمقصنًا حناليقني المجنداين ملنا كنان 

 االسقصااب جاريًا ع ملةس المارات.

لّن مناسنبة احلكنم  ر حمل تأّمل وإشكاال حكال طريقيه؛ وذلكلكن هذا الذي ذك

 .اوال ةليل عليه ،مجب القعميمتواملمضمع ال 

والقرينة الداخلية املذكمرة، إّنام تكمن قرينة فيام إذا قلنا إّن اليقني حمعن  االعققاة 

الثاحت اجلازم الذي ال يزوال حسبب تشكيك املشكك، النذي هنم معننً  ا نطال،ي 

اليقني حمعن  االعققاة والعلم العاةي حيصل غالبًا حطهنارة الثيناب، أو فوإاّل  فلسفي،

 حقاممية المضمء.
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 نعم، قد يزوال هذا العلم حسبب تشكيك املشكك.

ي نوأّما القرينة اخلارجية املذكمرة، فنّّنا وإن كاننت  ناياة، إاّل أّّننا ال تققضن

ا ذلنك ع مبانث جرينان احلكممنة، كنام ذكرننتصح ،ق  عنىل القنمال حالمروة، حل 

 االسقصااب ع ملةس اإلمارات.

والذي يبّعد أن يكمن املراة من اليقني احلجة هم ما ذكرنا  ع ذلك املباث من أّنه 

م املمضمع جزءًا حالمجدان وجنزءًا حال نل، آال إشكاال ع جريان االسقصااب حالق

، فهذا يسقصاب ويلقنئم منع فنّنه لم كان جلزء ،الة ساحقة إاّل أّن الثر ال يرتتب عليه

اجلزء اآلخر، وهذا مما يصدق حقاًء عليه احلجة، أي:  اةق عىل االسقصااب حقاًء أّنه 

 ،ّجة.

وأّما ،ندوثًا، فهنذا اليقنني مل يكنن يصندق علينه احلجنة؛ إذ احلجنة منا يصنح 

اال،قجاج حه للممىل عىل العبد وحالعكس، وهذا شاهد عىل أّنه ليس املراة منن اليقنني 

 جة. احل

 : للمروة ما أشار إليه املاق  اخلراساين ع ،اشيقه عنىل الرسنائل.التقريب الثاين

، ناظٌر إىل عدم رفع اليد عن اليقني ال تنقض اليقني حالشك :ه: أّن قمله ،ا لو

عنىل ،جنة  تالساح  حا،قامال اخلالف، وليس ناظرًا إىل إلغناء احلجنج، وأّننه إن قامن

 .ةخالف اليقني فهي غل معقّب

ناظٌر إىل تمسعة اليقني حلااظ ا،قامال املخالف لليقنني، فقمسنعة  :وحعبارة ُأخرس

 اليقني القعبدي إّنام يكمن ع قباال ا،قامال البقاء، ال تمسعة اليقني ع قباال سائر احلجج.

فنذا قامت احلجة تكمن مقدمة  ،فبام أّن ةليل االسقصااب ليس ناظرًا إىل احلجج

 عىل االسقصااب.

 ن أي: منع اإلطالق ن يمكن تقريبه حمجهني:وهذا 
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ال  :: ما اعقمدنا عليه ع عدم اسقفاةة قاعدة اليقنني منن قملنه الوجه األول

، وهم أّن هذ  اجلملة مشقملة عىل االسقعارة حالكناية، ومنا هنم تنقض اليقني حالشك

يقنني حاند  أّنه ال يننقض ال ال تنقض اليقني حالشكاملراة اجلدي غل مّبز، ومعن  

وينرس  ،املمسع حالمسمسة، فمن هذا نسقكشف أّن الشارع املقدس قند وّسنع اليقنني

اجلري عىل خالف ما وّسعه من المسمسة، وأّما نفس الكّبس فهي غل مذكمرة ،قن  

 يمكن الخذ حنطالقها؛ ولذا قلنا ال يمكن القمسك حاإلطالق لشممله لقاعدة اليقني.

ال حنّد منن اسقكشناف ،ندوةها فنالكنّبس مضنمرة  وع املقام ن أيضًا ن نقنمال:

حالقرائن، وال نشّك ع أّن اليقني قد تمسع ع الكّبس الماقعية من احلندويف إىل البقناء 

 اعقبارًا ع قباال ا،قامال اخلالف ن أي: ا،قامال االرتفاع ن ولم كان اال،قامال قميًا.

 .ال يعلموالشاهد عىل ذلك الروايات كقمله: فنن ،رب ع جنبه يشء وهم 

 وأّما تمسعة اليقني من احلدويف إىل البقاء ع قباال احلجج فهذا يشء ال يسقفاة.

وحعبارة ُأخرس: حام أّن الكّبس مضمرة وإّنام أحرز حعض خما نها وهنم أّننه غنل 

 فلذا ال يمكن الخذ حاإلطالق ع ،دوة . ،قاحل للنقض حالشّك 

نة عليها، وما قامت عليه القرينة نعم، نأخذ حاإلطالق ع احلدوة القي قامت القري

مل إّنام هم تمسعة اليقني ع قباال ا،قامال اخلالف، وأّما تمسعقه ع قباال احلجج فهذا ممنا 

المروة، يعني: أّنه ال يمكنن رفنع اليند عنن اليقنني  يتقم عليه قرينة، ونقيجة ذلك ه

 فيمكن رفع اليد عن اليقني. ،حا،قامال اخلالف اإلةراكي، وأّما حاحلجج

معنا : عدم نقنض اليقنني  ال تنقض اليقني حالشّك  :: أّن قمله الوجه الثاين

 ،الشّك فيهحه ن أو ال تنقض اليقني حاليشء الشك فيه ن أي: حا،قامال اخلالف فيححاليشء 

 فنّنه ال ينقض. 
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وإطالق النقض من حاب إلغاء الزمان ن أي: أّنه منع أّن اليقنني تعلن  حاحلندويف 

قاال: ال تنقض اليقني حالشّك من جهة إلغاء الزمان، واملراة من الشّك  والشّك حالبقاء،

 طبعًا هم ا،قامال اخلالف.

الكالم هم الكالم، يعني: أّن اليقني ع قباال ا،قامال املخالف قند تمسنع فوعليه: 

 فيه اعقبارًا، وال يمكن ال،قامال اخلالف أن يقمم ع قباال هذ  القمسعة.

ن احلجج فهذا أمٌر ال يقعرض له هنذا الندليل، حنل ال وأّما غل ا،قامال اخلالف م

 منافاة لقيام احلجج ع قباله.

أّننه ال  ، يندال عنىلولكن ينقضه حيقني آخنر :وما ذكر  حعض من أّن قمله 

منن  تب، وليسااحلجج، غل تام؛ إذ )لكن( أةاة اسقدر ، ةونيمكن نقضه إاّل حاليقني

ا املمرة وسيلة عاةية لناقضية الطهارة؛ إذ حالنسبة إىل ع هذ هأةواة احلرص، واليقني حام أنّ 

ام يقف  أن يقمم غل اليقني الشخصنني منن المنارات املعقنّبة عنىل زواال الطهارة قلّ 

الطهارة، فذكر اليقني هنا من جهة أّنه أظهر املصاةي  أو أشهر املصاةي  ملا ينقض حنه، 

 وأّما احلرص فهذا أمٌر ال يسقفاة من كلمة )لكن(.

وعليه: فالنقيجة أّن المارات تقدم عىل االسقصااب من جهة النمروة؛ وذلنك 

 لقصمر ةليل االسقصااب.

أّن الققريب الثاين عبارة عن قصمر ةليل االسقصااب، أي: أّن غاية ما  :فقاصل

يدال عليه ةليل االسقصااب تمسعة اليقني حقاًء ع قباال ا،نقامال اخلنالف اإلةراكني. 

فال يسقفاة من الندليل القمسنعة ع قباهلنا، وهنذا الققرينب هنم  ،جوأّما ع قباال احلج

 املخقار.

ع ،اشيقه عىل الكفاية والسيد اخلنمئي )،فىنه اا( ع  ال فهاينإاّل أّن املاق  

 مصباح الُ مال ومباين االسقنبا  قد اعرتضا عىل مسلك المروة هبذا الققريب.
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جلماب عنن اعرتاضنه يىهنر ممنا ، واال فهاينونان ال نقعرض لكالم املاق  

 سنذكر  ع اجلماب عن السيد اخلمئي، فنقمال:

قد اعرتض السيد اخلمئي )،فىه اا( عىل هذا املدع  وهم قصمر الندليل ن أي: 

أّن ةليل االسقصااب إّنام يلغي ا،قامال اخلالف اإلةراكي ن وأّمنا حالنسنبة إىل احلجنج 

ال تننقض اليقنني جج خارجنة عنن فناحل ،فدليل االسقصااب ساكت حالنسبة إليها

 ، إّما عىل نام المروة أو عىل نام القخصيو ن حمجهني:حالشك

ال تنقض  :: أّن هذا الققريب مقمقف عىل أن يكمن معن  قمله الوجه األول

عدم نقض اليقني حداعي الشك، واحلناال أّن هنذا خنالف الىناهر؛ إذ  اليقني حالشك

د الشك، أي: أّنه إذا طرأ الشّك حالنسنبة إىل البقناء الىاهر عدم جماز نقض اليقني عن

 فهذا يعّم ما إذا قامت احلجة أو مل تقم. ،فال تنقض اليقني، فنذا كان الىاهر هذا املعن 

: )أّن ةليل االسقصااب ال يساعد عىل هذا املعن ؛ (1) ع مصباح ال مال قاالفقد 

اليقني من جهة الشنّك  مة نقض، ،رال تنقض اليقني حالشكإذ ليس املراة من قمله 

ليه حايث لم كان رفع اليد عن احلالة الساحقة حداٍع آخر كنجاحة ةعمة ملمن ن إواسقناةًا 

 مثاًل ن مل حيرم النقض، حل املراة ،رمة نقض اليقني عند الشّك حأي ةاٍع كان(.

ة وهذا االعرتاض غل واضح؛ لّن المر وإن كان يدور حني أن تكمن الباء للسببي

معناها الداعمية ،ق   ليسفأو املقارنة ع النىر البدوي، إاّل أّنه إذا كانت الباء للسببية 

أي: ال تننقض اليقنني حسنبب  ال تننقضيلزم مثل هذا االعرتاض، ومعنن  قملنه: 

الشّك، وأخذ الباء للمقارنة خالف الىاهر؛ إذ الىاهر منه أّّنا للسببية، ومرجع املعن  
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ّن اليقني وإن انقىض حسبب الشّك الذي هم ا،قامال خمالف لليقني إاّل عىل ما نذكر هم أ

 ويعقّب هذا الشاب مقيقنًا. ،أّنه حاسب االعقبار الرشعي حاق

وحعبارة ُأخرس: ليس المر ةائرًا حنني كنمن البناء للمقارننة أو السنببية املسناوقة 

بية واملقارننة ع للداعمية ،ق  يعرتض حمثل هذا االعرتاض، حل المر يدور حني السنب

 النىر البدوي، إاّل أّن الباء للسببية ع املقام.

ّنه نكقفني حنام إله تناسب مع هذا االعرتاض، ولذا قلنا  ال فهاينوكالم املاق  

 ذكر  السيد اخلمئي )،فىه اا( وال نقعرض له.

العرتاض عنىل منا سنلكه املاقن  اخلراسناين أّننه يسنقفاة منن ع ا: الوجه الثاين

مقدمنة أةلة ،جينة احلجنج تكمن وايات ،رص ناقضية اليقني حاليقني، فال حد وأن الر

عىل نام احلكممة، أي: أّنه ال حّد من أن تعقّب يقينًا ،قن  تققندم عنىل اليقنني السناح  

 وتكمن ناقضًا لليقني الساح .

 وهذا احلرص يسقفاة من جهات:

، وذلنك اليقني حالشنكال تنقض : اسقفاةة احلرص من نفس قمله: اجلهة األوىل

حنينا علينه قد و ،خالف اليقني وغل اليقنيهم عىل ما ذكر  اللغميمن لّن معن  الشّك 

 ساحقًا، فيكمن املعن : ال تنقض اليقني حغل اليقني.

اال،نقامال هنم وتقريب  ا،ب الكفاية مبقن عنىل أن يكنمن املنراة منن الشنّك 

وأّمنا غنل اال،نقامال  ،قامال املخنالف.املخالف، ويكمن املعن  ال تنقض اليقنني حناال

واحلناال أّن  ،فيقدم عىل االسقصااب عىل نام النمروة ،املخالف فالدليل ساكت عنه

 املراة من الشك خالف اليقني وغل اليقني.
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)وثانيًا: أّن املراة منن الشنّك خنالف اليقنني كنام ذكرننا  : (1) ع املصباح قاالفقد 

نقض حغل اليضًا ن، فيكمن مفاة الرواية عدم جماز ساحقًا، واخقار   ا،ب الكفاية ن أ

اليقني ووجمب النقض حاليقني، والنقيجة ،رص الناقض ع اليقني فيكمن منمرة قينام 

 المارة مشممالً حلرمة النقض؛ لعدم كمّنا مفيدة لليقني عىل الفرض(.

اليقني : أّن هذا خلط حني املصداق واملفهمم، فنّن من يفرس الشّك حأّنه خالف وفيه

يريد أن يقمال: حأّن حينهام تقاحل، وإرشناة إىل أّن الشنّك مقاحنل لليقنني وال اقمعنان، 

إّن الشك غل اليقنني منن احلناالت  :وكذلك من يقمال: حأّنه غل اليقني يريد أن يقمال

 النفسية، ال أّن كل غل يقني ولم كان قمال عاةال أو إخبار ثقة فهم شّك.

 ة القائل أّن الشك معنا  أّنه غل اليقني لقم ما ذكر .وحعبارة ُأخرس: لم كان مرا

وأّما إذا كان املراة من أّنه غل اليقنني إرشناة إىل املعنن  النماقعي، وهنم ا،نقامال 

ال أن يكمن  ،اخلالف، فال يقّم ما ذكر ، فنّن الشّك هم احلالة النفسية املغايرة مع اليقني

 .الشك هم خالف اليقني، أو غل اليقنيمفهمم 

ال ،ق  يسنقيقن وهم قمله:  ،ما ذكر  ع املباينهم : السقفاةة احلرص اجلهة الثانية

 ، ومن هذا يىهر أّن الغاية املنارصة لنقض اليقني هم اليقني.أّنه قد نام

فنن ،رب ع جنبه يشٌء وهم ال يعلم وهم:  ،: أّن هذ  الصاياة مذيلة حذيلوفيه

، وغنل حعيند أن تكنمن   ايء من ذلك أمٌر حننيقاال: ال ،ق  يسقيقن أّنه قد نام ،ق

 الوىل ناظرة إىل اليقني والثانية إىل المارات، واملعيار وضمح املسألة حأي نام كان.
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وهذا من قبيل ذكر اخلاص قبل العام، وذكر اليقني هنا لجل مزية فيه، وهني أّن 

وأتقنها، إاّل أّن الكّبس اليقني هم الطري  املقعارف ملثل هذا املمرة، وهم أقمس احلجج 

 .،ق  ايء من ذلك أمر حنيقمله: هي الكلية 

 .ولكن انقضه حيقني آخر :: السقفاةة احلرص، قمله اجلهة الثالثة

ماضح أّن كلمنة من الم السقفاةة احلصنر من كلمة )لكن(، ووظاهر كالمه ممه

 ( ليست أةاة ،رص.)لكن

 اإلينراةات رص غنل تامنة، كنام ظهنر أنّ اةة احلفىهر أّن المجم  املذكمرة السقف

 .القمال حالمروةرة عىل تال املققدمة 

: تقديم المارات عىل االسقصااب من حاب احلكممنة؛ وذلنك لّن القول الثاين

واملنأخمذ ع ممضنمع االسقصنااب هنم  ،أةّلة المارات حام أّّنا تعقّب المارات علامً 

 االسقصااب، هكذا قيل، وحال فرق حني الشك، فلذا تكمن أةلة المارات ،اكمة عىل

 املباين.

ولكن نمرة عدة مال،ىنات عنىل منا ذكنر منن  ،إاّل أّنه ولم مل يكن هنا اعرتاض

 احلكممة.

: أّنا ذكرنا ساحقًا، من أّنه لم قلنا حاجية االسقصنااب منن حناب املالحظة األوىل

 ات تعبدية أم غل تعبدية.ال حّد من االلقزام حالمروة سماٌء كانت المارفحناء العقالء 

ال حّد من القفصيل حني ما إذا قلنا حاجينة االسقصنااب منن حناب حنناء فوعليه: 

 العقالء أو من جهة الخبار.

مصداق للعلنم عنند هي وكذلك مل يفصل القائلمن حاحلكممة حني المارات القي 

قمل فيه احلكممة العقالء ن كام ذكرنا ساحقًا ن وحني المارات القي ليست كذلك، وما حي

 مصداقًا للعلم عند العقالء.هي إّنام هم المارات القي ليست 
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، ال تننقض اليقنني حالشنّك : أّن احلكممة مبقنية عنىل أن يكنمن املالحظة الثانية

فنال  ،حمعن : ال تنقض اليقني عند الشّك، وأّما حناًء عىل ما ذكرنا من أّن البناء للسنببية

 وجه للاكممة.

: أّن منالب احلكممنة منن الطنرفني، فنّننه كنام أخنذ ع ممضنمع ثالثةاملالحظة ال

كذلك أخذ ع ممضمع المارات الشّك وعدم العلم، فلنامذا ال  ،االسقصااب الشّك 

خلمئي عن ذلك منن أّن احلكممنة ال السيد احه يكمن االسقصااب ،اكاًم، وما أجاب 

ماب عنه ع الباث الثالث منن قد عرفت اجلفعقل فيام إذا كان الدليل املاكمم لبيًا، ت

الحاايف املققدمة ع الفنرق حنني النمروة عنىل نانم القمسنعة واحلكممنة عنىل نانم 

القمسعة، وأن احلكممة ال ختقّو حام إذا كان الدليل رشعيًا، حل احلكممة مقصمرة ،ق  

 إذا كان الدليل لبيًا.

لاًم كالبيننة، فننّن ال ننكر اعقبار الشارع حعض المارات عنان : املالحظة الرابعة

القعبل عن الشاهدين العدلني حالبينة يمكن االسقفاةة منه حأّن الشنارع اعقّبهنا علناًم، 

إِنو َجـاَءُكمو َفاِسـق  بِنََبـه  وكخّب الثقة حناًء عىل ،جيقه واسقفاةة ،جيقه من آينة النبنأ ﴿

حينان، وال ةلينل عنىل أّن ، فمفهممها إن جاءكم عاةال حنبأ فنال تقبّيننما فنّننه (1)﴾َفَتَبي نُوا

الشارع اعقّب مجيع المارات علاًم، وقد تقّدم تمضيح ذلك ع مبانث ال نل املثبنت 

،جة ومل تعقنّب هي من مجلة المارات القي أّن عند تقسيم المارات، وقد ذكرنا هناب 

،جية ظماهر اللفاظ، فنّن ،جية ظماهر اللفاظ من أجل امليثاق العقالئي، هي علاًم 
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م وإمجناالً: اعقبنار الكاشنفية أو تقمني، خو مسلوال عام يلقيه ع املجقمنعّن كّل شفن

 .الكشف ع مجيع المارات ممنمع

ومن هذا القبيل ما إذا كان قمال شخو معقّبًا من حاب املمضمعية، كالرواينات 

العمري واحنه ثققاي، ومنا أّةينا فعنني القي اسقداّل هبا عىل ،جية خّب الما،د، مثل: 

طة حالعمل حقمال المكيل، يعني: أّّنام وكنيالن عنني، بت، وأمثاال ذلك، فنّّنا مرانيلةي

 وال حّد من سامع قمهلام، واجلري عىل وف  قمهلام.

فىهر مما ذكرنا أّن ما ذهب إليه الشيخ واملاق  النائيني وحعض الكاحر وغنلهم 

 من احلكممة ال أساس له.

 : القمال حالقخصيو.القول الثالث

لقمال إّنام تصل النمحة إليه فيام إذا مل يقّم منا ذكرننا  منن النمروة؛ فنّننه قند وهذا ا

عرفت عدم متامية مسلك احلكممة، فنذا مل تكن احلكممة  اياة، ومل يكن ما ذكرننا  

من المروة  اياًا تصل النمحة إىل القخصنيو، ولعنّل ظناهر كلنامت القندماء هنم 

إىل المروة هبذا النام، فااللقزام حه ال مانع القخصيو، ولعّل المجه فيه عدم القفاهتم 

 منه عىل فرض و مال النمحة إليه.

ال ينبغني لنك أن تننقض وقد أورة عىل القخصيو حعض الكاحر، حنأّن لسنان 

 آب عن القخصيو. اليقني حالشّك 

 واجلماب عن ذلك: 

بطنًا تبط حمر،لنة اإلراةة االسنقعاملية، ولنيس مرتمنر ال ينبغي: أّن قمله: أوالا 

حمر،لننة اإلراةة اجلديننة، وال مننانع مننن االلقننزام حقخصننيو االسقصننااب؛ إذ 

االسقصااب عبارة عن املفاة حاإلراةة اجلدّية، وهم قاحل للقخصيو، وقلنا إّن قملنه: 
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ال ينبغي لك أن تنقض اليقني حالشك  من قبيل: )ومن عجب شنمس تىللنني عنن

 االسقعاملية ةون اإلراةة اجلدية.بط حمر،لة اإلراةة تالشمس(، فنّن القعجب مر

واملعنن : ال تننقض اليقنني عنند  ،: حناًء عىل ما ذكر ، من أّن الباء للمقارنةوثانياا 

الشّك، ال وجه هلذا اإلشكاال؛ إذ ما هم آب عن القخصيو عىل فرض متاميقه هم كمن 

 الباء للسببية.

رة املخالفنة هذا متام الكالم ع وجه تقدم المارات عنىل االسقصنااب ع  نم

ظهر أّن المجه الصايح ع تقنديمها هنم النمروة حالققرينب النذي ذكنر  قد حينهام، و

 .مع حعض القعديلاملاق  اخلراساين، 

 عىل االسقصااب ع  مرة املمافقة. ه: ع تقدم المارات وعدماملقام الثاين

ه ع  نمرة  حأّن هذا الباث مما مل يعنمنه الُ مليمن، وهنم أّننلوال حّد من القذك

ممافقة االسقصااب مع ملةس المارة هل يكمن من قبيل تعدة احلجج أو أّن ،جينة 

االسقصااب منمطة حعدم وجمة المارة القي هي أرق  من االسقصااب سماٌء كنان 

 خمالفًا أم ممافقًا؟

الذي يىهر من كلامت الشيخ ومن تأخر عنه هم القسامل عىل أّن  نمرة املمافقنة و

فة، حمعن  عدم جريان االسقصااب مع فرض وجمة المارة، حل يىهر كصمرة املخال

من املاق  اخلراساين أّنه عّد من اإلشنكاالت عنىل القنمال حاحلكممنة ن أي: ،كممنة 

المنارات عنىل االسقصنااب ن لنزوم جريناّنام معنًا، وعندم تقنّدم المنارات عنىل 

 )وال أظّن أن يلقزم حه(.،يث قاال: االسقصااب 

مبقنيننة عننىل مننا ذكننر  الشننيخ )قنندس رس ( مننن أّن المننارات وهننذ  الفكننرة 

واالسقصااب والُ مال كل ع مرتبة خا ة، إاّل أّن الذي يرتاءس من كلامت القدماء 
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أّّنم يسقدلمن هبام ع  مرة القماف ، فنّّنم كثلًا ما يسقدلمن حالمارة واالسقصنااب 

 والقأخر ع  مرة القخالف.  ع  مرة تمافقهام ع امللةس، وإّنام يال،ظ الققّدم

وقد تقّدم منا نىل هذا البانث ع جرينان الُ نمال واالسقصنااب ع  نمرة 

القماف ، وقلنا: إّن القماعد الثاليف ن أي أ الة احلل وأ الة الّباءة وقاعدة الطهارة ن  

 جتري مع وجمة المارات عىل وفقها.

كام أّن  ،قدمة عىل االسقصااباملعهمة من املقأخرين أّن المارات مفكان كيفام و

ال مال حال فرق حني  مرة املخالفة أو  مرة املمافقة، سائر االسقصااب مقدم عىل 

وكنذا  ،وال تصل النمحة إىل الثاين إاّل ع  مرة عدم وجنمة الوال ،أي أّّنا أةلة طملية

 حالنسبة إىل الثالث.

مارات العقالئية ننرس أّّننم لكنه ،ينام ُيرجع إىل املمارة القي يقمسك العقالء حال

فنّّنم يقمسكمن مثاًل حاليد وحاالسقصااب معًا،  ،ال يال،ىمن الرتبة ع  مرة القماف 

أو حالبينة واليد واالسقصااب، ويرون هذا من قبيل تعدة احلجج، فنذا كان من قبينل 

 تعدة احلجج فال حّد من الفرق حني  مرة املخالفة و مرة املمافقة.

ا  من ،جية االسقصنااب منن حناب حنناء العقنالء، فننن كاننت وعىل ما سلكن

المارات ن أيضًا ن ،جة من حاب حناء العقالء، حل ،ق  إذا كانت ،جة من حاب القعبد 

الرشعي يكمن تقدمها عىل االسقصااب من جهة المروة، وذلك منن جهنة الرتتنب 

رة رتبة عنند العقنالء ع الذي يقمال حه العقالء ع المارات، فنّنا قد ذكرنا أّن لكل أما

  مرة املخالفة.

وأّما ع  مرة املمافقة، فنّن العقالء يقمسكمن حالُ نمال والمنارات ع عنرض 

 وا،د.
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تكنمن وخال ة الكالم: أّنه حناًء عىل ،جية االسقصااب من حاب حناء العقنالء 

كققندم المنارات حعضنها عنىل  ،المارة مقدمة عىل االسقصااب ع  مرة املخالفنة

 حعض، مثل: تقدم اإلقرار عىل اليد، وتقدم البينة عىل اإلقرار.

ويقمسنك العقنالء  ،ها عنىل الخنرسا،ندال تقنّدم إلفنوأّما ع  مرة املمافقة، 

 حالمارات واالسقصااب والُ مال ع عرض وا،د.

وعىل ما سلكنا  من ،جيقه من حاب حناء العقالء، يكمن المروة مسقندًا إىل ما حن  

الء، وهذا المروة غل ممجنمة ع  نمرة املمافقنة، وإّننام يكنمن ع  نمرة عليه العق

 املخالفة فقط.

حل قلننا حاجيقنه منن  ،وأّما إذا مل نقل حاجية االسقصااب من حاب حناء العقالء

جهة الخبار والقعبد الشنرعي، فقد ذكرنا أّّنم اخقلفما ع وجه تقّدم المنارات عنىل 

القخصيو أو احلكممة أو النمروة، وذهنب إىل كنل االسقصااب وأّنه هل من جهة 

 مجاعة.

إّن تقدم المارات عىل االسقصااب منن حناب القخصنيو ع  نمرة  :فنن قلنا

املخالفة، فال حّد من القمال حعدم تقدم المارات عىل االسقصااب ع  مرة املمافقنة؛ 

رع حالضندين أو الزمه أن يقعبدنا الشافوذلك لّن القخصيو إن مل يلقزم حه ع ممرة  

 النقيضني.

ّن الدليل املخصو سماٌء كنان حيننه وحنني الندليل الوال عمنمم أتمضيح ذلك: 

وجلهنة  ،وخصمص مطل  ن كام هم املقعارف والغالب ن أم كان حينهام عممم من وجنه

من اجلهات القي أرشنا إليها ع حعض ما تقدم ال حّد من تقديم أ،د العامني عىل اآلخر، 

لزم أن يقعبدنا لالقخصيو إّنام يكمن من جهة أّنه لم مل نلقزم حالقخصيو فكان  كيفامو

 الشارع ع جممع العنمانني حالضدين، أو النقيضني.
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ع  مرة تماف  الدليلني ال يلقزممن حالقخصنيو، فنّننه العقالء ومن املعلمم أّن 

حيننهام ختنالف  إذا قاال: )أكرم كّل عامل(، وقاال: )ال تكرم الفساق مننهم(، فهننا حنام أنّ 

يلقزممن حالقخصيو من جهة أّنه لم مل يلقزم حه لزم القعبد حالضندين ع الفسناق منن ف

 العلامء.

وأّما إذا قناال: )أكنرم كنل عنامل عناةال( حنناًء عنىل أن ال يكنمن القيند ةاالً عنىل 

 اال،رتازية، وإّنام يسقفاة منه ثبمت احلكم ع ،صة خا ة، فهنا ال وجه للقخصيو.

 أّنه ال حّد ع القخصيو من القخالف ع اجلملة. :الموجممل الك

حل ال وجه للقخصيو ع  مرة املمافقنة؛ إذ لنيس ع  نمرة  ،وعليه: فال ملزم

القماف  ختالف، والقخصيو عالج للقعارض غنل املسنققر، ويرفنع اليند عنن أ،ند 

رة الدليلني ع ،صة خا ة حماسطة الدليل اآلخر، وهذا القعارض غل ممجمة ع  م

 القماف .

فىهر أّنه حناًء عىل مسلك القخصيو ختقلف  مرة القخالف عن  مرة القماف ، 

 واري كالمها ع  مرة القماف ؛ لّنه ليس حينهام تناف.

املاقن    وأّما حناًء عىل مسلك احلكممة عىل وجه القضيي ، وهذا هم النذي ذكنر

مقدمنة عنىل االسقصنااب ع أّن الزم القمال حه أن ال تكمن المارات من اخلراساين 

 )وال أظّن أن يلقزم حه(.فقاال:  ، مرة املمافقة

ّن االسقصااب معنا  الغاء ا،قامال اخلالف، وهذا إ :وقد قيل ع وجه هذا الالزم

قد واملشكيني وغلمها ن و ال فهاينال يشمل  مرة املمافقة ن وهذا ما فسنرُ  املاق  

 أجيب عن ذلك.

احلكممنة عنىل القخصيو واق  اخلراساين مبقن عىل أّن لكن الىاهر أّن كالم امل

واالخقالف إّنام يكنمن حاللسنان، فننن كنان لسنان  ،نام القضيي  مقادان ع احلقيقة
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يعّب عنه حاحلكممة عىل نام القضنيي ، وإن كنان لسنانه لسنان فاخلاص لسان املساملة 

 يعّب عنه حالقخصيو.فاملعارضة 

عقمالً مل تكن احلكممة معقملًة، وع املقام ن أي وعليه: فكلام مل يكن القخصيو م

ع  مرة املمافقة ن القخصيو غل معقنمال، فاحلكممنة غنل معقملنة، فعلينه انري 

 )وال أظّن أن يلقزم حه(. ،االسقصااب ع عرض المارة

المننارة مقدمنة عننىل تكنمن يمكنن القننمال حأّننه عنىل مسننلك احلكممنة  ولكنن

ف ، والمجه ع ذلك أّن احلكممة عىل نام القضنيي  االسقصااب ،ق  ع  مرة القما

 والقخصيو وإن كانا مقمافقني ع جهة، إاّل أّّنام غل مقفقني ع مجيع اجلهات.

وحعبارة ُأخرس: أّّنام مقمافقني ع أّن ممرة احلكممة ال حنّد وأن يكنمن عنىل نانم 

، إاّل أّننا قند ذكرننا يكمن قاحاًل للقضيي  املقصل حأن كان حنمكان املمىل إحنداؤ  مضنيقاً 

اآلخنر، ويعقنّب ع احلكممنة عنىل   ّح  اياًا وليس كلام كان أ،دمها  ،فروقًا حينهام

نام القضيي  والقخصيو أن يكمن املمرة منن املنمارة القني يمكنن للمنمىل إحنداؤ  

، ال يعقّب ع احلكممة أن تشنقمل عنىل مجينع منا يقمقنف علينه القخصنيوو مضيقًا.

 عليه احلكممة.قخصيو عىل مجيع ما تقمقف اليقمقف  الوكذلك 

وع الحاايف الساحقة قد ذكرنا أّن حينهام وجمهًا منن الفنروق، ومنن املعلنمم أّن 

دويف يقيننًا حنمكان الشارع إحداء االسقصااب مضيقًا حأن يقمال: إيّن اعقّب اليقني حاحلن

االسقصااب،  كن هنا أمارة عىل خالف االسقصااب، أو عىل وف تحالبقاء فيام إذا مل 

وهذا هم الذي قلنا حاعقبنار  ع احلكممنة عنىل نانم القضنيي  والقخصنيو، وأننقم 

كنذلك احلكممنة عنىل نانم فتقملمن حام أّن القخصيو غل معقمال ع  مرة املمافقة 

 القضيي .
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ّن عدم إمكان القخصيو لعدم وجمة ممازين القخصنيو أواجلماب عن ذلك: 

 ممة.ال يسقلزم عدم وجمة ممازين احلك

 ّن القخصيو إّنام يكمن ع ممرةين:أتمضيح ذلك: 

وخناص ةاال  ،: ن وهم الشائع ن وجمة ةليل عام لثبمت ،كم لفراةاملورد األول

عىل ثبمت ،كم يناع احلكم ع العام سماٌء كان عىل وجه القضناة أم القنناقض حلصنة 

 من ،صو العام. 

زم أن يكمن املجمنع ذا ،كمنني وع هذ  الصمرة حام أّنه لم مل يلقزم حالقخصيو ل

 مقناقضني.

: ما إذا كان القخالف حينهام من ،يث امللةس، أي: أّن املمضمع ع كل املورد الثاين

وا،د منهام غل املمضمع ع اآلخر، كام إذا ةاّل ةليل عىل ،جية خّب الثقنة، وةاّل ةلينل 

ةليل غل منرتبط  آخر عىل ،جية اليقني حاحلدويف حالنسبة إىل البقاء، فهنا ممضمع كل

حالدليل اآلخر؛ إذ الوال يقمال حاجية خّب الثقة حجميع ،صصه، والثناين يقنمال حنأّن 

اليقني حاحلدويف ،جة حالنسبة إىل البقاء حجميع ممارة ، فنبام أّن ممضنمع كنل وا،ند 

الوال، أي فنيام إذا كنان  مرةفنال يمكنن االلقنزام حالقخصنيو حنامل ،منهام غل اآلخر

، حل ال حّد من االلقزام حالقخصيو ع  نمرة املخالفنة، منن اً وا،دممضمع الدليلني 

القعبند فهنذا يعنني جهة اخقالفهام ع امللةس؛ فنّن الشارع ،ينام جعل خّب الثقة ،جة 

صااب، معنا  القعبد حملةس االسقفحملةا ، وكذلك ،ينام جعل االسقصااب ،جة 

فنلقنزم  ،ا كان حينهام ختالف ع امللةسع مقام العمل فيام إذ ة،لفبام أّن املكلف يقع ع 

 حالقخصيو.
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من تمارة احلكمني عىل ممضمع وا،ند،  املمرةينفالقخصيو إّنام يكمن ع أ،د 

من تمارة احلكمني عىل ممضمعني، إاّل أّنه ع اآلخر أي ،صة من املمضمع الما،د، و

 ينجر إىل القال ع  مرة املخالفة.

فبام أّّنا مشقملة عىل النفي القنزييل فقنط، فلنذا  وأّما احلكممة عىل وجه القضيي ،

تكمن شبيهة حالقسم الوال من القخصيو، أي: منا إذا كنان ممضنمع الندليل العنام 

والدليل اخلاص وا،دًا، يعني نفس املمضمع الذي يكمن حمكممًا حاكم الدليل الوال 

قندار كناف ع يكمن الدليل الثاين نافيًا لذلك احلكم حلسان نفني املمضنمع، وهنذا امل

 احلكممة.

 وأّما القخالف من ،يث امللةس فهم مما ال شغل لنا حه.

فلنه  ال تننقض اليقنني حالشنّك تمضيح ذلك: أّن االسقصااب ع املقام يقمال: 

اليقني والشك، فالشّك ركن لالسقصااب حنال إشنكاال، وإن كنان ع ركنينة  :ركنان

 اليقني إشكاال.

: ال حّد من اجلري عىل وف  احلالة السناحقة، و ع ممرة الشّك يقمال االسقصااب

والمارة تقمال حلزوم اجلري عىل وفقها، ومفاة المارة ن عىل مسنلكهم ن اعقبنار قنمال 

الثقنة منثاًل علناًم ن ولنذا قنالما حاحلكممنة ن فمنع وجنمة المنارة ال يبقن  ممضنمع 

 لالسقصااب سماٌء كان ممافقًا لألمارة أم خمالفًا.

 أّن نفي املمضمع هم املنشأ للاكممة. :رشنا هموالرّس فيه كام أ

وحعبارة ُأخرس: احلكممة القضييقية فيها جهة تنزينل، والقنزينل مقمقنف عنىل أن 

لماقع، وفيام نان فيه خمالفقه للماقع ليكمن عىل خالف الماقع، أو ما يقمهم فيه خمالفقه 

 تقمال حأّنك عامل.ن شاب  كمع أنّ ن ع  مرة القماف  والقخالف المارة ممجمةة؛ ف
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 الدليل احلاكم ع  مرة املخالفة ،ناكامً يكمن فىهر أّنه حناًء عىل مسلك احلكممة 

ع  مرة املمافقة أيضًا، فكام ال تصل النمحة إىل االسقصااب ع  مرة خمالفة المنارة 

مع االسقصااب، كذلك ال تصل النمحة إليه ع  مرة املمافقة؛ وذلك العقبار المارة 

ّن أ تقندم منناومع وجمة  ال يقاق  ركن االسقصنااب وهنم الشنك، إاّل أّننه  علاًم،

 احلكممة ال أساس هلا.

الذي قلنا حه، وهم فيام إذا قلنا حاجية االسقصااب منن  وأّما عىل مسلك المروة

وحرزخ حني  ،حاب حناء العقالء، فقد ذكرنا أّن االسقصااب عند العقالء له مرتبة خا ة

 ال، فهذا المروة أّنام يكمن ع  مرة املخالفة.المارات والُ م

ال،ظ الرتبة، حل يسقدلمن حالمارات واالسقصااب توأّما ع  مرة املمافقة فال 

ع عرض وا،د، حل القائلمن حاحلكممة كثلًا ما يسقدلمن ع الفقه حاحلاكم واملاكنمم 

أ الة الّباءة أّن يرون  ع عرض وا،د، فنّّنم كثلًا ما يسقدلمن حأ الة الّباءة مع أّّنم

)ل نالة عندم  :مع ذلك ال يقملمنو ،حمكممة ل الة عدم القكليف، ويروّنا جارية

 القكليف(.

وأّما المروة الذي ذكرنا  حناًء عىل أن يكمن املسقند هم الخبار، فهنذا كنان عنىل 

 قسمني:

، و نا،ب الرسنائل منن ال نفهاين: ما اسقىهر  حعض كاملاق  القسم األول

قد تقدم ال تنقض احلجة حالال،جة، وهذا القسم أي:  ال تنقض اليقني حالشكله: قم

 ع اسقىهار ، وال نقعرض له فعاًل. النقاش

: ما قّمينا  تبعًا للماق  اخلراساين من جهة قصمر الدليل، وهذا كان القسم الثاين

 له طريقان:
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عدم نقض اليقنني  ال تنقض اليقني حالشّك  :: أّن معن  قمله الطريق األول

حل مضنمرة، وال حنّد منن  ،لكّبس غل مذكمرةفاحاد  المسيع حالمسمسة، وعىل هذا 

 اسقكشاف ،دوةها حالقرائن.

وحام أّن املسقند هم الخبار ال حناء العقالء، فالدليل قارص ملنمرة وجنمة المنارة، 

 فاالسقصااب إّنام يكمن ،جة فيام إذا مل تكن أمارة معقّبة.

: عدم جماز نقض اليقني حا،قامال املخالف، فهنذا نناظٌر إىل ا،نقامال ثاينالطريق ال

 املخالف فقط، وليس له تعرض حنقضه حأمارة معقّبة.

وعليه: فال يمكن القمسك حنطالقه، وأّن االسقصااب ،جة ،ق  فيام إذا كاننت 

 هنا أمارة ممافقة.

 قندمالء فنال نقنمال حالقنا نقمال حالمروة من حاب حناء العقننحام أأنه فىهر مما ذكرنا 

مقدمنة عنىل أيضنًا ال تكمن المنارة ف ة املمافقة. وإن قلنا حالقخصيوالرتبي ع  مر

 االسقصااب ع  مرة املمافقة.

أي: أّن  ،وأّما القائل حاحلكممة، فال حّد وأن ال يفرق حني  مرة املمافقة واملخالفنة

أّن الشارع اعقنّب المنارة  االسقصااب يكمن ،جة فيام إذا كان الشّك ممجمةًا، وحام

 علاًم ن عىل مسلكهم ن فال يبق  جماال لالسقصااب.

وأّما القائلمن حالمروة من جهة االعقامة عىل الخبار، فهم أيضًا ال حّد وأاّل يفرقما 

حني  مرة املمافقنة واملخالفنة؛ وذلنك لقصنمر ةلينل االسقصنااب وعندم إمكنان 

 القمسك حاإلطالق.
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 وجه تقديم االستصحاب عىل األُصول العقلية والنقليةيف : األمر الرابع

من املسلم حينهم تقديم االسقصااب عىل الُ مال العقلينة، والنقلينة، إاّل أّن إّن 

 الكالم ع وجه الققديم.

والكالم تنارة يكنمن ع الُ نمال العقلينة، وُأخنرس ع الُ نمال النقلينة. فهننا 

 مقامان:

 تصحاب عىل األُصول العقليةاملقام األول: يف َّس تقدم االس

املشنهمر ثالثنة: النّباءة العقلينة، واال،قينا  العقنيل، عنىل الُ مال العقلينة و

 والقخيل.

إاّل أّن حعض الكاحر قد ذهب إىل اناصنار الُ نمال العقلينة ع النّباءة العقلينة 

 واال،قيا . وأّما ع القخيل فقد ذكر أّنه من ممارة إجراء الّباءة.

 م كان فلنا أحاايف ثالثة:وعىل أي نا

 : ع االسقصااب مقيسًا إىل الّباءة العقلية.البحث األول

 : ع االسقصااب مقيسًا إىل اال،قيا  العقيل.البحث الثاين

 : ع االسقصااب مقيسًا إىل القخيل.البحث الثالث

 ءة العقلية، ووجه التقديمالبحث األول يف تقدم االستصحاب عىل الربا

قلية عىل ما يىهر من حعض الكلامت عبارة عن قاعدة قبح العقاب حال والّباءة الع

 .حه فع ممضمع القاعدةتفلحيان، وعىل هذا يقاال حأّن االسقصااب حيان 

من أّن النزاع حني القائلني  ن تعرضنا له ع مباث الّباءة وغل ن وقد وأّما إذا قلنا 

القنائلني حأ نالة احلىنر ن وحنني حاال،قيا  العقيل ن كالشيخ املفيد والشنيخ الطنمي 

القائلني حالّباءة ليس ع قاعدة قبح العقاب حال حيان؛ لّن هذ  القاعدة منن املسنلامت 

عند الكّل، حل النزاع ع أّن ا،قامال القكليف حنفسه فيام إذا مل يكنن اال،نقامال قمينًا، ومل 
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،قامال القكلينف قاحنل يكن املاقمل ثاحت المهية هل أّنه منجز أو ال؟ يعني: أّن جمرة ا

 للمنجزية مطلقًا أم ال.

وعليه: فيخقلف الباث، وال يمكن اجلماب حأّن االسقصااب حيان؛ إذ الشيخان 

 ن أيضًا ن يقمالن هبذ  القاعدة.

والباث تارة يكمن ع االسقصااب املثبت للقكليف، وُأخرس ع االسقصااب 

 الناع للقكليف.

ت، فال حّد من حتليل الّباءة أوالً، فنقمال: الّباءة أّما حالنسبة إىل االسقصااب املثب

 ع احلقيقة مرتتبة من أممر ثالثة:

: أّنه هل يكمن ا،قامال القكليف ن فيام إذا مل يكنن قمينًا حالنذات مثنل األمر األول

أو حالعرض مثل اال،قامال املقرون حالعلم اإلمجايل، ومل يكن املاقمل ثاحت  ،االطمئنان

ثبمته ن منجزًا أو ال، وهذا هم ممرة النزاع حني القائلني حأ الة احلىر  المهية عىل تقدير

 وحني القائلني حالّباءة.

: أّن قاعدة قبح العقاب حال حيان من الُممر املسلمة عند الكل، أي: أّنه األمر الثاين

 إذا قلنا حأّن ا،قامال القكليف ليس حمنجز يكمن العقاب عىل خمالفقه قبياًا.

: ما يسقنقج من المرين، وهم أّنه إذا مل يكن اال،قامال منجزًا، وكنان لثاألمر الثا

قبح العقاب حال حيان ثاحقًا ن كام هم ثاحت ن ومل يكن هنا منجز آخر للقكليف، فهنا العقل 

 والعقالء حيكممن حالرتخيو ع اإلتيان وعدم اإلتيان.

اًل منا هنم عملنه والكالم ع أّن االسقصااب املثبت الذي هم ممرة كالمننا فعن

 حالنسبة إىل هذ  الُممر الثالثة.

ن حتت مه، وخروجه حأّما حالنسبة إىل المر الوال، فليس لالسقصااب أي متاس 

 المر الوال خروج ختصيص.



 829 | االستصحاب    

 

وأّما حالنسبة إىل المر الثاين، وهم قاعدة قبح العقاب حنال حينان ع مجينع املنمارة، 

سقصااب املثبت للقكليف عىل فرض جريانه فلالسقصااب متاس مع القاعدة؛ إذ اال

يكننمن حيانننًا للقاعنندة، وتقدمننه عليهننا يكننمن مننن حنناب الننمروة، وحالنقيجننة يكننمن 

 االسقصااب مقدمًا عىل المر الثالث ن أيضًا ن من حاب المروة.

 وتمضيح ذلك يقمقف عىل ذكر ُأممر:

اإلنسنان رتبا  حني أفعاال االأّن  :: أّنه إّنام قلنا حالّباءة ملقدمات، وهياألمر األول

عبارة عنن جلنب املابنمب وةفنع هي حالنسبة إىل مقا د  الشخصية ن القي وتروكه 

 املكرو  ن قد يكمن مقطمعًا حه وقد يكمن مطمئنًا حه، وقد يكمن حمقماًل.

فنن كانت الغاية ملزمة، وكان االرتبا  مقطمعًا حه، يعني: أّنه لم فعل هذا لرتتب 

أو ةفع املكرو ، فهنا ال يقمقف العقالء عن العمنل؛ وذلنك لّن جلب املابمب عليه 

 العّلة الغائية مقطمع هبا.

وإن كان االرتبا  مطمئنًا حه، فأيضًا يكمن حمركًا نام العمل، وال يقمقف العقالء 

 وإن مل يكن املاقمل مقطمع المهية.

ضًا هذا اال،قامال وإن كان االرتبا  حمقماًل، فنن كانت الغاية مقطمعة المهية، فأي

يكمن حمركًا فيام إذا مل يكن اال،قامال ممهممًا، ومل يكن اال،قامال ناشئًا من املباةئ غنل 

 العقالئية.

ع هنذ  العقالء فن ،وأّما إن كان االرتبا  حمقماًل ومل تكن الغاية مقطمعة المهينة

تسبب عدم الصمرة ال يرون القارب واجبًا عىل أنفسهم، حايث ال يلمممن أنفسهم لم 

حتركهم فمت مصلاة، أو جلب مفسدة، والقكاليف الشنرعية حلاناظ امقثاهلنا تننزال 

 منزلة املقا د الشخصية.
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إن كنان مطمئننًا كنذلك و ،يجب عليه اإلتيانفوعليه: فنن كان قاطعًا حالمجمب 

 حالمجمب.

ب يجنففيام إذا كان اال،قامال قميًا، وكان املاقمل من الُممر املهمة جندًا  اكذهو

 .أيضاً  عليه القارب

نعم، إذا كان اال،قامال قميًا، ومل يكن قاطعًا حالمهية، فهنا يمكن القمال حعدم لزوم 

 اال،قيا .

وهم أّنه هنل تننزال  ،: وهم ع احلقيقة تشخيو لصغرس المر الوالاألمر الثاين

 ند القكاليف الرشعية منزلة املقا د امللزمة املهمنة الشخصنية، أو تننزال منزلنة املقا

 فيه ا،قامالن: وامللزمة العقالئية؟ ومرجع هذا إىل ،قيقة القكليف اململمي. 

،قيقة القكليف اململمي عبارة عنن رحنط شخصنية أّن هل  وهم: األول االحتامل

لكان هذا إهانة وظلاًم حالنسنبة إلينه؟ ومنن  مرل اآلمر هبذا العمل، حايث لم مل يعقن حام أل 

 بدة وشيمخ القبائل.هذا القبيل أوامر امللمب املسق

وع هذا القبيل إن مل يقصمر أّن ارتبا  الشخصية ذو ةرجات، فال حّد وأن تكنمن 

العقمحة من سنخ وا،د ع اجلميع؛ إذ ع مجيع الماجبنات واملارمنات هقنك للمنمىل 

وإهانة له ع  مرة املخالفة، فال حّد وأن تكمن العقمحة ملخالفة مجيع أ،كامه من سننخ 

كر ع روح الشنرائع )ملمنقسكيم( أّن خمالفة كل قانمن عقمحقه اإلعندام؛ وا،د، ولذا ذ

 وذلك هلقكه وإهانقه لإلمّباطمر.

وال،كام القكليفية ال يمكن عدها من هذا القبيل؛ إذ مضافًا إىل ةرجات العقمحة 

حنمكان العبد إهانة اا وهقكه، فنّننه كينف  ليسذلك، و عىلال يماف  العقل والعقالء 

درب تنبة إىل اخلنال  العىنيم النذي ال اهلقك، مع هذا الصغر واالفققنار حالنسن يمكن

 هقك وظلم لنفسنا.إنام هي عىمقه وكنهه، وخمالفقنا لوامر اا تبارب وتعاىل 
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ُفَسـُهمو وهذا منا يشنل إلينه القنرآن الكنريم: ﴿ نَـاُهمو َوَلاِـنو َكـاُنوا أنو َوَمـا َظَلمو

 وغل  ع مسألة القجري. ال فهاينما ذكر  املاق   عىل  ، ولذا مل نماف(1)﴾َيظولُِمونَ 

: أّن القكاليف اململمية عبارة عن ال،كام املندرج فيها المعيد عىل االحتامل الثاين

 الفعل أو الرتب. 

وعىل هذا، ختقلف ةرجات العقمحة، فنّن العقمحة عبارة عن ،كم جزائني يرتتنب 

وال حّد أن يال،ظ املقنن مقدار املفسدة املرتتبة أو عىل خمالفة كّل من الوامر والنماهي، 

املصلاة الفائقة، ومقدار رغبة املكلفني ع تنرب الماجنب أو فعنل املانرم، وختقلنف 

لة وإن كنان بناملرتتبة كثلًا جتعل العقمحة ك العقمحة حاخقالفها، فنن كان مقدار املفسدة

ناس إىل فعل احلنرام أو تنرب الماجنب قلياًل جتعل العقمحة قليلة، فيام إذا كانت رغبة ال

 كثلًا. 

وقد يكمن مقدار املفسدة املرتتبة كثلًا، إاّل أّن الناس ليس هلم رغبة كثلة ع فعل 

هذا املارم، فلذا جتعل العقمحة قليلة؛ وذلك لّن الناس يرتدعمن هبذا املقندار القلينل 

 من العقمحة، وال ،اجة إىل جعل العقمحة الكثلة.

، إاّل أّن شدة رغبة الناس ع فعلنه أو تركنه من مقدار املفسدة املرتتبة قليالً وقد يك

 يمجب أن اعل له العقمحة الكثلة ،ق  يرتدع الناس.

 ال القسم الوال. ،والىاهر أّن القكاليف الرشعية من هذا القسم

رحنط قبينل ويفرتق هذان القسامن ع أّنه إذا كانت ،قيقة القكليف اململنمي منن 

خصية، فال حّد من تنزيل ال،كام  الرشعية منزلة املقا د امللزمنة املهمنة، أي: أّن الش

                                                           
 

 .118( سمرة النال اآلية: 1)
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هلنا  تاال،قامال العقالئي منجز حالنسبة إليها ن كام ذكرنا ع املقا د الشخصية القي ثبق

قالما حذلك من أجنل أمهية ن ولعّل مثل الشيخ املفيد والطمي القائلني حأ الة احلىر 

 ىل ،ّ  اإلطاعة ع أ،كامه املعلممة وأ،كامه املاقملة.، وأّن ا تعاهذا

رعية نوأّما إذا كانت ،قيقة القكاليف اململمية من القسم الثاين فقنّزال ال،كام الش

 وال تنّزال منزلة املقا د املهمة العقالئية. ،منزلة املقا د امللزمة الشخصية العاةية

إذا كان اال،نقامال ع غاينة القنمة، وعليه: فال يكمن ا،قامال القكليف منجزًا، إاّل 

 هلا أمهية. تأو كان املاقمل من الُممر القي ثبق ،كاالطمئنان

: أّن احلكم اجلزائي الذي يرتتب عىل خمالفة القكليف اإللزامني إّننام األمر الثالث

يرتتب فيام إذا كان احلكم القكليفي وا اًل إّما تكمينًا أو حطرق ُأخنر كاالطمئننان، أو 

اقمل مقطمع المهية، وهذا أمر حيكم حه العقل وأّن احلكنم اجلزائني ثاحنت ع كان امل

 ال مطلقًا. ،هذ  الصمرة عىل فرض املخالفة

وحعد ما ظهرت الُممر القي كنا حصدة حياّنا نقمال: اسقصااب القكليف ال رحط 

مل يكنن ّن جمرة ا،قامال القكليف ما فيها حأالعقل  حيكمي قا،قامال القكليف الله حمر،لة 

ثبت أمهية املاقمنل لنيس حمنجنز، حنل االسقصنااب يقنمال: إّن اليقنني تقميًا وما مل 

 حاحلدويف ،جة حالنسبة إىل البقاء.

وأّما حالنسبة إىل قاعدة قبح العقاب حال حيان، وحالنسبة إىل منا مل يكنن ا،نقامال وال 

اب وارةًا يكمن االسقصنا ن حني الفعل والرتب اً املكلف خملن ،يث يكمن منجز آخر 

 حالنسبة إليهام، هذا كّله ع االسقصااب املثبت للقكليف.

وأّما اسقصااب عدم القكليف، فذهب حعض إىل لغميقه مع ،كم العقنل حقنبح 

 العقاب حال حيان.

 رتتب عىل جريانه جهات:تويمكن اجلماب عنه حعدم لزوم اللغمية، حل 
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، فنّن اإلنسان إذا ترب كل : أّن ع جريان االسقصااب جهات ترحميةاجلهة األوىل

ما حيقمله واجبًا وفعل كل ما حيقمله ،رامًا مسنقندًا إىل هنذ  القاعندة، فهنذا يمجنب 

 املعلممة.واملارمات القهيل النفيس لرتب الماجبات 

،كم تكليفني مل هنا ليس  هأّما إذا كان عىل وفقه أمٌر آخر، وهم االسقصااب وأنّ 

 اة إلتيان العامال املارمة؛ إذ يرس أّنه ال تكليف هنا. يكن له هذا القأثل وهذا االسقعد

: أّنه لم قلنا حاجية االسقصااب من حاب حناء العقالء، فقمال الشارع اجلهة الثانية

املقدس حعدم جريان اسقصااب عدم القكليف خمالف حليثية االرتكاز العقالئي؛ إذ ال 

يننة، وقننمال الشننارع حننأّن فننرق ع ارتكنناز العقننالء حننني الُمننمر المجمةيننة والعدم

 االسقصااب ،جة إاّل ع هذ  الصمرة جرٌح لعماطف العقالء.

: أّن العقل كام حيكم حقبح العقاب حال حينان، كنذلك حيكنم حأقباينة اجلهة الثالثة

العقاب مع حيان العدم، فنذا حنّي الشارع املقدس عدم القكليف، فياصل منه طمأنيننة 

 أزيد من المن من العقمحة.

هنا يىهر ارتبا  اسقصااب عدم القكليف مع الّباءة العقلية، فننّن النّباءة ومن 

، العقمحنةتقنبح وعنند عندم البينان  ،ّن البينان غنل ممجنمةإ :العقلية غاية ما تقنمال

أقنبح،  تكنمنمع حيان عندم القكلينف إّن العقمحة  :واسقصااب عدم القكليف يقمال

، ومعه ال جماال لقاعدة قبح اعدةفمق الق فاسقصااب عدم القكليف يمجب الطمأنينة

 العقاب حال حيان.

فىهر أّن نسبة االسقصااب سماٌء كان وجمةيًا أم عدميًا مع الّباءة العقلينة هني 

 المروة عىل القفا يل املذكمرة.

 االستصحاب عىل االحتياط العقيل البحث الثاين يف وجه تقدم

 ن له ممرةان: ما نرسواال،قيا  العقيل ن عىل 
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 البدوية. الشبهات

 وممارة العلم اإلمجايل.

مًا وكنان فيام إذا مل يكن اال،قامال ممهمف ن ي الشبهات البدويةن أ األول املوردأّما 

قد تقّدم منا أّن مثل هذا اال،قامال يكمن منجزًا عنند العقنالء، فاملاقمل حمرز المهية، 

 أو ال؟ االسقصااب هل يمكنه رفع هذا اال،قيا هذا الكالم ع أّن إال أّن 

ومن الماضح أّن االسقصااب النذي هنم حمنل الكنالم هنم اسقصنااب عندم 

القكليف، أي: أّنه هل يمكن االعقامة عىل اسقصااب عدم القكليف ع هذا املنمرة أو 

 ال؟

والذي خيطر حالباال أّنه خيقلف احلكم حاسب ةرجة المهية، فنّنه قد تكمن المهية 

ء إاّل حالقطع حاالمقثاال ن عىل فنرض وجنمة  ن حاد من العىمة حايث ال يرىض العقال

وال يرضمن حالمارات، أي: ال تكمن المارة معذرة، وال يكقف  فيه حغل العلم، ففي 

فضاًل عن االسقصااب الذي هم حرزخ حنني المنارات  ،مثل ذلك ال يكقف  حالمارة

 والُ مال.

القني فيهنا جهنة  وقد تكمن المهية حاد يكقف  ع مر،لنة املعذرينة حالمنارات

الكاشفية العقالئية، والعقالء يعقّبوّنا علاًم كخّب أهل اخلّبة، وع هذا املمرة ن أيضًا ن 

ال إةراكيننة،  ،ال يكقفنن  حاالسقصننااب مننن جهننة أّن كاشننفيقه كاشننفية إ،ساسننية

 المارات. عنواالسقصااب مقأخر رتبة 

ن اسقصنااحًا، أي: أّننه وقد تكمن المهية حاد يكقف  فيها حمطل  املعذر، ولم كا

 يكقف  حام فيه كاشفية عن الماقع وإن كان الكشف كشفًا إ،ساسيًا.

 حأّن المثلة الماقعينة هلنذ  الندرجات النثاليف إّننام تكنمن ع لوال حّد من القذك

 ممضمعات ال،كام أو املمضمعات اخلارجية، وليس لنا مثاال ع ال،كام.
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 لم اإلمجايل. هم ممارة العو: وأما املورد الثاين

وجمب املمافقة القطعية، وال يصدق اال،قيا  عىل فيها هم املراة من اال،قيا  و

 وهل يمكن لالسقصااب رفع هذا اال،قيا  أو ال؟ ،املمافقة اال،قاملية

وممرة الكالم ما إذا كنان ع أ،ند أطنراف العلنم اإلمجنايل اسقصنااب مثبنت 

 أو أ ل ناف للقكليف.للقكليف وكان ع الطرف اآلخر اسقصااب ناف 

وإّنام جعلنا هذا املمرة ممرةًا للباث من جهة أّنه إذا كان ع الطرف اآلخر ن أيضًا 

ن اسقصااب مثبت للقكليف، فهذا مماف  لال،قيا ، وإن كان االسقصااب ع كنال 

الطرفني ناف للقكليف فقد تقدم ع مبا،ث العلم اإلمجايل حأّن العلم اإلمجايل حمخالفة 

لماقع يمجب سقمطهام، فام هم ممرة الكالم فعناًل منا إذا كنان اسقصنااب لا أ،دمه

سقصااب الناع للقكليف أو ال ل الناع ع جاننب االو ،املثبت للقكليف ع جانب

 آخر.

وهذ  املسألة عبارة ُأخرس عن مسألة اناالال العلم اإلمجايل حأمارة أو أ ل مثبت 

ل العلم اإلمجايل حنذلك أو ال؟ وعنىل فنرض يف ع حعض أطرافه، وأّنه هل ينالللقك

 االناالال ما هم رس االناالال؟

فال حّد وأن نرس أّن وجمب املمافقة القطعية عىل أي أسناس؟ وهنذا منا تقنّدم ع 

  حام تقّدم إمجاالً.لمباث القطع واالشقغاال مفصاًل، إاّل أّنه ال حّد من القذك

 لم اإلمجايل مسالك ثالثة:فنقمال: إّن ع وجمب املمافقة القطعية ع الع

: ما يسقفاة من الشيخ واملاق  النائيني، وحعض من أكاحر تالمذته، املسلك األول

 وهم أّن العلم اإلمجايل كاشف عن اجلامع.

وعليه: فالعلم اإلمجايل علة تامة لمجمب املمافقنة اال،قاملينة، و،رمنة املخالفنة 

النافية للقكلينف حعند  تساقط الُ مالالقطعية، وأّما وجمب املمافقة القطعية فمنشل  
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تعارضها، وعليه فا،قامال القكليف ع كل طرف يبق  حال ملّمن فياكم العقل حلنزوم 

 . اال،قيا 

؛ إذ إّن وعىل هذا املسلك فبام أّن تعنارض الُ نمال غنل ممجنمة عنىل الفنرض

والقعارض يكمن مقن  منا كاننت ، ال مال هنا أ،دمها ناٍف للقكليف واآلخر مثبت

 فال جتب املمافقة القطعية.ال مال مجيعها نافية للقكليف، وعليه 

تعارض الُ مال النافية، فقد ذكر املاق  النائيني أّن الرّس  إاّل أّّنم اخقلفما ع رّس 

فيه أّنه لم جرس ال ل النناع ع كنال الطنرفني فمرجعنه إىل الرتخنيو ع املخالفنة 

 القطعية.

 اا( قد أجاب عن ذلك حمجهني:إاّل أّن السيد اخلمئي )،فىه 

: أّنه قد ال يكمن املكلف مقمكنًا من املخالفة القطعية، كام إذا علنم حارمنة لاألوّ 

أ،د الضدين، فهم ال يقمكن من املخالفة القطعية؛ إذ معنا  اجلمع حني الضدين، ففني 

املمافقة اال،قاملية ،ا لة ورضورية، واسقصنااب املنرخو ع تكمن هذ  الصمرة 

 اجلانبني ال يلزم منه الرتخيو ع املخالفة القطعية؛ إذ املخالفة القطعية املفنروض كال

 أّّنا غل ميسمرة.

 مع لزوم إتيان أ،دمها. نامق: أّن ال ل املرخو ع كّل طرف ال يالثاين

فلذا علله حمجه آخر، وهم اجلمع  ،وحام أّن هذا الرّس كان خمدوشًا من وجهة نىر 

 حني الرتخيصني.

بام أّن هذا املسلك ن وهم وجمب املمافقة القطعية من جهة تعنارض فوكيفام كان 

 فلذا ال نقعرض للمناقشة فيه.  ،خمدوش عىل ما مر ع حملهن الُ مال 

واملقصمة أّنه عىل هذا املسلك حام أّن تعارض الُ مال ع املقام غل ممجمة؛ فلنذا 

 ال اب اال،قيا ، وحه ينال العلم اإلمجايل.
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: هم أّن العلم اإلمجنايل كاشنف عنن الماقنع املنرةة حنني الطنرفني، ملسلك الثاينا

وحيقمل املكلف ع كّل طرف أن يكمن هم املكشمف حالعلم اإلمجايل ومنجنزًا حنالعلم 

اإلمجايل، ففي كّل طرف حيقمل القكليف املنجز، وهذا هم السنبب لمجنمب املمافقنة 

 ،رمة املخالفة القطعية. القطعية، وال تنفك املمافقة القطعية عن

أّن العلم اإلمجايل كاشف عن الماقع حالكشف هم ظاهر كلامت املاق  العراقي و

العقيل، وهذا خمدوش، ونان قد اخرتنا ع الدورة الوىل أّن العلنم اإلمجنايل كاشنف 

حنل حالكشنف العقالئني، أي: أّن العقنالء يأخنذون  ،ال حالكشف العقيل ،عن الماقع

د أقمنا عىل ذلنك شنماهد، إاّل جمحني مثاًل مرآة للمجمب الماقعي، وقعنمان أ،د الم

 عدلنا عن ذلك من جهة أّّنا غل كافية. ناأنّ 

نّنام فنوعىل أي نام كان ن سماٌء قلنا حالكشنف العقالئني، أم حالكشنف العقنيل ن 

 فيام إذا كان العلم اإلمجايل عىل كل تقدير قاحاًل للقنجيز. يكمن كاشفًا عن الماقع

ذا قامت أمارة مثبقة للقكلينف وأّما إذا كان أ،د الطرفني منجزًا حمنجز آخر، كام إ

 ل مثبت للقكليف، فهنا ال يمكن للعلم اإلمجايل أن ينجز مقعلقه عىل كل تقدير؛ أأو 

يكننمن منجننزًا فإذ عننىل تقنندير أن يكننمن مقعلقننه طننرف مننلةس االسقصننااب، 

رة، وال يعقل أن ينجز العلم اإلمجايل ما هم حاالسقصااب أو المارة فيام إذا كانت أما

 منجٌز. والقنجيز عىل تقدير ةون تقدير ال يناسب العلم اإلمجايل.

اسقصااب مثبت للقكليف ع أ،د اجلانبني، فهنم مقندم عنىل نذا وجد وعليه، ف

 العلم اإلمجايل، ويمجب رفع اال،قيا  الناشئ من العلم اإلمجايل.

ذهبنا إىل كاشفية العلم اإلمجايل عن الماقع، إاّل أّننه  ونان ع الدورة الوىل ،يث

لعلنم وأّن العقالء يرون أ،د المجمحني منرآة للماقنع ع منمارة ا ،حالكشف العقالئي

وإال نشنك ع أّن  ،فيام إذا مل يكنن ل،ند الطنرفني مثبنت اإلمجايل حالقكليف اإللزامي
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إلمجايل له، أي: أّنه نشنك ع الطرف اآلخر منجز أو ال، وال ل عدم منجزية العلم ا

أّن العلم اإلمجايل كاشف عقالًء فيام إذا كان ل،ند الطنراف مثبنت أو ال؟ فال نل 

 ّن الشك ع احلجية مساوق للعدم.فنعدمه، 

: ما اخرتنا  ع مباث العلم اإلمجنايل، وهنم أّن اال،نقامال القنمي املسلك الثالث

ذاتينًة حلاناظ جتمنع اال،نقامالت ع حمنمر اال،قامال قد تكنمن هذا منجز، إاّل أّن قمة 

وا،د، وهذا هم الذي يعّب عنه حاالطمئنان، واالطمئنان يقمم مقام العلم املمضنمعي 

 والطريقي.

وقد يكمن حالعرض، وهم إّنام يكمن فيام إذا كان اال،قامال مقممًا للعلنم اإلمجنايل 

 حالنسبة إىل القكليف اإللزامي.

امال أ نل القكلينف، حنل ا،نقامال انطبناق املعلنمم واملراة من اال،قامال ليس ا،ق

حاإلمجاال ال حم ف كمنه معلممًا حاإلمجاال، حنل ذات املعلنمم حاإلمجناال عنىل كنل منن 

الطرفني، فنّن مثل هذا اال،قامال يعد ا،قامالً قميًا، من جهنة أّن اال،نقامال ع كنل منن 

ة أخرس: قدرة العلم الطرفني مقمم للعلم اإلمجايل حأّن أ،دمها ،رام أو واجب، وحعبار

 فلذا يكمن ،جًة. ،تمزع عىل كل من الطرفني

نعم، إذا كانت الطراف غل حمصمرة يكمن ا،قامال انطباق املعلمم حاإلمجاال عنىل 

 كل طرف ممهممًا، فال يكمن ،جة. 

وهنذا اال،ننقامال وإن كننان ،جننة حنىننر العقنالء، إاّل أّنننه ال يقننمم مقننام القطننع 

 املمضمعي كاالطمئنان.

يه: فنن كانت أمارة أو اسقصااب عىل ثبمت القكليف ع أ،د الطرفني، فهل وعل

يكمن عند العقالء لال،قامال ع الطرف اآلخر طريقية أو ال؟ فهذا يشء مشكمب فينه، 

 والشّك ع احلجية مساوق للعدم.
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وأّمنا إذا كنان  ،وحعبارة ُأخرس: العقالء إّنام يعقنمن حاال،قاملني إذا كانا مقعناةلني

ال حيكنم العقنالء فنمها عىل وفقه علم تعبدي، أو ما يقمم مقامه كاالسقصنااب أ،د

 حلزوم اال،قيا ، وال أقّل من أّنه مشكمب فيه.

حناًء عىل مسلك الشيخ واملاق  النائيني هم الرس ع تقّدم االسقصااب  فىهر أنّ 

رفني عدم تعارض الُ مال، وعىل مسلك املاق  العراقي ال حّد وأن يكمن كل من الط

ومع وجمة االسقصااب ال يكنمن كنل منن الطنرفني   احلًا للقنجز حالعلم اإلمجايل.

 كذلك، وعىل ما اخرتنا  من جهة الشّك ع الكاشفية العقالئية.

 هذا متام الكالم ع رّس تقّدم االسقصااب عىل اال،قيا  ع العلم اإلمجايل.

 عىل كونه أصالا برأسهخيا بناءا البحث الثالث يف تقّدم االستصحاب عىل الت

ةوران المر حني املاذورين له  مر مقعدةة، إاّل أّنا نذكر  مرة وا،دة، وهي إّن 

 مرة و،دة الماقعة، وما إذا كان املاقمالن مقساويني، وكذلك اال،قامالن، وع هذ  

 الصمرة مسلكان:

)،فىنه  إليه السنيد اخلنمئي وهذا ما ذهب : أّّنا ةاخلة ع الّباءة،املسلك األول

وأساس هذا املسلك هم أّن العلم اإلمجايل حأّن هذ  الماقعة إّما واجبنة أو حمرمنة  ،اا(

 ليس له كاشفية؛ إذ العلم اإلمجايل مققمم حا،قاملني مقضاةين، فال يكمن له منجزية.

اسقصااب المجمب أو احلرمة تقّدم وعليه: جتري قاعدة قبح العقاب حال حيان، و

ة ما ذكرنا  ع تقدم االسقصااب عىل الّباءة، فهذا مقمقنف عنىل عىل القاعدة من جه

 أن يكمن القصمر من نا،ية الكاشف.

ال الكاشف، وعليه فقكنمن أ نالة  ،: أّن القصمر من نا،ية القدرةاملسلك الثاين

 القخيل أ اًل مسققاًل.
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تمضيح هذا املسنلك: أّن العلنم اإلمجنايل ينجنز ،رمنة املخالفنة القطعينة، أي: 

مب املمافقة اال،قاملية، وينجز وجمب املمافقة القطعينة، والقنجينز مقمقنف عنىل وج

القدرة، أي: أّنه لم مل تكن القدرة مل يكن تنجيز ال حالنسبة إىل ،رمة املخالفة القطعينة، 

فارمنة  ،وال حالنسبة إىل وجمب املمافقة القطعية، فنّنه إذا علم حارمة أ،ند الضندين

قاصنل فاحلة للقنجيز؛ إذ املكلف ال يمكنه اجلمع حني الضدين، املخالفة القطعية غل ق

 املخالفة اال،قاملية.

وإن كان عاملًا حمجمب أ،د الضدين فليس له قدرة عىل املمافقة القطعية من جهة 

رق أو ناسقاالة اجقامع الضدين، فنّنه إذا علم حأّنه إّمنا انب علينه احلركنة نانم املشن

تيان حكليهام، فهنا ال يمكن للعلم اإلمجايل تنجينز املمافقنة املغرب فعاًل، فال يمكنه اإل

حل منن حناب عجنز املكلنف عنن املمافقنة  ،القطعية؛ وذلك ال من جهة قصمر العلم

 القطعية.

فنذا ظهر أّن القدرة ةخيلة ع تنجيز العلم اإلمجايل، نقمال: إّن ع ةوران المر حني 

اجز عن املخالفة القطعية وعن املمافقنة ، أي: أّنه عمقاق املاذورين كال القصمرين 

القطعية، وعدم تنجيز العلم اإلمجنايل ع ةوران المنر حنني املانذورين معلنل حعندم 

، وال ترجع ال حقصمر الكاشف، وعىل هذا فقكمن أ الة القخيل أ اًل حرأسه ،القدرة

 .إىل الّباءة

الذي ذكرنا  ع تقدم والرّس ع تقدم االسقصااب عىل أ الة القخيل شبيٌه حالرّس 

ال حّد من القعاةال حني أّنه االسقصااب عىل اال،قيا  ع ممارة العلم اإلمجايل، أي: كام 

كذلك ع املقام إذا وفهذا يمجب انعدام القعاةال،  ،اال،قاملني، فلم كان ل،دمها مثبت

اةال، كان ع ةوران المر حني املاذورين ل،د الطرفني مثبت، فهذا يمجب انعدام القع
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حل يقملمن حأّن ما ليس له مثبنت ال حنّد منن  ،العقالء ال حيكممن حالقخيلأّن ونقيجقه 

 تركه، وما له مثبت ال حّد من إتيانه.

 هذا متام الكالم ع رّس تقدم االسقصااب عىل ال مال العقلية الثالثة.

 املقام الثاين: يف َّس تقدم االستصحاب عىل األُصول النقلية أو الْشعية

 ع هذا الباث نقعرض للّباءة الرشعية، وقاعدة الطهارة وقاعدة احلل.و

 البحث األول: يف الرباءة 

، حناًء ما ال يعلممن :قمله هم و ،فنّن أوضح ما اسقداّل هلا هم ،ديث الرفع

كناية عن احلكم، فيكمن املعنن  هكنذا: احلكنم  ما ال يعلممنعىل أن يكمن )ما( ع 

 فمع. الذي ال يعلممنه مر

أّن احلكنم ، أو مرفنمع ال يعلممننهالذي هم ممجمة واحلكم أّن إاّل أّنه هل املراة 

 ؟مرفمع يعلممن وجمة  وعدمهالذي ال 

 .فع القنزييل مقصمر حكال المجهنيوالر

ن يكنمن القنزينل عنىل خنالف ال حّد وأن نقيجة لاللقزام حأّن القنزيل ورّحام يقمهم 

إّن احلكم املمجمة النذي ال  :ة ،كم ،ق  يمكن أن يقاالأّنه ال حّد من وجم ن القكمين

يعلممنه مرفمع، إاّل أّنه يكفي ع القنزيل كمنه عىل خالف القكمين أو تنمهم المجنمة 

احلكم النذي ال رفع قمهم كاف ع القنزيل، ولذا حيقمل املعنيني: هذا الالقكميني، فنّن 

  يعلممنه.ممجمة والهم احلكم الذي رفع يعلممن وجمة  وعدمه، و

واملراة اجلدي من هذا الكالم عىل ما تقدم ع مباث النّباءة هنم اإلعنالم حعندم 

 أمهية ال،كام الرشعية حنام يكمن ا،قامهلا منجزًا هلا.

عنىل  النذي يقصنمر والكالم ع رّس تقّدم االسقصااب عىل مفاة ،نديث الرفنع

 وجهني:
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هم الذي فهمنه املشنهمر  : رفع ما ال يعلممن وجمة  وعدمه، وهذاالوجه األول

 إّن ممضمع ،ديث الرفع هم احلكم املشكمب وجمة  وعدمه. :ويقملمن

فعليه ،كممة االسقصااب عىل ،ديث الرفع ع غاية المضنمح؛ إذ سنماٌء كنان 

منا ال االسقصااب وجمةيًا أم عدميًا يكمن ،ناكاًم عنىل نانم القضنيي  حالنسنبة إىل 

 .يعلممن

 الرفع القنزييل يكمن مقدمًا عىل أ ل القنزيل.وحام أّنه ع رتبة ممضمع 

احلكم اإللزامي املمجمة النذي ال تعلممننه مرفنمع هم أّن : أّن املراة الوجه الثاين

فيكنمن ن أيضنًا ن ،ناكاًم عنىل ،نديث  ،عنكم، فنن كان االسقصااب مثبقًا للقكليف

 الرفع؛ إذ االسقصااب يقمال: أنت عامل حمجمة احلكم.

سقصااب نافيًا للاكم، واملفروض أّنه مل يلخذ ع لسان الندليل وأّما إن كان اال

احلكنم املمجنمة النذي ال هنم احلكم الذي ال يعلممن وجمة  وعدمنه، حنل املنأخمذ 

غاية المر، أّن العقل حيكنم حنأّن الرفنع القننزييل حالنسنبة إىل العنامل  يعلممن وجمة .

ملخصنو العقنيل لرفنع منا ال المجداين حالعدم ال معن  له، فيكنمن هنذا منن قبينل ا

يعلممن، فاالسقصااب الناع يمكن أن يققّدم عىل املخصو العقيل حناًء عىل ما ذكرنا 

ساحقًا، خالفًا للسيد اخلمئي )،فىه اا( ،يث ذهب إىل أّن املخصو العقيل غل قاحل 

إن كنان  :رعي عنىل نانم احلكممنة، ونانن قلننا ع اجلنمابنلن يققّدمه الدليل الش

خصو عقليًا فبام أّن مرجعه إىل تضيي  ةائرة جمعمال الشارع، فال مانع من ،كممنة امل

 الدليل الرشعي عليه.

االسقصااب ،اكاًم، هذا كّله حناًء عىل أن يكمن يكمن فىهر أّنه عىل كال المجهني 

كناية عن احلكم، وفيه ا،قامالت ُأخر ذكرناهنا عنند تعرضننا  ما ال يعلممن)ما( ع 
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: أّن )ما( أعّم ويشمل الفعاال القي ال نعلم حاكمها، والرفنع فيهنا منهايث، هلذا احلد

 يمكن أن يكمن رفعًا واقعيًا هلا، وسيأيت ضمن القعرض لقاعدة الطهارة الفرق حينهام.

 البحث الثاين: يف قاعدة الطهارة

كّل يشء نىيف ،ق  تعلم أّنه قذر، فنذا علمنت فقند قنذر، وأّما قاعدة الطهارة 

، وقد تقّدم الباث عن هذ  املمثقة، وقلنا: إّّنا معقنّبة مل تعلم فليس عليك يشء وما

 سندًا.

تنارة يكننمن ع هنم والكنالم ع رّس تقنّدم االسقصنااب عنىل هننذ  القاعندة، و

 اسقصااب الطهارة وُأخرس ع اسقصااب النجاسة.

 أّما اسقصااب النجاسة فنقمال: إّن املمثقة قرئت عىل نامين:

ر(، عىل نام الصفة املشبهة، ،ق  يكمن مشاهبًا لكلمة )نىيف(.الوال: )  قلذد

(، أي: عىل نام الفعل، أي: ،ق  تعلم أّنه طرأل عليه عننمان القنذارة  ُذرل الثاين: )قل

 و،دويف القذارة عليه.

فال اشكاال ع أّن اسقصااب النجاسة يمسع ةائنرة العلنم الوىل  ةقراءالأما عىل 

ة الغاية يضي  املغي ، يعني: يكمن االسقصااب ،اكاًم علينه حالقذارة، ونقيجة لقمسع

 عىل وجه القضيي .

فيكمن املعن  هكذا: كّل يشء نىيف ما مل تعلم حأّنه ،ديف  ةالثاني ءةقراالوأّما عىل 

 عليه القذارة.

ركن إّن فيقاال: إّن االسقصااب عىل هذا ال يكمن ،اكاًم عىل قاعدة الطهارة، حل 

وهم اليقني الساح  ن سماء كان االسقصنااب ،جنة أم ال ن  ،بمن أركان االسقصاا

 ،رافع لقاعدة الطهارة؛ إذ الغاية هم العلم حالقذارة الساحقة، فنن كان يشء قنذر سناحقاً 

أي طننرأت عليننه القننذارة سنناحقًا، مل يكننن مشننممالً للاننديث، ال مننن حنناب ،جّيننة 
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، حل منن أيضاً  مر كذلكاالسقصااب، فنّنه لم قلنا حعدم ،جية االسقصااب كان ال

جهة أّن احلالة الساحقة للقذارة جعلت غاية، يعني أّننه ال حنّد وأن ال يكنمن الشنخو 

عاملًا حقذارته الساحقة، وإن كان عاملًا حالقذارة الساحقة يكمن خارجًا عن قاعدة الطهارة، 

  ال السقصااب عىل القاعدة، حل حام أّن احلكم حالنىافة أخذ حشننرال ،كممة لفعليه 

 عن العلم حالقذارة الساحقة، فلذا يكمن ممضمعه منقفيًا، ويكمن من قبيل القخصو.

 لكن هذا المجه غل  ايح من جهة املبن  والبناء.

خالف ظاهر السياق، ففنّن قراءة كلمة )قذر( عىل نام الفعل  ،أّما من جهة املبن 

المر ع اجلملة السناحقة،  فنّن السياق يققيض أن يكمن عىل نام الصفة املشبهة، كام هم

 فقد أت  فيها حكلمة نىيف.

وعىل فرض القسليم فهذا خمدوش من جهة البناء؛ وذلك لّن من املسلم أّن الغاية 

هي ،دويف العلم حالقذارة، والغاية مقأخرة عن احلكم حالنىافة، وعىل مسلك املشهمر 

نىافة الىاهرية، يعني: أّنا الهي ن الذي منهم القائل ن النىافة القي أخذت ع املمضمع 

ونىافقنه مسنقمرة  ،حقرينة الذيل نسقفيد أّن كّل يشء مشكمب الطهارة والنىافة نىيف

إىل طرو العلم حالقذارة، وهذا شاهد عىل أّن القذارة الساحقة عىل احلكم حالنىافة لنيس 

هنارة مشكمب الطهم يء الذي نحماًل للكالم، حل املال،ظ هم القذارة الطارئة عىل الش

 والقذارة.

 تلألشياء ما مل يعلم حأّنه طرأ ّن احلكم حالنىافة الىاهرية ثاحتوحعبارة واضاة: أ

عليه القذارة، واملقمهم تمهم أّن هذا نناظٌر إىل سنب  النجاسنة وأّن جمنرة سنب  ،النة 

فنّن الغاية عبارة عن القنأخر،  ،عل غاية للاكم حالنىافة، وهذا تمهم حمضالنجاسة ُج 

 حلكم حالنىافة مسقمر إىل أن تعلم حقذارته وطرو القذارة عليه.أي أّن ا

 هذا كّله حالنسبة إىل اسقصااب النجاسة.
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 وأّما اسقصااب الطهارة فهل اري مع وجمة قاعدة الطهارة أو ال؟

قمقف عىل ما ذكرنا ساحقًا من جريان املقمافقني، وعىل فرض اجلريان هنل يوهذا 

 لطهارة أو اريان معًا.يقّدم االسقصااب عىل قاعدة ا

وهذا مقمقف عىل أن يكمن املسقفاة من قاعدة الطهارة أّّنا مسمقة لبينان احلكنم 

الىاهري، أو أّّنا مسمقة لبيان احلكم القنزييل، واحلكم الىاهري ع كلامت املقنأخرين 

 من الُ مليني ما أخذ ع ممضمعه الشّك.

أّنا نسقفيد من الغاية  لم أّنه قذركّل يشء نىيف ،ق  تع :فنن قلنا: إّن قمله 

أّن املمضمع هم ما يكمن مشنكمب الطهنارة والنجاسنة، وهنم النذي ،كنم الشنارع 

 حنىافقه، فيكمن هذا ،كاًم ظاهريًا.

وعلينه: فيقنناال: إّن اسقصننااب الطهنارة مقنندم عننىل القاعندة؛ إذ ال يبقنن  مننع 

 احلكممة. االسقصااب شك، فيقدم االسقصااب عىل قاعدة الطهارة من جهة

وأّما إن قلنا: إّّنا غل مسمقة لبينان احلكنم الىناهري، حنل مشنقملة عنىل الرفنع 

أّن كل يشء وإن كان قنذرًا حمكنمم  :معنا ف ،إىل آخر  كل يشء نىيفالقنزييل، وأّن 

 حالنىافة ما مل يعلم حقذارته.

لطاهر كام ويرتتب عىل جعل النىافة جعاًل تنزيليًا ن أي: نّزال الشارع ذلك منزلة ا

 هم الىاهر ن ُأممر:

املرتتبنة عنىل ثنار اآلو  .: أّن الرفع القنزييل رفع حلااظ أ،كام النجس وآثارمنها

 ن:النجاسة قسام

: ما ال يمكن أن تكمن النجاسة ممجمةة، ومل تكن هذ  اآلثار، وهذا القسم األول

آلثار القكمينية ، وعدم مطهريقه لنجس، إّما من حاب أّّنا من ااملنجسمن قبيل تنجيس 

للنجاسة كام عىل مسلك الشيخ من أّن النجاسنة منن الُمنمر القكمينينة، فننن كاننت 
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النجاسة من الُممر القكمينية يكمن تنجنيس املننجس وعندم مطهريقنه لننجس منن 

 تفكيك املعلمال عن العّلة القامة.من قبيل الُممر القكمينية أيضًا، والقفكيك يكمن 

اسة من الُممر المضعية املندمج فيها حعض ال،كام القني وإّما من حاب أن النج

يكمن من مقمماهتا مثل تنجيس املنجس، وعندم مطهريقنه لننجس، وتفكينك مقنمم 

 اليشء عن ذات اليشء غل معقمال.

: اآلثار وال،كام املرتتبة عنىل النجاسنة رشعنًا، مثنل اعقبنار عندم القسم الثاين

 قبار طهارة البدن والثمب للمصيل.نجاسة مسجد اجلبهة ع الصالة، أو اع

وهذا القسم من اآلثار غل مقمم لذات النجس ويمكن تفكيكهنا عنن الننجس، 

فنن قاال الشارع: النجاسة القي ال تعلم هبا حمكممة حالنىافة، فهذا ،ناكم عنىل القسنم 

الوال من اآلثار حنام احلكممة الىاهرية، أي: تعامل معه معاملة النىيف؛ إذ ال يمكن 

 ع هذ  ال،كام واقعًا.رف

يمكن الخذ حاإلطالق حالنسبة إليها وأّن فوأّما حالنسبة إىل القسم الثاين من اآلثار 

النجاسة، ونقيجة ذلك هنم  ةغل معلمم تأ،كام النجاسة ال ترتتب عليها فيام إذا كان

 اإلجزاء، واحلكممة عىل هذا القسم من اآلثار تكمن ،كممة واقعية.

قصااب حالنسبة إىل ال،كنام القني القزمننا حنأّن احلكممنة فيهنا ّن االسأ: ومنها

،كممة ظاهرية يكمن ،اكاًم، و،كممة االسقصااب عليها مبقنية عىل ما ذكرنا ساحقًا 

خالفًا لبعض الكاحر ،ينث ذهنب إىل عندم  ،من أّن املخصو العقيل قاحل للاكممة

علم أنه قذر( وليست مشقملة عنمان )ما مل تعىل ؛ لّن الرواية وإن كانت مشقملة ذلك

طاهر( إال أّن العقل حيكم حأّن القنزيل القعبدي ال معن  له حالنسنبة  هعىل )ما مل تعلم أنّ 

املخصو العقيل قاحل للاكممة إىل العامل حالطهارة، فلذا تكمن احلكممة مبقنية عىل أّن 
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حالنسنبة  . وعليه فاسقصااب الطهارة كاسقصااب النجاسة يكمن ،اكامً غل قاحلأو 

 .إىل اآلثار من القسم الوال

، أي: أّنه يصنح اً لبي اً بام أّنه ليس خمصصف ،وأما حالنسبة إىل القسم الثاين من اآلثار

القنزيننل حالنسننبة إىل القنناطع حالطهننارة حننالقطع املخننالف للماقننع؛ لّن املفننروض أّن 

ًا، وال تناع ،كممقها ،كممة واقعية، فيجري اسقصااب الطهارة وقاعدة الطهارة مع

 حينهام.

والىاهر عندنا أّن احلكنم حالنىافنة ،كنم تننزييل، ال أن يكنمن ،كناًم ظاهرينًا، 

والقنزيل عبارة عن إعطاء ،د ماهية ملاهية ُأخنرس مثنل إعطناء ،نّد السند للرجنل 

 الشجاع، وهذا من االعقبارات مع العناية.

االعقبار املقأّ ل؛ فنّنه ،ينام إاّل أّنه من  ،وإن كان من االعقباراتفهم وأّما احلكم 

 ليس فيه عناية، وع املقنام قملنهفوأمثاال ذلك  ،نقمال: هذا نجس، أو هذا مملمب فالن

 :كّل يشء نىيف  ّننه هنل إإىل آخر ، نفس اللسان لسان القنزيل؛ فنّنه إذا سنئل

 يقمال: ال. ؟نىيف واقعاً 

ان فيه القمال حأّننه ،كنم حمّل تأّمل، وفيام ن ،واقعيوتقسيم احلكم إىل ظاهري و

 غل  ايح؛ وذلك: ،ظاهري جعل للشاب

جهنة القنزينل و ،حالعلم حاخلالف امغيهم مل يلخذ فيه كلمة الشّك، حل لنه : أوالا 

 .ةواضافيه 

ظناهر  فنذا علمت فقد قذر وما مل تعلم فليس عليك يشء :: أّن قمله وثانياا 

حتصل القذارة، وهنذ  اجلملنة تأكيند  ع احلدويف عند احلدويف، أي: أّنه ،ينام علمت

، ومن املعلنمم أّن العلنم حالقنذارة ممجنب للقنذارة كل يشء نىيف ، وهم:للصدر

القنزيلية، أي: أّن ع هذا المقت الشارع املقدس والقكمين يقمافقان، وليست القنذارة 
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مدار العلنم املرتتبة عىل العلم هي القذارة القكمينية؛ إذ القذارة القكمينية ليست ةائرة 

 وعدم العلم.

كام أّنه ليست القذارة املرتتبة عىل العلم هي القذارة الىاهرية؛ إذ القذارة الىاهرية 

ال عىل العلم، فالحد وأن تكمن القذارة قذارة تنزيلية حاملعن  املققدم  ،مرتتبة عىل الشك

هننذا  وهنم أّن ع هننذا المقنت الشننارع والقكننمين مقمافقنان ع اعقبننار  قنذرًا، فمننن

 بط حمر،لة القنزيل.تنسقكشف أّن الصدر ن أيضًا ن مر

قمهم أخذ الشّك ع املمضمع؛ لنّنام قالما حذلك ف أّما القائلمن حاحلكممة الىاهريةو

 قمل احلكممة الماقعية والىاهرية، والىاهر هم احلكممة الىاهرية.حتولذا 

 واجلماب عنه: أّن الشّك غل مأخمذ ع املمضمع.

 لث: يف قاعدة احللالبحث الثا

كّل يشء لك ،نالال ،قن  تعنرف وأّما رّس تقّدم االسقصااب عىل قاعدة احلل 

 .احلرام حعينه

  .رعية، وقاعدة الطهارةنالكالم فيه يىهر مما ذكرنا ع الّباءة الشف

ممجب لقاق  الغاية، ويققيض ارتفناع ممضنمع أ نالة  اسقصااب احلرمة فننّ 

 احلّل عىل نام احلكممة.

ا اسقصااب احلّلية، فأيضًا ال حّد منن االلقنزام حاكممقنه عنىل أ نالة احلنل وأمّ 

،كممة ظاهرية؛ وذلك من أجل ما ذكرنا  ساحقًا من أّن املخصنو لبني، فنّننه وإن مل 

يذكر فيها الشك، إاّل أّنه عقاًل أخذ عدم العلنم حاحللينة كنام أخنذ رشعنًا عندم العلنم 

قصنااب حالنسنبة إىل املخصنو العقنيل للاكنم حاحلرمة، وقد ذكرنا سناحقًا أّن االس

 الرشعي يمكن أن يكمن ،اكاًم.
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ع قاعدة الطهارة من تقسيم اآلثار إىل قسمني غل جار ع   والقفصيل الذي ذكرنا

 ع ممارة احللية. ،كممة واقعية لعدم وجمة أ الة احلل؛ وذلك 
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 يف تعار  االستصحابني: األمر اخلامس

عنمان تناع االسقصااحني حلااظ ملةامها، ولم تممهًا؛ ونان نجعل حمل الباث 

حنني االسقصنااحني تنناف فيهنا وذلك لّن الصمر املذكمرة ع كلامهتم ن غالبًا ن لنيس 

 قمهم القناع حينهام، وهذا له  مر:يواقعًا، حل 

 الصورة األُوىل: 

م احلكنم  مرة القناع حني ملةامها حالذات، حمعن  أّن نقيجة الخذ حملةامهنا هن

 حاجقامع النقيضني أو الضدين.

هنم  حأّن القضاة الذي نقمال حه هم القضاة حاملعن  العم النذي لوال حّد من القذك

أّن القضناة ع  : اةق عىل القكمينيات واالعقباريات؛ إذ قد ذكر ع عدة من املبا،نث

 حل حمعن  آخر.  ،الُممر االعقبارية ليس حمعن  القضاة ع القكمينيات

أّما اجقامع النقيضني مثل اسقصااب عدم اجلعل وحقاء املجعمال حناًء عىل القمال و

يء ممجنمةًا نحالقعارض حينهام فال يمكن جرياّنام، من أجل أّنه ال يمكن أن يكمن الش

 ومعدومًا.

وأّما اجقامع الضدين ن مثل: تعاقب احلالقني كالطهارة واحلديف حناًء عنىل مسنلك 

فاية من عندم جريناّنام ع ال عىل مسلك  ا،ب الك ،رضهامالشيخ من جرياّنام وتعا

القعبند لنزوم قد تقّدم ع مباث تعاقب احلنالقني أّّننام ال ارينان منن جهنة فنفسه ن 

 .مسقايل موه ،حالضدين

وعدم جريان االسقصااب فيام إذا كان حينهام تناف حالذات، سماٌء كان عىل نانم 

سقصااب إّما حناء  العقالء ن كام قمينا  تبعنًا القناقض أم القضاة واضح؛ لّن مدرب اال

الرؤية حلااظ هذ  و،كم العقالء عىل وف   ،جلامعة ن الذي أساسه الرؤية اإل،ساسية
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ال يمكن أن حيكمما حاجقامع الضدين أو النقيضني، و،كمهم ومصاحلهم االجقامعية، 

 ليس ع ممارة القناع حالذات.

أيضًا ال يمكن احلكم حاجقامع الضدين أو فمدرب االسقصااب هم الخبار،  نوإ

ينانل إىل اسقصنااحات  ال تنقض اليقني حالشنك :النقيضني؛ وذلك لّن قمله 

 مقعدةة.

وحام أّن اسقاالة اجقامع النقيضني والضدين من البدهييات العقلينة، فلنذا يكنمن 

همر ع مجيع ذلك من قبيل القرائن املقصلة املافمفة حالكالم، ويمجب عدم انعقاة الى

 مسقلزم الجقامع الضدين أو النقيضني.هم املمارة ،ق  املمرة الذي 

 الصورة الثانية: 

 ،ما إذا مل يكن تناف حني امللةيني حالذات، ولكن حام أّن كل وا،د منهام يثبت ،كامً 

فلذا يقاال حأّن حيننهام تنناف، وهنذا كنام ع منمارة  ،وال يقدر املكلف عىل اجلمع حينهام

وإثبات وجمب إزالنة  ،مثل إثبات وجمب الصالة حاسقصااب حقاء المقت ،مالقزا،

ال النجاسة عن املسجد حاسقصااب حقاء النجاسة؛ فنّنه ليس حني امللةيني تنناف، أي: 

وجمب الصالة عليه، ووجمب إزالة النجاسة عن املسجد، إاّل أّننه حماسنطة تناع حني 

كام إذا كان ع آخنر المقنت، وهنذ  عروض عارض ال يمكن للمكلف اجلمع حينهام، 

الصمرة تدخل ع حاب القنزا،م، وسنيأيت إن شناء اا ع تعنارض الةّلنة والقعناةال، 

 والرتجيح اري هنا حالمهية وغلها من املرجاات ع حاب القزا،م.

 الصورة الثالثة: 

ما إذا مل يكن حني منلةس االسقصنااحني أي تنناف حالنذات، إاّل أّن حيننهام تنناف 

 حالعرض.
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والرّس ع القناع: أّن احلكم ع ملةس أ،دمها ممضمع حلكم منناف حلكنم آخنر، 

 وهذا هم الذي يعّبون عنه حالشّك السببي واملسببي.

أّن الشّك ع أ،دمها مسبب عن الشّك ع اآلخر كام عّب القمم، حل حونان ال نعّب 

حلكنم مضناة منع  نعّب حأّنه إذا كان اسقصااحان ومسقصاب أ،دمها كان ممضنمعاً 

ام إذا غسل ك،كم االسقصااب اآلخر، فيكمن حينهام تناف حماسطة الدليل اخلارجي، 

سقصاب النجاسنة تسقصاب الطهارة ع املاء وتفهنا  مقنجسًا حامء مشكمب الطهارة،

كل يشء غسل حامء طاهر فهنم )ع الثمب، وحينهام تناف من جهة الدليل الداال عىل أّنه 

الدليل ن حضميمة االسقصااب ن ال حّد من احلكم حطهارة الثمب، ، فباكم هذا (طاهر

 إاّل أّن ع البني اسقصااب نجاسة الثمب الذي يققضني نجاسقه.

ذكر الشيخ أّن كلامت القدماء كالشيخ الطمي واملاق  والعالمة ومجاعنة منن و

ل ل السببي املقأخرين مضطرحة ع املقام، ويسقفاة من كلامهتم أّّنم ال يقملمن حققدم ا

 عىل املسببي.

أّن ال ل السببي مقدم عنىل  عىلإاّل أّن الشيخ النصاري واملقأخرين عنه اتفقما 

م عنىل اسقصنااب نجاسنة ال ل املسببي، وع املثاال اسقصااب طهنارة املناء مقندّ 

 ع وجه الققدم.هم الثمب، والكالم إّنام 

وأّن القناع حني االسقصنااحني  ولقمضيح املطلب ال حّد من القعرض ملمرة القناع،

ع أي ممرة، فنقمال: إّن مركز القناع ع املثاال هم الثنمب؛ وذلنك لّن االسقصنااب 

 السببي حضميمة الكّبس يققضني طهارته، واالسقصااب املسببي يققيض نجاسقه.

ال يققضنني أ،ند الندليلني هي خارجة عنن مركنز القنناع، فنوأّما طهارة املاء، ف

 خر نجاسقه.طهارته واآل
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تمضيح ذلك مبقن عىل ما ذكرنا  ع مباث ال ل املثبنت، وكنمن املركنز هنم و

 الثمب مقمقف عىل أمرين:

 : أّنه ال يمكن إثبات نجاسة املاء حاسقصااب نجاسة الثمب.األمر األول

 : أّنه يمكن إثبات طهارة الثمب حاسقصااب طهارة املاء.األمر الثاين

وال يكنمن منن ال نل  ،من مركز القنناع كناًل مننهامفنن أنكرنا المر الوال يك

 السببي واملسببي.

 وإن أنكرنا المر الثاين، فال يكمن حينهام تناف حالعرض.

أّما أّنه ال يمكن إثبات نجاسة املاء حاسقصااب نجاسنة الثنمب، فمنن أجنل منا 

ء مالزمة كان حني نجاسة الثمب ونجاسة املا إنذكرنا ع مباث ال ل املثبت من أّنه و

الثر املرتتب عىل ملةس االسقصااب إّنام هم اآلثار وال،كام املرتتبنة إال أّن واقعية، 

منلثرة تكمن وحماسطة القأثل ع النفس  ،عىل املسقصاب القي تكمن ملثرة ع النفس

وأّمننا غلهننا كاسقكشنناف فقنندان علننة أو وجننمة مننانع، فهننذا ال يثبننت  ع العمننل.

 إاّل ال ل املثبت.حاالسقصااب، وليس هذا 

فعليه: اسقصااب نجاسة الثمب ال يثبت نجاسة املاء؛ إذ ليست نجاسة املاء منن 

كل ماء طناهر إذا ) :ط حعكس النقيضبتال،كام الرشعية لنجاسة الثمب، حل هذا مر

 .(ما ال يطهر النجس فهم ليس حامء طاهر) :، وعكس نقيضه(غسل حه النجس يطهر 

ال يمكن إثبات عكس النقيض ،ق  حال مال اللفىية، فنّننه وقد ذكرنا ساحقًا أّنه 

كل منن ال انب إكرامنه فهنم لنيس )ال يمكن القمال حأّنه فإذا قاال: )أكرم كل عامل(، 

ومثبقاهتا ،جة، فضاًل عن ال مال  ،، مع أّن أ الة العممم من الُ مال اللفىية(حعامل

 لقناع ليس هم طهارة املاء.العملية القي ال تكمن مثبقاهتا ،جة، فىهر أّن مركز ا
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أّن  منن أجننلفوأّمنا إمكنان إثبنات طهنارة الثننمب حاسقصنااب طهنارة املناء، 

رتتب عليه آثار  العقلية كمجنمب اإلطاعنة و،رمنة قاملسقصاب إن كان هم احلكم ف

رتتب عليه أ،كام ذلنك املمضنمع، قوإن كان ممضمعًا حلكم ف املعصية وأمثاال ذلك.

مضنمع تكمينينًا أو منن ال،كنام المضنعية، فننّن ال،كنام حال فرق حني أن يكمن امل

مثل الطهارة؛ فنّن  ،المضعية ممضمع لأل،كام القكليفية، أو لأل،كام المضعية الُخر

طهارة املاء حناًء عىل مسلك الشيخ من أّن النجاسنة والطهنارة منن الُمنمر القكمينينة 

كنمن ن تو نان قلننا حمقنالقهم ن تكمن ممضمعًا تكمينيًا، وحناًء عىل مسلك املقأخرين 

 من ال،كام المضعية القي هي ممضمعات قانمنية لأل،كام املرتتبة عليها.

رتتنب علينه تن أيضًا ن أّن اسقصااب املمضنمع  وذكرنا ع مباث ال ل املثبت

 ال،كام، غاية المر ع ترتب ال،كام عىل املمضمع مسلكان:

السقصااب جعل احلكم املامثنل، فننن كنان : االلقزام حأّن ،قيقة ااملسلك األول

املسقصاب هم احلكم فيجعل مماثله، وإن كان املسقصناب هنم ممضنمع ذي ،كنم 

 يجعل مماثل احلكم.ف

وعليه: فمعن  اسقصااب طهارة اليشء عبارة عن أّن احلكم املرتتب علينه وهنم 

 طهارة ما غسل حه مرتتب عليه، وهم املجعمال.

ة االسقصننااب تمسننعة الكشننف، أي: أّن اليقننني ،قيقننأّن : ع املســلك الثــاين

 حاحلدويف كاشف حالنسبة إىل البقاء عقالء ورشعًا.

كمن هم وهنا يقمجه إشكاال ذكرنا  ساحقًا من أّن غاية ما يثبت هبذا االسقصااب 

كّل ما غسل حامء معلنمم الطهنارة فهنم )هذا املاء معلمم الطهارة، وليس لنا كّبس حأّن 

هي ممضنمع ، وممضمعات ال،كام (غسل حامء طاهر فهم طاهركّل ما )، حل (طاهر

 ، واحلاال أّن الذي يثبقه لنا االسقصااب هم العلم حاملمضمع.حمجمةاهتا الماقعية
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أنك عامل حقاقن   :إاّل أّنه ااب عن هذا اإلشكاال حأّن اسقصااب املمضمع معنا 

حنانم ينلثر ع  هذا املمضمع، لكن ،قيقة االسقصااب رؤية الشنيء رؤية إ،ساسية

النفس أوالً، ثمَّ ع اجلمارح، فهذا يعني أن يكمن عاملًا حالنسبة إىل اآلثنار املرتتبنة عنىل 

حقائه، فنّن االسقصااب وإن كان يقمال حأّنك عامل حبقناء زيند منثاًل، إاّل أّننه حاملالزمنة 

 يثبت العلم حالنسبة إىل اآلثار.

عًا، فاسقصااب املمضمع حام أّننه وحعبارة ُأخرس: فيام إذا كان املسقصاب ممضم

ققنأثر مننه نفسنًا وعمناًل، للنه؛ إذ االسقصنااب رؤينة إ،ساسنية  ممضمع ال معنن 

فاسقصااب املمضمع ليس جمرة اعقبار العلم هبذا املمضمع فقط، حل حلاناظ أّن هنذا 

 .ااملمضمع حام أّنه ممضمع ل،كام أنت عامل هب

عامنل معنه معاملنة تقإىل أّننه  (عناملأننت )مرجنع إّن  :أو يقاال عىل هذا املسنلك

كمن املعلمم، يعني: أّن اآلثار القي كانت ترتتب فيام إذا كان معلممًا حالعلم المجداين ت

 ، إاّل أّن مرجع ذلك إىل جعل احلكم املامثل.فعالً ً ةرتتبم

م أّن اسقصااب املمضمع يثبت ال،كام املرتتبنة علينه من املسلّ فوعىل أي ،اال 

انىّم إىل إمكان إثبات طهنارة الثنمب حاسقصنااب طهنارة املناء، وعندم رشعًا، فنذا 

إمكان إثبات نجاسة املاء حاسقصااب نجاسة الثمب يكنمن مركنز القنناع خصنمص 

ممرة ال ل املسببي؛ وذلك لّن ال ل السببي وهم طهارة املاء يثبت أ،كامه، ومن 

ببي يققيض حقناء مسقصنابه، إذا غسل يشء حه يكمن طاهرًا، وال ل املسأّنه أ،كامه 

وهم النجاسة، فيقع القناع حينهام، فال حّد من اإلذعان حأّن اسقصااب النجاسة ال يثبت 

نجاسة املاء، وهذا ال من حناب املعارضنة، فنّننه إذا فرضننا أّن االسقصنااب مل يكنن 

ع ذلك ومل يكن لنا قاعدة تمجب طهارته، م ،جاريًا ع املاء من أجل تعاقب احلالقني فيه

 مل يكن جماال إلثبات نجاسة املاء حاسقصااب نجاسة الثمب.
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يثبنت طهنارة املغسنمال لنم مل يكنن لنه فوأّما اسقصااب طهنارة املناء ع نفسنه 

وكيف يمكن ،له؟ فنقنمال: إّننه ال حنّد  ،معارض، فال حّد وأن نرس أّنه ما هم املعارض

 املسالك مسلكان: هتاوعمد ،من الرجمع إىل املسالك املمجمةة ع االسقصااب

 : اعقبار االسقصااب من حاب حناء العقالء.أحدمها

 : اعقبار  من جهة الخبار.ثانيهام

وال  ،انرون االسقصنااب ع السنبب مّّننألف ،حناء العقالءاعقبار  من حاب أّما 

السقصااب املسببي، وال يعقنمن حاالسقصااب ع املسبب. والسننّر ليرونه معارضًا 

يروننه فننّنم  ،ذا رأوا شيئًا عىل  فة، وشّكما ع حقائه عىل تلك الصفةإ مأّّن  :ع ذلك

حاقيًا عىل تلك الصنفة، وال يعقننمن حناال،قامال اإلةراكني املخنالف، ولنم كنان هنذا 

 اال،قامال قميًا. وأّما ع قباال سائر احلجج فال.

وعليه: فال انري اسقصنااب نجاسنة الثنمب؛ لّن املفنروض أّن اسقصنااب 

حمجنرة ا،نقامال  هإن كننت مقيقننًا حالنجاسنة فنال يمكنن نقضن :مب يقمالنجاسة الث

الطهارة، وع املثاال ال نرفع اليد عن االسقصااب حمجرة ا،قامال الطهنارة، حنل نرفنع 

اليد حماسطة اسقصااب طهارة املاء الذي يثبت طهارة الثمب، والشاهد عىل أن ميشن 

أّن العقالء البانني  :)ويشهد ملا ذكرنا :(1)الفرائدما ذكر  الشيخ ع هم العقالء عىل ذلك 

حل معاةهم ال يلقفقمن ع تلك املقامات إىل هنذا  ،عىل االسقصااب ع ُأممر معاشهم

 االسقصااب أحدًا(.

                                                           
 

 .401: 3فرائد ال مال  (1)
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ومن هذ  العبارة وأمثاهلا يىهر أّن الشيخ يقمال حاجية االسقصنااب منن حناب 

ذلك السنيد احلكنيم ع حناء العقالء، وإاّل كيف يقمسك حادوة  حبنناء العقنالء، وكن

: )وعىل هذا اسققرت طريقة العقالء ، فقاالذكر ما يشبه كالم الشيخ (1)،قائ  ال مال

 ع هذا الباب( إىل آخر .

ال ال حّد منن الرجنمع إىل اال،نقامالت القني ع فمن جهة الخبار، وأما اعقبار  

 ع املقام ثالثة: ، وأ مال اال،قامالت واملباين القي هلا تأثلتنقض اليقني حالشّك 

 ال تننقض اليقنني حالشنّك : ما ذكرنا  وقّمينا ، وهنم: أّن مفناة االحتامل األول

 تمسعة اليقني ع قباال اال،قامال اإلةراكي، ال ع قباال سائر احلجج.

ال تنقض  :وحعض آخر، وهم أّن مفاة  ال فهايناق  امل: مسلك االحتامل الثاين

 احلجة حالال،جة.

: مسلك الشيخ واملاق  النائيني وغلمها، وهم اسقفاةة اإلطالق لثاالحتامل الثا

 :للمقارنة، وحمعن  ال تنقض اليقني حالشكمن ةليل االسقصااب، وأخذ الباء ع: 

عند الشّك، ونقيجقه عند كّل ،جة يكمن االسقصااب ،جة، إاّل أّننه حملوننة زائندة 

 تقّدم احلجة عىل االسقصااب.

 ال حّد من مال،ىة املقام، وهم تناع االسقصااحني. ةثالثوعىل هذ  املباين ال

 أّما عىل الوال فقد ذكرنا ساحقًا تقريبني لال،قامال الوال:

بط تكناية، ومنا هنم منر ال تنقض اليقني حالشك :: أّن قمله األول التقريب

أّن اليقنني حاند   :ال تننقض اليقنني حالشنّك حاالسقصااب قضية مضمرة، ومعن  

                                                           
 

 .544: 2،قائ  ال مال  (1)
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االعقباري ال ينقض حالمسمسة والقل  النفسني، وهذا إّما ّني تعجيزي ن أي:  المسيع

 ال يمكن نقضه. :فنّنه ال ينقض ن أو نفي، أي ،ال تنقض

بط حاالسقصااب قضية مضمرة يسنقفاة منهنا أّن تومن هذا نسقفيد أّن ما هم مر

ع جنبنه يشء وإن ،نّرب )اليقني ع قباال اال،قامال اإلةراكي املخالف وإن كنان قمينًا 

، اعقّب فيه تمسعة واعقّب اليقني حاحلدويف يقينًا حالبقاء ع قباال اال،نقامال (وهم ال يعلم

اإلةراكي، وحام أّن القضية مضمرة، فال يمكن الخذ حاإلطالق؛ ولنذا يكنمن ممجبنًا 

 لقمسعة اليقني ع قباال اال،قامال اإلةراكي فقط.

هننا هنم اال،نقامال املخنالف للاالنة : أن يكمن املراة من الشنّك الثاين التقريب

الساحقة، واملراة من اليقني نفنس اليقنني، فيكنمن املعنن : ال تننقض اليقنني حنا،قامال 

 مضاة .

وعىل كال الققريبني ليس له إطالق، وأّن اليقني حاحلدويف اعقنّب يقيننًا حالبقناء ع 

جنل أخنذ قباال اال،قامال اإلةراكي وغل اال،قامال اإلةراكي من احلجج، وذلك منن أ

 ال حمعن  )عند( كام هم ع اال،قامال الثالث. ،الباء للسببية

كل ،ّجة ع قباال االسقصنااب سنماٌء كاننت منجنزة أم معنذرة إن فوعىل هذا 

كانت حناٍم يكمن االسقصااب ،اكاًم عليها، حمعن  أّنه أخذ ع ممضمعها عدم العلم 

أّن ع  مرة عدم العلم حاحلكم  ن فنّن مفاة  رفع ما ال يعلممنحاحلكم الماقعي، مثل 

الماقعي يكمن احلكم الماقعي منزالً منزلة العدم ن فهنا ع مصب االسقصنااب أخنذ 

 عدم العلم حاحلكم، واملفروض أّن االسقصااب مثبت للاكم، فنلقزم حاحلكممة.

وأّما إذا مل تكن احلجة كذلك، أي: أّنه وإن أخذ ع ممضمعها الشّك إاّل أّنه لنيس 

كام فيام نانن فينه؛ لّن اسقصنااب طهنارة املناء أخنذ فينه اليقنني  ،ب احلكمع مص

حاحلدويف والشّك ع البقاء وأثر  العلم حطهارته، ونقيجًة ملا ذكرنا  ترتب أ،كنام املناء 
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 :أو حلسنان جعنل احلكنم املامثنل، أي (أنت عامل حه وحاكمنه)الطاهر عليه إّما حلسان 

طهارة الثمب أو احلكم حطهارة الثمب ،جة عنىل ،كمت حطهارة الثمب، فهنا العلم ح

طهارة الثمب، واملفروض أّن االسقصااب ال يقمم إال ع احلجج القي يكنمن ،ناكاًم 

وهي احلجج القي أخذ ع ممضمعها عدم العلم حاحلكم، فيكمن االسقصااب  ،عليها

 رافعًا ملمضمعها، وحالنقيجة يكمن ،اكاًم عليها.

ة املاء مقدمًا عىل طهارة الثمب من جهنة النمروة؛ وعليه يكمن اسقصااب طهار

لّن االسقصااب املسببي يقمال حأّنه ال ترفع اليد عن اليقني الساح  حماسطة اال،نقامال 

اإلةراكي عىل اخلالف، وهنا ال نرفع اليد عن اليقني حماسطة اال،قامال، حل نرفنع اليند 

احلكم حطهارة الثنمب، أو  عنه حسبب قيام احلجة عىل طهارة الثمب حأ،د المجهني من

 عقّبنا عاملني حطهارة املاء وحال،كام املرتتبة عليه.أّن الشارع ي

منا ذكرننا  ع  أيتال تننقض احلجنة حالال،جنة، فين وأّما عىل املسلك الثاين، وهم

املسلك الوال؛ لّن رفع اليد عن اليقني الساح  حالنسبة إىل الثمب إّننام هنم منن أجنل 

طهارة الثمب، أو من اعقبارنا عاملني حطهارة الثمب، فيكنمن تقنّدم  احلجة القائمة عىل

 ال ل السببي عىل ال ل املسببي من جهة المروة.

والعجب من  ا،ب الرسائل ،يث يقنمال هبنذا املسنلك، ومنع ذلنك مل يلقنزم 

، حل القنزم حأ،ند النمجهني اآلتينني ع املسنلك ال فهاينكام القزم املاق   ،حالمروة

 الثالث.

أّما عىل املسلك الثالث، وهم أّن االسقصااب الذي مفاة  إّما تمسعة اليقنني ع و

وإّمننا جعننل احلكننم املامثننل ع ،الننة الشننك، وعننىل أي ناننم كننان  ،،الننة الشننّك 

االسقصااب يقمال حأّن عند الشّك ع البقاء أنت عامل حالبقاء، أو جعلُت نفنس ذلنك ف
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: أّنه سماٌء قامت ،جنة عنىل خالفنه أم مل احلكم عند الشّك حقاًء، وهذا له إطالق، أي

 تقم يكمن االسقصااب ،جة.

والىاهر أّن النزاع واالخقالف ع وجه تقّدم االسقصااب السببي عىل املسببي ن 

إىل احلكممة وتبعه مجاعة ن إّنام هم عىل هذا املسلك، وإاّل لم كان فيه الذي ذهب الشيخ 

لخبار حنام املعن  الوال والثاين يكنمن االسقصااب ،جة من حاب حناء العقالء أو ا

وجه الققدم هم النمروة حنال إشنكاال، وكنام ذكرننا اخقنار الشنيخ احلكممنة، وذلنك 

 :لمجهني

: مننا ذكننر  حعنننمان اال،ننقامال، وهننم أّن المجننه ع رفننع الينند عننن األول الوجــه

االسقصااب املسببي هم ما ذكرننا سناحقًا منن عندم معارضنة االسقصنااب لسنائر 

هنا ع احلقيقة إّنام تكنمن حنني المنارة املعارضة أي: حمكمم لسائر احلجج، واحلجج، 

 واالسقصااحني، ال حني االسقصااب واالسقصااب.

ّن لنا ةليل رشعي حأّن كل ما غسل حامء طاهر فهنم طناهر، وهنذا أتمضيح ذلك: 

اآلن فنقمال: هذا املاء كان طاهرًا، ف أمارة، وممضمع هذ  المارة يثبت حاالسقصااب.

طاهر، وهبذا يقم مققىض المارة، وهذا الثمب حام أّنه غسل حامء طاهر، فهم طناهر، هم 

 واسقصااب النجاسة ال يمكنه املقاومة ع قباال المارة.

وحعبارة ُأخرس: يكمن اسقصااب النجاسة حمكممًا لألمارة، ال أن يكمن حمكممًا 

السنببي، واالسقصنااب  لالسقصااب، أو نقمال: إّن المارة حمكممة لالسقصااب

 املسببي حمكمم لألمارة.
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)ر (: )وثانيًا: أّن نقض يقني النجاسنة حالندليل النداال  ة الشيخوإليك نّو عبار

عىل أّن كّل نجس غسل حامء طاهر فقد طهر، وفائدة اسقصااب الطهارة إثبنات كنمن 

 .(1) (حه املاء طاهراً 

أن يكمن هذا المجه هنم وهذا هم الذي ذكر   ا،ب الرسائل مفصاًل، وحيقمل 

 مراة مصباح الُ مال، فنّن عبارة املصباح ع املقام جمملة.

واجلماب عن ذلك: أّنه ذكر ع املنط  أّن النقيجة تاحعة لخنس املقندمات، وفنيام 

نان فيه الصغرس إّنام ثبقت حاالسقصااب، فلم فرضنا أّن الكّبس مقطنمع هبنا، ال أن 

 ة الثمب ع املثاال ثاحقًة حاالسقصااب.تكمن ثاحقة حالمارة تكمن طهار

حنني هنم فطهارة الثمب من شنلون اسقصنااب طهنارة املناء، والقعنارض إّننام 

 تقديم المارة عىل االسقصااب.أّنه من ال  ،االسقصااحني

: أّن ال ل السببي مقدم عىل ال ل املسببي حققريبني عىل مسنلكني الثاين الوجه

 ع االسقصااب.

حناء عىل أّن مفاة ةليل االسقصااب هم جعل احلكم املامثل، وع  :األول التقريب

احلقيقة إحقاء املقيقن، واحلكم حرتتب آثار املقيقن حقاًء، وعىل هذا ذهب املاق  الننائيني 

وحعض الكاحر من تالمذته إىل احلكممة حققريب أّن ال ل السببي جمرا  طهارة املاء ع 

اء ترتب مجيع آثار طهنارة املناء القني منهنا طهنارة املثاال، ومفاة اسقصااب طهارة امل

حنه الثمب، فنفس مفاة اسقصااب طهارة املاء هنم طهنارة الثنمب، وهنذا منا رّصح 

فيقناال: إذ  ، وأّن هذا هم املدلمال املطاحقي السقصنااب طهنارة املناء.املاق  النائيني
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ببي، وال نعنني اسقكشفنا الطهارة الىاهرية للامء فلتفع الشّك ع مصب ال ل املسن

 حاحلكممة إاّل هذا.

أّن رتبة ال ل السببي مقدمة : يني ن عىل ما ع فمائد الُ مال نوذكر املاق  النائ

عىل ال ل املسببي، وأّن ال ل السببي ع الرتبة السناحقة يمجنب ارتفناع ممضنمع 

ال ل املسببي، ومعه ليس لنا مشكمب الطهارة والنجاسة ،ق  اري االسقصنااب 

 لنسبة إليه.حا

ويشبه كالم املاق  النائيني كالم السيد اخلمئي )،فىه اا( ع مباين االسنقنبا ، 

: )فنّن ال ل اجلاري ع السبب ع مجيع هذ  املمارة يكمن ،اكاًم عىل ال ل قاالفقد 

أّن ال نل اجلناري ع السنبب يمجنب ارتفناع  :اجلاري ع املسبب؛ والمجه ع ذلك

رضورة أّنه حعند ،كنم الشنارع  ؛ريعني ع املسبب ع عامل القشممضمع ال ل اجلار

ال يبقن  ن ع مفروض املثاال حمققضن  االسقصااب أو أ الة الطهنارة ن حطهارة املاء 

شّك ع طهارة الثمب املغسمال حه حاكم الشارع؛ إذ معنن  ،كمنه حطهنارة املناء هنم 

مًا، ومنن مجلنة آثنار  طهنارة ترتيب مجيع آثار الطهارة، وإاّل كان احلكم حالطهنارة لغن

 إىل آخر . (1) (املغسمال حه الثمب

أّن ما ذكر  املاق  النائيني منن أّن هنذا هنم املندلمال إىل  االلقفاتلكن ال حّد من 

املطاحقي السقصااب طهارة املاء، وعّب عنه السنيد اخلنمئي )،فىنه اا( حنأّن معنن  

، فنّن اسقصااب طهارة غل  ايح،كمه حطهارة املاء هم ترتيب مجيع آثار الطهارة، 

املاء يثبت طهارة نفس املاء، وطهارة املاء غل مطهرية املاء، ولذا يعنمنمن ع الفقه حأّننه 
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وأّما املطهرية، فهي غنل طهنارة  طاهر ومطهر، وجمرس االسقصااب هم طهارة املاء.

 اء.ال حلااظ طهارة امل ،املاء، وطهارة الثمب إّنام هي حلااظ مطهرية املاء

ما ذكرا من أّن احلكم  عىلنعم، طهارة املاء رش  مطهريقه، فلذا ال يمكن املمافقة 

 حطهارة الثمب مدلمال مطاحقي السقصااب طهارة املاء.

من الققدم الرتبي لأل ل السنببي عنىل   أّن ما ذكراإىل  االلقفاتكام أّنه ال حّد من 

  ففيه: ن ناق  فيه مجاعة من الكاحرن وقد املسببي 

 الققّدم الرتبي ع ال،كام ليس منشأ لألثر. :أوالا 

: تقّدم الشّك السببي عىل املسببي من ،يث الرتبة خمدوش، فنّن تمّلد شنّك وثانياا 

 من شك ال معن  له.

نعم، تالزم شّك لشّك له معن ، وأّما تملد شّك من شّك فال معن  له، كنام أّّننم 

العلم حالعلة منشنأ للعلنم لكمن ، فنّنه ال معن  قالما حأّن تملد علم من علم ال معن  له

حمجمة املعلمال؛ إذ قد يكمن العلم حاملعلمال منشأ للعلم حالعلة، وال يمكن أن يكمن ع 

يشء جهة العلية وجهة املعلملية، وإن كان يقاال: إّن العلم حالعلة علة للعلنم حناملعلمال 

نه حاملالزمة، وإاّل لم كان علة وحالعكس، إاّل أّن هذا تعبل حمض، والصايح أن يعّب ع

 املعلملية. لل بد ملا قل 

وعىل فرض أّن الشكني ع رتبقني، فهذا ال يمجب أن يكمن احلكنامن ع رتبقنني؛ 

لّن الشّك السببي عىل فرض تقدمه مقدم عىل ،كم نفسه وهم طهارة املاء، وع هنذ  

تنب عنىل طهنارة املناء الرتبة يأيت الشّك املسببي، وهم الشّك ع نجاسنة الثنمب، فيرت

طهارة الثمب، ويرتتب عىل الشّك ع نجاسة الثمب نجاسة الثمب، فيكمن احلكامن ع 

رتبة وا،دة، وهذ  املناقشات مما ذكرها املاق  العراقي وغنل ، وال يمكنن االعنقامة 

 عليها.
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فننّن  أّنه حناًء عىل جعل احلكم املامثل باال ن ولعّله العمدة ع املقام نوالذي خيطر حال

اسقصااب طهارة املاء ممجب للاكم حطهارة الثمب، وإّننام يقناال حنأّن اسقصنااب 

طهارة املاء ،اكم عىل نجاسة الثمب من أجل العلم حاكم الشارع حالطهارة، فهنا لننا 

علم وجداين حالطهارة الىاهرية، والعلم المجنداين حالطهنارة الىاهرينة ال يمكنن أن 

لالسقصااب، وهم الشّك المجداين حالنسبة إىل الطهارة  يكمن ،اكاًم عىل الركن الثاين

والنجاسة الماقعية؛ لّن أساس احلكممة عىل القنزينل حنفني املاهينة أو إثبنات املاهينة 

)العامل الفاس  جاهل(، أو )العامل الفاس  ليس حعامل(، واحلكممة املدعاة  :املضاةة، مثل

لطهننارة والنجاسننة حالنسننبة إىل الثننمب، ع املقننام إّنننام تكننمن حالنسننبة إىل الشننّك ع ا

واسقصااب الطهارة حناًء عىل جعل احلكم املامثل إّنام يثبنت احلكنم حالطهنارة، غاينة 

علُمنا هبذ  الطهارة الىاهرينة وجنداين  حام أنّ  المر أّنا نعلم هبذ  الطهارة الىاهرية، و

كمن ،اكاًم إّنام ليس له ،كممة عىل الركن الثاين لالسقصااب، وهم الشك، والذي يف

 هم العلم االعقباري.

وأّما العلم المجداين حالطهارة الىاهرية، فال يمجب ارتفاع الشك، واحلكممة إّنام 

 تكمن فيام إذا انقف  احلكم حانقفاء املمضمع.

حل أنت عامل  ،نعم، لم كان ناظرًا إىل الشّك ع الطهارة والنجاسة وأّنه غل ممجمة

 اب السببي ،اكاًم.لكان االسقصا ،حطهارته

وأّما حناًء عىل هذا املسلك ن وهم مسلك جعنل احلكنم املامثنل ن فاالسقصنااب 

يكمن ممجبًا للاكم حطهارة املاء واحلكم حطهارة الثمب، غاينة المنر أّنكنم تقملنمن 

حن،راز طهارة الثمب، فنقمال: إّن إ،رازنا للطهارة الىاهرية كيف يكنمن ،ناكاًم عنىل 

والنجاسة الماقعية، وهذا ال يمجنب كنمن االسقصنااب السنببي الشّك ع الطهارة 

 ،اكاًم.
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وخال ة الكالم: أّن االسقصااب السنببي غنل رافنع ملمضنمع االسقصنااب 

املسببي وجدانًا؛ إذ يمكن اجلمع حينهام، فنّن اسقصااب نجاسة الثمب ممجب للعلنم 

ع الطهارة والنجاسة  حالنجاسة الىاهرية، والعلم حالنجاسة الىاهرية اقمع مع الشّك 

الىاهرية الذي هم ممضمع العلم حالنجاسة الىاهرية؛ وذلنك لّن احلكنم ال يمجنب 

انقفاء ممضمعه، واملفروض أّنكم تقملمن حأّن الشّك ممضمع لالسقصااب املسببي، 

كذلك العلم حالطهارة الىاهرية املسقفاة من اسقصااب الطهارة ال يمكن االلقزام حأّنه 

السقصااب املسببي، وممجب النقفناء ركنن مننه، وهنم الشنّك ع حقناء ،اكم عىل ا

 النجاسة.

: حناًء عىل أّن مفاة االسقصااب هم تمسعة الكشف واعقبار الشاب الثاين التقريب

 ذلنك عقبنار العلنم حناحلكم، ونقيجنةالعاملًا حبقاء املمضمع، والعلم حاملمضمع مالزم 

 يكمن عاملًا تعبدًا حطهارة الثمب.

ال  ،ال ينرة اإلشنكاال السناح ؛ إذ العلنم هننا علنم تعبنديهنذا الققرينب  عىلو

 وجداين، إاّل أّن القمم مل يقّرحما عىل هذا املبن .

لكن عىل هذا املبن  ن أيضًا ن ال يمكن القمال حاحلكممة؛ وذلنك لّن اسقصنااب 

عقبارًا، أهّيا الشاّب ع نجاسة الثمب وطهارته أنت عامل حنجاسقه ا :نجاسة الثمب يقمال

والعلم االعقباري الناشنئ  .مع ممضمعه، وهم الشك نامقوهذا العلم االعقباري ال ي

من نا،ية طهارة املاء، وأّنه أهّيا الشاب ع طهارة ونجاسة هذا الثمب الذي غسنل هبنذا 

فيدور المر حني الخنذ حاملندلمال االلقزامني ، عاملٌ حطهارة هذا الثمب اعقباراً املاء أنت 

 اب السببي وحني الخذ حاملدلمال املطاحقي لالسقصااب املسببي.لالسقصا

فنن أرةنا تقديم ال ل السببي والقمال حأّن ممضمع االسقصااب املسببي يرتفع 

حاالسقصااب السببي، فال حّد من اّةعاء الققدم الرتبني، والقنمال حنأّن االسقصنااب 
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 يبق  ممضمع لالسقصنااب السببي أوالً يعقّب املكلف عاملًا حطهارة الثمب، ومعه ال

وقد ذكرنا أّن الققّدم الرتبي غل منقج ع ال،كام، وال يمكن االعرتاف حه ع  املسببي.

 املقام.

فىهر أّن االسقصااب السببي مقدم عىل االسقصااب املسببي حناًء عىل كمنه من 

قبناال حاب حناء العقالء ختصصًا، فنّن االسقصنااب عنىل حنناء العقنالء إّننام انري ع 

اال،قامال اإلةراكي، ال ع قباال احلجة، وكذلك حناًء عىل كمنه ،ّجة من حناب الخبنار 

 .ال تنقض اليقني حالشكع اال،قامال الوال والثاين ع معن  

إاّل أّنه عىل اال،قامال الوال يكمن تقّدمه من حاب القخصنو، وقصنمر الندليل، 

 ة.وعىل اال،قامال الثاين يكمن تقّدمه من حاب المرو

 مال تأّمل.فوأّما تقدمه حنام احلكممة حققريباته الثالثة 

 بقي هنا َشء

كان ع تعارض االسقصااحني، وأّمنا إذا كنان طنرف املعارضنة ما تقدم وهم أّن 

كنّل يشء نىينف ،قن  قاعدة الطهارة، ومراةهم من قاعدة الطهارة إّما ممثقة عامر: 

ّن إ :فنقمال: أّمنا عنىل املبناين القني تقنمال .هراملاء كّله طاإىل آخر ، أو  تعلم أّنه قذر

يققيض طهنارة  كل يشء نىيفاالسقصااب ال يقاوم ع قباال أي ،جة، فبناًء عليها 

 مجمة احلجة ع قباله.ل ؛الثمب، واالسقصااب ال اري

عند هم ال تنقض اليقني  ال تنقض اليقني حالشّك وأّما حناًء عىل القمال حأّن معن  

طعنًا ال انري ققاعدة الطهارة ملاذا تكمن مقدمة، و الباث املققدم وأنّ  يجريفالشّك 

 اعقبار  علاًم ع قمله:عدم  اة ذين ذكرنامها آنفًا؛ للهنا الققريب الثاين من الققريبني ال

كّل يشء نىيف أّننا اعقبنار احلكنم املامثنل، وهنم ، حل اري الققريب الوال، وهنم
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ترتنب مجينع اآلثنار، ومنهنا طهنارة  املاء كّله طاهرأو  كّل يشء نىيفنسقفيد من 

 الثمب.

 واجلماب عنه هم اجلماب الساح .

إاّل أّنه يسقفاة من كلامت مجاعة ن ومنهم السيد اخلمئي ن أمرًا زائدًا ع املقام، وهم 

أّن احلكممة هنا من جهة النىر، ال جمرة ارتفاع ممضمع االسقصنااب املسنببي، فقند 

حعد العلنم حعندم ن )وإن شئت قلت: إّن ةليل أ الة الطهارة  :السقنبا ع مباين ا قاال

كنان ن اخقصاص مدلمله حال،كام املقعلقة حاجلسم الطاهر كجماز رشب املاء الطاهر 

ب مجيع ما يرتتب عىل الطهارة من ال،كام، ومعن  هذا أّننه حيكنم حطهنارة مفاة  ترت

ه إلغناء ةلينل االسقصنااب ع م حعيننالثمب املغسمال حامء يشّك ع طهارته، وهذا هن

 .(1) ًا(يإذا كان الشّك فيه مسبب ممرة 

فنالقمال حأّننه نناظر إىل  كّل يشء نىينفونان نقمال: أّما إذا كان املدرب قمله: 

أّن اليشء الذي غسل حامء نىيف هم  :خصمص االسقصااب حمل تأّمل؛ إذ غاية مفاة 

اسقصااب النجاسنة، ولنيس نناظرًا إىل  طاهر، أي: أّنه ناظٌر ومثبت حلكم مضاة مع

 إلغاء االسقصااب.

وأّما ما ذكر  من أّنه إذا مل يثبت حه طهارة الثمب، فيصبح هذا الدليل لغمًا، أو أّننا 

نقطع حأّن مجيع ال،كام ،ق  ال،كام املسبمقة حالعدم ترتتب عىل قاعدة الطهارة مثل 

؛ فنّن هذا الكالم تارة يقناال ع أيضاً  لماّل تأمّ فطهارة الثمب املغسمال حاملاء املشكمب 

كّل يشء نىيف وتارة ع ،املاء كّله طاهر. 

                                                           
 

 .298: 4مباين االسقنبا  ( 1)
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فال يمكن، فنّنه وارة حالنسبة إىل مجيع الشياء من احلجر  كّل يشء نىيفأّما ع 

واملدر وغلمها، ومن املعلمم أّنه ليس هلذ  الشياء خا ية املطهرية، فمن أينن نعنرف 

للامء من أّّنا ناظرة إىل مطهرية املاء، فاّةعاء القطع هننا حنال وجنه،  حعد شممال القاعدة

 ارة املاء ةون مطهريقه.هوال مانع من احلكم حط

، فهذا  ايح؛ لّن أثر املاء الذي يكمن اإلنسان ع الغالب املاء كّله طاهروأّما 

نّن ضعيفة سنندًا، فنناظرًا إليه هم أثر املطهرية من احلديف واخلبث، إاّل أّن هذ  الرواية 

شعري، ووثاققه مقمقفة عنىل أ،ند المنرين السقىهر أّنه ع سندها جعفر حن حممد امل

من كمنه من رجاال كامل الزيارات، أو منن جهنة نقنل الكناحر مننه، وكنال المنرين 

 خمدوش عندنا. 

  الرابعة: الصورة

ايل حناحلكم من  مر تناع االسقصااحني ما إذا كان منشنأ القنناع العلنم اإلمجنو

اإللزامي، أي: فيام إذا كان مفاة االسقصااحني هم احلكم الرتخيصني، إاّل أّنه حام أّننام 

مقرونان حالعلم اإلمجايل حاحلكم اإللزامي، فيقع القناع حينهام، مثل اسقصااب كل من 

اإلنائني املقرونني حالعلم اإلمجايل حنجاسة أ،ندمها، ففني هنذ  الصنمرة ال إشنكاال ع 

ملة ع تعارض االسقصااحني، إاّل أّّنم اخقلفنما ع أّن نقيجنة هنذا القعنارض هنم اجل

 القساقط، أو الرتجيح، أو القخيل.

 والباث يقع ع مقامني:

 : أّنه ملاذا يقعارض االسقصااحان؟املقام األول

 : ع أّنه هل يلقزم حالقساقط أو الرتجيح أو القخيل؟املقام الثاين

لقخيل إّنام يقصمران عىل حعض املسالك ةون حعض، فال حّد من وحام أّن الرتجيح وا

 القعرض ملسالك القعارض.
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 حأّن اإلشكاال الذي نان حصدة ذكنر  لع الباث ال حّد من القذك الدخمالوقبل 

لعلنم اإلمجنايل حناحلكم اإللزامني، وهننا لة أّن ال نلني املرخصنني خمالفنان من جه

 ، وسنذكرمها ع الصمر اآلتية:إشكاالن آخران ال نقعرض هلام فعالً 

: ما ذكر  املاق  النائيني منن أّن ال نمال املانرزة ال جتنري ع  نمرة أحدمها

لعلم اإلمجايل حاحلكم الرتخيصني، فمثاًل: ال اري اسقصااب نجاسنة كنّل لخمالفقها 

، بوذاحنجاسة هذا  اعقبار الشارع لنا عاملنيأ،دمها، فنّن  من اإلنائني مع العلم حطهارة

 ال اقمع مع العلم حطهارة أ،دمها.

ال : ما ذكر  الشيخ وهم عبارة عنن تعنارض الصندر والنذيل ع قملنه: وثانيهام

، فنبام أّن هنذا أعنّم منن العلنم اإلمجنايل حل انقضه حيقني آخنر ،تنقض اليقني حالشّك 

والعلم القفصييل، فيقع القناقض حني الصدر والنذيل؛ ولنذا ال يشنمل االسقصنااب 

 رة العلم اإلمجايل حاخلالف، سماٌء كان ،كاًم إلزاميًا أم غل إلزامي.مما

 فلذا نلّخر ذكرمها إىل الصمر اآلتية. ،فبام أّن اإلشكالني يشمالن املقام وغل املقام

فهم أّن العلم اإلمجايل حاحلكم اإللزامي هل يمجب مانعًا منا منن  األول: أما املقام

  جريان ال لني املرخصني أو ال؟

فنقمال: إّن املشهمر قالما حأّن العلم اإلمجايل حناحلكم اإللزامني يمجنب تعنارض 

 ال لني املرخصني، إاّل أّنه مع ذلك حيقمل عدم تعارض االسقصااحني.

 وا،قامال عدم القعارض مبقن عىل أ،د أمرين عىل سبيل منع اخللم:

ة املنجزية، فننذا مل : أّن العلم اإلمجايل حاحلكم اإللزامي ليس له خا ياألمر األول

يكن العلم اإلمجايل منجزًا فال يقعارض االسقصااحان املرخصان، وذلنك لّن احلكنم 

 مل يكن. هفكأن ،الماقعي غل مكشمف، فنذا مل يكن مكشمفاً 
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: أّن العلم اإلمجايل وإن كان منجزًا، إاّل أّنه ينجز ما ال يناع الرتخنيو األمر الثاين

 ع كل وا،د من الطرفني.

مبقن عىل القمال حأّن العلم اإلمجايل عىل ،رمة أ،ند الشنيئني أو وجنمب  واألول

أ،د المرين أو نجاسة أ،ند المنرين مرجعنه إىل ثبنمت إ،ندس احلنرمقني و أ،ند 

 المجمحني وثبمت إ،دس النجاسقني، وأّن النجاسة إّما ثاحقة هلذا اإلناء، أو لذاب اإلناء.

ايل ليس ،رمة هذا أو ،رمة ذاب، حل إ،دس وعليه: فام هم املكشمف حالعلم اإلمج

ال احلرمة، فيقاال: إّن ما هنم قاحنل  ،احلرمقني، أي: أّن املكشمف هم العنمان االنقزاعي

غل مكشمف، وما هم مكشمف غل قاحنل  مفه ،للقنجيز وهم ،رمة هذا أو ،رمة ذاب

 للقنجيز؛ وذلك لّن العنمان االنقزاعي غل قاحل للقنجيز.

خرس: ما هم قاحل للقنجيز إّنام هم احلكم سماٌء كان وجمحيًا أم حتريمينًا، وحعبارة أُ 

والرّس ع قاحليقه للقنجيز هم أخذ الكاشنفية ع ممضنمع احلكنم اجلزائني املنندمج ع 

احلكم اململمي، أي: أّنه ال حّد وأن يكمن احلكم مكشنمفًا حنانم منن الكاشنفية ،قن  

   العقمحة.تكمن خمالفقه خمالفة عن تقصل، فيسقا

ع املقام ةائر حني ،كمني: إّما احلكم الثاحت ع هذا اإلناء أو احلكم الثاحت المر و

ع ذاب اإلناء، وليس أي منهام مكشمفًا، حل كل منهام طرف للعلم، إّمنا هنذا ،نرام أو 

 إن مل يكن هذا ،رامًا فذاب ،رام، وإن مل يكن ذاب ،رامًا فهذا ،رام.أي: ذاب ،رام، 

ثبمت إ،دس احلرمقني، وعنمان ال،د حام أّنه مفهمم انقزاعي هم حالعلم م واملعلم

غل قاحنل فهم للقنجيز؛ إذ ليس ملقفًا ومندجمًا فيه احلكم اجلزائي، ولذا  قاحالً فال يكمن 

للقنجيز، فام هم قاحل للقنجيز غل مكشمف وما هم مكشمف غل قاحل للقنجيز، فعليه 

  عدم جريان االسقصااحني املرخصني.ال أثر للعلم اإلمجايل هنا ع
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مبقن عىل القمال حالقسليم حأّن العلم اإلمجايل ينجز اجلامع حدعمس أّن المر  والثاين

يكنمن  ،أ،د اإلنائني، أو أ،د اجلمهرين :االنقزاعي تاحع ملنشأ انقزاعه، فنّنه ،ينام يقاال

اف إىل احلكنم يكنمن املض (أ،د)هرًا، ال أن يكمن ،قيقة ُأخرس، وإناًء وجم (ال،د)

،كاًم، فن،دس احلرمقني ،رمة، غاية المر أّن القنجيز إّنام يكنمن حاند يمجنب لنزوم 

املمافقة اال،قاملية و،رمة املخالفة القطعية، ومرجع قملنا حنأّن أ،ندمها ،نرام إىل أيّن 

 املكلف، وهذا هم املنجز. عىل حيرمأعلم حارمة أ،د الشيئني، فأ،د الشيئني هم الذي 

قيجة ذلك وجمب املمافقة اال،قاملية؛ ولذا ذكر العلامء أّن العلم اإلمجنايل علنة ون

لمجمب املمافقة اال،قاملية، ومققض حالنسبة إىل ،رمة املخالفة القطعية، وهذا ال يناع 

الرتخيو ع كّل وا،د من الطراف حعينه، وال يعاقب عىل تنرب هنذا أو فعنل هنذا، 

 يعاقب عىل ترب أ،دمها، أو فعل أ،دمها.  وعىل ترب ذاب أو فعل ذاب، حل

وعليه: مل يكن تعارض حني ال لني، إّما من أجل أّن العلنم اإلمجنايل ال أثنر لنه 

أ اًل، أو من جهة أّن العلم اإلمجايل ملثر فيام هم مغاير مع مصب كّل منن ال نلني، 

 فال تصل النمحة إىل القساقط والقخيل والرتجيح. ،فنذا مل يكن تعارض

ولكن ع قباهلام مسالك إلثبات تنجيز العلم اإلمجايل حنام يكمن مانعًا من إجراء 

الُ مال ع اجلملة، وهذ  املسالك قد ذكرناها مفصاًل ع مبا،نث القطنع، ومبا،نث 

إليها عنىل نانم اإلمجناال ع نشل  ناإاّل أنّ ، شقغاال، وع حعض مبا،ث االسقصااباال

 :املقام

اإلمجايل، هنم القنمال حنأّن العلنم اإلمجنايل كاشنف عنن : ع العلم املسلك األول

ال عن اجلامع، وينجز الماقع املعني، وليس حينه وحني العلم القفصييل فرق، إاّل  ،الماقع

مجالينة وع العلنم القفصنييل حصنمرته اإل اً الماقنع مكشنمفيكمن أّنه ع العلم اإلمجايل 

اإلمجالية ع العلم اإلمجايل، فلنذا قفصيلية، وحام أّن الماقع مكشمف حصمرته ال تهحصمر
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ال يمكن لنا متييز الماقع، وهذا حخالف العلم القفصييل؛ فنّنه حنام أّن الماقنع مكشنمف 

 يمكن لنا متييز .فحصمرته القفصيلية 

هنم أو القمال حأّن العلم اإلمجايل كاشف عن أ،د المرين، أي: أّن املكشنمف حنه 

،د المرين ع املقام ليس من قبينل عننمان أ،ند عنمان أ،د المرين، إاّل أّن عنمان أ

)انب  :المرين ع الماجب القخيلي الذي أخذ عىل نام املمضمعية؛ فنّننه إذا قناال

عليك أ،د المرين من الصدقة والصيام( يكنمن مصنب المجنمب هنم نفنس أ،ند 

 مأخمذ عىل نام املمضمعية.هم المرين، و

ال ،ّدًا للمعلمم، وال،د ع العلم  ،ًا للعلمعنمان ال،د يكمن ،دّ فوأّما ع املقام 

ال،د ليس حارام، حل ال،ند منطبن  إّمنا عنىل فاإلمجايل أخذ عىل نام املرآتية، وإاّل 

،رمة هذا أو ذاب، فبام أّنه أخذ عىل نام املرآتية، فهذا العنمان مع ضم اإلشارة الممهية 

 يمجب انكشاف الماقع.

العلم اإلمجايل إّما من حناب القنمال حنأّن الماقنع وحعبارة ُأخرس: كشف الماقع ع 

منكشف حصمرته اإلمجالية مثل الشبح الذي نرا  من حعيد، وال يمكن متييز  حأّنه زيٌد أو 

 عمرو.

أو من حاب القمال حأّن عنمان أ،د المرين حام أّنه أخذ عىل نام املرآتية، فمع ضّم 

 اإلشارة الممهية يكمن املكشمف نفس الماقع.

ه ن ال يكمن وجهًا جلرينان االسقصنااب ع كنال يهذا املسلك ن حكال تقريب وعىل

الطرفني؛ إذ ع كّل طرف ناقمل أن يكمن هم املكشمف، فيكمن شبهة مصنداقية لنال 

تنقض اليقني حالشّك، ومن الماضح عدم إمكان القمسك حالعام ع الشبهة املصنداقية، 

من القنمال حقعنارض االسقصنااحني،  فلذا ال اري االسقصااحان املرخصان، وال حدّ 

 مسلك املاق  العراقي.هم وهذا املسلك 
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 ه، وال نقعرض هلا فعاًل.ياملناقشة ع هذا املسلك حكال تقريب توقد تقّدم

 :: أّن للعلم اإلمجايل مكشمفنياملسلك الثاين

 : هم اجلامع، والعلم اإلمجايل كاشف عنه حالكشف الذايت.املاشوف األول

: عبارة عن املنطب  عليه وهم الماقع، والعلم اإلمجايل كاشف عنه ايناملاشوف الث

 حالكشف العقالئي، أي: أّن العقالء يرون عنمان أ،د المرين مرآة ملا ينطب  عليه.

وحعبارة واضاة: العلم حأ،د المرين املكشمف حه هم المر االنقزاعي، وهذا هم 

لعرف حام أّّنم يعلممن حأّن عنمان ال،ند املكشمف حالكشف الذايت، إاّل أّن العقالء وا

للعلم ال ،ّدًا للماقنع، يأخذوننه منرآة ملنا ينطبن   اً ،دّ يكمن له مرآتية، وهذا العنمان 

من اإلينراةات النمارةة  يشءه كاشفًا ملطاحقه. وال يرة عىل هذا املسلك نعقّبويعليه، و

 عىل املسلك الوال.

 وهلذا املسلك مقرحات نذكر منها:

 أخنرسقارة معرفقنه حنفسنه أي حصنمرته، وفكمن عىل نامين، تفة اليشء أّن معر

معرفقه حغل ، أي: حعنمان كيّل حيكي عنه، نىل ما ذكر   نا،ب الكفاينة ع المضنع 

 العام واملمضمع له اخلاص من أّن تصمر الكيل تصمر لفراة  حمجه.

من  ام حعينهكّل يشء لك ،الال ،ق  تعرف احلرونىل ما ذكر  الشيخ ع قمله: 

أّن معرفة اليشء تارة تكمن معرفة له حعينه، وهي املعرفة القفصيلية، وتارة تكمن معرفة 

قاحل لالنطباق عليه، وهم العلنم هم ال حعينه، أي: ال حصمرته، حل حصمرة الكيل الذي 

 اإلمجايل.

ت وقد تقّدم الكالم ع تقريب هذا املسلك ع مباث العلم اإلمجايل، وع اإليراةا

 القي ترة عليه.
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ولعّل هذا املسلك أقمس منن املسنلك الّوال، وحعنض كلنامت املاقن  العراقني 

تناسب هذا املسلك، وإن كان املعروف عنه هم املسلك الوال، وهذا املسلك نسبنا  إىل 

رجعننا عننه لعندم متامينة  ننايننا  ع الندورة الوىل إاّل أنّ املاق  اخلراسناين، وقند قمّ 

 الشماهد.

؛ من أجل أّنه شبهة أيضاً  عىل هذا املسلك ال اري االسقصااحانفي ،اال وعىل أ

مصداقية لال تنقض اليقني حالشّك؛ وذلك من أجل قيام احلجة العقالئينة ع كنّل منن 

 الطرفني، ومع وجمة احلّجة ال اري االسقصااب.

قنمم : ن وهم منا القزمننا حنه ن وهنم أّن العلنم اإلمجنايل حنام أّننه مقاملسلك الثالث

حا،قاملني، أي: ا،قامال انطباق ذات املعلمم حاإلمجاال إّما عىل هنذا أو عنىل ذاب، وهنذا 

وقائاًم مقام القطع الطريقي حالشنماهد  ،و،ّجة ،اال،قامال يعد عند العقالء ا،قامالً قمياً 

القي ذكرناها ع حمله، وأّن اال،قامال القمي يقمم مقام القطع الطريقي واملمضمعي فيام 

اال،قامال ا،قامالً أةراكيًا وقميًا حالذات، وهذا يعنّب عننه حاالطمئننان، ويقنمم  إذا كان

مقام القطع الطريقي فقط فيام إذا كانت قّمته مكقسبة منن العلنم اإلمجنايل، يعنني: أّن 

ع عىل اال،قاملني أو اال،قامالت ن وينبغي االلقفات إىل أّنه ال حّد وأن ال العلم قّمته تمزّ 

ت كثلة حاٍد تمجب كمن الشبهة غنل حمصنمرة، فنّننه نقيجنًة لكثنرة تكمن اال،قامال

اال،قامالت يكمن ا،قامال االنطباق ممهممًا، واال،قامال املمهنمم ال قيمنة لنه ن وكنّل 

وا،د من اال،قاملني أو اال،قامالت ن أي: ا،قامال انطباق ذات املعلمم حاإلمجناال عنىل 

 كل وا،د ن من احلجج العقالئية.

ال يقمم ع قباال ،جنة منن احلجنج،   هذا املباث أّن االسقصاابوقد ذكرنا ع

ّن االسقصااب سماٌء قلنا حاجيقه من حاب حناء العقالء أم من جهة الخبنار يقنمال وأ
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وأّما ع قباال احلجج أو  حعدم جماز نقض اليقني ع مقاحل اال،قامال اإلةراكي املخالف.

 اال،قامال الذي يكمن ،جة عند العقالء فال.

يه: فعىل هذا املسلك ن أيضًا ن ال حّد من االلقنزام حالقعنارض، وعندم جرينان وعل

 االسقصااحني املرخصني.

 : مسلك املاق  النائيني، وهم أّن العلم اإلمجايل له مر،لقان:املسلك الرابع

 : تنجيز املمافقة اال،قاملية، و،رمة املخالفة القطعية.األوىل

 .: تنجيز املمافقة القطعيةالثانية

أّما القنجيز ع املر،لة الوىل فهم حسنبب ذات العلنم اإلمجنايل، يعنني: أّن نفنس 

 ،العلم اإلمجايل حام أّنه كاشف عن أّن أ،د الشيئني واجب أو ،نرام ينجنز ،نّد العلنم

 وهم إتيان أ،د الفعلني، أو ترب أ،د الفعلني.

 وأّمننا تنجيننز املمافقننة القطعيننة، فمننن جهننة تعننارض الُ ننمال املرخصننة أو

االسقصااحني املرخصني، فنّن الرتخيو ع كّل وا،د منهام مرجعه إىل الرتخنيو ع 

املخالفة القطعية، واحلاال أّن العلم اإلمجايل ينجز ،رمنة املخالفنة القطعينة ع املر،لنة 

 الوىل.

ينجز وجمب املمافقة اال،قاملية، يعني: العلم اإلمجايل  وهذا املسلك مبقن عىل أنّ 

حمجمب  الة الىهر أو اجلمعة إىل العلم حمجمب أ،د المرين ،ق   أّن مرجع العلم

يقاال حأّن العلم اإلمجايل كاشف عن أ،دمها، ويكمن هم املنجز، واحلاال أّن هذا القعبل 

أعلم حأ،ند  :والقعبل الصايح هم ،ن أي أعلم حمجمب أ،د المرين ن تعبل مساحمي

 المجمحني، ال أعلم حمجمب أ،د المرين.

لنذين لاملعلمم أّن أ،د المجمحني غل قاحل للقنجيز، مضافًا إىل اإلشنكالني اومن 

 ذكرمها السيد اخلمئي )،فىه اا(.



876 |   

 

: أّنه لم كان املاذور هم الرتخنيو ع املخالفنة القطعينة فالزمنه جنماز أحدمها

 الرتخيو ع حعض املمارة، وهم فيام إذا كان عاملًا حارمة أ،د الضدين.

ع ممارة ،رمة أ،د الضندين غنل قناةر عنىل املخالفنة املكلف  ومن املعلمم أنّ 

القطعية، وهكذا ع ممارة العلم حمجمب أ،د الضدين، فنّنه لم علم حأّنه إّما اب عليه 

القارب نام املشنرق، وإّما القارب نام املغرب، فال يمكننه املخالفنة القطعينة، وال 

 إذ اجلمع غل مقدور للمكلف. يلزم من الرتخيو ع كل طرف الرتخيو ع اجلمع؛

مع تنجيز اجلنامع؛ إذ اجلنامع يقنمال:  نامق: أّن الرتخيو ع كّل طرف ال يثانيهام

إّن ترب هنذا ع نفسنه  :اب إتيان أ،دمها، واسقصااب الرتخيو ع كل منهام يقمال

 له عقمحة، وال يلزم من ترخيو كّل وا،د  الرتخيو ع اجلمع. تليس

 السيد اخلمئي )أيد  اا(. : مسلكاملسلك اخلامس

وقد ذكرنا ع مباث االشقغاال وكذا ع مبا،ث القطع حأّن هذا املسنلك مقمقنف 

عىل مقدمات أرحع، وع املقام نذكر ما هم أساس هذا املسلك، وهم أّن العلم اإلمجنايل 

 علة تامة لمجمب املمافقة اال،قاملية، كام ذكر املاق  النائيني.

القطعية فمن جهة تساقط الُ مال، أي أّن السنّر فينه لنيس وأّما وجمب املمافقة 

العلم حالقالزم حني أن ال يكمن هذا مقصفًا حاحلرمنة،  :ما ذكر  املاق  النائيني، حل رّس 

وحني أن يكمن اآلخر مقصفًا حاحلرمة، أو العلم حنالقالزم حنني إن مل يكنن هنذا واجبنًا، 

 جب.فذاب واجب، وإن مل يكن ذاب واجبًا فهذا وا

والعلم حالقالزم غل قاحل لقنجيز ،كم؛ وذلك لّن ال،كام إّنام وقعت ع طرف 

هذا العلم، إاّل أّن هذا يمجب عدم جريان الُ مال املرخصة، لّن من يعلنم حأّننه لنم 

كان هذا واجبًا، فاآلخر ليس حماجب، وحالعكس يكمن اجلمع حني الرتخيصني منافينًا 

 هلذا العلم.
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يعلم حمجمب أ،دمها، مع أّن إّنه ؛ إذ ة،لاملكلف ،ني العمل ع نقيجة يبق  الو

االسقصااحني املرخصني يرخصانه ع ترب هذا أو ع تنرب ذاب، والمجنمب الما نل 

 ل،دمها يناع الرتخيو ع كل منهام.

وحعبارة ُأخرس: املاذور هم اجلمع حني الرتخيصني، ال الرتخيو ع أ،دمها، فبام 

فققعارض الُ مال، وحام أّنه  ةلخيصني ممجب لمقمع املكلف ع احلرتأّن اجلمع حني ال

ياكم العقنل حمجنمب املمافقنة فنولنيس لنه منلّمن  ،حيقمل القكليف ع كّل طنرف

 القطعية، ولزوم اال،قيا .

هذا املسلك ن أيضًا ن وتقدمت اإلشكاالت النمارةة علينه، ومنهنا: أّن قد تقدم و

غاية المر أّنه يعلم أّن املمىل قد رّخو ع احلرام الماقعي، العلم حالقالزم ال يلثر شيئًا، 

وهذا ليس حمذورًا؛ لّن العمدة هي أّن احلرام الماقعي قد نّجز حأي مقدار، فنّنه إن نّجز 

حمقدار يمجب املمافقة اال،قاملية ن كام يقمال السيد اخلمئي )أيد  اا( واملاق  النائيني 

افاة له منع وجنمب املمافقنة اال،قاملينة، وإن نّجنز حاند  ن فهذا العلم حالقالزم ال من

فهنذا مبنني عنىل مكشنمفيقه حاند  النماقعي، واملفنروض أّن الماقنع غنل  ،الماقعي

 مكشمف.

وعىل أّي ،اال نان لسنا حصدة حيان أّن أيًا من املسالك  ايح أو غل  نايح، 

لك عندم القعنارض حل حصدة حيان أّن هذ  املسالك كلها تققيض القعارض ع قباال مس

 حني االسقصااحني.

ّنه حعد منا ظهنر أّن عنىل هنذ  املسنالك ال حند منن االلقنزام فهم أ أما املقام الثاين

حالقعارض ن فام هم مققىض القاعدة؟ هل مققضن  القاعدة هم القساقط أو القخينل أو 

 الرتجيح؟

 وليس مراةنا من القساقط تعارضها وتساقطها، حل املراة عدم جرياّنا.
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أّما القخيل فاملراة منه هنا رفع اليد عن اإلطالق ال،نمايل لكنل منن ال نلني، 

ونقمال: أنت مرخو ع فعل هذا حشنر  أن ترتب اآلخر، أو أنت مرخو ع ترب هذا 

 حرش  إتيان اآلخر. 

 رحام يقاال حأّن هذا هم مققىض القاعدة.و

ث واخلامس؛ لّننه عنىل وشبهة القخيل ال جتري عىل املسلك الوال والثاين والثال

املسلك الوال والثاين كنان اإلشنكاال ع قصنمر ةلينل االسقصنااب ع نفسنه؛ لّن 

 اسقصااب كّل منهام من القمسك حالعام ع الشبهة املصداقية.

وعىل املسلك الثالث قلنا: إّن االسقصااب ع كل منهام مبنقىل حاجنة عقالئينة، 

 وهم اال،قامال القمي.

ال اري االسقصااحان من جهة أّن املاذور هم اجلمع حني  وعىل املسلك اخلامس

الرتخيصني، فنّن نفس الرتخيو ع احلرام الماقعي املفنروض أّن العقنل ال انّمز  أو 

العقالء ال يرضمنه، ورفع اليد عن اإلطالق ال،مايل ال يكمن ممجبًا حلكم العقل أو 

 العقالء حجماز القخيل.

ئيني ن وهم املسلك الراحع ن جتري شبهة القخيل؛ لّن نعم، عىل مسلك املاق  النا

املاذور من جريان ال لني عىل هذا املسلك هم الرتخيو ع اجلمع حني الفعلنني ع 

 وهذا غل جائز.  ،والرتخيو حني الرتكني ع الشبهة المجمحية ،الشبهة القاريمية

طنالق أفنراةي تمضيح الشبهة: هم أّن ةليل االسقصااب أو ةليل كل أ ل له إ

وإطالق أ،مايل، وإطالقنه الفنراةي يشنمل ،قن  الفنراة القني ع أطنراف العلنم 

 اإلمجايل.

أي:  ،وأّما إطالقه ال،مايل ن وهم أنت مرخو ع فعل هذا أو ترب هنذا مطلقناً 

 تركقه ن فيدور المر حني رفع اليد إّما عنن اإلطنالق الفنراةي، مسماٌء فعلت اآلخر أ
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قلنا حمجمب رفع اليد عن اإلطالق الفراةي يكنمن  نق ال،مايل، فنوإّما عن اإلطال

فال يلنزم  ،معن  ذلك هم القساقط، وإن قلنا حمجمب رفع اليد عن اإلطالق ال،مايل

 املاذور الذي قاال حه املاق  النائيني، وهم ترخيو املمىل ع املخالفة القطعية.

نت الرضورة تققيض رفنع اليند ومن املعلمم أّن الرضورات تقّدر حقدرها، فنن كا

عن اإلطالق ال،مايل، فال ممجب لرفع اليد عن اإلطالق الفنراةي ،قن  ال يبقن  

 هننابممضمع لإلطالق ال،مايل، كام ذكر املاق  النائيني ذلك ع الرتتب. فقد ذكنر 

 تزا،م.حينهام أّن وجمب كل وا،د من المرين ليس 

هذا سماء فعلت اآلخر أم ال، وهكنذا ع نعم، إطالق كّل وا،د منهام، أي: افعل 

من جهة اجلمع حني االمقثالني؛ هم الطرف اآلخر ممجب للمزامحة، فنّن قصمر القدرة 

فلذا ذكر املاق  النائيني أّنه ال حّد من رفع اليد عن اإلطالق، وع املقنام: الكنالم هنم 

 الكالم.

سننذكر  إن شناء اا إاّل أّن املاق  النائيني قد أجاب عن هذ  الشنبهة حجنماب 

 تعاىل.

وشبهة القخيل من الشبهات املهمة ع الزمنة الساحقة حايث ينقل عنن حعضنهم 

أوال يشء أسنأله فأّنه قاال: لم ترشفت حخدمة احلجة )عّجل اا تعاىل فرجه الشنريف( 

 هم السلاال عن شبهة القخيل ع الُ مال ع أطراف العلم اإلمجايل.

ائيني أّنه أجاب عنن شنبهة القخينل حقنانمن إذا اسنقااال وقد نقل عن املاق  الن

الققييد يسقايل اإلطالق، وإذا اسقااال اإلطالق يسقايل الققييد الذي تعرضنا لنه ع 

طنالق اإلمباث اإلطالق والققييد حققريب: أّن اإلطالق ع املقام حماال؛ إذ يلنزم منن 

فيسقايل  ،كان اإلطالق حماالً  ال،مايل لكل منهام الرتخيو ع املخالفة القطعية، فنذا

 الققييد، فعليه الققييد حاطل حقانمن إذا اسقااال اإلطالق يسقايل الققييد.
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 وهذا اجلماب حمل تأّمل كام ذكرنا ع مباث اإلطالق والققييد مفصاًل.

 وخمقرص  أّنه يرة عليه:

واإلاناب،  : أّنه حني اإلطالق والققييد إّما تقاحل القضاة، وإّما تقاحل السنلبأوالا 

 وإّما تقاحل العدم وامللكة.

 عقّب القاحلية ع أي منهام.تىل القضاة والسلب واإلااب، فال أّما ع

وأّما تقاحل العدم وامللكة فيعقنّب ع العندم قاحلينة المجنمة، وال يعقنّب ع المنر 

: المجمةي قاحلية العدم؛ فنّنه يعقّب ع العم  الذي هم أمر عدمي قاحلينة المجنمة، أي

 قاحليقه للبرص، وأّما ع البصل فال يعقّب فيه قاحليقه للعم .

وإن كان المر العدمي قاحاًل للمجمة يعّب عنه حققاحل العدم وامللكة، وإال يسنم  

جنمةي ع تقاحنل العندم حققاحل السلب واإلااب، ومل يقل أ،ٌد حأّنه يعقّب ع المر الم

 قاحاًل للعدم.يكمن  وامللكة أن

عىل ذلك أّنه ال إشكاال ع أّن الققاحل حني العلنم واجلهنل تقاحنل العندم والشاهد 

 وامللكة، ويطل  عىل اا تبارب وتعاىل العامل، مع أّنه ال يقصمر فيه اجلهل.

وع املقام اإلطالق هم المر العدمي؛ إذ ليس اإلطالق إاّل عدم الققييد عنام منن 

 ، وال يعقّب فيه قاحليقه للعدم.شأنه أن يقيد حه، والققييد هم المر المجمةي

فنن كان هذا القانمن  اياًا فنّنام جزؤ  الوال هم الصايح، وهنم إذا اسنقااال 

 الققييد يسقايل اإلطالق، ال إذا اسقااال اإلطالق يسقايل الققييد.

: أّنه عىل فرض القسليم حاعقبار قاحلية المر العدمي للمجمة، ما هنم املنراة وثانياا 

هل املراة من القاحلية: اإلمكان المقمعي أو املمافقة مع احلكمة واملصلاة من القاحلية؟ 

 حناٍم ال يلزم منه قبيح؟
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إن كان املراة من القاحلية اإلمكان المقمعي، وأّنه ال يلزم من اإلطالق أو الققييند 

 ال يلزم منه حمناال، غاينة المنر أّننه إنفحماال، فهذا ممجمة مسلاًم؛ لّنه إن أطل  املمىل 

لل قبياًا؛ إذ يلزم منه الرتخيو ع املخالفة القطعية؛ وإن قّيد املمىل مضنافاً  إىل  أطل  فلعل

 حماال فهم مماف  للاكمة.منه أّنه ال يلزم 

وإن كان املراة من القاحلية املمافقنة منع احلكمنة واملصنلاة، فهنذا غنل معقنمال 

من  ناياًا فنيام إذا كنان اعقبار  ع اإلطالق والققييد والقنمال حنأّن الققييند إّننام يكن

مل  هلنالاكمة والققييد خمالف لاإلطالق ممافقًا للاكمة؛ لّنه إن كان اإلطالق ممافقًا 

والقمال حأّن اإلطالق إّنام يكنمن  ناياًا  ،كام ال يمكن عكسه ،يكن الققييد  ايااً 

 فيام إذا كان الققييد ممافقًا للاكمة.

فهذا ممجنمة ع  ،راة منها اإلمكان المقمعيفالقاحلية القي قيل ع املقام إن كان امل

كال الطرفني، وإن كان املراة منهنا ممافققهنا للاكمنة، وخمالفقهنا للاكمنة، فهنذا ال 

يمكن القمال حاعقبار ، حل ال حّد من القمال حأّنه إن كان اإلطالق خالف احلكمنة ن كنام 

عنىل مسنلكه ن فيقعنني  ع املقام فنّنه إن أطل  يلزم منه الرتخيو ع املخالفة القطعينة

يقعني اإلطالق، فعليه فالققييد، ال أّنه يسقايل الققييد. وإن كان الققييد خالف احلكمة 

 ال وجه ملا ذكر  من تطبي  القانمن ع املقام،  عىل فرض القسليم.

: مع غض النىر عن اإلشكاال الثاين، ال يكمن القطبي  ع املقنام  ناياًا؛ وثالثاا 

ال من إطالق كل وا،د، فنّننه  ،إّنام يلزم من اجلمع حني اإلطالقني وذلك لّن املاذور

عىل هذا القانمن ن أي: إذا اسقااال اإلطالق يسقايل الققييد ن الققييد ع كنّل مننهام ع 

قباله اإلطالق ع مقاحل الققييد فيه، واإلطالق ع كّل منهام ال حمذور فيه، حل املانذور 

ال يمكن القمسك حأّنه إذا اسنقااال اإلطنالق يسنقايل ع اجلمع حني اإلطالقني، فهم 
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الققييد؛ لّنه ن ع هذا املمرة ن ال يسقايل اإلطنالق؛ إذ الققييند ع كنل مننهام ع قبناال 

 اإلطالق فيه، واإلطالق فيه ليس خمالفًا للاكمة.

 ، إاّل هلافىهر مما ذكرنا أّنه عىل مسلك املاق  النائيني تأيت شبهة القخيل وال رافع 

ا قد ذكرنا أّن هنذا املسنلك غنل  نايح. هنذا متنام الكنالم ع أّن ما هيّمن اخلطب أنّ 

 القخيل.

عن متهيد القماعد للشنهيد الثناين:  وأّما الرتجيح، فقد نقل الشيخ النصاري

: إذا تعارض أ الن عمل حالرجح مننهام؛ العقضناة  (1) )قاال ع حمكي متهيد القماعد

 .(2) ، خرج ع املسألة وجهان غالبًا(حام يرجاه، فنن تساويا

وعىل هذا املاكي، فال حّد من الرتجيح، أي: إذا كان عىل وف  أ،د االسقصااحني 

ح، و )واحلّ  عىل املخقار ن من اعقبنار االسقصنااب  :الشيخ قاالأمارة يكمن هم املرجَّ

 .(3) من حاب القعبد ن عدم الرتجيح حاملرجاات االجقهاةية(

س االسقصنااب ،كنم ظناهري، وال حنّد منن أن يكنمن منلةس أّن ملة :ورّس 

ح أمرًا وا،دًا ،ق  يرجح أ،دمها حناآلخر، واحلناال أّن االسقصنااب  املرجح واملرجَّ

وليس ناظرًا إىل الماقع، واملرجح إّنام يعني الماقع، فنال يمكنن أن  ،يعني وظيفة الشاب

كم النماقعي ال اندي )فاملرجح الكاشف عن احلقاال:  ،يكمن أ،دمها مرجاًا لآلخر

                                                           
 

 .289و 288متهيد القماعد: ( 1)

 .408: 3فرائد ال مال ( 2)

 .408: 3فرائد ال مال ( 3)
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ملرجح حمدلمله ،ق  يمجب لعدم ممافقة ا ؛ع تقمية الدليل الداال عىل احلكم الىاهري

 .(1) اعقضاة (

: )نعم، لم كان اعقبار االسقصااب من حاب الىّن النمعي أمكن الرتجيح قاالثمَّ 

لةلنة امال الرتجيح حاإعحناًء عىل ما يىهر من عدم اخلالف ع  ،حاملرجاات االجقهاةية

 .(2) كام اّةعا  حعضهم رصحيًا( ،االجقهاةية

ضمنًا ملا ذهنب تعّرض ، وخ هم الذي ذهب إليه  ا،ب الرسائلوما ذكر  الشي

إليه املاق  النائيني ومن وافقه، وأورة عليهم حأّّنم يرون االسقصااب من الُ نمال 

زام حنالرتجيح كنام وعليه: فال حّد من االلق وال يرونه جمرة أ ل عميل.للماقع، املارزة 

 ذكر الشيخ، واحلاال أّّنم ال يلقزممن حالرتجيح.

إاّل أّننه إشنكاال عنىل منا  ،وهذا اإلشكاال وإن كان مقمجهنًا إىل املاقن  الننائيني

سلكنا  أيضًا؛ لّنا قلنا: إّن االسقصااب معقّب من حاب الرؤية اإل،ساسية، وقد اذعنّا 

 جلماب عن هذا اإلشكاال.ع اجلملة حأماريقه للماقع، فال حّد من ا

 وتمضيح اجلماب مقمقف عىل الباث ع جهات:

: أّن ا،قامال الرتجيح عىل أي مسلك يأيت وعىل أي مسنلك ال ينأيت؟ اجلهة األُوىل

والىاهر أّنه حناًء عىل املسلك الوال والثاين والثالث النذي ال يقاقن  املمضنمع فيهنا 

ي نيح إّنام يكمن فيام إذا كنان املققضنلالسقصااب ال جماال لقمهم الرتجيح، فنّن الرتج

 ممجمةًا.

                                                           
 

 .408: 3فرائد ال مال ( 1)

 .409و 408: 3فرائد ال مال ( 2)
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نعم، حناًء عىل املسلك الراحع ن وهم مسلك املاق  النائيني ن واملسلك اخلنامس ن 

 وهم مسلك السيد اخلمئي ن هناب جماال هلذا اإلشكاال، وأّنه ملاذا ال تلقزممن حالرتجيح؟

ن حناب قصنمر فمن هذ  املقدمة ظهر أّنه لم قلنا حعدم جرينان االسقصنااب من

مرجانًا، فنّننه منن  ءال يمكنن أن يكنمن يشفنالوال  ةكام ع املسالك الثالث ،املققيض

 الوال ال يشمل املقام ،ق  يكمن يشء مرجاًا له.

: أّن الدليل الذي يمكن أن يكمن معاضدًا لالسقصااب عنىل ثالثنة اجلهة الثانية

 أقسام:

 اته ،جة.،جة ع نفسه ومثبقهم : الدليل الذي القسم األول

 ،جة وليست مثبقاته حاجة.هم : الدليل الذي القسم الثاين

 حل أمارة عرفية. ،: الدليل الذي ليس حاجةالقسم الثالث

عنىل وفن  أ،ند قام ةلينل ن تكنمن مثبقاتنه ،جنة ن ما إذا وهم أّما القسم الوال 

ّن البيننة واملفروض أ ،ىل طهارة اإلناء الرشقي مثالً كام إذا قامت حينة ع ،االسقصااحني

ناكم حأّن النجس هم اإلناء الغر ؛ إذ لنا علم وهبا من احلجج القي يثبت هبا اللمازم، 

إمجايل حأّنه إن مل يكن هذا نجسًا فاآلخر نجس، فهذا القسم ال يمكن أن يكمن مرجاًا؛ 

، فنذا كان عىل عىل خالف االسقصاابهناب ةليل ةاّل حمدلمله االلقزامي وذلك لّن 

ح عىل ذلك ال ل، ال معن  للقمال حأّن هذا ال ل يرجَّ فقصااب ةليل خالف االس

فعىل  ،وأّما إذا قام الدليل عىل خالفه فنّن الرتجيح إّنام يكمن ع ممارة ثبمت الساس.

 مسلك املاق  النائيني وغل  يكمن الدليل ،اكاًم عىل ال ل املخالف.

ىل مسلك الشيخ واملقأخرين من ع وأّما ال ل الذي تكمن البينة عىل وفقه، فبناءً 

ممافقننة لالسقصننااب ع املننلةس فننال تصننل النمحننة إىل وإن كانننت المننارة  أنّ 

لعندم  أ نل ممافن  فعلينه، لنيس ع املقنام االسقصااب، وال اري االسقصااب.
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الزم البيننة يثبنت منا هنم ، وال أ نل خمنالف؛ إذ جريانه؛ إذ منطمق البينة عىل ملةا 

وال نل  ،ال نل املخنالف حمكنمم للندليلتصل النمحة إلينه. فخمالف لأل ل فال 

 املماف  ال اري مع وجمة الدليل.

عنىل وفن  الدليل احلجنة ع نفسنه ةون مثبقاتنه إذا قام وهم ما وأّما القسم الثاين 

اليد مع أ،د اإلنناءين معاملنة الطهنارة،  تعامل ذوكام إذا  ،أ،د االسقصااحنيملةس 

كن أن يكمن مرجاًا؛ وذلك ملا سلكه الشيخ واملقأخرون من عدم فهذا ن أيضًا ن ال يم

 جريان ال ل مع وجمة المارة.

 جماال.للرتجيح نعم، عىل ما سلكنا  من جريان ال ل مع وجمة المارة يكمن 

وهم ما إذا قام ةليل ليس حاجة إال أّنه أمارة عرفية عىل وفن  وأّما القسم الثالث 

ّب العدال الما،د ن وقد ذكر ع العروة )وع خّب العدال خملةس أ،د االسقصااحني، ك

 يكمن ممجبًا لققمية أ،د ال لني.،يث الما،د إشكاال( ن 

نّنام يرة عىل املسلكني الخلين فقنط، وأّن ففىهر أّن هذا اإلشكاال لم كان وارةًا 

 الدليل الذي يمكن أن يكمن معاضدًا منارص حام إذا مل يكن الدليل ،جنة، أو مل تكنن

 مثبقاته ،جة عىل مسلكنا من جريان ال ل مع وجمة الدليل املماف .

أن يكنمن ،جة من حاب القعبد، وإّما أن يكمن : أّن االسقصااب إّما اجلهة الثالثة

،جة من غل حاب القعبد، سماٌء عىل مسلك املاق  النائيني من أّنه أ ل حمرز، أم عىل 

ال معنن  فنفنذا كان ،جة من حاب القعبند  بط حالرؤية اإل،ساسية،تمسلكنا من أّنه مر

والمنارة  ،للرتجيح ملا ذكر  الشيخ من أّن االسقصااب يعني المظيفة العملية للشاب

 إّنام تعني الماقع.

وأّما إن قلنا حأّن االسقصااب مثبنت للماقنع وأّن الرؤينة  اإل،ساسنية والننىم 

ية، فضم الدليل الذي ليست االجقامعي ن أي: عدم ركمة  ن يققيض االعقناء هبذ  الرؤ
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مثبقاته حاجة أو الدليل الذي ليس حاجة، ال يكمن مرجاًا ع املقنام، فننّن الرؤينة ع 

 ةقمي تاالسقصااب رؤية إ،ساسية، وقد ذكرنا أّن الرؤية اإلةراكية ع قباهلا وإن كان

ةراكينة ال يعقن  هبا، نىل و)إن ،رب ع جنبه يشء، وهم ال يعلم( والرؤينة اإلإال أّنه 

الناشئة من الدليل الذي ليست مثبقاته حاجة، أو الدليل النذي لنيس ،جنة أ ناًل ال 

رجح جاننب هنذا ال نل عنىل ال نل  :تكمن مقمية للرؤية اإل،ساسية ،ق  يقاال

 اآلخر.

 فمققىض القاعدة عدم الرتجيح. ،وإن شككنا ع الرتجيح وعدمه

ذين يمجبان الرتخنيو لحني الفقاصل مما ذكرنا حأّن الرتجيح ليس ع االسقصاا

وعليه: فال ينرة منا ذكنر   نا،ب الرسنائل عنىل املاقن   ع أطراف العلم اإلمجايل.

 النائيني وغل .

 هذا متام الكالم ع الصمرة الراحعة من  مر تناع االسقصااحني.

 الصورة اخلامسة: 

من  مر تناع االسقصااحني ما إذا كان مفناة كنل منن االسقصنااحني ،كنم و

 لزامي مبارش أو غل مبارش، أي: ع ،كم إلزامي أو ممضمع ،كم إلزامي.إ

لاكنم لمسنققبع هم العلم اإلمجايل حممضمع ،كم ترخيصني الذي  :وع قباهلام

 رتخييص أو العلم اإلمجايل حنفس احلكم الرتخييص.ال

 وحعبارة ُأخرس: العلم اإلمجايل حاكم ترخيصني فيام إذا كان خمالفًا لالسقصااحني

 هل يمجب عدم جريان االسقصااحني أو ال؟

ومن املعلمم أّنه ال يلزم من جريان االسقصااحني ع املقام العلم حاملخالفة العملية 

القطعية، حخالف الصمرة الساحقة، وهذ  الصمرة ختقلف مع الصنمرة الال،قنة القني 

ااحني سنذكرها ن إن شاء اا ن وهي  نمرة العلنم اإلمجنايل حمخالفنة أ،ند االسقصن
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لماقع، ال العلم اإلمجايل حاكم ترخييص أو حممضمع احلكم الرتخييص. والذين قالما ل

حعدم جريان االسقصااب ع الصنمرة اخلامسنة يقملنمن حجرينان االسقصنااب ع 

 الصمرة الال،قة.

، ثمَّ حعد ذلك حامئع مرةة حني البمال واملاءغفلة ما إذا تمضأ  :مثاال الصمرة اآلتيةو

، فيسقصاب طهارة أعضاء المضمء، ويسقصاب حقاء احلديف، واحلاال القفت وترةة

لماقع قطعًا؛ إذ لم كنان مناًء فمضنمؤ   نايح، وحدننه لأّنه يعلم حأّن أ،دمها خمالف 

 طاهر، وإن كان حمالً فمضمؤ  غل  ايح وحدنه نجس.

 والغرض أّن الصمرة اخلامسة ختقلف عن الصمرة الساةسة اآلتية.

نقض عىل القائلني حعدم جريان االسقصااب ع املقام حأمثلة وعليه: فال يمكن ال

 كام فعله حعض. ،الصمرة الساةسة

 أّّنام مقنافيان أو ال؟هل وقد اخقلف العلامء ع جريان االسقصااحني ع املقام، و

  اا( إىل جرينان ذهب املاق  اخلراساين واملاق  العراقي والسيد اخلنمئي )أيند

 القات أةلة االسقصااب للمقام.شممال إطلاالسقصااحني، 

وال يلزم املاذور الساح  ع الصمرة الساحقة وهنم لنزوم الرتخنيو ع املخالفنة 

 القطعية، أو الرتخيو ع احلرام الماقعي.

إىل عدم جريان  ال فهاين، منهم الشيخ واملاق  النائيني واملاق  وذهب مجاعة

 ها خمقلفة.االسقصااحني، إاّل أّن المجم  القي اسقندوا إلي

، وهنم أّن القضناة املعقنمال ع حناب ال نفهاين: ما ذكنر  املاقن  الوجه األول

ال،كام يلزم هنا، وهم القضاة ع مر،لة املنقه ؛ لّن اسقصااب نجاسة كنل مننهام 

 حنأّن عنىل مسنلك لمم ل للارمة إىل مر،لة الفعلية والفاعلية ن وال حّد منن القنذك

مقمقفة عىل الم مال، واالسقصااب ع كل  قهوفاعليكم احلفعلية  ال فهايناملاق  
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منهام مم ل للارمة إىل مر،لة الفاعلية ن والعلم اإلمجايل النذي ال يقنّل عنن العلنم 

 القفصييل ممجب إلحا،ة أ،دمها.

يكننمن عاملننًا حنحا،ننة فعليننة وفاعليننة، وعاملننًا حاحلرمننة الما ننلة أنننه  نقيجننةالو

لزم القضاة من ،يث املنقه ، وهم حتل املكلنف؛ حاالسقصااب، ومها ال اقمعان، وي

 إذ ال يمكن أن تكمن اإلحا،ة واحلرمة كالمها هلام الفاعلية ع نفس املكلف.

 ويمكن اجلماب عنه حمجهني:

: ما ذكرنا  ع مبا،ث مقعدةة منها االشقغاال، ومنها االنسداة، ومنها العلم األول

ي إىل مر،لنة نأن يم نل احلكنم الرتخيصنح ّن العلم اإلمجايل غل الئ من أاإلمجايل، 

حالعلم اإلمجنايل حناحلكم  مقروناً يكمن أن الفاعلية؛ لّن العلم حنحا،ة أ،د الفعلني إّما 

 ال يكمن مقرونًا.أن وإّما  ،اإللزامي سماٌء كان وجمحًا أم حتريمياً 

حنىر  قفمنفنن كان مقرونًا حالعلم اإلمجايل حاحلكم اإللزامي، فهذا العلم حاإلحا،ة 

، والعلم حاإلحا،ة ليس له أثر مع وجمة العلم حناحلكم ال فهايناجلميع ،ق  املاق  

 اإللزامي.

 ،وأّما إذا مل يكن العلم اإلمجايل حاإلحا،ة مقرونًا حالعلم اإلمجايل حاحلكم اإللزامني

وعلم حنحا،ة أ،دمها، فهنا ن أيضنًا ن العلنم  ،كام إذا ا،قمل وجمب هذا ووجمب ذاب

ارتكاب كّل منهام إذا ا،قمل احلرمة ع كل منهام مقمقنف إّن حا،ة ال يلثر شيئًا؛ إذ حاإل

يقمسك حنه ويرتكبنه، فعىل وجمة ملّمن له، فنن كان له ملمن كأ الة الّباءة ن مثاًل ن 

فنال يمكنن االرتكناب  ،وإن كان لكل منهام منجز كاسقصااب النجاسة ع كل منهام

 ذا ا،قمل المجمب ع كل من الطرفني.من أجل وجمة املنجز، وكذلك إ

وخال ة الكالم: أّن العلم اإلمجايل حاإلحا،ة ال يلثر خا ية اإلحا،ة وهي إرخاء 

 .العنان، فنّن ،قيقة اإلحا،ة هي اإلنشاء حداعي إرخاء العنان
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، من أّن العلم اإلمجايل حاإلحا،ة يمجب فاعلية احلكنم ال فهاينفام ذكر  املاق  

ين مهنا مفناة ذني اللنياعليقنه تقننام منع فاعلينة احلكمنني القانريمي، وفنالرتخيص

 االسقصااب غل  ايح.

: أّن ما تعل  العلم حه هم اجلامع، أي: أّن أ،دمها مباح، وهذا العلم حنحا،نة الثاين

مجنايل حناحلكم اإل علنمالأّن وقد تقدم ع مباث العلم اإلمجنايل أ،دمها ال يلثر شيئًا، 

أّن يمكن اخلدشة ع كمنه منلثرًا مبنارشة؛ وذلنك  ا حعنمانه ،راملزامي وأّن أ،دمهاإل

انقزاعي، والمر االنقزاعي غل قاحل للقنجيز. ومنشأ االنقزاع إذا كان أمر عنمان ال،د 

قاحاًل للقنجيز ال يمجب كمن المر االنقزاعي ن أيضًا ن قاحاًل للقنجيز، فنالعلم اإلمجنايل 

 حالذات ال يققيض أي تأثل.

 :اً  أّن ع ممرة العلم اإلمجايل حاحلكم اإللزمي طرقإاّل 

 منها: أّن العقالء اعلمن العنمان االنقزاعي مرآة للماقع.

ومنها: أّن اال،قامال املعقمد عىل العلم اإلمجايل يعّد منن اال،نقامال القنمي النذي 

حناهبام منسند ع العلنم ، ووهذان الطريقنان عمندة الطنرق .قالءيكمن ،جة عند الع

 مجايل حاحلكم الرتخييص.اإل

مصاح للجعل،  يني، وهم أّنه ع هذ  املمارة ال: ما ذكر  املاق  النائالوجه الثاين

فنّن املاق  النائيني قد فّرق حني ال مال القي لساّنا لسان اإل،نراز، وحنني ال نمال 

 العملية القي ليس لساّنا لسان اإل،راز.

ال املارزة عىل ما ذكروا عبارة عن واالسقصااب من الُ مال املارزة، والُ م

ال حّد من البناء عىل أ،د طرع الشّك واجلري العميل عىل طبقنه حنام فيها الُ مال القي 

 أّن االسقصااب اعقبار املكلف عاملًا حالماقع.حناء عىل الماقع، أو هم أّنه 
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ري اجلن ماعقبنار  عاملنًا حالبقناء، أهم وعىل كّل ،اال سماٌء قلنا حأّن االسقصااب 

لعلم حاحلكم املضاة، أي: أّن لهذا مناقض فالعميل عىل أ،د الطرفني حام أّنه هم الماقع، 

ضمن القمال حأّنه احند عىل أّن هذا اإلنناء منثاًل واقعنًا نجنس واحنن عنىل تالعقالء ال ير

أ،دمها. أو عىل منا قلننا: أننت عنامل العلم حعدم نجاسة نجاسة ذاب اإلناء اآلخر، مع 

هذا ال فوع الطرف اآلخر ن أيضًا ن أنت عامل تعبدًا حنجاسقه،  ،ة هذا اإلناءتعبدًا حنجاس

 الئم مع العلم المجداين حطهارة أ،دمها.قي

  نقل حاملضممن لكالم املاق  النائيني.هذا 

وإّنام نقلنا  من أجل النقمض القي ذكرت ع كلنامت املاقن  العراقني، والسنيد 

 قد نقضا عىل املاق  النائيني حأمثلة الصنمرة الساةسنة اخلمئي )أيد  اا تعاىل(، فنّّنام

اآلتية وأّنه إن كان العلم اإلمجايل حاملخالفة مانعًا من جريان ال نلني فلنامذا تلقزمنمن 

 حجريان االسقصااب ع الصمرة الساةسة.

ا ذكرنا  نقاًل حاملضممن وهنم أّّننم إننام ال يقملنمن ممواجلماب عن النقض يىهر 

 قصااب فيام إذا تعل  العلم اإلمجايل حاحلكم املضاة مع العلم المجنداين.حجريان االس

العلم اإلمجايل مل يقعل  حاحلكم املضاة مع العلم المجداين، فوأّما ع الصمرة الساةسة، 

 حل نعلم فيها حاملخالفة فقط، وأّن أ،د ال لني خمالف للماقع.

  الننائيني منن أّن هنذا غنل ويمكن اجلماب عن هذا الققريب حأّن ما ذكر  املاق

أمٌر معقمال؛ وذلك لّن مقعل  كّل وا،د هم معقمال أو غل عقالئي، غل  ايح، حل 

من ال لني املارزين ن حكال معنييه ن هذا حعيننه وذاب حعيننه، يعنني كنل وا،ند منن 

اليقني الساح  والشك الال، ، ومقعل   ا، ومهاالسقصاابقد حتق  فيه ركنا الطرفني 

المجداين هم العلم حطهارة أ،دمها، فمركز العلم المجنداين غنل مركنز العلنم العلم 

القعبدي أو ال ل املارز، فنّن العلم القعبدي ع الطراف والعلم المجنداين مقعلن  
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كنذلك  ،الئم مع الشّك القفصييل ع كل من الطرفنيقحاجلامع، فكام أّن العلم اإلمجايل ي

  ال يناع العلم المجداين حاكنم مضناة ع أ،ندمها.العلم القعبدي ع كل من الطرفني

فنّن رصف انطباق الصمر ع الماقع عىل يشء ال يكمن مانعًا عن كمن حعضنها مقعلقنًا 

لليقني وحعضها مقعلقًا للىن، وحعضها مقعلقًا للشك، فنّنه من املمكن أن يكنمن عاملنًا 

اشنمي ع الندار أم ار أم ال، أم هويكمن شاكًا حأّن احن عمرو ع الند ،ع الدار اً حأّن زيد

 نطب  عليه العناوين كلها أمر وا،د.يال، مع أّن ما 

ا يققنمم حنه ملنمغناير  كل وا،د منهاوع املقام حام أّن الصمر مقعدةة، وما يققمم حه 

 اآلخر، فلذا ال يمكن القمال حأّن حينهام تناف. 

تممهًا، فنّنه ،ينام يقناال: وأساس القعبد هم كمنه عىل خالف الماقع، إّما واقعًا أو 

أّنك شاب ونان نعقّبب عاملنًا،  :معنا ف ،أنت عامل حنجاسة هذا وأنت عامل حنجاسة ذاب

والشّك ع طهارة ونجاسة كّل منهام مصاح للعلم القعبدي؛ إذ كام قلننا ال يمكنن أن 

 إّما واقعًا أو تممهًا. ،يكمن العلم تعبديًا إاّل إذا كان عىل خالف الماقع

 يه: فال تناع حني ال لني املارزين وحني العلم المجداين حاحلكم الرتخييص.وعل

وال يقاس العلم القعبدي حالعلم المجداين القفصييل، والقمال حأّن العلم القفصييل 

لعلم اإلمجايل حطهارة أ،دمها، فكذلك العلم القعبدي، فنّن لحنجاسة هذا أو ذاب مناف 

 مجايل حاحلكم املضاة، وال اقمعان.لعلم اإللالعلم القفصييل مناف 

من أجل أّن أساس العلم القعبدي  ؛وأّما العلم القعبدي القفصييل فهذا ال مانع منه

 وإاّل مل يكن العلم تعبديًا. ،عىل خالف الماقع

أّن ةليننل  :وهننم حمننذور إثبننايت، حققريننب : مننا ذكننر  الشننيخالوجــه الثالــث

، وإطالق الشّك يعم املمارة القني لشكال تنقض اليقني حا :االسقصااب قمله 

 ،واملنمارة القني ليسنت مقروننة حنالعلم اإلمجنايل نًا حالعلم اإلمجايليكمن الشك مقرو
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حايث لم كنا نان وهذا املقدار لقلنا حشممال الشّك جلميع املمارة ،ق  منمارة العلنم 

ذا اليقني مطل ، ، وهولكن انقضه حيقني آخراإلمجايل، إاّل أّنه مذيل حذيل وهم قمله: 

تكنمن أن تفصيليًا، ونقيجة هذين اإلطالقني إّمنا  مًا أأي: سماٌء كان اليقني يقينًا إمجالي

إلمجاال الصدر، وال يمكن الخذ حنطالق الصدر،  ةً املناقضة حني الصدر والذيل ممجب

ال يمكن الخنذ حننطالق فلصدر، وعىل أي نام كان عىل ايكمن الذيل قرينة أن وإّما 

، أي: سنماٌء كنان الشنّك مقروننًا ال تنقض اليقنني حالشنك :ر وهم قمله الصد

فنّن هذا اإلطالق يرتفع حسنبب النذيل، وهنم  ،حالعلم اإلمجايل حاكم مضاة أم مل يكن

 .ولكن انقضه حيقني آخرقمله: 

 ويمكن اجلماب عنه حمجم :

أو مقعلن   : أّن كلمة النقض تققيض أن يكمن مقعل  اليقني والشنكالوجه األول

اليقني واليقني أمرًا وا،دًا، ولذا قلنا حاعقبار احتاة القضية املقيقنة واملشنكمكة، فنال حنّد 

وأن يكمن مقعل  اليقني الذي نريد حه نقنض اليقنني اآلخنر وا،ندًا، وإاّل ال يصندق 

 النقض مع فرض االثنينية.

ع كل  قني حالشكال تنقض الياحتاة حني القضيقني؛ لّن مقعل   وفيام نان فيه ال

وا،د من اإلناءين هنذا حانّد  وذاب حانّد ، ومقعلن  العلنم اإلمجنايل هنم أ،ندمها، 

عنمان ال يمكن أن يقاال إّنه من ،يث املمضمع مقاد مع كل وا،ند  (أ،دمها طاهر)و

 من اليقينني.

نعم، يمكن أن يقاال حأّن أ،دمها مقاد من ،يث املمضمع مع جمممع اليقينني، إاّل 

 جممعهام.ملمع اليقينني ال وجمة له ،ق  يقاال حأّنه مناف أّن جمم
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لعلم حنجاسنة هنذا حعيننه؟ لّن العلم حطهارة أ،دمها مناف هل إفنّنا نسأال الشيخ 

ال؛ لّن العلم حالطهارة يقمال حطهارة أ،دمها ال خصمص هذا، ونكنرر  هم:واجلماب 

 واجلماب هم اجلماب. ،السلاال حالنسبة إىل الطرف اآلخر

لعلم حطهارة أ،دمها، واملفروض أّن لهنا يىهر أّن كاًل منهام مغاير ممضمعًا فمن 

جمممعهام ن أي جمممع ال لني املارزين ن مل اعلهام الشارع حجعل وا،د ،ق  يقناال 

 حأّن جمممعهام نجس يناع العلم حطهارة أ،دمها.

من اليقني الذي : هم أّن النقض كناية عن اجلري العميل، وال حّد أن يكالوجه الثاين

 يريد أن يكمن ناقضًا حناٍم يمكن اجلري العميل عىل وفقه.

وحعبارة ُأخرس: ال حّد وأن يكنمن العلنم حنانٍم يكنمن معلممنه منلثرًا ع عمنل 

ي لنيس لنه هنذ  ناملكلف، إّما اققضاًء أو ختيلًا، والعلنم اإلمجنايل حناحلكم الرتخيصن

 كام ذكرنا ع رّة المجه الوال. اخلا ية، وال يققيض اجلري العميل عىل وفقه،

ناقضية، ولذا قلنا حنأّن وعليه: فال يكمن العلم اإلمجايل حاحلكم الرتخييص الئقًا لل

عىل الشنيخ واملاقن  الننائيني غنل وارةة، وذلنك لّن العلنم  ترةوالقي أالنقمض 

اكم أو حمخالفة أ،دمها مع الماقع ليس علاًم يققضني اجلري عىل وفقه؛ فنّنه مل يقعل  ح

ممضمع ذي ،كم ،ق  يمكن أن يلثر ع إ،ساسات املكلنف، والعلنم حاإلحا،نة إذا 

 كان علاًم تفصيليًا يمكن أن يلثر ويمجب إرخاء العنان.

فنال ينلثر شنيئًا، وال يصنل إىل  ،وأّما إذا كانت اإلحا،ة معلممة حنالعلم اإلمجنايل

 انقضه هبذا أو ال تنقضه هبذا. :مر،لة فاعليقه ،ق  يقاال

ّن هذا اإلشكاال لم تّم إّنام ينقم ع الصناياة الوىل املذيلنة هبنذا أ: الوجه الثالث

 الذيل.



894 |   

 

وأّما سائر الرواينات فغنل مذيلنة هبنذا النذيل، فنيمكن الخنذ حننطالق تلنك 

ري إىل نالروايات، وإمجاال إ،دس الروايات ال،قفافها حام يصلح أن يكمن قرينة ال يسن

 ا ما يمجب اإلمجاال.الروايات الُخر القي ليس فيه

فىهر مما ذكرنا، أّن احلّ  مع الذين قالما حجريان االسقصنااحني ع منمرة العلنم 

 اإلمجايل حاحلكم الرتخييص.

: من  مر القناع حني االسقصااحني هي ما إذا مل يكن حني ملةس الصورة السادسة

ع ممجمة، وهنذا االسقصااحني تناف، إال أّن العلم اإلمجايل حمخالفة أ،دمها مع الماق

كام هنم كنذلك ع الصنمرة الراحعنة، وغنل  ،العلم اإلمجايل غل مقعل  حاكم إلزامي

لماقنع لمقعل  حاكم ترخييص كالصمرة اخلامسة، حل يعلم إمجناالً حمخالفنة أ،ندمها 

فقط، وذلك من جهة القفكيك حني املقالزمني، وع هذ  الصمرة مل نر أ،دًا القزم حعندم 

عىل الشيخ واملاق  النائيني، إاّل أّننه  مانقضقد نعم،  ام وتساقطهام.جرياّنام وتعارضه

وال يمكن النقض عىل القائلني حعدم  ،ذكرنا أّن هذا املمرة خيقلف عن الصمرة الساحقة

جريان االسقصااب ع الصمرة الساحقة حأمثلة هذ  الصمرة، واملثاال املعروف ع هنذ  

فيسقصناب  ، البمال واملناء غفلنة، ثنمَّ القفنتالصمرة هم ما إذا تمضأ حامئع مرةة حني

 ،طهارة أعضاء المضمء، وذلك من جهة الشّك ع أّن أعضائه هل القنت نجسنًا أو ال

ك من جهة عدم املارز حأّنه لمه، وكذلك يسقصاب حقاء احلديف، وذفيسقصاب عد

 تمضأ حاملاء.

 ممجنب امكينف انري االسقصنااحان، واحلناال أّن جريناّن القمالإاّل أّنه يمكن 

فنن كان القائل حصدة املناقشة من جهة ما ذكر  الشنيخ منن  ؟للقفكيك حني املقالزمني

، فاجلماب عنه واضنح؛ إذ ولكن انقضه حيقني آخر :تناع الصدر والذيل وقمله 

في املقام جماب آخر، وهم الذي من ف ،مضافًا إىل ما ذكرنا ع اجلماب عن الشيخ هناب
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االسقصااحني ع هذ  الصنمرة، وهنم أّن اليقنني ال حنّد وأن  أجله قاال الشيخ حجريان

يكمن مقعلقًا حاكم ،ق  يمكن اجلري عىل وفقه، وع املقنام مل يقعلن  اليقنني حنام لنه 

 جري.

وأّما االسقبعاة اخلارجي، وأّنه كيف يمكن االسقصااب الذي يلزم منه القفكيك 

ب عننه منا ذكرننا ع مبانث ال نل حني املقالزمني، وهذا أمٌر ال يقبله الطبع، فاجلما

املثبت، وهم أّن القفكيك حنني املقالزمنني ال يمكنن ع الُمنمر القكمينينة، والقماعند 

مثل القالزم والقعاند واالنندراج  ،معقمدة عىل االرتباطات القكمينيةهي املنطقية القي 

لنم حنامللزوم وأمثاال ذلك، إّنام تكمن ع القكمينيات؛ ولذا حيصل العلم حالالزم من الع

 وحالعكس.

البناء عىل القفكيك حني املقالزمني؛ وذلك لّن الُمنمر فوأّما ع الُممر االعقبارية 

حال فرق حني أن يكنمن االعقبنار ناشنئًا منن جهنة  ،مدار اعقبار املعقّب تدوراالعقبارية 

إّننام إ،ساس أو غل ، فنّن من رأس شخصًا عىل ،الة ال يرتب عليه اآلثار املنطقينة، و

ويفكك حنني اآلثنار املرتتبنة  ،يرتب عليه ال،كام املرتتبة عىل هذ  الرؤية اإل،ساسية

 وحني اآلثار اإل،ساسية املرتتبة عىل حقائه. ،عليه ولمازمه القكمينية

كمّننا عنىل خنالف  هنمأساس االعقباريات والقعبنديات أّن حل كام ذكرنا مرارًا 

ملًا معنا  أّنه ليس حعامل؛ إذ االعقبار إعطاء ،ند الماقع والقكمين، فنّن اعقبار شخو عا

 إّما واقعًا أو تممهًا. ،يشء ليشء فيام إذا كان فاقدًا هلذا احلد

وإمجاالً ال حد ع االعقبنار منن شنائبة خنالف القكنمين، وعلينه فالقفكينك حنني 

 املقالزمني ال مانع منه ع االعقباريات.

 ، وحه ينقهي كالمنا ع االسقصااب.وهبذا يقم كالمنا ع تعارض االسقصااحني

 واحلمد ا أوالً وآخراً 
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